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Dylematy metafilozofii

 

Streszczenie 

Autor artykułu stoi na stanowisku, że klasyczne pojęcie metafilozofii jako filozoficznej reflek-

sji skierowanej na samą filozofię jest na tyle aporetyczne, że nie daje się utrzymać. Jako alterna-

tywę proponuje on pojęcie metafilozofii, w myśl którego jest to, bazująca na wiedzy o filozofii, 

wypowiedź na tematy filozoficzne, urzeczywistniająca zasadę maksymalnego (w opisowym sen-

sie) dystansu autora wobec badanego przedmiotu. Dystans ów wyraża się za pośrednictwem 

wskaźników językowych podlegających badaniu analogicznemu do tego, w ramach którego obja-

śnia się stosunek narratora literackiego do opowiadanego przezeń świata. Wynika stąd, że autor 

orzekający o czyjejś wypowiedzi, że jest metafilozoficzna, wchodzi po trosze w kompetencje lin-

gwisty czy teoretyka tekstu, a nie tylko znawcy filozofii. 

Słowa kluczowe: metafilozofia, historia filozofii, systematyka filozofii, metodologia filozofii, 

dystans autorski, wskaźniki językowe, centrum wypowiedzi, narracja, narrator. 

1 

Nie da się ukryć, że za niniejszym tekstem na temat metafilozofii kryje się 

dość ambiwalentny stosunek do jego przedmiotu. Zwykle artykuł na określony 

                                                 
  Niniejszy artykuł ukazał się najpierw po angielsku (Zalewski, 2011). W języku polskim ukazuje się 

po raz pierwszy. W obecnej wersji z artykułu została usunięta cała jego część trzecia, dostępna, tym 

samym, tylko po angielsku i zawierająca uwagi samokrytyczne pod adresem rozwiązań zapropono-

wanych w części drugiej. Wydało mi się bowiem, że z biegiem czasu uwagi te straciły jakby na zna-

czeniu, a ponadto ich obecność zbytnio chyba komplikuje strukturę wywodu. Od momentu ukazania 

się wersji angielskiej wpadły mi w ręce pewne nowe prace dotyczące metafilozofii, spośród których 

dwie najważniejsze to: obszerny artykuł Nicholasa Jolla Contemporary metaphilosophy (2010),  

a przede wszystkim wydana w 2013 roku książka trzech autorów: Sørena Overgaarda, Paula Gilberta 

i Stephena Burwooda An Introduction to Metaphilosophy. Żadna z tych prac nie podważa zasadni-

czych wniosków mojego artykułu. Poświęcam im nieco uwagi, wkomponowując wzmianki  

o nich w istniejący tekst, tak jednak, by nie naruszyły one struktury całości – A.Z. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.01
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temat w periodyku naukowym ma za przesłankę domyślny komunikat ze strony 

autora, iż jest on bądź to specjalistą w zakresie tego tematu, bądź też przynajm-

niej, uznając jego wagę i nie kwestionując doniosłości, ma o nim coś konstruk-

tywnego do powiedzenia. Motywy, które pchnęły mnie do wypowiedzi w kwe-

stii metafilozofii, są jednak przeciwnej natury. Występuję bowiem z pozycji 

ignoranta, rzadko pełnego pokory wobec tajemniczego sensu głównego terminu, 

częściej natomiast nim poirytowanego. Moja wiedza na temat metafilozofii jest 

skromna, to jednak, czego już udało mi się dowiedzieć, skłania mnie czasem do 

niedobrych przypuszczeń, iż mamy do czynienia z pojęciem pustym, znacze-

niowo jałowym, nie posiadającym swoistej dla siebie treści; ta zaś treść, którą 

wydaje się ono posiadać, roztapia się w szeregu innych filozoficznych pojęć. Nie 

jestem specjalistą od metafilozofii, ale, mówiąc szczerze, nie bardzo też sobie 

wyobrażam, na czym by taka specjalizacja mogła polegać. Jest zrozumiałe, że 

można być znawcą jakiegoś okresu historycznego w dziejach filozofii lub znaw-

cą określonego filozofa. Biorąc poprawkę na szczególny charakter tzw. dyscy-

plin systematycznych, jak ontologia czy epistemologia, tj. na okoliczność, że ich 

materiał w niewielkim stopniu składa się z informacji faktograficznych, jest tak-

że zrozumiałe, na czym polega na przykład zainteresowanie problematyką teo-

riopoznawczą u tego lub innego badacza. Ale nie sposób wyobrazić sobie ani 

uprzystępnić, jak realizowałaby się koncentracja na zagadnieniach metafilozo-

ficznych i co miałoby znaczyć, że dany uczony jest, przykładowo, uznanym au-

torytetem w tej dziedzinie. 

Z drugiej strony, aby nie przesadzić z krzykliwą i być może nieuzasadnioną 

krytyką, powiem też, że nie chciałbym zupełnie odrzucać tego pojęcia. Dlatego 

w drugiej części artykułu postaram się przedstawić szkic pozytywnych określeń 

metafilozofii – jakkolwiek zdecydowanie będzie on projektował jej kształt, nie 

zaś trzymał się jakichś jej ram rzeczywistych. Artykuł ten jest zatem wypadko-

wą gruntownych obiekcji co do sensowności metafilozofii, ale też poczucia, że 

poważne przeformułowania treści tytułowego hasła mogą coś z tej sensowności 

ocalić.  

Typowe w kręgach filozoficznych określenie metafilozofii zdają się zawie-

rać pierwsze słowa Jerry’ego H. Gilla z jego książeczki poświęconej wprowa-

dzeniu do tej właśnie „dyscypliny”: „Utarło się znaczenie «metafilozofii» jako 

aktywności, w ramach której filozofowie podnoszą pytanie o naturę samej filo-

zofii […]” (1982, 1). Kilka zdań dalej, po uwagach dotyczących aktywności, 

którą określamy mianem samozwrotnej, ma miejsce wypowiedź: „Metafilozofia 

jest taką samozwrotną (odnoszącą się do siebie [self-referential]) aktywnością, 

ponieważ badanie natury filozofii jest samo przedsięwzięciem filozoficznym” 

(1982, 1). Już w tych dwóch, na pozór banalnych i propedeutycznych formułach, 

kryje się siatka aporii właściwych pojęciu metafilozofii. Po pierwsze dowiadu-

jemy się, że metafilozofia jest filozoficznym ustosunkowywaniem się filozofii 

do siebie samej, a ponieważ – co wiemy ze strywializowanych do bólu przeka-
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zów na wszystkich piętrach filozoficznej edukacji – niezbywalną cechą filozofii 

jest jej samoczynna refleksja nad sobą, przeto każdy filozof uprawiający filozo-

fię musi być, po trosze przynajmniej, metafilozofem. Wymieniony autor nie cofa 

się przed terminologicznymi konsekwencjami takiego wniosku, gdy w później-

szych partiach pracy napomyka na przykład, że „pozycja metafilozoficzna Loc-

ke’a była tego rodzaju, iż w sposób czytelny przedkładała krytykę wiedzy nad 

opis rzeczywistości” (Gill 1982, 33); albo gdy, zestawiając Husserla z Heidegge-

rem, oznajmia, że choć „metafilozoficzne stanowisko tego ostatniego ustawiało 

go w opozycji względem pierwszego, promującego postawę scjentystycz-

no-obiektywistyczną, to jednak mimo to istnieje między nimi bliskie podobień-

stwo” (Gill 1982, 73). Przez ten i podobne zabiegi znani filozofowie – zarazem 

metafilozofowie mimo woli – zostają obsadzeni w rolach postaci z Molierow-

skiej komedii, mówiących od zawsze, tyle że przy pełnej co do tego nieświado-

mości, prozą „metafilozofii”. 

Wypowiedzi podobne do zacytowanej nasuwają oczywiste wątpliwości  

w kwestii znaczenia terminu „metafilozofia”. Chyba każdy badacz poruszający 

się w kręgu danej dyscypliny rozważa tematycznie nie tylko szczegółowe pro-

blemy tej dyscypliny, ale też, często mimowiednie, czyni wzmianki dotyczące 

jej jako całości. Jest to zupełnie naturalne; nie widać przy tym, by osoba to czy-

niąca zmieniała poziom logiczny swojej wypowiedzi uprawniający do użycia 

przedrostka „meta-”. Jeśli mimo to przedrostek ów się wprowadza, granica mię-

dzy normalnym dla każdej dyscypliny poziomem przedmiotowym jej wypowie-

dzi a jakimś poziomem refleksyjnym znaczonym przez „meta-” ulega zatarciu, nie 

pozostawiając nic, prócz zamieszania wywołanego wdrożeniem nowej nazwy.  

W przytoczonych enuncjacjach Gilla zatarcie takie występuje jeszcze w in-

nym miejscu. Jak dotąd, zwłaszcza w odniesieniu do Locke’a, wystarczało nam 

przypisywanie korpusu jego poglądów na temat poznania właśnie do teorii po-

znania jako pewnej szczegółowej dyscypliny filozoficznej. Jeśli teraz dowiadu-

jemy się, że te same poglądy, tak samo usytuowane, stały się „metafilozoficzne”, 

a filozofowie je głoszący prawdopodobnie w związku z tym weszli w rolę „me-

tafilozofów”, to tak rozumiana metafilozofia jest czystą uzurpacją, która, poza 

pychą, ambicją sprawowania władzy i żądzą podboju terenów obywających się 

dotąd bez niej, nie ma nam nic do zaoferowania. 

Załóżmy jednak, że powyższe wątpliwości jakimś sposobem zostają rozwia-

ne i że metafilozofia wystarczająco klarownie jawi się naszym umysłom. Co by 

wtedy miało znaczyć drugie z przywołanych określeń Gilla, streszczające się  

w tezie, iż „metafilozofia jest filozofią”? (nawiasem mówiąc, powtarza się ono 

dość nagminnie w wypowiedziach o metafilozofii, jakie dane mi było poznać). 

Filozofia musiałaby wtedy wyodrębniać z siebie dwa poziomy wypowiedzi: ten 

właściwy wypowiedziom przedmiotowym, i ten „metafilozoficzny”, które mu-

siałyby być i czytelnie od siebie oddzielone, i równocześnie spojone klamrą „fi-

lozoficzności”, by móc przedstawiać się jako okazy jednej, nie zaś dwóch nieza-
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leżnych od siebie dyscyplin. Nawet gdyby udało się tego dokonać, mam wraże-

nie, iż prowadziłoby to do figury nieskończonego regresu i uniemożliwiało lo-

giczne domknięcie filozofii, tak by można było na nią spojrzeć czysto „ze-

wnętrznie”, z perspektywy osoby w nią niezaangażowanej. 

Jako przykład może posłużyć studium Nicholasa Reschera o filozoficznej 

dialektyce noszące podtytuł An Essay on Metaphilosophy (2006). Już na począt-

ku spotykamy się z definicją potwierdzającą przynależność przedmiotu naszych 

zainteresowań do dziedziny filozofii: „Metafilozofia jest filozoficznym rozwa-

żaniem praktyki samego filozofowania. Jej ostatecznym celem jest zgłębianie 

tego obszaru w dążeniu do wyświetlenia jego obietnic i perspektyw” (2006, 1). 

Pomijam w tym wypadku dość chyba częste na gruncie anglojęzycznym utoż-

samianie metafilozofii z metodologią filozofii, badaniem jej metod i zasad my-

ślowych, czym zajmę się niebawem. Autor wspomnianego opracowania wpro-

wadza grupy zasad rządzących, jego zdaniem, filozofią i omawia je po kolei: za-

sady informacyjnej adekwatności, dowodowe (probative) zasady racjonalnej 

przekonywalności (cogency), zasady racjonalnej ekonomii (2006, 15). Jeśli jed-

nak „metafilozofia jest sama filozofią”, to jest oczywiste, że jako filozofia wcie-

la we własnym dyskursie te same zasady toku postępowania, które jako metafi-

lozofia przedmiotowo w tymże dyskursie ustaliła. Dyskurs filozoficzny wyłania 

z siebie kolejne piętro dyskursu, z którego orzec trzeba o nim te same zasady fi-

lozofowania (informacyjnej adekwatności, racjonalnej ekonomii, itd.), które on 

sam jako zarazem metafilozoficzny o filozofii orzeka. Metafilozoficzna wypo-

wiedź o filozofii zdradza tendencję do wikłania się w sidła własnej filozoficzno-

ści, z których wydobywać ją musi wypowiedź kolejnego piętra, i tak ad infini-

tum. Można wyczuć, że dzieje się wtedy coś dziwnego: od metafilozofii należa-

łoby oczekiwać takiego usytuowania, które bardziej dąży do spięcia filozofii ja-

kimś systemem wiedzy na jej temat, niż do wydłużania w nieskończoność ciągu 

aktów filozoficznych. Doskonale skądinąd wiemy, że można opracowywać filo-

zofię w dyskursie względem niej rozłącznym, budować wiedzę nie tyle filozo-

ficzną, co o filozofii, systematyczną i porządkującą, która jednak wcale nie rości 

sobie pretensji, by jako filozofia występować. Autor wspomnianej definicji 

mógłby się co prawda bronić, argumentując, że mówi jedynie o „filozoficznym 

rozważaniu praktyki filozofowania”, nie przecząc możliwości konstruowania 

pozafilozoficznych dyskursów przyczyniających się do lepszego znawstwa filo-

zofii. Trzeba by jednak wtedy bądź to rozróżnić metafilozofię filozoficzną od 

niefilozoficznej (czego pożytek wydaje się wątpliwy), bądź też podać kryteria 

pozwalające rozgraniczyć metafilozofię jako filozoficzne badanie podstaw filo-

zofii od badania tychże podstaw podejmowanego spoza kręgu filozofii (bez 

wielkiego ryzyka można taką próbę zdyskwalifikować z góry jako daremną). 

Oczywiście, wiemy, że istnieją filozofie, dla których przedmiotem namysłu, 

głównym lub w każdym razie istotnym, jest sama filozofia, a nawet to, co one 

same w swym własnowolnym filozoficznym trudzie przedsiębiorą. Nie miejsce 
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tu na szczegółowe dociekania historyczne dotyczące początków i źródeł takiego 

procesu. Niewykluczone, że szczególnie znaczący jego etap przypada na okres 

pokantowskiego idealizmu filozoficznego. Stąd w ramach Fichteańskiej tzw. 

Teorii Wiedzy można znaleźć takie stwierdzenia, jak: „W Teorii Wiedzy są dwa 

odrębne szeregi duchowego działania: szereg Ja, które obserwuje filozof, oraz 

szereg obserwacji samego filozofa”, oraz „A jak wygląda sprawa z filozofem ja-

ko takim? Ja, które samo siebie konstruuje, nie jest niczym innym niż jego wła-

snym Ja. Opisany akt tego Ja może on oglądać tylko w sobie samym, zaś aby 

móc go oglądać, musi go dokonać” (1996, 501, 507). Podobnie Schelling w okresie 

wychodzenia z transcendentalizmu stwierdza dobitnie, że filozofia transcendentalna 

jest „filozofią o filozofowaniu”, nie zaś „filozofią samą w sobie”, zaś jako „filozofia 

o filozofowaniu jest [ona] subiektywnie pierwsza (w odniesieniu do filozofującego 

podmiotu)” (Schmied-Kowarzik 1991, 114). Z innej perspektywy, usiłowanie, by 

obiektem filozoficznego spojrzenia uczynić samą filozofię, a wreszcie oddające się 

filozoficznemu spoglądaniu na filozofię filozofujące ego, które siebie poprzez ów 

ogląd stara się prześwietlić na wylot, nie jest obce Husserlowi w późnych jego pi-

smach składających się na Kryzys nauk europejskich. 

Zwróćmy jednak uwagę, może nawet wbrew twierdzeniu Fichtego mówią-

cego o dwóch szeregach duchowego działania: za każdym razem, gdy filozofia 

kieruje swój reflektor na samą siebie, tok postępowania nie rozpoczyna się by-

najmniej od deklaracji samozwrotności ani nie przeskakuje nagle na wyższy po-

ziom logiczny. W pierwszych fazach rozważań nie wychodzi on poza opis pro-

stych procesów poznawczych, które poczynają się z dala od filozofii, w łonie 

najzwyklejszej codzienności albo nawet poniżej tego progu. Wymienieni filozo-

fowie mogą co najwyżej kończyć (lub chcieć kończyć) na poznaniu samej filo-

zofii, ale nie mogą od tego zaczynać – aby tak kończyć, muszą wpierw przebyć 

długą drogę wiodącą ich w analizach przez meandry poznań znacznie skrom-

niejszych. W fenomenologii, która jest mi skądinąd najbliższa, nie jest bynajm-

niej tak, że filozof pracuje na dwóch piętrach równocześnie: na jednym poddając 

analizie Lebenswelt, a na drugim filozofię. Opis skupia się tu, dla przykładu, 

najpierw na świadomości dnia codziennego, by dopiero stopniowo przechodzić 

do zwrócenia uwagi na historyczne formy poznania filozoficznego, przy czym 

owa koncentracja na filozofii nie płynie z kaprysu filozofa, lecz, przynajmniej  

w deklaracjach, wynika z uruchomienia mocy samooświetlania wewnątrz codzien-

nej świadomości, która w następstwie tego zaczyna się otwierać na coraz subtel-

niejsze zakresy spraw przybierające ostatecznie postać filozofii. Na samym zaś 

końcu, jak wiadomo, zasysająca pompa filozofowania pochłania samego filozofa 

z jego transcendentalną fenomenologią, by uświadomić mu, że to uskuteczniany 

przez niego typ refleksji jest kresem intelektualnego rozwoju ludzkiego ducha
1
. 

                                                 
1  Tak właśnie jest w kanonicznym wydaniu Kryzysu nauk europejskich tworzącym VI tom Hus-

serlianów, w obydwu częściach części trzeciej, zarysowujących redukcyjną drogę ku transcen-

dentalnej fenomenologii, wychodzącą raz od pojęcia Lebensweltu (część A trzeciej części to-
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Aby oddać ów proces w dyskursie, nie trzeba się uciekać do konstrukcji dwóch 

poziomów wypowiedzi; wystarczy jeden, na którym dokonuje się kontynualne 

rozszerzanie pola przedmiotów opisywanych, zwieńczone jakby wkroczeniem 

filozofa w sporządzany przez niego obraz. Jeśli więc zasięg przedmiotów reflek-

sji filozoficznej zwolna się rozszerza, obejmując w efekcie samą tę refleksję,  

i jeśli pojawia się argumentacja za takim rozszerzeniem, nie widać potrzeby an-

gażowania nazwy „metafilozofia” – jest to wciąż filozofowanie w jednym po-

rządku przy narastającej zaborczości tegoż filozofowania wobec coraz to no-

wych terytoriów – zaborczości, którą satysfakcjonuje ostatecznie tematyczne po-

traktowanie filozofii.  

Pojęcie metafilozofii jako filozofii potrafi zresztą dostarczać mimowolnych 

kłopotów spójnościowych jego autorom, gdy tylko dwie partie wywodu odsunię-

te zostają na znaczniejszy dystans. Wspomniany Jerry H. Gill w ramach metafi-

lozoficznych dociekań przechodzi w ostatnim rozdziale swojej pracy do wyli-

czania podobieństw miedzy filozofią a sztuką, konkludując, że filozofia bardziej 

nadaje się do oceny w kategoriach estetycznych niż naukowych. Skoro tak,  

i skoro autor obstawał dotąd za tezą o pokrewieństwie między filozofią a metafi-

lozofią, to, wydaje się, nic nie powinno go powstrzymywać od aplikacji reguły 

przechodniości i przeprowadzenia następującego rozumowania: metafilozofia 

jest filozofią, filozofia jest sztuką (bądź jest bliska sztuce), a zatem metafilozofia 

jako filozofia jest sztuką (bądź jest bliska sztuce) również. Zamiast tego autor, 

jakby niepomny dotychczasowego toku wywodu, zdecydowanie wyklucza moż-

liwość identyfikacji metafilozofii ze sztuką, przyznając jej jedynie w stosunku 

do filozofii rolę taką, jaką w stosunku do sztuki pełni krytyka estetyczna (Gill 

1982, 89). Nie należy sądzić, że Gill zatracił po prostu zdolność logicznego my-

ślenia. To raczej pojęcie metafilozofii plasującej się w obrębie filozofii jest na 

tyle zwodnicze, obciążone takimi trudnościami, że skłania posługujących się 

nim autorów do instynktownego zarzucania go, gdy tylko zelżeją reguły wywo-

du i gdy autor oddali się od swych początkowych konkluzji na bezpieczną odle-

głość kilkudziesięciu stron druku. 

Nim przejdę do refleksji nad możliwością metafilozofii jako dyscypliny wo-

bec samej filozofii „zewnętrznej”, chciałbym przez chwilę zastanowić się nad 

sygnalizowanym już w świecie anglojęzycznym utożsamianiem metafilozofii  

z metodologią filozofii. Niekoniecznie zresztą takie stanowisko jest formułowa-

ne explicite; często jest ono widoczne na przykład w treści prac funkcjonujących 

pod szyldem „metafilozofii” (np. Lazerowitz 1964; Couture, Nielsen 1993). Nie 

zawsze też mówi się rygorystycznie o „metodach filozofii”; czasem zamiast tego 

pojawiają się jej „procedury”, „techniki”, „metody z zastosowaniem określonej 

                                                 
mu), drugi raz od psychologii (część B tejże części), gdzie najpierw podejmuje się analizę bądź 

to doświadczenia codzienności, bądź też „zwykłego” doświadczenia zewnętrznego i wewnętrz-

nego, a dopiero na końcu przechodzi do uogólnień, jakie z tych analiz filozofia może wycią-

gnąć w ramach refleksji nad samą sobą. 
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procedury”, itp. Moja zasadnicza wątpliwość co do takiej konstrukcji metafilo-

zofii jest następująca: nie wiadomo, czy filozofia dysponuje jakimikolwiek me-

todami dla niej specyficznymi. Można powziąć taką wątpliwość, kiedy się pa-

trzy na przykład na wyliczankę metod filozoficznych, jaką funduje czytelnikowi 

twórca bodaj samego konceptu metafilozofii, Morris Lazerowitz: metoda analizy 

pojęciowej, metoda systematycznego wątpienia, metoda dedukcji na podstawie 

faktu (kojarzona ze sposobami dowodzenia Boga przez Tomasza z Akwinu), 

metoda ostensywnego dowodu (sławna „ręka” G.E. Moore’a), metoda uważnego 

badania i przyglądania się (która miała przywieść Hume’a do odkrycia natury 

związku przyczynowo-skutkowego), metoda sądów syntetycznych a priori (sto-

sowana, jak można rozumieć autora, w przypadku twierdzeń, których orzecznik 

pozornie zawarty jest w podmiocie, a nie zawiera się w nim de facto), itd. (Laze-

rowitz 1964, 176). Część tych metod nie jest własnością filozofii, lecz raczej 

ogółu nauk lub po prostu racjonalnej komunikacji jako takiej (jak tzw. metoda 

uważnego badania); inna część to nie żadne „metody myślowe” (jak owa „meto-

da” sądów syntetycznych a priori), lecz tezy przedmiotowe lub składniki tez da-

nego filozofa. Budowanie metafilozofii na tak źle rozpoznanych podstawach ro-

kuje niewielkie nadzieje na jej trwałość.  

Nawet autorzy wydanej w 2013 roku książki An Introduction to Metaphilo-

sophy (2013, 7, 8), przejawiający pewne ambicje syntezy problematyki metafi-

lozoficznej, najwyraźniej nie rozróżniają filozoficznego i metafilozoficznego 

poziomu dywagacji o przedmiocie „filozofia jako taka”. Z jednej strony, posta-

wione explicite pytanie Co to jest filozofia? traktują oni jako pytanie filozoficz-

ne, przez analogię do pytań takich, jak: Co to jest nauka? czy Co to jest sztuka? 

Z drugiej zaś strony, to samo pytanie należy, według nich, już do metafilozofii, 

która na dodatek ma się „reflektować na metody filozofowania”. W jednym 

krótkim odcinku tekstu pomieszane zostały ze sobą i utożsamione trzy różne za-

kresy spraw: filozoficzne rozważania nad filozofią, metafilozoficzne rozważania 

nad filozofią (w dalszym ciągu postaram się pokazać, na czym takie metafilozo-

ficzne rozważania mogłyby polegać) oraz rozważania nad metodologią i meto-

dami w filozofii (Overgaard, Gilbert, Burwood 2013, 7, 8). Wszystko to wspo-

mniani autorzy zaliczają hurtem do „metafilozofii”. 

Jeśli pojmowanie metafilozofii jako części filozofii natrafia na poważne 

trudności, to może jej wyłączenie poza filozofię przyniesie lepsze efekty? Na 

pierwszy rzut oka istnieją przesłanki, by tak sądzić. Mamy przecież zewnętrzną 

wiedzę o filozofii, która w swych typowych przejawach nie aspiruje, by być fi-

lozofią. Z jednej strony na taką wiedzę składają się opracowania historycznofi-

lozoficzne, tak ogólne, jak szczegółowe, zaś historia filozofii – poza naturalnie 

przypadkami, gdy materiał historyczny stanowi integralny składnik dociekań fi-

lozoficznych – nie jest per se filozofią. Z drugiej strony na zewnętrzną wiedzę  

o filozofii składa się też wielka obfitość produkowanych w literaturze przedmio-

tu „wstępów do filozofii”, „wprowadzeń do filozofii”, omówień „podstaw filo-
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zofii”, na które nie mamy nawet dobrej nazwy zbiorczej, ale które na użytek ni-

niejszej prezentacji umówmy się nazywać „systematyką filozofii” (być może 

lansowana gdzieniegdzie nazwa „filozofioznawstwo” – przez analogię na przy-

kład do „językoznawstwa” – choć nieporęczna, byłaby także stosownym roz-

wiązaniem). Są, oczywiście, możliwe jakieś kombinacje wymienionych rozwią-

zań. W artykule Nicholasa Jolla Contemporary Metaphilosophy (2010) metafilo-

zofię wyznaczają odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: Co to jest filozofia? Po 

co istnieje filozofia? W jaki sposób filozofia ma być uprawiana? Pierwsze dwa 

pytania należą do zakresu systematyki filozofii („filozofioznawstwa”), trzecie 

natomiast do obszaru metodologii. Podobnie brzmią pytania wyznaczające za-

kres zadań metafilozofii we wspomnianej książce Overgaarda, Gilberta i Bur-

wooda An Introduction to Metaphilosophy (2013, 11): Co to jest filozofia? Jak 

ma być uprawiana? Dlaczego ma być uprawiana? Dwa pierwsze pytania mają 

charakter propedeutyczno-systematyczny oraz metodologiczny, trzecie konsty-

tuuje dziedzinę, jeśli wolno się tak wyrazić, aksjologii filozofii, dla której nie 

przewidujemy miejsca w tym artykule. 

Ani jednak implikowane poglądy na filozofię, jakie można znaleźć u poszcze-

gólnych filozofów, ani systematyka filozofii, ani też jej metodologia, nie tworzą 

jeszcze metafilozofii. Do tego, jak mi się wydaje, są zanadto „wewnętrzne”. 

Zwróćmy bowiem uwagę: historia filozofii bada, poniekąd zgodnie z nazwą, historię 

doktryn filozoficznych, szkół i kierunków, lecz nie, już wbrew nazwie, historię filo-

zofii w aspekcie doktryn. Koncentruje się na przejawach myślenia filozoficznego 

w ich czasowym biegu, lecz nie na filozofii jako takiej. Podobnie systematyka filo-

zofii mówi o poznaniu filozoficznym i jego typach, o prawdzie w filozofii, o bycie 

jako najważniejszym pojęciu filozoficznym, itd., nie mówi jednak o filozofii. Lub 

też, jeśli mówi, to na marginesie: w mentalnym projekcie takich problematyzacji fi-

lozofia „jako taka” jest pojęciem używanym incydentalnie. Fundują one wiedzę, by 

użyć dość chropawego, ale przydatnego w swej dystynktywnej roli terminu, „we-

wnętrznie-zewnętrzną”, zewnętrzną w stosunku do szczegółowych zagadnień filo-

zofii, lecz nie wobec filozofii samej. Można przypuszczać, że, w odróżnieniu od te-

go, możliwa jest też „zewnętrznie-zewnętrzna” wiedza o filozofii, budowana, co 

prawda, na kanwie zagadnień szczegółowych (jak, przykładowo, filozofia po trans-

cendentalizmie, filozofia w dobie postmodernizmu), dla której jednak pojęcie filozo-

fii nie jest uboczne ani implicytne, lecz centralne i tematyczne. Taka wiedza, jak na-

leży sądzić, byłaby metafilozofią. 

Metafilozofia w kształcie „zewnętrznie-zewnętrznej” wiedzy o filozofii wy-

daje się być dotknięta pewnym paradoksem, niestety pokrewnym temu, jaki wy-

łuszczony został kilka stron wstecz, przy analizie „wewnętrznego” pojęcia meta-

filozofii. Z jednej strony, musi ona reprezentować maksymalnie „zewnętrzny” 

dyskurs o filozofii, by przedstawiać się wiarygodnie jako metafilozofia właśnie, 

nie zaś jako element świadomości przedmiotowobadawczej filozofii, wciąż jed-

nak działającej w jej horyzoncie problemowym. Z drugiej jednak strony, metafilo-
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zofia musi „kontaktować” z którąś z „wewnętrznie-zewnętrznych” dyscyplin filo-

zoficznych, by pozostać wiedzą o filozofii przyczyniającą się do jej rozumienia, 

nie zaś jakimś dyskursem nominalnie o filozofii traktującym, a merytorycznie nie 

mającym z nią nic wspólnego – jak dowcipy kabaretowe, uproszczona publicysty-

ka, mniemania prostaczków, hasła w leksykonach ogólnych, itp. Dyskursy należą-

ce do tych ostatnich gatunków także przecież mogą się o filozofii wypowiadać, ale 

nazywanie ich metafilozofią byłoby nadużyciem. Aby więc nie dopuścić do kon-

fuzji metafilozofii z dyskursami wypowiadającymi się „o filozofii” tylko nominal-

nie, odrzucam definicje pokroju: „[…] traktujemy jako metafilozoficzną taką 

wiązkę pytań czy dylematów, która dotyczy tego «co to jest filozofia», «czym ona 

jest we właściwym sensie», «czym powinna być» […]” (Couture, Nielsen 1993, 

1–2). Metafilozofia nie jest po prostu domeną mówienia o filozofii, nawet jej roz-

ważania, dociekań na jej temat, pytań o nią, ale także przekonań co do niej. Uży-

teczne wydaje się w tym miejscu zastosowanie praktykowanego w filozofii anali-

tycznej odróżnienia wiedzy od przekonań i mniemań, choćby przypadkowo praw-

dziwych. Przyjmijmy, że dla wiedzy konstytutywna jest procedura, którą Adam 

Morton w swym Przewodniku po teorii poznania referuje (za Dretske’m i Nozic-

kiem) jako „podążanie tropem faktów” (Morton 2002, 166 i nast.). Tak przynajm-

niej jest dla formacji, którą intuicyjnie i nieprecyzyjnie nazywamy „wiedzą  

o świecie”. W przypadku wiedzy o filozofii (jak też o każdej innej dyscyplinie na-

ukowej) „podążanie tropem” będzie się realizowało w inny sposób: trzymając się 

przykładu filozofii, będzie ono polegało na cierpliwym i systematycznym śledze-

niu ścieżek jej rozwoju, zapoznawaniu się z materiałami źródłowymi (tekstami fi-

lozoficznymi) oraz ich egzegezą, wnikaniu w problemy filozoficzne i w sposoby 

ich rozwiązywania, podejmowaniu prób własnego osądu w oparciu o dane, które 

się w ten sposób gromadzi, itp. Wiedzy o filozofii nie tworzyłyby zaś informacje 

nabywane chaotycznie i wybiórczo, przyswajane pośpiesznie i w sposób niepo-

głębiony, choćby wszystkie były „prawdziwe”. Ów element znawstwa filozofii 

musi tedy zostać potraktowany jako dla metafilozofii niezbywalny. Dla tej ostat-

niej nie istnieje inne wyjście, niż budować się „na funkcjach” historii filozofii lub 

systematyki filozoficznej, tak jak, powiedzmy, dwie różne melodie mogą budować 

się na schemacie konstrukcyjnym tych samych funkcji harmonicznych. Może to 

mieć tę nieprzyjemną konsekwencję, że prace historyczno- oraz systematycznofi-

lozoficzne będą trudno odróżnialne od metafilozoficznych – dzielić je będzie je-

dynie stopień dystansu od źródłowej aktywności filozofowania i jej rezultatów. 

Próbie rozwiązania tej trudności poświęcona jest następna część artykułu. 

2 

Jak identyfikować wypowiedzi metafilozoficzne i jak je odróżniać od histo-

ryczno- lub systematycznofilozoficznych stwierdzeń? Niniejszym chciałbym za-
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proponować taką procedurę identyfikacji i, co na pierwszy rzut oka może się 

wydać zaskakujące, uczynić to przez analogię do zadań, jakie stawia się przed 

badaczem form narracji powieściowej. Doskonale wiemy, że narracje w powie-

ści mogą się, między innymi, różnić formami uczestnictwa narratora w świecie 

przedstawionym: narrator taki może posuwać identyfikację ze światem, o któ-

rym opowiada, aż do empatycznego stopienia swego punktu obserwacyjnego  

z perspektywą któregoś z bohaterów, ale może też – wprost przeciwnie – ogar-

niać ów świat w całości spojrzeniem panoptycznym, niedostępnym dla żadnej  

z działających postaci. Najrozmaitsze rozwiązania i konstrukcje językowe po-

zwalają się wykorzystywać na użytek każdej z możliwości continuum, jakie roz-

ciąga się między biegunami takiej empatii i dystansu
2
. 

Paralelnie do tego przyjmujemy następujące założenie: w tekście filozoficz-

nym, tak samo jak w literackim, mamy do czynienia z analogonem narracji, któ-

rego podmiot na różne sposoby „udziela się” w omawianym świecie, raz ogar-

niając go panoramicznym, całościującym ujęciem, a innym razem swoim tokiem 

argumentacji uczestnicząc niejako w jego stawaniu się. Stosownie do tego w pi-

śmiennictwie filozofii (które nie jest w tej mierze żadnym wyjątkiem) możemy 

typologicznie mówić o okalającym, bądź przemierzającym, syntetyzującym bądź 

rozczłonkowującym sposobie prowadzenia „narracji” przez piszącego (w dal-

szym ciągu dla wygody będę mówił już bez cudzysłowu o narracji i narratorze  

w tym analogicznym sensie). Pierwszy jak najszybciej domyka opisywany kra-

jobraz jakimś ujęciowym gestem, drugi polega na wędrówce od punktu do punk-

tu i umiejętności synchronizowania tempa własnego oglądu z rozwojem świata 

oglądanego. Wynika stąd dość zaskakujący wniosek, że studia nad metafilozofią 

dobrze byłoby powierzyć lingwiście oraz teoretykowi tekstu (którzy zarazem 

znają się na filozofii), bowiem z racji swego zajęcia są oni szczególnie predesty-

nowani do opisów stopni uwewnętrznienia świata przez podmiot posługujący się 

wypowiedziami językowymi. 

W celu drobnej choćby egzemplifikacji tego, co mam na myśli, przytoczę 

dwie króciutkie wypowiedzi o Freudowskiej teorii kultury, jedną z rozprawki 

Leszka Kołakowskiego, drugą z książki Pawła Dybla: „Kategorie filozoficzne 

odnoszące się do jakichkolwiek całości kulturalnych nie mogą mieć sensu, pro-

blemy filiacji idei nie dają się postawić, pytania o sens składników kultury  

w ramach większych zespołów stają się bezprzedmiotowe – słowem, pseudowy-

jaśnienie psychoanalityczne zastępuje wszystkie inne formy interpretacji, jako że 

jest rzekomo pełną redukcją genetyczną zjawiska. Freudyzm uniemożliwia ro-

zumienie kultury jako zbioru wartości mających własne formy trwania, prze-

mian, kumulacji i dziedziczenia, uniemożliwia tedy myślenie o kulturze po pro-

stu. Wiecznie te same odmiany urazów, mechanizmów obronnych, fiksacji i re-

                                                 
2  Zwięzłą i przejrzystą syntezę zawikłanej problematyki stosunku narratora literackiego do tego, 

o czym się on wypowiada, można znaleźć w rozdziale Punkt widzenia i głos narracyjny Rico-

eurowskiego Czasu i opowieści (Ricoeur 2008, 143–161). 
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gresji będą nam na zawołanie tłumaczyć równie dobrze metafizykę Arystotelesa, 

malarstwo Rembrandta, kazania Chrystusa, poezję Rilkego, wszystko” (Koła-

kowski 1984, 50). I teraz, dla konfrontacji, fragment z drugiego autora: „Freud 

rozumuje w sposób następujący: jeśli kluczem do zrozumienia ludzkiej psychiki 

są wydarzenia z dzieciństwa, to kluczem do zrozumienia kultury są wydarzenia, 

które rozegrały się w prehistorii ludzkości. Należy je w takim razie zrekonstru-

ować w podobny sposób, w jaki w procesie terapii rekonstruowana jest wyparta 

scena z dzieciństwa pacjenta, odpowiednio wykorzystując w tym celu dostępny 

materiał historyczny i kulturowy. […] Ale w odniesieniu do sposobu, w jaki 

Freud interpretuje w swoich pracach świadectwa kulturowe przeszłości oraz do-

stępny mu materiał antropologiczny, nasuwa się jeszcze inne pytanie. Dotyczy 

ono prawomocności przyjętego przez niego założenia, iż wszystkie te zjawiska  

i wytwory kulturowe posiadają identyczną strukturę znaczeniową, co patolo-

giczne zjawiska psychiczne, jak sny, czynności pomyłkowe, symptomy choro-

bowe itp” (Dybel 1995, 175, 177–178). 

Obie przytoczone wypowiedzi łączy nie tylko nazwisko Freuda, ale też stawia-

na przez nie ta sama właściwie teza – że, mianowicie, Freud interpretuje materiał 

kulturowy w duchu psychologicznych kategorii swojej psychoanalizy. Obie jednak 

głoszą tę tezę w bardzo różny sposób, choć do zamierzeń Freuda ustosunkowują się 

pospołu sceptycznie – druga, co prawda, zachowując ton nieporównanie bardziej 

wstrzemięźliwy w krytyce. Zauważmy, że pierwsza z wypowiedzi używa nazwy 

„freudyzm”, której wzbrania sobie druga. „Freudyzm” jako całościująca nazwa teo-

rii obejmującej również derywaty około- i postfreudowskich szkół wprowadza ze-

wnętrzny punkt widzenia na ukształtowaną czy nawet zeschematyzowaną formację 

intelektualną, która w takiej konfiguracji nie pojawia się w wypowiedzi drugiej. 

Ponadosobowy, lub, co najwyżej, pośrednio-osobowy, charakter intelektualnego 

zespołu „freudyzmu” z góry pozbawia czytelnika możliwości jakiejś empatii inte-

lektualnej z osobą, która jest tegoż „freudyzmu” twórcą.  

W odróżnieniu od tego, w drugiej wypowiedzi nie mówi się o freudyzmie, 

lecz o Freudzie. Wypowiedź ta, w porównaniu z pierwszą, eksplikuje ramę czy-

ichś subiektywnych przekonań – nie stwierdza, czym jest freudyzm (lub jaki on 

jest), lecz jak Freud rozumuje, jak pewne sprawy interpretuje, co sądzi na 

określone tematy, jakie są jego mniemania, itp. Efekt tego rodzaju zabiegu może 

być porównywalny z efektem, jaki w tekście literackim wytwarza figura tzw. 

mowy pozornie zależnej – prowadząca do wypowiedzi, która, komentując po-

czynania postaci przedstawianej „zza jej pleców” i „ponad jej głową”, stara się 

przynajmniej naśladować swoisty dla tej postaci sposób mówienia. Daje to prze-

niesienie ogniska mowy jeśli nie wprost „do umysłu” postaci, to w każdym razie 

w takie jej pobliże, jakie nie może w ogóle ziścić się w wypowiedzi pierwszej
3
. 

                                                 
3  Ten fragment ustanawiający podobieństwo między wypowiedzią wyłuszczającą ramę przeko-

nań filozofa o danym przedmiocie („Ten a ten filozof uważa, że…”), tzn. de facto wypowiedzią 

sformułowaną w mowie zależnej, a literacką mową pozornie zależną trzeba brać z należytą do-



20 Andrzej ZALEWSKI 

Wynika stąd, że narrator drugiego tekstu celowo zawęża w przytoczonym 

fragmencie swoją perspektywę widzenia, by podejmowana problematyka wyła-

niała się stopniowo, tak jak ukazywała się ona stopniowo samemu Freudowi. 

Można powiedzieć, że wespół z nim przemierza szlak jego wędrówki, zaś to 

przemierzanie zostaje ukonkretnione przez wprowadzenie formuły rozumowa-

nia, jakie poczynił (lub mógł poczynić) Freud („jeśli kluczem do zrozumienia 

ludzkiej psychiki są wydarzenia…”). Wspólne przemierzanie pewnego obszaru 

udosłownia się w ten sposób jako przebieganie członów rozumowania, przecho-

dzenie od przesłanek do wniosku, który wysnuwa autor książki o Freudzie, ale 

przecież nie wysnuwa samowolnie, lecz anonsując się jako podążający „krok  

w krok” za swoim bohaterem. 

Na różnicę parametrów dystansu autora względem bohatera ma też wpływ 

zróżnicowany charakter syntaktyczny tych części wypowiedzi, które wprost lub 

pośrednio mówią o redukcjonistycznym postępowaniu Freuda. W wypowiedzi 

pierwszej są to po prostu zdania bezpośrednio stwierdzające odnośną treść i czy-

niące to za pomocą fraz o mocnym ładunku wartościującym („Pseudowyjaśnie-

nie psychoanalityczne zastępuje inne formy interpretacji”, „Wiecznie te same 

odmiany urazów będą nam tłumaczyć równie dobrze wszystko”). Natomiast  

w drugiej wypowiedzi ta sama treść („Wszystkie te zjawiska i wytwory kulturo-

we posiadają identyczną strukturę znaczeniową, co zjawiska psychiczne”) przy-

obleczona zostaje we frazę, która sama przez się niczego nie stwierdza, lecz je-

dynie wypowiada. Staje się to możliwe dzięki ujęciu treści znaczeniowej reduk-

cjonizmu w karby zdania podrzędnego w złożonym zdaniu dopełnieniowym 

(„…iż wszystkie te zjawiska i wytwory kulturowe posiadają identyczną strukturę 

znaczeniową, co patologiczne zjawiska psychiczne”). W ten sposób owa treść, 

zepchnięta do zdania podrzędnego, sama przez się nie mówi nam nic o sile 

stwierdzenia, z jaką została wypowiedziana. Dopiero słowo „założenie” w zda-

niu głównym pozwala rozpoznać, by tak rzec, subiektywną jakość aktu towarzy-

szącą wypowiadanej treści („przyjętego przez niego założenia, iż wszystkie te 

                                                 
zą ostrożności. Nie twierdzę, że wypowiedź wyłuszczająca ramę i mowa pozornie zależna są 

strukturalnie tożsame – to byłby nonsens. Twierdzę jedynie, że mogą pełnić – odpowiednio 

na gruncie filozofii i literatury – tę samą funkcję zbliżania centrum wypowiedzi („perspekty-

wy narracyjnej”) do sposobu myślenia osoby, o której dana wypowiedź traktuje. Typowe wy-

powiedzi historyczno- lub systematycznofilozoficzne formułowane są w mowie zależnej, tj. 

wyłuszczają czyjeś przekonania z perspektywy innej osoby. Jeśli na tym poziomie zdarzy się 

wypowiedź w mowie niezależnej o danym przedmiocie („Freudyzm jest tym a tym”), to jej au-

tor często przejawia krytyczny dystans wobec filozofa, albo posługuje się w swej wypowiedzi 

tak ogólnym i odległym punktem widzenia, że filozof, którego wypowiedź dotyczy, nie mógłby 

go przyjąć. W zestawieniu z tym wypowiedź w mowie zależnej będzie pełnić funkcję „przy-

bliżającą” czytelnika do myśli filozofa, a nie odeń „oddalającą” – przez analogię do literackiej 

mowy pozornie zależnej, która jest stylizacją narracyjnego głosu na tok wypowiedzi bohatera – 

choć, oczywiście, w relacji do niezależnej mowy samego filozofa byłaby to, odwrotnie, wypo-

wiedź „oddalająca” od jego sposobu myślenia. 
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zjawiska i wytwory kulturowe…”). Porównując obie wypowiedzi, obserwujemy 

zamianę performatywnego stwierdzenia pewnego zespołu sensów, i to od razu 

pełnego dezaprobaty, na przedmiotową identyfikację subiektywnej postawy filo-

zofa głoszącego ów zespół sensów („przyjęte przez niego założenie, iż…”).  

A z końcówki zdania bezpośrednio poprzedzającego dowiadujemy się, że owo 

„założenie” łączy się z logicznie wcześniejszym „pytaniem”, którego przedmio-

tem jest to właśnie założenie eksplikowane w następnym pełnym zdaniu. Treść 

znaczeniowa, którą możemy nazywać „freudowskim redukcjonizmem w podej-

ściu do kultury”, staje się w ten sposób nie tezą autorytatywnie stwierdzoną 

przez narratora i przypisaną bohaterowi, lecz zobiektywizowanym „założeniem, 

którego dotyczy pytanie”. Badacz zrzuca z siebie ciężar mówienia zamiast po-

staci, by zasugerować, że przemawia bardziej w interesie postaci („w imieniu  

i interesie postaci”, a nie po prostu „jej głosem” – tak właśnie przemawia histo-

ryk myśli freudowskiej, a nie freudysta, czy tym bardziej ortodoksyjny freudy-

sta). Widzimy w ten sposób, jak dobór wyrażeń językowych i rozmieszczenie 

ich w zdaniach pozwala na zmianę lokalizacji centrum narracyjnego w układzie 

bliskości i dystansu wobec przedmiotu badań. 

Przywołany tekst Kołakowskiego należałby, w świetle mojej propozycji, do 

metafilozofii, zaś tekst Dybla byłby tekstem przedmiotowofilozoficznym, a ści-

ślej: historycznofilozoficznym. Drugi tekst nominalnie, jako wypowiedź histo-

ryka, traktuje o Freudzie, lecz plasuje się dzięki lokalizacji centrum wypowiedzi 

na tyle blisko jego myśli, że otwiera możliwość oglądu zjawisk z perspektywy 

Freudowskiej teorii kultury. Całościowym przedmiotem jest tu „rzeczywistość 

psychiki ludzkiej i kultury w świetle doktryny stworzonej przez Freuda”. Mamy, 

jak zostało podkreślone, do czynienia z dziełem historyka, toteż przedmiotem 

jego zainteresowań może być tylko „rzeczywistość w świetle pewnego zespołu 

idei”, nie zaś po prostu „rzeczywistość” przefiltrowana przez ów zespół dostar-

czający lokalizacji dla centrum mówienia – wówczas bowiem obcowalibyśmy  

z pracą filozofa-freudysty, a nie historyka. Jednak w pierwszym tekście (Koła-

kowski) obiektem badania nie jest w ogóle jakakolwiek rzeczywistość doświad-

czalna, choćby nawet obiektywizowana w przedmiotowym kontekście doktryny, 

lecz wyłącznie „określona teoria”, „typ dyskursu”, „nurt myśli filozoficznej”, 

itp., do której narrator wzbrania sobie (i czytelnikom) empatycznego przystępu 

przez taki, a nie inny językowy kształt wypowiedzi. 

Zwróćmy uwagę, że rozumując w ten sposób, otrzymujemy trzy, nie zaś 

dwa poziomy wypowiedzi o przedmiocie filozoficznym. Na poziomie pierw-

szym zjawia się wypowiedź filozoficzna sensu stricto, wyrażająca takie lub inne 

przekonania o świecie zależne od poglądów i przemyśleń filozofa; na drugim 

poziomie mamy wypowiedź przedmiotowofilozoficzną: historyczną lub syste-

matyczną, rekonstruującą punkt widzenia filozofa na sprawy świata, na tyle bli-

ską jego umysłowości, że umożliwiającą widzenie poruszanych przezeń proble-

mów „jego oczami”, ale zarazem na tyle zewnętrzną, że sytuującą jego koncep-
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cje i poglądy w polu przedmiotowym badacza filozofii; wreszcie, na trzecim po-

ziomie, dochodzimy do wypowiedzi metafilozoficznej, dla której istnieją już 

tylko „teorie filozoficzne”, „koncepcje doktrynalne”, „typy dyskursów”, „sposo-

by argumentacji i rozumowania”, zaś w końcu „filozofia jako taka”. 

Z powyższego rozróżnienia płyną co najmniej dwa ważne wnioski. Po 

pierwsze, stosunki między poziomami mają charakter strukturalny, co znaczy 

m.in., że nie zależą one od chronologii powstawania odnośnych wypowiedzi. 

Jest więc zupełnie bez znaczenia, że rozprawa Kołakowskiego, sklasyfikowana 

tu jako metafilozoficzna, jest o dwadzieścia kilka lat wcześniejsza od historycz-

nofilozoficznej książki Dybla i w świetle rozeznań tej ostatniej mogłaby zostać 

uznana za przestarzałą. Metafilozofia nie musi następczo uogólniać wyników 

badań przedmiotowofilozoficznych i, postępując za nimi pokornie, dokonywać 

przeniesienia ich na wyższy poziom strukturalny (choć, oczywiście, taka możli-

wość zachodzi także). Może ona równie dobrze tworzyć ramy wypełniane dopie-

ro przez ustalenia prac bardziej „empatycznych”, które powstaną po niej. Meta-

filozofia tyleż może uogólniać wyniki prac bardziej szczegółowych, co je dopie-

ro zapowiadać. Drugi natomiast wniosek jest ten, że przedmiotem wypowiedzi 

metafilozoficznej nie musi być koniecznie „filozofia jako taka”, „filozofia  

w ogóle”, czyli „filozofia” brana w swym najszerszym możliwym zakresie. 

Każdy, choćby bardzo szczegółowy problem, jak widzieliśmy to na przykładzie 

psychoanalitycznej teorii kultury, może stać się punktem wyjścia metafilozo-

ficznej stylizacji. Decyduje tu nie zasięg przedmiotowości czy ogólność znacze-

nia wchodzącego w skład tematu wypowiedzi, lecz jedynie stopień dystansu 

mentalnego okazywanego przez podmiot mówiący wobec przedmiotu jego roz-

ważań. Z kolei ten dystans, obiektywizowany przez sygnały językowe tekstu fi-

lozoficznego, kieruje odbiorców bądź to w stronę rzeczywistości pierwszego 

stopnia (tzw. rzeczywistości naszego doświadczenia), choćby i ze świadomością 

przepuszczenia jej przez okulary pewnej wizji filozoficznej, bądź też w stronę 

samych tylko koncepcji teoretycznych, formacji intelektualnych, całości dyskur-

sywnych budowanych w ramach filozofii. Zatrudnienie teoretyka tekstu wiążą-

cego sygnały językowe z odpowiednimi typami dystansu i rozpoznającego na tej 

podstawie status wypowiedzi filozoficznej wydaje się dla prezentowanego tu ro-

zumienia metafilozofii ze wszechmiar stosowne. 

„Metafilozofia” w proponowanym ujęciu jest więc terminem odnoszącym 

się do zdystansowanego na tle innych sposobu wypowiadania się o filozofii, ba-

zującego na wiedzy filozoficznej. Jest to sposób wypowiadania się, który filozo-

fię pojmuje nie jako praktykę dochodzenia do szczególnych prawd o rzeczywi-

stości, uzyskiwania głębszych poznań na jej temat, itp., lecz jako formację spe-

kulatywną, koncepcyjną, za sprawą której wszystkie te prawdy i poznania mogą 

dopiero zaistnieć. Jeśli – odwołując się do zużytej dosyć metaforyki – filozofia 

miałaby być jednym z okien na rzeczywistość, albo też filtrem, który zabarwia ją 

w specyficzny sposób, to metafilozofia zwraca uwagę właśnie na to okno i ten 
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filtr, a nie na to, co przez nie widać. W dyskursie filozoficznym pierwszego 

stopnia (historycznym lub systematycznym), który filozofii przedmiotowo doty-

czy, akcent pada na, mówiąc w uproszczeniu, takie lub inne twierdzenia głoszo-

ne przez filozofię o świecie. W dyskursie metafilozoficznym akcentujemy, że to 

właśnie filozofia je głosi. Bez tych rozróżnień, metafilozofii definiowanej tak, 

jak to czynili autorzy przywołani w pierwszej części artykułu, bądź uprawianej  

z pełną beztroską co do jej statusu, grozi zupełny chaos pojęciowy
4
. 

Najkrótszy wniosek, jaki nasuwa się w wyniku tych ustaleń, jest taki: filozo-

fia filozofii, ani zawarta implicite w refleksjach filozofów, ani też stanowiąca 

eksplicytny przedmiot systematyzujących ujęć w rodzaju „wstępów do filozo-

fii”, nie jest warunkiem wystarczającym metafilozofii
5
. Nie jest zresztą także jej 

warunkiem koniecznym, skoro – taki wniosek wyłania się zupełnie wyraźnie  

z przeprowadzonych rozróżnień – do miana metafilozoficznego aspirować może 

także ujęcie drobnego i bardzo szczegółowego problemu filozoficznego. Metafi-

lozofia przecina zakresy ogólności tematyki filozoficznej, a nie utożsamia się  

z najogólniejszym spośród nich. Natomiast metafilozofia wymaga odpowiednio 

skonfigurowanego dystansu piszącego względem problematyki, jaką porusza, 

którego efektem są nowe rozpoznania, nie mające szans na zaistnienie w ramach 

horyzontu wewnątrzfilozoficznego. Badanie i wykrywanie takiego dystansu 

wymaga środków analogicznych do tych, jakimi posługuje się dyscyplina zwana 

narratologią, badająca stosunki między narratorem w fikcjonalnych utworach li-

terackich a opisywanym (opowiadanym) przez niego światem, zwłaszcza między 

nim a fikcyjnymi bohaterami zaludniającymi ten świat. Analogon takiej dyscypli-

ny na użytek badań metafilozoficznych winien również zostać stworzony. 

                                                 
4  Mam wrażenie, iż mój sposób definiowania metafilozofii zmierza w tym samym kierunku, co 

sposób definiowania metahistorii przez Haydena White’a, autora, który, bardziej niż ktokol-

wiek inny – właśnie dzięki swej „metahistorii” – odpowiedzialny jest w naszych czasach za 

rozpropagowanie przedrostka „meta-” przed nazwą dyscypliny: „Aby napisać historię jakiejś 

dziedziny, czy to nauk humanistycznych, czy ścisłych, należy być przygotowanym do stawia-

nia pytań, jakie niekoniecznie nasuwają się w związku z jej uprawianiem, trzeba bowiem wy-

kroczyć poza presupozycje, na których opiera się dany typ badań, i zadać pytania, które  

w praktyce badawczej dają się ominąć, a które pozwalają na ustalenie, dlaczego ten właśnie ro-

dzaj badawczego postępowania rozwinął się w odpowiedzi na problemy, jakich dotyczy. Tym 

zajmuje się metahistoria […]” (White 2000, 78). Generalnie, chodzi właśnie o to wiedzochłon-

ne i wiedzotwórcze wykraczanie pewnej metadyscypliny poza horyzont problemowy odnośnej 

dyscypliny przedmiotowej. 
5  Nicholas Joll w artykule Contemporary Metaphilosophy (2010) postuluje (w § 1c) odróżnienie me-

tafilozofii implicytnej od eksplicytnej. Chcę zaznaczyć, że nie kwestionuję tutaj potrzeby takie-

go odróżnienia; zapewne jest ono zasadne. Podważam natomiast sens nazywania „metafilozo-

fią” wszelkich, zarówno implicytnych, jak i eksplicytnych, ogólnych rozważań nad filozofią  

z tej jedynie racji, że są właśnie ogólnymi rozważaniami mającymi ją za temat. 
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The Metaphilosophical Dilemmas  

Summary 

The paper presents and ponders doubts related to the concept of metaphilosophy. By this, it is 

ranked, as we could say, on the positions of meta-metaphilosophy, or else, as the author himself 

prefers to present it, as the theory of metaphilosophy. An attempt has been made to distinguish 

metaphilosophy both from the autoreflexive philosophical discourse on philosophy (likes Fichte’s 

or Husserl’s) and the external utterances concerning philosophy, characteristic either of the history 

http://dx.doi.org/10.1017/S0012217300033424
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139018043
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of philosophy, or, as the author himself calls it, characteristic of philosophical systematics which 

encompasses numerous introductions to philosophy and presents it in a systematic order. At some 

point, what seems most fruitful to the author in defining the framework of metaphilosophy is the 

narrative approach typical of literary studies (it is worth remembering that the narratological meth-

ods have already been instilled in disciplines other than the literary theory by such authors as Hay-

den White and Paul Ricoeur). According to this approach, metaphilosophy would be characterized 

by the most distant author’s point of view (where the author plays the role of the “narrator”) in re-

lation to philosophical objects which are explored by the said author. Since discovering different 

types of proximity and distance of a speaking authority towards the presented world is the “bread 

and butter” of the literary theory, narratology presents itself with a particularly useful set of tools 

to someone who seeks the essence of metaphilosophy just in the phenomenon of the distance.  

Keywords: philosophy and metaphilosophy, methodology, narratology, narrative distance. 
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Summary 

Many authors have dedicated their articles to the theology of John Henry Newman. He is 

known very well for his idea of the development of doctrine, ecclesiology, or argument from con-

science to the existence of God. How strange should in this situation appear that not many con-

temporary philosophers are familiar with his metaphysics, theory of science, epistemology, an-

thropology, or ethics? I think this is the reason why we won’t find many “pure philosophical” arti-

cles and papers dedicated to his fascinating philosophy. 

In this paper I would like to present the other side of the coin. Walter E. Conn accurately de-

scribed the Newman’s opposition to “subjectivist ethics”: Liberalism, Evangelicalism, and Ration-

alism. But at the same time, our British philosopher argued with representatives of the “objective 

ethics,” which finds its expression in the three attitudes that Newman called “Rationalism,” Legal-

ism,” and “Paper Logic”. 

Keywords: Newman J.H., Conn W.E., Rationalism, Legalism, „Paper Logic”, ethics, objectivism. 

Many authors have dedicated their articles to the theology of John Henry 

Newman. He is known very well for his idea of the development of doctrine, ec-

clesiology, Mariology, or argument from conscience to the existence of God. 

How strange should in this situation appear that not many contemporary philos-

ophers are familiar with his metaphysics, theory of science, epistemology, an-

thropology or ethics. I think this is the reason why we won’t find many “pure 

philosophical” articles and papers dedicated to his fascinating philosophy. 

Walter E. Conn tries to show how Newman was opposing radically autono-

mous ethics and epistemology (Conn 2007). He mentions three philosophical 

schools – “Liberalism”, “Evangelicalism”, and “Rationalism” – that Newman 

used to describe trends that were contemporary to him. In Newman’s opinion, 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.02
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liberalism “represents, on the level of moral antecedents, the anti-conscience 

principle: it denies the reality of sin and evil, and reduces the experience of con-

science to mere aesthetic sense, expediency or utility. Contrary to the moral 

principles of Christianity – which emphasize the sense of sin, and the utter inca-

pacity of humankind to achieve its own salvation and, hence, the need for grace 

– liberalism proclaims the post-Enlightenment view of the intrinsic goodness of 

human nature and its inherent capacity for self-salvation” (Clamor 2007, 68). On 

the other side, says Newman, is “Evangelicalism”, which “says take care of the 

state of heart, and the Objects and works will almost take care of themselves. 

But I have been stating this modern view as judicious, pious, and moderate men 

put it forward abstractedly. But the mass of men develop it, and then what is in 

itself (as I conceive) a mistake, becomes a mischief” (Newman 1984, 130). Last, 

“Rationalism” “is a certain abuse of Reason; that is, a use of it for purposes for 

which it never was intended, and is unfitted” (Newman 1890, 31). 

After conducting my research on Newman’s vision of moral conscience,  

I must agree with Walter Conn: Newman was one of the most excellent critics of 

modern radical moral subjectivism and autonomism (Greek: autos + nomos). But 

this is only a half-truth, because Newman was also an excellent critic of radical 

objectivism and heteronomism (Greek: heteros+nomos). Fidelity to his theologi-

cal method – via media – is noticeable also in his ethics. “A Via Media was but  

a receding from extremes” (see: Newman 1993, 137; Gałecki 2012, 307–311). If 

radical subjectivism is one extreme, than radical objectivism is the second. Truth 

is equally distant from dogmatic subjectivism as from dogmatic objectivism. 

It is very difficult to give one, ultimate definition of objectivism. But in this 

article I will understand objectivism in this same way as Jonathan Harrison does 

it in The Encyclopedia of Philosophy: “We shall, however, call an ethical theory 

objective if it holds that the truth of what is asserted by some ethical sentence is 

independent of the person who uses this sentence, the time at which he uses it, 

and the place where he uses it” (Harrison 1967, 71). As we can see, it is very 

general definition and formulated negatively: moral objectivism is a theory 

which draws truth and false, good and evil from the acting subject (person). In 

this same way we may describe heteronomism – I will use those two terms inter-

changeably. 

Newman wrote many pages fighting against ethics based on code, law, and 

“scientific reason” independent of the subject of morality. In his opinion, every 

time that ethics tries to include the wholeness of morality, it encroaches into for-

eign territory: “A still bolder encroachment was contemplated by the Reason, 

when it attempted to deprive the Moral Law of its intrinsic authority, and to rest 

it upon a theory of present expediency. Thus, it constituted itself the court of ul-

timate appeal in religious disputes, under pretence of affording a clearer and 

more scientifically-arranged code than is to be collected from the obscure prece-

dents and mutilated enactments of the Conscience” (Newman 1909b, 71). The 
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British Cardinal knows that this temptation – to have one, objective and ultimate 

code of morality – is strong. Both sides – ordinary people asking moral ques-

tions and philosophers trying to give the answers to these questions – would like 

to have such easy tool which could resolve all moral dilemmas. Newman takes 

the position that an objective moral code or law is utopian. First of all, because it 

depraves persons; secondly: it is inconsistent with reality. Let us try to consider 

both of those accusations. 

Person in the trap of code and law 

Newman said that when a person is not living on one’s own, when he is not 

searching for the truth by himself, when he leaves the weight of decisions to oth-

ers – to others’ reasons, consciences, experiences, opinions – than he/she in 

some way is losing his/her personality, and ability to be different being than the 

others, to be individual, to be a self (see: Newman 1909b, 291–293). Those peo-

ple became only part of the society, religion, or the school of thinking. One’s 

situation would be very similar to the vision given by George Orwell in Nineteen 

Eighty-Four or to people living in totalitarian countries, such as Kampuchea un-

der the reigns of Khmer Rouge or Nazi camps during II World War, when peo-

ple couldn’t use their names and were only numbers without will or reason. 

Newman writes more about those exterior and codified ethics in a sermon ti-

tled Evangelical Sanctity the Perfection of Natural Virtue: “Morals may be cul-

tivated as a science; it furnishes a subject-matter on which reason may exercise 

itself to any extent whatever, with little more than the mere external assistance 

of conscience and Scripture. And, when drawn out into system, such a moral 

teaching will attract general admiration from its beauty and refinement; and from 

its evident expediency will be adopted as a directory (so to say) of conduct, 

whenever it does not occasion any great inconvenience, or interfere with any 

strong passion or urgent interest. National love of virtue is no test of a sensitive 

and well-instructed conscience, – of nothing beyond intellectual culture. History 

establishes this: the Roman moralists write as admirably, as if they were moral 

men” (Newman 1909b, 40–41). This thought is connected with Newman’s opin-

ion: knowledge is not the same as virtue – if you know what is good in particular 

situation doesn’t mean that you will choose it; whether you are excellent philos-

opher doesn’t mean that you’re good person of a paragon of virtue (Newman 

1907, 120). His metaethics is therefore not Socrates’ “ethical intellectualism”: 

knowing what is good and right means acting in accordance with this 

knowledge; wrong acting proves that someone does not have knowledge about 

right and wrong (see: Copleston 1985, 108–113). Newman would say: you can 

act wrong even though you know that you are choosing evil instead of good. 
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As we know, Newman was not only a theoretical philosopher. His works are 

full of examples of joining our thinking with our experiences and life. For ex-

ample, in case of codified morality, the convert Cardinal gives many examples 

of this kind of ethics which are external to the moral subject, but I will quote on-

ly one text devoted to Greek virtue ethics. It will confirm what was written 

above: „Virtue, on the other hand, rewards young men with the praise of their 

elders, and it rewards the aged with the reverence of youth; it supplies them 

pleasant memories and present peace; it secures the favor of heaven, the love of 

friends, a country’s thanks, and, when death comes, an everlasting renown. In all 

such descriptions, virtue is something external; it is not concerned with motives 

or intentions; it is occupied in deeds which bear upon society, and which gain 

the praise of men; it has little to do with conscience and the Lord of conscience; 

and knows nothing of shame, humiliation, and penance” (Newman 1904, 23–

24). Therefore, if external acting can’t be identified with internal morality, peo-

ple who are trying to live according to some “objective” and “external” code or 

law (ἕτερός νόμος) or, on the other hand, attempt to write such a code or law, are 

making a big mistake. They both take away the personal responsibility of the 

concrete human being and blind or deaden the moral sense which recognizes 

what is right and wrong. And those two elements (sense of duty and moral 

sense) constitute conscience (see: Newman 1903, 105–106; Newman 2000, 35–

36; Newman 1868, vol. 3: 87). We must therefore say that Newman’s vision of 

morality was broader: it included cognitive element (moral sense) as well as el-

ement of responsibility (sense of duty). 

The first consequence of objective and external ethics, which I called above 

the “depraving” of individual persons and whole societies, may be easily noticed 

when we study societies based on “divine” authority (whether the Roman Empo-

rium and the Third Reich, as well as medieval Christian theocracies or some 

contemporary sects). Citizens or members of these societies are very often in-

voluntary, thoughtless, mechanical-acting parts of authoritative managed system. 

Those persons were not thinking, because they had instructions; they were not 

searching for the truth, because all the truths were known; they were not making 

decisions, because the decisions were made for them. 

Sometimes philosophers are radical moral objectivists too. They forget that 

the purpose of philosophy is first and foremost to ask a question and to formu-

late a problem; giving answers and solutions must be done very carefully. Let us 

hear Newman’s opinion: “This is the true office of a writer, to excite and direct 

trains of thought; and this, on the other hand, is the too common practice of 

readers, to expect every thing to be done for them, – to refuse to think, – to criti-

cize the letter, instead of reaching forwards towards the sense, – and to account 

every argument as unsound which is illogically worded” (Newman 1909b, 276). 

Indeed, those who aspire to know all the answers must be prepared to bear the 

responsibility for all acts which will be made according to code created by him. 
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The inconsistencies of radical ethical objectivism 

The second problem which appears, when studying radical moral objectivism 

and heteronomism, is the deep discrepancy between objectivism as a metaethical 

theory and human experience. Philosophers taking the position of objectivity are 

pretending to be “outside” of this world. They suppose that they can in an “objective 

way” study and judge morality; objectivists assume that somehow they objectively 

exist. Their existence is thought to be independent of subjective thinking. Even pass-

ing over the problem of language (every language is creation of particular society, 

based on a concrete, particular outlook), we will to come across to inevitable diffi-

culties. Now we will study Newman’s discussion with those different philosophical, 

logical and ethical complications of radical heteronomy. 

Objective ethics believes that is possible to discover the nature of man. But 

not the nature of “John Smith’s”, but the Nature of Man: the pure, ontological 

essence of human being. Our experience shows us that there is something com-

mon to every person, but also that there are differences between them. One of 

the leading terms used in classical philosophy is “essence”: the objective ele-

ment of being, constitutive of a concrete class of beings. For humans it would be 

“humanity”, for good – “goodness”, for women – “femininity”. But what exactly 

does it mean? Does morality based on those essences give any practical answers 

for the fundamental question: how should I live? Using Newman’s distinction 

between “real” and “notional” we would have to say, that ontological essence is 

notional, while morality is real: “Each thing has its own nature and its own histo-

ry. When the nature and the history of many things are similar, we say that they 

have the same nature; but there is no such thing as one and the same nature; they 

are each of them itself, not identical, but like. A law is not a fact, but a notion” 

(Newman 1903, 280). Thus, if we want to build ethics on objective (notional) 

law, we will lose the reality of morality at the same time. 

To be understood correctly, we must say that Newman never thought that 

law was unnecessary or that it was something bad. Many times he emphasized 

that there existed objective truth and that universal law exists (see: Newman 

1909a, 89, 357; Newman 1903, 65, 299–300, 310, 375; Newman 1868, vol. 8: 

185; Newman 1980, 272–273). He has even written these words: „Better is it 

that the Law remain to us externally, and in the way of an upbraiding con-

science, than that it should be utterly removed” (Newman 1868, vol. 5: 147) – it 

is better to live according to external law (heteronomy), than to live without any 

law, without any rules. But this does not mean that forced morality is a good mo-

rality or that legalism (ethics based on external law) is his favorite kind of mo-

rality. Cardinal Newman in his writings was admitting the existence of law, es-

pecially Christian law, because he was always taking under consideration the 

educational and developing nature of the person. Yet at the same time he was 

struggling with theories that identify natural (or moral) law with absolute, objec-
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tive and divine Law: “We must distinguish between the aboriginal transcendent 

moral Perfection of God, which is one, and not directly stamped in image upon 

our minds, (& which is the true Law of Nature) and the diversified shapes into 

which it is refracted in a given creation, and in our created minds. The Deca-

logue is but the refracted rays of the indivisible Divine Law. Hence stealing 

could not be a sin from eternity, except hypothetically, as implying property 

which has only existed in time” (Newman 1970, 131). In my opinion it is one of 

the most original and amazing conclusions that Newman has ever written. It 

shows how naïve is the thinking of those who identify moral perfections with 

preserving the Decalogue – they mix up means with end. 

Every author of systematic ethics must recognize the inevitable limits of 

one’s system. “Canonizing” one – as was done by Thomists with Aquinas’ moral 

and metaphysical system (See, for example Leo XIII, Encyclical Letter on the 

Restoration of Christian Philosophy “Aeterni Patris”) – will cause only one 

thing: a gradual discrediting of the whole system. As Newman emphasizes many 

times: every thinking is based on some first principles, which are reasonable but 

not provable; we choose them based on our real assent and our subjective histo-

ry, experiences, etc. „Now that there must be such things as First Principles – 

that is, opinions which are held without proof as if self-evident, – and, moreover, 

that every one must have some or other, who thinks at all, is evident from the na-

ture of the case. If you trace back your reasons for holding an opinion, you must 

stop somewhere; the process cannot go on for ever; you must come at last to 

something you cannot prove; else, life would be spent in inquiring and reason-

ing, our minds would be ever tossing to and fro, and there would be nothing to 

guide us. No man alive, but has some First Principles or other. Even if he de-

clares that nothing can be known for certain, then that is his First Principle. I am 

not saying whether your reasoning, or your First Principle, was true or false; that 

is quite another matter; I am but illustrating what is meant by a First Principle, 

and how it is that all reasoning ultimately rests upon such. It would be your First 

Principle, in the case supposed, a principle for which no reason could be given 

[…]. This, I repeat, is what is called a First Principle, and you see what a bearing 

it has both upon thought and upon action” (Newman 1892, 279–280). 

This is the reason that we cannot give evidences for any system of thought 

(sapientia – in contrast to different physical sciences), we can only give argu-

ments, that do not have the objective, absolute or universal power of convincing. 

I think this is the reason why Newman did not want to give “a moral proof to the 

existence of God”, preferring the word “argument” (see: Newman 1970, 74; 

Boekraad, Tristram 1961; Morgan 1996, 320; Kłos 1999; Salomon 2000) – in 

my opinion, Aquinas had the same reason for writing not about “proofs” or “ev-

idences”, but “five ways”, quinquae viae (Thomas Aquinas 1947, pars I, q.2, 

a.3.). We could in this place quote Newman’s words used in Grammar of Assent: 

“egotism is true modesty” (Newman 1903, 384). This popular aphorism should 
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be remembered by all philosophers and theologians: there is some mystery to 

which we do not have access. In other words: “Doubtless it is our wisdom, both 

as to the world and as to Scripture, to take things as we find them; not to be wise 

above what is written, whether in nature or in grace; not to attempt a theory 

where we must reason without data; much less, even could we frame one, to 

mistake it for a fact instead of what it is, an arbitrary arrangement of our 

knowledge, whatever that may be, and nothing more” (Newman 1909b, 110). 

Does this mean that the real and objective knowledge and truth is unrecog-

nizable (as it was shown above, Newman didn’t call into question existence ob-

jective reality)? Should we resign against searching for objective truth? Did we 

should only on subjective, emotional, or sensual? No, Newman wasn’t writing 

about unrecognizability but about some appropriate skepticism. If we won’t real-

ize the limits of our knowledge, this “objective” (which means also: “common”) 

knowledge will divide instead of uniting us. So where will be those objectivism? 

Again, “egotism is true modesty”. In cases when we are searching for ontologi-

cal, theological or moral truths “there is much need of wariness, jealousy of self, 

and habitual dread of presumption, paradox, and unreality, to preserve our de-

ductions within the bounds of sobriety, and our guesses from assuming the char-

acter of discoveries. System, which is the very soul, or, to speak more precisely, 

the formal cause of Philosophy, when exercised upon adequate knowledge, does 

but make, or tend to make, theorists, dogmatists, philosophists, and sectarians, 

when or so far as Knowledge is limited or incomplete” (Newman 1909b, 295). 

We won’t find anything which could be objective proof for our opinions, beliefs, 

assents, rules of live. But those epistemological skepticism includes only “objec-

tive certitude”, not real, “personal certitude”: “Instead of devising, what cannot 

be, some sufficient science of reasoning which may compel certitude in concrete 

conclusions, to confess that there is no ultimate test of truth besides the testimo-

ny born to truth by the mind itself, and that this phenomenon, perplexing as we 

may find it, is a normal and inevitable characteristic of the mental constitution of 

a being like man on a stage such as the world. His progress is a living growth, 

not a mechanism; and its instruments are mental acts, not the formulas and con-

trivances of language” (Newman 1903, 350). And so we arrive at Newman’s 

philosophical anthropology. 

In his opinion, objective truth reaches to human being though his subjective 

personality. The British philosopher uses here a beautiful symbol: as light, which 

is naturally white, reaches to our eyes refracted by the atmosphere into seven 

colors, so objective truth disclosing itself in many particular truths which we 

discover using our individual reasons, emotions, senses, intuitions, memories, 

etc. (Newman 1970, 143). Thus we can compare objective – in which I mean: 

divine truth – with natural, white light; individual person with all her powers, 

history, experiences, with atmosphere; and subjective truths with visible to our 

eyes light in one of seven colors. I recall this symbol because it perfectly shows 
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the unity of objective, divine and subjective, personal truth, revealing simultane-

ously their diversity and richness. Of course, we can’t forget, that not everything 

that people consider as truth really is truth; not every subjective idea is truth only be-

cause it is subjective or recognized by those person as truth. But fact that not every 

“subjective truth” is real truth doesn’t mean that every subjective truth is false. 

Newman absolutely realize that exist high risk to err: “Undoubtedly, it is 

possible, it is common, in the particular case, to err in the exercise of Doubt, of 

Inference, and of Assent; that is, we may be withholding a judgment about prop-

ositions on which we have the means of coming to some definite conclusion; or 

we may be assenting to propositions which we ought to receive only on the cred-

it of their premises, or again to keep ourselves in suspense about; but such errors 

of the individual belong to the individual, not to his nature, and cannot avail to 

forfeit for him his natural right, under proper circumstances, to doubt, or to infer, 

or to assent. We do but fulfill our nature in doubting, inferring, and assenting; 

and our duty is, not to abstain from the exercise of any function of our nature, 

but to do what is in itself right rightly” (Newman 1903, 7). We could quote other 

words – one of my favorite – written by the great nineteenth-century cardinal: 

“We are so constituted, that if we insist upon being as sure as is conceivable, in 

every step of our course, we must be content to creep along the ground, and can 

never soar. If we are intended for great ends, we are called to great hazards” 

(Newman 1909b, 215). The anthropology given by Newman is realistic and op-

timistic simultaneously. Realistic, because he exactly sees the situation and the 

condition of the human person: we are intended for great things, for moral per-

fection, for complete happiness; but in the same moment we have a lot of di-

lemmas, different concepts of what is right and wrong, there is deep incommuni-

cability between persons; in a way we move in a mist of ignorance. At the same 

time Newman’s anthropology is very optimistic: in this world, severed from the 

objective truth and divine reality, we have been given all we need. We have 

senses to experience the material world and reason, will, intuition, emotions and 

conscience to recognize moral and religious truths. 
In my opinion so far we cannot say that Newman was a radical subjectivist 

or even relativist. As I have shown – and what Walter E. Conn portrayed – 

Newman repeatedly was writing about objective reality and our duties to search 

for it. Sentences like this one: “Every one who reasons, is his own centre; and no 

expedient for attaining a common measure of minds can reverse this truth” 

(Newman 1903, 345) only confirm the fact that Newman supported that we have 

no certain (unlike certitude) and notional (unlike real) access to divine, common 

and unchanging truth. Recalling the symbol with light: Newman’s epistemologi-

cal, anthropological and moral subjectivism has nothing common with relativists 

like Peter Singer and Richard Rorty (or Pontius Pilate), who denied the existence 

of objective truth and for this reason granted every person the status of god, and 

what I call “radical subjectivism”. Newman never would agree with such stand-

point, he spent his life fighting with it (which is greatly shown in Conn’s paper). 
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But we cannot forget that he was also fighting with the philosophical attitude 

which he called “paper logic”: „I had a great dislike of paper logic. For myself, it 

was not logic that carried me on; […] It is the concrete being that reasons; pass  

a number of years, and I find my mind in a new place; how? the whole man 

moves; paper logic is but the record of it. All the logic in the world would not 

have made me move faster towards Rome than I did; […] and therefore to come 

to me with methods of logic had in it the nature of a provocation, and, though  

I do not think I ever showed it, made me somewhat indifferent how I met them, 

and perhaps led me, as a means of relieving my impatience, to be mysterious or 

irrelevant, or to give in because I could not meet them to my satisfaction. And  

a greater trouble still than these logical mazes, was the introduction of logic into 

every subject whatever, so far, that is, as this was done” (Newman 1993, 218). 

Cardinal Newman has had a three reasons to “dislike paper logic”; first of all his 

own experience has shown him the weakness and insufficiency of searching for 

the truth based on rationalism, formalism and logic – he was one of the greatest 

minds in his times, and pure logic couldn’t bring him to truth, faith and con-

science did it. Secondly, he has found many arguments against ethics that build 

on logical and rational cohesion. And thirdly, Newman in all his philosophical 

vision grants the first and primary role to the person (divine and human). “Logic, 

he held, is servant, not a master; it is the individual person who thinks and con-

trols his thinking, not logic. The function of logic is to point out the routes the 

mind can follow” (Sillem 1969, 74). Logic is a tool, created and used by men. 

Treating logic as the absolute and ultimate criterion of morality: good and bad, 

right and wrong, saintly and sinful, is a huge mistake! Logic can’t “objectify” 

naturally subjective and personal morality; it can only give us some rational ad-

vices, trains of thoughts, outlooks in ethics. But that is all. Logic which exceeds 

its nature of useful tool becomes “paper logic”. 

Paper logic is main foundation of rationalistic ethics. As it was written 

above: „rationalism is a certain abuse of Reason; that is, a use of it for purposes 

for which it never was intended, and is unfitted.” Newman often calls people 

who believe their “pure” or “procedural” reason more than their conscience or 

other authorities, witness, experiences as “rationalists” (see: Newman 1868, vol. 

1: 213, 219). Newman used to call them “people with narrow minds” and in  

a few places describes them in such words: “They have already parceled out to 

their own satisfaction the whole world of knowledge; they have drawn their 

lines, and formed their classes, and given to each opinion, argument, principle, 

and party, its own locality; they profess to know where to find everything; and 

they cannot learn any other disposition. They are vexed at new principles of ar-

rangement, and grow giddy amid cross divisions; and, even if they make the ef-

fort, cannot master them. They think that any one truth excludes another which 

is distinct from it, and that every opinion is contrary to their own opinions which 

are not included in them. They cannot separate words from their own ideas, and 
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ideas from their own associations” (Newman 1909b, 307–308). We could say 

“narrow minds” but broad expectations and claims. Taking position that effect of 

work my individual reason according to particular method derived from individ-

ually accepted first principles is universally and objectively valid must be recog-

nized as really daring. Newman would call those expectations merely as “imperial”. 

Newman has brought our attention to another problem. This is how he de-

scribed it: “Those who are certain of a fact are indolent disputants; it is enough 

for them that they have the truth; and they have little disposition, except at the 

call of duty, to criticize the hallucinations of others, and much less are they an-

gry at their positiveness or ingenuity in argument; but to call names, to impute 

motives, to accuse of sophistry, to be impetuous and overbearing, is the part of 

men who are alarmed for their own position, and fear to have it approached too 

nearly” (Newman 1903, 201–202). We can say that this is only a psychological 

argument, without any cognitive value. But Newman’s method was – in some 

part – based on a very interesting psychology. From the philosopher’s point of 

view it is only premise to argument against radical objectivism, but for the needs 

of this paper I will just say, that my experience confirms Newman’s opinion. 

Many of those who say, they are sure of what they believe (but they say they 

“know” it) do not want to openly discuss their standpoints. They do not want to 

hear any critique or bring their conclusions into question; they guard their opin-

ions as objective, ultimate and in some way divine. In psychological and politi-

cal context this attitude is called fundamentalism. 

Conclusions 

It is extremely difficult to unambiguously define Newman’s concept of 

metaethics. Personally I used to use his own term: via media, middle way. The 

British philosopher always tries to choose the good elements of particular doc-

trines and reject the worst. This is the reason why Walter E. Conn has written his 

article which correctly describes Newman as opponent of subjectivism, but sim-

ultaneously correct is my thesis about him as adversary of objectivism. Paradox? 

Or maybe just a subtlety of definitions? Newman never denied the existence of 

objective truth and reality. But he couldn’t agree with those ethicists who be-

lieved that any heteronomical system, code or law can give every person in any 

particular situation answers what to do to make right choice. He has given us Ar-

istotle as teacher: “What it is to be virtuous, how we are to gain the just idea and 

standard of virtue, how we are to approximate in practice to our own standard, 

what is right and wrong in a particular case, for the answers in fullness and accu-

racy to these and similar questions, the philosopher refers us to no code of laws, 

to no moral treatise, because no science of life, applicable to the case of an indi-

vidual, has been or can be written. Such is Aristotle’s doctrine, and it is undoubt-
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edly true. An ethical system may supply laws, general rules, guiding principles,  

a number of examples, suggestions, landmarks, limitations, cautions, distinctions, 

solutions of critical or anxious difficulties; but who is to apply them to a particular 

case? whither can we go, except to the living intellect, our own, or another’s?” 

(Newman 1903, 354). Expressing on this place his criticism toward heteronomy, 

Newman thereby reconciles internal authorities – reason and conscience – with ex-

ternal authorities. We aren’t devoid of any external help on the path of searching the 

truth, but we always have to remember that no other person can give me final and 

obligating answer for my existential questions, and no one else can make a choice 

on behalf of me. And those, unfortunately, are assumptions of law or code ethics. 

I think that Drew Morgan recalls the very valuable distinction between ethics 

and morality. “There are many Christian ethical systems («ethics»), and the con-

tent is distinctive as well, not on the notional «ethical» level, but on the more 

personal and particular, real level of «morals». This includes individual moral 

decisions and acts commanded by conscience in accord with the phronesis, the 

personal judgment which each person must make in every moral instance” 

(Morgan 1996, 531). Identifying them is big mistake. Even if philosophers and 

theologians are trying to build some ethical systems from which follows some 

orders, prohibitions, laws, codes, values, etc., these systems can’t be directly ap-

plied to particular, concrete situation. Solution of every possible moral problem 

is not the aim of ethics. On the other hand ethics which tries to resolve all the 

moral problems of every individual person necessarily must turn out to be inco-

herent, as I have shown it in second part of this paper. Morals are particular, per-

sonal, practical, and subjective; ethics is general, theoretical and objective. Con-

fusing them each other will lead to nowhere or – what would be worst – to totali-

tarianism or fundamentalism. 

At the end of this article we must once again emphasize that the only way to 

reconcile this divine, objective reality – which he defends in many places of his 

works – and surrounding us personal, subjective reality – which defense accom-

plished by Newman dedicated is this paper – is the reality of conscience: the 

place where the subjective “self” meets the objective, independent reality of 

moral and religious truths and duties
1
. John Henry Newman as “Doctor of Con-

                                                 
1  For instance, Terlinden (Terlinden 2007, 212) supposes that Newman’s concept of conscience 

is a great remedy for very popular contemporary relativism: „Newman’s observation on the 

permanence of the sense of duty in conscience, despite the errors of the moral sense, takes on, 

in my view, a particular importance in an age increasingly marked by individualism and subjec-

tivism. For today, even more than in the nineteenth century, the perception of good and evil 

varies greatly from one individual to the next. With the priority given to individual freedom in 

western culture, the desires and will of the subject had assumed such importance that they are 

often the only realities that matter no longer. It is therefore becoming more and more difficult 

to reach agreement on an objective order of the moral good and moral values. To guide his 

choices between good and evil, the individual falls back to his moral conscience understood 

above all in its subjectivity, that is to say as a freedom for the subject to choose his values him-



38 Sebastian GAŁECKI 

science” showed us that real morality and ethics appears as relation: relation be-

tween persons. That is why neither radical subjectivism nor objectivism neither 

radical autonomy nor heteronomy can lead to Truth. In human moral lives exists 

tension between myself and the Other; between me and my wife, friends, neigh-

bors, accidentally coming across passer-bys, and finally between me and God. 

This tension can be overcome only within conscience. „Newman’s philosophical 

visions mount from the self, known in the innermost sanctum of conscience, to 

God, the Creator and Sovereign Master of each and every man, as of the entire 

universe. In the experience of the inner life of conscience a man stands on his 

own, apart from everything in the world, to all appearances alone, – but in reality 

face to face with two luminously evident beings, his true self and the living 

God” (Sillem 1969, 123). Conscience is a place where these two self-evident be-

ings – myself and God, subjective truth and objective Truth – meet together. 
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Newman versus obiektywizm. Kontekst współczesnego  

racjonalizmu, legalizmu oraz „papierowej logiki” 

Streszczenie 

Wielu autorów poświęciło swe teksty teologii Johna Henry’ego Newmana. Dość dobrze znamy 

go jako twórcę koncepcji rozwoju doktryny, eklezjologii czy argumentu z sumienia za istnieniem 

Boga. Czy nie wydaje się czymś niezwykłym fakt, że tak niewielu filozofów zna jego metafizykę, 

filozofię nauki, epistemologię, antropologię czy etykę? Sądzę, że z tego właśnie powodu nie znaj-

dziemy zbyt wielu „czysto filozoficznych” artykułów poświęconych myśli Newmana. 

W swoim tekście chciałbym przedstawić inną stronę medalu. Walter E. Conn dokładnie opisał 

Newmanowską polemikę z etyką subiektywistyczną, którą Brytyjczyk określał mianem liberali-

zmu, ewangelikalizmu i racjonalizmu. Conn pominął jednakże milczeniem fakt, iż równocześnie 

nasz filozof precyzyjnie krytykował przejawy etyki obiektywistycznej, które nazywał racjonali-

zmem, legalizmem oraz „papierową logiką”.  
Słowa kluczowe: Newman J.H., Conn W.E., racjonalizm, legalizm, „papierowa logika”, etyka, 

obiektywizm, etyka kodeksowa. 
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Państwo Boże w relacji do Kościoła i świata  

w De civitate Dei św. Augustyna (księgi 11–22). 

Teologiczno-filozoficzne refleksje na gruncie 

chrześcijańskiej historiozofii 

Ja zaś chętnie będę zapytywać innych nie mając pewności. 

I nie wstyd mi przyjąć pouczenia, gdybym się pomylił. 

Niech czytelnik, podzielający mą pewność podąża naprzód 

wraz ze mną. Jeśli podobnie jak ja nie ma pewności, niech 

szuka i bada ze mną. Poznając swój błąd, niech do mnie 

powróci. A jeśli spostrzeże, że to ja pobłądziłem, niech mi 

to powie. W ten sposób razem będziemy iść drogą miłości 

zdążając ku Temu, o którym powiedziano: „Szukajcie zaw-

sze jego oblicza” (Ps. 104, 4). 

św. Augustyn 1962, Ks. I 2,4–3,5 

Streszczenie 

Problematyka filozofii dziejów nie jest bynajmniej jasną i oczywistą perspektywą ujmowania 

rzeczywistości, ale podejściem opartym na pewnej określonej ontologii. Jedną z centralnych kate-

gorii chrześcijańskiej ontologii jest historia zbawienia, która stanowi silny fundament pod ogląd 

bytowania świata i człowieka jako bytów stworzonych na sposób dziejowego dialogu ze Stwórcą. 

Jednym z pierwszych, który podjął próbę zaprezentowania chrześcijańskiej wizji historiozoficznej, 

był św. Augustyn, według którego zasadniczy punkt napięcia sensu dziejów stanowi relacja mię-

dzy światem a Kościołem w odniesieniu do Państwa Bożego, a jeszcze bardziej – eschatyczna re-

lacja Państwa Bożego do świata i Kościoła w ich wzajemnej perychoretycznej antynomiczności. 

Słowa kluczowe: św. Augustyn, historiozofia, filozofia społeczna, filozofia religii, soteriologia. 
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Wstęp 

Podjęcie tytułowego zagadnienia na sposób podany w temacie wymaga kilku 

bardzo istotnych uściśleń metodologicznych, osadzających nasze rozważania  

w określonej przestrzeni myślenia, jednakże poniższych kilka stwierdzeń ma, 

mimo wszystko, tylko i wyłącznie charakter rozpoznawczo-orientujący (zresztą  

i całość tekstu ma raczej charakter otwierającego zarysu niż jakiejś domkniętej 

całości). Tekst należy zatem traktować jako zbiór punktów orientacyjnych, nie-

kiedy bezładnie porozrzucanych, mających-mogących w przyszłości posłużyć 

do utworzenia mapy, a nie jako samą mapę, tym mniej w jej finalnym, wraz  

z legendą, kształcie! 

a) chrześcijański paradygmat teologiczno-filozoficzny 

Niniejsze refleksje osadzone są wewnątrz chrześcijańskiego paradygmatu hi-

storiozoficznego, stąd ich niejako nieunikniony teologiczny-filozoficzny charak-

ter. Chrześcijaństwo nie jest filozofią
1
, a jeśli już – to filozofią sui generis

2
, gdyż 

ufundowane jest na idei-wydarzeniu Objawienia jako swojej źródłowej prze-

słance (zob. Rusecki 2007) – dostępnej w formie rozpoznania i przyjęcia w ra-

mach daru rozumnego i wolnego aktu wiary, tak iż Objawienie mimo jego „ze-

wnętrznych” przejawów wiarygodnościowych – nie dowodowych!
3
, dostępne 

jest jako Objawienie na sposób jego wierzącego rozumnie wolnego uznania  

i tym samym rozpoznania, które samo dokonuje się już „wewnątrz” Objawienia, 

w kontekście zawsze większej prymarności daru-łaski (zob. Woźniak 2012), 

przy zachowaniu jedności w różnorodności analogia entis i analogia fidei
 
(zob. 

Ratzinger 2005, 16–32), wyznaczającej jej perspektywę hermeneutyczną –  

w kontekście której dokonuje ono interpretacji rzeczywistości, jak i w ramach 

której rozumie samo siebie i powinno być rozumiane. Nie wyklucza to oczywi-

ście możliwości filozoficznego namysłu nad chrześcijaństwem, jak i w ramach 

jego samego – w pierwszym przypadku przesłanka Objawienia może zostać po-

traktowana jako hipoteza nieweryfikowalna ani niefalsyfikowalna metodami 

                                                 
1 A jeśli już, to filozofią objawioną, „niebiańską”, czy też nadprzyrodzoną (zob. Kita 2008). 
2 Wszak nie należy zapominać, że przez długi czas chrześcijaństwo samo siebie określało mia-

nem filozofii, widząc w sobie urzeczywistnienie ideału, do którego poszczególne nurty filozo-

ficzne zdążały – stąd jawiło się ono nie jako kolejna partykularna propozycja filozoficzna, ale 

jako filozofia prawdziwa, filozofia par excellence, jako tożsame z ideą filozofii jako takiej.  

Z kolei przez inne propozycje filozoficzne chrześcijaństwo odbierane było jako alternatywna 

droga filozofowania. Sytuacja taka była możliwa dzięki specyficznemu rozumieniu filozofii, 

bliskiemu sztuce życia, łączącej w jedno refleksję i życie. W późniejszych okresach takie ro-

zumienie było coraz bardziej utrudnione, choć nigdy całkowicie nie zanikło i nawet współcze-

śnie pojawiają się próby jego zreinterpretowanej w dzisiejszym kontekście reaktywacji.  
3 Zob. M. Rusecki, Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa. Wykład wygłoszony podczas 

wręczenia doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 

http://www.pwt.wroc.pl/pliki/rusecki-wyklad.pdf [stan z 25.06.2015]. 
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„czysto” filozoficznymi (o ile takowe istnieją)
4
, w drugim zaś mamy do czynie-

nia z filozofowaniem z wnętrza Objawienia
 
(por. Augustyn 2003). Nasze rozwa-

żania sytuują się gdzieś na przecięciu tychże podejść, jednakowoż ich autor nie 

odżegnuje się od swojego statusu filozofującego chrześcijanina
5
, ze świadomo-

ścią aporetyczności takiego podejścia
6
. 

Należy ponadto zaznaczyć, że w przypadku Augustyna z Hippony, którego 

myśl będzie wyznaczała przebieg tegoż tekstu, próby ścisłego rozgraniczania te-

go, co filozoficzne, i tego, co teologiczne, są z góry skazane na niepowodzenie. 

Owszem, można wskazać jego dzieła stricte filozoficzne, czy stricte teologiczne, 

jednakże daleko Augustynowi do metodologicznego rozgraniczenia wspomnia-

nych perspektyw, które to będzie dziełem Tomasza z Akwinu
 
(zob. Ratzinger 

2005, 15–16). 

Uprzedzając zarzuty przywoływania niekiedy w niniejszym – roszczącym 

sobie pretensje do, owszem, chrześcijańskiej, ale jednak filozoficzności – tekście 

wypowiedzi doktrynalnych Kościoła, warto podkreślić, że stanowią one jednak 

jakąś formę odniesienia dla chrześcijańskiego filozofowania
7
, a ponadto, i co 

ważniejsze, współtworzą chrześcijańską perspektywę myślową, w ramach której 

niniejsze refleksję będą się poruszały. Odnoszenie się do nich ma charakter wy-

raźnie inspiracji hermeneutycznej, nie zaś argumentacji rozstrzygającej czy też 

autorytatwynej, jak ma to miejsce na gruncie teologii – teologii, nie wiary, gdyż 

ta nie zależy od jakichkolwiek argumentów, ale od autorytetu objawiającego się 

Boga, dostępnego w medium łaski wiary
 
(Giertych 2012, 95–145, zwłaszcza 

138–145).  

b) aktualność zagadnienia 

Zagadnienie relacji między Państwem Bożym, Kościołem i światem zdaje 

się być nie tyle jedną z wielu kwestii chrześcijańskiej filozofii dziejów, ile eks-

plikacją jej istoty, jaką, bądź co bądź, jest stwórczo-objawieniowe samokomuni-

kowanie się Trójjedynego Boga człowiekowi, rozpatrywanemu w swoim odnie-

sieniu kosmicznym, zmierzającego przez Boże powołaniowo-zbawcze działanie 

przez Chrystusa w Duchu Świętym (w wyniku grzechu nabiera ono także cha-

                                                 
4 „Dane” objawione mogą także wówczas być obecne w dyskursie filozoficznym na sposób in-

spiracji (kontekst odkrycia), jednakowoż sama refleksja przebiega przy użyciu metod filozo-

ficznych (kontekst uzasadnienia). 
5 Por. Dembowski 1987a, 309–319. Należy uczciwie dodać, że owa chrześcijańska perspektywa, 

w której się na sposób teologiczno-filozoficzny poruszamy w ramach naszego namysłu, dodat-

kowo naznaczona jest proweniencją katolicką, stąd można by pokusić się o nazwanie jej formą 

filozofii katolickiej – zob. Dembowski 1987b, 771–789; MacIntyre 2013. 
6 Nie zakładam przy tym jakiegoś konkretnego modelu chrześcijańskiego filozofowania ani do 

takiego się nie odwołuję – swoje rozważania zamierzam usytuować niejako w samym centrum 

tegoż aporetycznego napięcia, poza skrajnościami dualizującymi i monizującymi.  
7 Choćby w postaci normy negatywnej. 
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rakteru odkupieńczego) ku eschatycznej „na zawsze”, bosko-ludzko-kosmicznej 

wspólnocie (partycypacji), antycypowanej w communio Ecclesiae. Tym, o co 

chodzi w chrześcijaństwie, jest relacja między Stwórcą a stworzeniem
8
, urze-

czywistniająca się w rożnych formach i z uwzględnieniem zaistniałych w danym 

„momencie” warunków, jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi. Państwo Boże, 

Kościół i w pewnym sensie świat poniekąd stanowią jedynie formy dane warun-

kowo owej relacji, z drugiej zaś strony noszą znamiona konieczności w realiza-

cji tejże, choćby w wymiarze faktyczności ich zaistnienia, co czyni je przynajm-

niej „od teraz” ich dojścia do głosu finalnie niezbędnymi
9
. Jakkolwiek mogłoby 

być, relacja Stwórcy i stworzenia „zadziała się”, dzieje się i będzie się dziać aż 

do eschatycznej finalizacji w napięciu między Państwem Bożym, Kościołem  

i światem, więcej, to właśnie na linii tego napięcia zapadają i zapadną escha-

tyczne rozstrzygnięcia
10

. Świadectwem świadomości stawki, o jaką „gra” się to-

czy właśnie w tym napięciu, a zatem istotności tegoż napięcia, także współcze-

śnie, a może zwłaszcza współcześnie w jego Sitz im Leben, jest swoista „filozo-

fia Vaticanum Secundum”
11

, czego znakomitym wyrazem jest zwłaszcza sobo-

rowa konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, stano-

wiąca niejako resume optyki soborowej. Jeśli uwzględni się przy tym, że owa fi-

lozofia nie byłaby możliwa bez powrotu do źródeł, a w tym bez ożywienia teo-

logii Ojców (Kościoła), aktualność naszego tematu jawi się sama przez się. Jeśli 

do tego dołożymy neoaugustyński rodowód myśli Benedykta XVI wraz z jego 

wpływem na współczesną myśl chrześcijańską, w tym także eklezjologię (por. 

Chodkowski 2007)
12

, sięgając do św. Augustyna, lądujemy w samym centrum 

dzisiejszej agory teologiczno-filozoficznej
13

.  

                                                 
8 Katolischer Erwachsenen – Katechismus: Das Glaubensbekenntnis der Kirche – herausgege-

ben von der Deutschen Bischofskonferenz, cz. I, 6, 2 podpunkt 4, www.alt.dbk.de/katechismus/ 

index.php [stan z 5.05.2013]. 
9 Idzie nam tutaj o to, na ile sposób realizacji relacji Stwórcy i stworzenia, który ma miejsce  

w dziejach ludzkości i świata, jest we wszystkich swych formach i przejawach takim, jakim go 

zamierzył „pierwotnie” Stwórca – wątpliwość ta nie dotyczy oczywiście celu owej relacji. 

Krótko: czy gdyby nie grzech, to formy i przejawy relacji Stwórcy i stworzenia (Wcielenie  

i „wydarzenie Chrystusa” w jego totalności, Kościół i inne) miałyby miejsce, więcej: czy  

w wyniku zaistnienia grzechu musiały być takie, jakie są? (zob. np. Strzelczyk 2007, 121–130). 
10 O tyle też „Augustyńskie Państwo Boże jest modelem każdej koncepcji historii, którą można 

określić mianem chrześcijańskiej. Nie jest to filozofia dziejów, lecz dogmatyczny wykład 

chrześcijaństwa jako obecnego w «dzianiu się» świata. Augustyn wykłada prawdę nauki chrze-

ścijańskiej na przykładzie historii świętej i świeckiej, ale sama historia powszechna nie ma  

w jego oczach szczególnego zainteresowania ani szczególnego sensu” (Löwith 2002, 160–161). 
11 Zob. „Ethos” 100 (2012) – cały numer poświęcony jest właśnie „filozofii Vaticanum Secundum”. 
12 Nad wyraz wymowny jest już tytuł doktorskiej dysertacji J. Ratzingera (1954) – Volk und Haus 

Gottes in Augustine Lehre von der Kirche; na ten temat więcej zob. Nichols 2006, 49–78. 
13 Jacek Salij zwraca np. uwagę, iż „w perspektywie dzisiejszych prądów New Age’u nabierają 

aktualności spostrzeżenia Augustyna, że dla religijności pogańskiej prawda nie jest wartością 

liczącą się i każdy swoje wyobrażenia religijne może kształtować jak plastelinę (por. ks. IV, 
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c) autoapologia metodologiczna 

Uczciwość naukowa wymaga, aby zdać sprawę z przyjętej metodologii, 

wraz z jej ograniczeniami. W naszej refleksji nie rościmy sobie pretensji ani do 

źródłowego, ani do „interpretacyjnie czystego” odczytania myśli św. Augustyna 

– wszak korzystamy z tekstu będącego tłumaczeniem dzieła Państwo Boże na 

język polski
14

; poza tym jesteśmy świadomi nieuniknionego nakładania własnej 

perspektywy interpretacyjnej na treść analizowanego przez nas tekstu, co oczy-

wiście będziemy się starali za wszelką cenę minimalizować, a co jednak przyj-

mujemy jako nieusuwalny element procesu hermeneutycznego, owszem, obcią-

żający nas, ale do pewnego stopnia, nie bardziej niż każdego interpretatora. 

Krótko: nie przystępujemy do analizy teologii biskupa Hippony jako teologicz-

no-filozoficzna i fundamentalnie ludzka tabula rasa, czego nie zmienia nawet 

próba najdalej posuniętego osadzenia myśli Augustyna w jego własnym kontek-

ście, wszak kontekst ów przez nas widziany jest już jakoś w naszym kontekście  

i z naszego kontekstu, stąd procedura rozumienia dokonuje się nie przez „tele-

portację” z jednego kontekstu w drugi (gdyż kontekst jest w nas, a nie poza na-

mi, więcej: sam akt „teleportacji” warunkowany jest kontekstualnie i w nim się 

dokonuje), ale przez stopienie kontekstów/horyzontów interpretacyjnych
15

. Tak 

więc Augustyn już zawsze dany jest jako interpretowany i zinterpretowany (co 

bynajmniej nie ma prowadzić do chaosu metodologicznego w postaci anything 

goes, gdyż każda kolejna interpretacja zaczyna z wnętrza dziejowego procesu in-

terpretacyjnego, jakim jest tradycja, i do niego się odnosi, zakładając go i będąc 

w nim założona), a nasza refleksja jest jedynie skromną próbą włączenia się  

w ten ciąg hermeneutyczny
16

. 

                                                 
rozdz. 11). Podobnie z większą uwagą niż dwadzieścia lat temu skłonni jesteśmy pochylić się nad 

wypowiedziami Augustyna na temat wróżb, astrologii, magii oraz innych przejawów zwątpienia w 

ludzką godność i wolność, charakterystycznych dla religijności pogańskiej” (Salij 1998, 6). 
14 Święty Augustyn 1998 – dalej cytujemy, stosując skrót PB. Dla ułatwienia w odnajdywaniu 

fragmentów przywoływanych podajemy kolejno numer księgi (Ks.), numer rozdziału (r.) oraz 

stron(y)ę (s.). 
15 „Raczej rozumienie jest zawsze procesem stapiania się takich rzekomo dla siebie istniejących 

horyzontów” (Gadamer 1993, 290). 
16 Co ciekawe, sam Augustyn miał świadomość ograniczeń wszelkich zabiegów hermeneutycz-

nych. W De Trinitate pisał: „Jeśli czytający powie: To nie jest dobrze wyłożone, bo nic z tego 

nie rozumiem – wtedy jego zarzut zwraca się przeciwko mojemu sposobowi przedstawienia 

rzeczy, a nie przeciwko wierze [prawdzie – przyp. M.P.]. Niewątpliwie można by jaśniej to po-

dać, nie ma jednak człowieka, który by przez wszystkich i we wszystkim był rozumiany. Nie 

rozumiejąc mnie, niech zajrzy do innych autorów, znawców przedmiotu i obeznanych z jego 

zagadnieniami. A jeśli rzeczywiście okaże się, że ich rozumie, a mnie nie, to niech odłoży mą 

książkę, lub nawet, o ile zechce i uzna za słuszne, niech ją precz odrzuci, a cały trud i czas 

niech poświęci tym, których rozumie” (św. Augustyn 1962, Ks. I 3, 5, 83–84). Czyżby  

w stwierdzeniu Gadamera, mającym stanowić kwintesencję współczesnego myślenia her-

meneutycznego, należałoby dopatrywać się echa słów Augustyna: „Zły to hermeneuta, który 

sobie wyobraża, że może lub że musi mieć ostatnie słowo” (Gadamer 1993, 507). 
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Przyjmujemy zatem, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń, metodę 

analityczno-syntetyczną, z pomocą której będziemy starali się, podążając za to-

kiem refleksji św. Augustyna, wyłowić te jej elementy, które implicite bądź 

explicite dotyczą naszego tematu, jednocześnie dążąc do przedstawienia jego 

względnie syntetycznego poglądu w kwestii relacji między Państwem Bożym, 

Kościołem a światem, jaki nam się jawi w tekście Państwa Bożego. 

d) przyczynek do sproblematyzowania tematu 

Istnienie jest naznaczone we wszystkich swych wymiarach pierwszeństwem 

pytania, które swą ontyczną konstytucję znajduje w człowieku, co bynajmniej 

nie oznacza, że owo zapytywanie znosi wszelką możliwość odpowiedzi, choć jej 

warunki i możliwości należałoby wnikliwiej przeanalizować, wszak sensowność 

i celowość pytania ukazuje się jedynie na horyzoncie odpowiedzi, więcej: samo 

zapytywanie dokonuje się w perspektywie generującej je odpowiedzi, która tym 

samym jawi się jako wy-powiedź. Stąd próba usłyszenia odpowiedzi, której  

i z której do-pytuje się postawione przez nas w tytule pytanie-problem, domaga 

się nie tyle wstępnej analizy, gdyż temu będzie w znacznej mierze służyła głów-

na część naszej dysertacji, ile sproblematyzowania części składowych tegoż py-

tania. Wyróżnić można zawarte w nim cztery pola problemowe.  

Pierwsze, Państwo Boże to byt mający niejako dwie składowe, wskazujące 

na jego właściciela i adresata, jakim jest Bóg (zauważmy, że owo Państwo jest 

Boże, a nie boskie, gdyż boskość przysługuje jedynie Bogu w Jego nieudzielal-

nej ponadrodzajowości)
 
(por. Tomasz z Akwinu 1999, 67), oraz na pewną formę 

strukturalną owej Bożej własności, a więc „państwowość”, tak iż owe składowe 

wykazują daleko idące ciążenie ku sobie, z zachowaniem jednak własnej tożsa-

mości, co przyjdzie nam poniżej wnikliwiej prześledzić.  

Drugie pole problemowe stanowi zagadnienie relacyjności, a raczej „bycia-w- 

-relacji-z/do”, wyznaczające pewną biegunowość pomiędzy Państwem Bożym  

a Kościołem i światem, a zarazem zakładające już pewne odniesienie między świa-

tem a Kościołem. Znane są filozoficzno-semantyczne dzieje arystotelesowskiej ka-

tegorii „relacji”, także w jej chrześcijańskich – trynitarnych mutacjach, jednakowoż, 

aby uświadomić sobie trudności sygnowane tymże terminem, lepiej: nieuchwytność 

wydarzeniowości relacyjności w dążącej do jej obiektywizacji formie pojęciowej, 

wystarczy sięgnąć do Buberowskich zmagań z przestrzenią Zwischen. Z kolei zło-

żoność i aporetyczność „świata” nie powinna już dzisiaj chyba nikogo dziwić i wca-

le nie trzeba od razu odwoływać się po temu do światoobrazów kreowanych przez 

współczesne sciences
 
(zob. Wojtysiak 2007, 81–86), ale wystarczy za M. Heidegge-

rem zadać sobie proste pytanie, na czym właściwie polega „światowość świata”
17

,  

                                                 
17 U Heideggera znajdziemy analizy dotyczące trojwymiarowości świata: Selbstwelt, Umwelt, Mi-

twelt, kwestii światowania świata (es weltet) oraz uczestnictwa w byciu (Mit-sein) włącznie,  

w jego totalności. Na ten temat zob. Michalski 1978, 63–140. 
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a tym samym czym jest ludzkie „bycie-w-świecie”, co wynika z faktu, że: „Nie 

ma czegoś takiego jak «bycie-obok-siebie» pewnego bytu, zwanego «jeste-

stwem», i innego, zwanego «światem»” (Heidegger 2010, 82), a zatem z tego, że 

„człowiek nie tylko jest w świecie, lecz też ma świat”
 
(Szulakiewicz 2012, 92). 

Zauważmy, że intuicja o niejednoznaczności tego, co określamy mianem 

„świat”, ma swoje niezwykle silne zapodmiotowanie już w myśleniu biblij-

nym
18

, co poddawane było eksplikacji w toku dziejów refleksji teologicznej
19

.  

I wreszcie Kościół – soborowy leitmotiv w formie autopytania: „Kościele, co 

mówisz sam o sobie?” jawi się jako nad wyraz wymowny, zwłaszcza że odpo-

wiedź na powyższe pytanie udzielona została raczej przez zaproszenie do inicja-

cyjnego doświadczenia tajemnicy Kościoła niż przez definiowanie, wskazując 

jako warunek możliwości (z)rozumienia „wydarzenia Kościoła” interioryzujące 

uczestnictwo w nim, tak iż nawet „czysto zewnętrzna” jego hermeneutyka oka-

zuje się być „już zawsze” jakoś wewnętrzną z racji „już zawsze” jakiegoś bycia 

w Kościele i bycia wobec Kościoła w ich nierozdzielności (na mocy dialektyki 

przynależności i przyporządkowania ufundowanych na uniwersalności eklezjal-

nego powołania), choćby w formie anonimowej eklezjalności (wszak anonimo-

wość chrześcijańska implikuje anonimowość eklezjalną, jako że chrześcijań-

skość wydarza się eklezjalnie, mimo iż w rożnej formie)
20

.  

Podkreślmy przy tym, że powyższe refleksje, problematyzujące nasze tytu-

łowe zagadnienie, przesiąknięte są myślą św. Augustyna. Otóż zarówno M. He-

idegger, jak i H.G. Gadamer w znacznej mierze swoje myślenie fundują od-

augustyńsko, a zarazem w twórczym dialogu z Augustynem (zob. Heidegger 

2002; Grondin 2007, 7–9)
21

, zwłaszcza że trudno przecenić Augustyńskie inspi-

racje współczesnego myślenia w kategoriach dziejowości (por. Szulakiewicz 

1999, 90 i nn.) (na czym opiera się w znacznej mierze panobecność hermeneu-

tyki w dyskursie naukowym i społecznym) płynące z historiozoficznej wizji De 

civitate Dei
22

. Kategoria relacji zajmuje niezwykle istotne miejsce w teologii, 

                                                 
18 Por. hasło: świat [w:] Leon-Dufour 1994, 953–958. 
19 Por. hasło: świat [w:] Vorgrimler 2005, 366–367. 
20 Co znakomicie, choć niebezproblemowo, zostało uchwycone przez Karla Rahnera w jego idei 

„anonimowego chrześcijaństwa”, czy też lepiej „anonimowych chrześcijan”. 
21 Na temat augustyńsko-neoaugustyńskich inspiracji we współczesnej filozofii religii i w kontek-

ście obecnych w niej problemów zob. Tillich 1994, 54–73. 
22 „Za tę koncepcję dziejów Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem. Rzeczywiście, 

jak nikt przed nim, kładł nacisk w dziejach świata na treść powszechną i rozumną. Przez włą-

czenie historii do rozważań filozoficznych dodał jeszcze jeden motyw do tych, które filozofię 

chrześcijan wyróżniały od filozofii Greków. Ci bowiem, obojętni dla przemijających zdarzeń, 

w spekulacjach swych zajmowali się wyłącznie bezczasowym absolutem; mówili wprawdzie  

o rozwojach i emanacjach, ale i te pojmowali bezczasowo. Dochodzenie antropologiczne i hi-

storiozoficzne wyróżniały Augustyna także od innych pisarzów chrześcijańskich, mianowicie 

od Ojców greckich; ci w spekulacjach swych zmierzali do poznania natury Boga, on zaś także 

ku poznaniu natury człowieka, jego cnoty, wolności, zbawienia [stwierdzenie to zdaje się nie 

pełni odpowiadać myśli Ojców greckich – przyp. M.P.]. Wedle znanej formuły: sprowadził do-
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zwłaszcza trynitarnej Augustyna, i wydaje się, że mimo wszystko można w nim 

dopatrywać się dalekiego prekursora filozofii dialogu i całego nurtu myślenia 

dialogowo-relacyjnego. Augustyn był ponadto świadom wielopłaszczyznowości 

kwestii „światowości świata”, wszak problem zarówno moralności, jak i ontycz-

ności świata znany był mu jeszcze z „czasów manichejskich”, zaś znakomitym 

exemplum refleksji nad wymiarami wewnętrznym („mam świat”) i zewnętrznym 

(„jestem w świecie”) ludzkiego „bycia-w-świecie” stanowią jego Wyznania. 

Wreszcie Państwo Boże i Kościół w tym co/kogo wyrażają/uobecniają – a więc 

szczęście i prawdę, właśnie w ich problematyczności to filary poszukiwań Au-

gustyna: p(P)rawdziwego s(S)zczęścia. (por. Gilson 1953, 1–29). A wszystko to 

ostatecznie skupia się wokół tego, co jest istotą chrześcijaństwa, a co wyraża 

podjęty przez nas temat: relację między Stwórcą a stworzeniem, na co wskazuje 

Augustynowe: „Chcę poznać Boga i duszę. Czy nic więcej? Nic zgoła!”
 
(św. 

Augustyn 1953, 13)
23

. 

e) św. Augustyn o swoim dziele 

Przytoczmy w tym miejscu dwie Augustynowe prezentacje analizowanego 

przez nas dzieła, aby osadzić je w jego Sitz im Leben, takim, jakim on sam je 

widział. Pozostawiamy je bez komentarza ze względu na klarowność wywodu 

biskupa Hippony.  

W Sprostowaniach Augustyn następująco opisuje koleje i cel powstania De 

civitate Dei: „Tymczasem na skutek wtargnięcia Gotów, którzy pozostawali pod 

dowództwem króla Alaryka, i w wyniku wielkiej a gwałtownej klęski padł 

Rzym. Wtedy czciciele wielu fałszywych bogów, zazwyczaj określani przez nas 

mianem pogan, którzy upadek jego usiłowali przypisać religii chrześcijańskiej, 

zaczęli ciężej niż zwykle i bardziej obraźliwie bluźnić prawdziwemu Bogu. Ot 

dlaczego ja, «pałając żarliwością o dom Boży», postanowiłem przeciw ich bluź-

nierstwom i błędom napisać dzieło O państwie Bożym. Byłem nim zajęty przez 

wiele lat, ponieważ w tym czasie nastręczały mi się rozliczne inne prace, któ-

rych nie mogłem odkładać na później i których dokończeniu przede wszystkim 

poświęcałem swój czas. Co się zaś tyczy tego obszernego dzieła O państwie Bo-

żym, to zdołałem wreszcie zamknąć je w dwudziestu dwu księgach. […] Lecz 

aby ktoś nie postawił zarzutu, że zbijaliśmy jedynie cudze mniemania, a swego 

nie przedstawiliśmy, dlatego zredagowałem drugą część dzieła, zawartą w dwu-

nastu księgach: aczkolwiek, o ile zachodzi potrzeba, o tyle i w pierwszych dzie-

sięciu księgach wyrażamy własne poglądy, i w dwunastu następnych zwalczamy 

przeciwne zdania. Spośród owych następnych dwunastu ksiąg pierwsze cztery 

dotyczą powstania dwóch państw, z których jedno jest Państwem Bożym, a dru-

                                                 
gmatykę chrześcijańską na ziemię. Połączył dwa krańce religijnie pojętej filozofii: naukę o Bo-

gu i naukę o człowieku, o wszechmocnym Bogu i wolnym człowieku” (Tatarkiewicz 2004, 201). 
23 W kwestii istoty augustynizmu zob. Gilson 1953, 304–328. 
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gie należy do tego świata; kolejne cztery przedstawiają ich pochód czy też roz-

wój; wreszcie dalsze i zarazem ostatnie cztery ukazują należny im koniec. Cho-

ciaż wszystkie dwadzieścia dwie księgi traktują o obydwu państwach, to jednak 

tytuł otrzymały od lepszego państwa, dlatego dałem tytuł O państwie Bożym. 

[…] Dzieło to zaczyna się od słów: «Przechwalebnego państwa Bożego»”
 
(św. 

Augustyn 1979, 274–275).  

Z kolei samo De civitate Dei zaczyna się następująco: „Przechwalebnego 

Państwa Bożego obrony podjąłem się w dziele, które napisać zamierzam, a które 

się tobie synu mój drogi, Marcelinie, należy stosownie do danej ci obietnicy. 

Podjąłem się obrony tego państwa, zarówno – jakim jest ono, gdy tu w docze-

sności, z wiary żyjąc, wśród niezbożnych pielgrzymuje, jako też – jakim ono bę-

dzie w trwałej siedzibie wiecznej, na którą teraz czeka w cierpliwości, «aż się 

sprawiedliwość w sąd obróci» – czeka, mając później osiągnąć ostateczne i naj-

doskonalsze zwycięstwo i pokój niewzruszony. A podjąłem się takiej obrony 

przeciwko tym, którzy ponad założyciela tego państwa wyżej stawiają bogi swo-

je. Zadanie moje wielkie i mozolne, ale Bóg jest wspomożycielem naszym. 

Wiem przecież, jakich wysiłków potrzeba, aby ludzi pysznych przekonać o wy-

sokiej wartości pokory, która to sprawia, że ponad wszystko, co na ziemi wynio-

słe i, jako doczesne, chwiejne jest, wznosi się szlachetność myśli, nie zdobywa-

na ludzką wyniosłością, lecz z daru łaski pochodząca. Król bowiem i założyciel 

państwa tego, które ma być przedmiotem rozprawy naszej, objawił w księgach 

ludu swego wyrok Boskiego prawa, gdzie powiedziane jest: «Bóg pysznym się 

sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa». A do tego, co Bogu właściwe jest, rości 

sobie też prawo i duch pychą nadęty; i miło mu, gdy o nim pochlebnie mówią: 

«Że uległym przebacza, a zwalcza zuchwałych». Stąd też o ziemskim państwie, 

które wciąż pała żądzą panowania, nawet gdy ludy już są mu uległe, a w ten 

sposób samo jest pod panowaniem żądzy panowania, niejedno powiedzieć nam 

wypadnie w miarę tego, jak potrzeba rozpoczętego przez nas dzieła wymagać 

będzie i o ile się sposobność nadarzy”
24

. 

                                                 
24 PB, Ks. I, s. 20. Zdaniem Ratzingera, „De civitate Dei jest zasadniczo atakiem na religię poli-

tyczną. Augustyn dostrzega dwie główne wady takiej religii. Po pierwsze, stawia ono dobro 

państwa ponad prawdą, przede wszystkim ze względu na jego zwyczajową – w kontekście sta-

rożytnym – kanonizację. Po drugie, za nierzeczywistymi bogami religii państwowej stoi aż na-

zbyt wyraźnie realna władza demonów. Trwała wartość Państwa Bożego leży głownie w przed-

stawionym w nim ataku na ubóstwienie polis” (Nichols 2006, 202–203). Nie deprecjonując 

owego spostrzeżenia, wydaje się jednakowoż, że główny nerw dzieła Augustyna, który wyzna-

cza jego ponadczasowy charakter, lokuje się nie tyle gdzie indziej, ile głębiej, bo na płaszczyź-

nie duchowej, a mianowicie fundamentalnej konieczności dokonania przez człowieka, więcej: 

wszelkie stworzenie rozumne i wolne, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, wyboru 

opcji życiowej na śmierć i życie, rozstrzygającej o jego be or not to be, w którym to wyborze 

metodą jest miłość – wszak „każdy jest taki, jaka jest jego miłość” (św. Augustyn 1977, 2, 14; 

cyt za: Garcia 1998, 15); „[…] gdyby powiedzieć, że naród jest to zebranie tłumu rozumnego, 

złączone zgodną wspólnotą rzeczy, które miłuje, to zapewne, aby się dowiedzieć, jaki jest każ-
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Ku tytułowemu problemowi 

XI księgę swojego dzieła rozpoczyna Augustyn od wyjaśnienia tytułowej 

terminologii
25

 oraz implicite domyślnej jej antytezy: „Używamy nazwy Państwo 

Boże, idąc w ślady onego pisma, co nie jako płód przypadkowego poruszenia 

umysłów ludzkich, lecz jedynie ze zrządzeniem Opatrzności Bożej, przewyższa-

jąc Boską swą powagą wszelakie jakiekolwiek księgi ludzkie, podbiło sobie 

wszystkie różnorakie umysły ludzi”. Przywołując kilka fragmentów biblijnych 

zawierających wyrażenie „państwo Boże”
26

, pisze, iż „z tych i innych jeszcze 

świadectw Pisma Świętego – przytaczanie wszystkich za długie by było dowie-

dzieliśmy się, że istnieje jakieś «Państwo Boże» i zapragnęliśmy należeć do 

liczby jego obywateli, umiłowawszy je tą miłością, którą nas natchnął założyciel 

tegoż państwa. Obywatele państwa ziemskiego wyżej stawiają swoje bóstwa nad 

założyciela państwa świętego, albowiem nie wiedzą, iż on jest Bogiem nad bogi; 

nie nad bogi fałszywe, owe złe i nadęte bogi, co pozbawione światła prawdziwie 

Bożego, wszem istotom wspólnego, a przeto ograniczone do posiadania niejakiej 

skąpej tylko władzy, zazdrośnie strzegą tych niby strzępów władzy i od oszuka-

nych poddanych swoich czci Bożej wymagają; lecz jest Bogiem tych bogów do-

brych i świętych, którzy raczej z tego się cieszą, iżby oni sami byli poddani Bo-

gu jedynemu, niż żeby swoich poddanych mieli; iżby oni Boga chwalili, niż bo-

ską cześć odbierali”
27

. Wstępne wskazanie przestrzeni znaczeniowych tego, co 

                                                 
dy naród, trzeba by patrzeć na to, co miłuje”, PB, ks. XIX, r. 24, s. 795 – a krisis stanowi 

przedmiot owej miłości, który wyznaczają dwie przestrzenie: jedyny i prawdziwy Bóg, a cała 

reszta w Nim, ku Niemu i ze względu na Niego, oraz to, co Bogiem nie jest, a od Niego pocho-

dzi, włącznie z samym kochającym – por. PB, Ks. XIV, r. 28! Warto podkreślić, że właśnie 

owa kwestia stała się jednym z głównych elementów, jeśli nie najistotniejszym, przesłania pon-

tyfikatu Benedykta XVI, wiernego ucznia św. Augustyna – (zob. Szymik 2010, 157–185; 2013, 

22–26; Michalik 2011). Genialnie wyraził to jeden ze współczesnych myślicieli prawosław-

nych Paweł Fłorienski: „Nie ma trzeciej drogi między Trójcą a piekłem” (Łosski 2007, 67). 
25 „Wedle Augustyna życie szczęśliwe jest możliwe tylko w zbiorowości. Na przykładzie teatru 

rozważa on elementy tworzące społeczność. Tak jak gra znakomitego aktora wywołuje wspól-

ny zachwyt (miłość) i łączy wzajemnie widzów (pobudzanie do zachwytu), tak wspólna miłość 

do Boga konsoliduje ludzi, pozwala nawet kochać wrogów. Sprężyną życia społecznego jest 

miłość i to właśnie ona buduje społeczność. Każde więc życie moralne tworzy pewną społecz-

ność. Augustyn widzi rożne typy społeczności: np. rodzinę jako podstawę, «starożytne» mia-

sto-państwo. Jak zauważa Thonnard «za czasów Augustyna stoicyzm w filozofii, a imperializm 

rzymski w polityce rozszerzył to pojęcie miasta i ojczyzny. Cały ucywilizowany przez Rzym 

świat czuje się wówczas wobec najazdu barbarzyńców jak jedna ojczyzna»” (Swieżawski 2000, 

359; zob. także Gilson 1953, 227–244). W kwestii przekładu tytułu dzieła Augustyna zob.  

W. Kubicki, Słowo od tłumacza, [w:] Święty Augustyn 1998, 12–13. 
26 Są to: Ps 86,3; Ps 47,2,3,9; Ps 45,5 i nn. 
27 PB, Ks. XI, r. 1, s. 403–404. „Państwo Boże oraz państwo ziemskie są to, w ujęciu Augustyna, 

rzeczywistości ostateczne, zatem w swej istocie niewidzialne, mogące jedynie częściowo prze-

jawiać się widzialnie w naszym ludzkim świecie. Państwo Boże – założone przez samego Boga 

już w akcie stwórczym i potwierdzone oraz przywrócone dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa 
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określane jest mianem „państwa Bożego”, i tego, co zwie się „państwem ziem-

skim”, jest niezbędne dla realizacji celu, jaki stawia sobie Augustyn w drugiej 

części swej rozprawy, a którym jest refleksja „o zaczątku, o pochodzie i o należ-

nych kresach dwóch państw; a mianowicie ziemskiego i niebieskiego, o których 

już powiedzieliśmy, że w tym tu świecie są one tymczasowo poplątane niejako 

ze sobą i pomieszane”
28

. My zatem, idąc metodą biskupa Hippony, rozważymy 

analizowaną przez nas tytułową relację między Państwem Bożym, Kościołem  

i światem niejako w trzech wzajemnie ze sobą powiązanych odsłonach: w jej za-

czątku, pochodzie i kresie. 

1) O zaczątku relacji między Państwem Bożym, Kościołem i światem 

„Początkiem”
29

 wszelkiej interakcji Boga i stworzenia, a dla tego drugiego  

i warunkiem możliwości, jest całkowicie wolny i darmowy
30

 Boży akt stwórczy 

(creatio ex nihilo)
31

, mający na celu nic innego, jak trwałą relację między nimi 

poprzez partycypację wszelkiego stworzenia
32

 „w” i „za” pośrednictwem stwo-

rzenia wolnego i rozumnego w szczęśliwości Stwórcy
33

: „[…] bo stworzyłeś nas 

dla siebie i niespokojne jest serce nasze: aż nie spocznie w Tobie”
 
(św. Augustyn 

2008, I, 1, 9)
34

. Wszystko, co istnieje jako źródłowo stworzone przez absolutnie 

dobrego Stwórcę, w którym „nie ma idei zła”, (zob. Garrigues 1996), jest dobre 

                                                 
– jest to społeczność Bożych przyjaciół, idąca przez świat zgodnie z Bożą wolą i w Jego miło-

ści, zmierzając do eschatologicznej dojrzałości. Natomiast państwo ziemskie jest to płynąca 

przez dzieje ku ostatecznemu bezsensowi i nieszczęściu rzeka buntu przeciwko Bogu. Tylko  

w przenośni można powiedzieć, że jest to społeczność zbuntowanych przeciwko Niemu, bo 

przecież warunkiem istnienia prawdziwej społeczności jest miłość, a tę niezgoda z Bogiem wy-

klucza. Augustyn ponadto z wielką starannością podkreśla, że bunt przeciwko Bogu nie wyj-

muje buntowników spod Jego władzy, ucieczka spod Bożej władzy jest bowiem metafizyczną 

niemożliwością” (Salij 1998, 7–8). A zatem państwo ziemskie to nic innego jak świat, o tyle,  

o ile jako stworzony jest miejscem doczesnej pielgrzymki, a zarazem rzeczywistość wroga Bo-

gu i antytetyczna wobec Państwa Bożego. 
28 PB, Ks. XI, r.1, s. 404. „O początku tych dwóch państw, o ich pochodzie i celu, do którego oba 

zdążają, zamierzam, o ile Bóg pozwoli, powiedzieć to, co za potrzebne uznam, a to ku chwale 

Państwa Bożego, które w zestawieniu z owym, co mu jest przeciwne, tym wspanialej jaśnieć 

będzie”, PB, Ks. I, r. 35, s. 59. 
29 Augustyn omawia kwestie problematyczne związane z „początkami” stworzenia, jednocześnie 

wskazując na jego czasowo-historyczny sposób istnienia – zob. PB, Ks. XI, r. 4; 6, s. 406–407; 

409–410; Ks. XII, r. 10–21, s. 453–468. 
30 Por. PB Ks. XI, r. 4; 21, s. 406–407; 423–425. 
31 Por. PB, Ks. XII, r. 26, s. 471–472. (Zob. w tej kwestii Kijewska 2007, 194–208).  
32 W którym są vestigia trinitatis por. PB, Ks. XI, r. 24, s. 428–429. 
33 Czego zapowiedzią jest według Augustyna odpoczynek Boga siódmego dnia po skończeniu 

dzieła stworzenia, por. PB, Ks. XI, r. 8, s. 411. 
34 „Tam to odpoczywać będziemy i widzieć; widzieć i kochać; kochać i chwalić. Oto, co będzie 

na końcu bez końca. Jakiż to inny jest nasz cel, jak nie ten jedyny, aby dojść do królestwa, któ-

re żadnego końca nie ma?”, PB, Ks. XXII, r. 30, s. 965; zob. także, Ks. XII, r. 17, s. 461. 
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z natury
35

 i ma wspólne Boże/wieczne przeznaczenie. W pierwszym rzędzie Au-

gustyn omawia kwestię stworzenia świata anielskiego i wydarzeń, które zaistnia-

ły w tymże świecie
36

, a które dotyczą „zaistnienia” zła. „Początkiem” zła jest 

bunt części stworzonych aniołów
37

, które mimo swojego dobrego z natury (jako 

stworzonego) bytu
38

, w wyniku opartego na pysze buntu wobec Stwórcy, w swej 

woli dopuściły się grzechu, co doprowadziło do rozłamu wewnątrz świata aniel-

skiego
39

, a tym samym do pierwocin rozłamu w relacji między Stwórcą a stwo-

rzeniem i między stworzeniami. Niezwykle istotne jest podkreślenie ontycznego 

charakteru dobra, w przeciwieństwie do moralnego charakteru zła (zarówno do-

brzy, jak i źli aniołowie są jako stworzenia fundamentalnie dobrzy!
40

), „albo-

wiem uchyla się wola nie od czegoś złego, lecz źle, to znaczy – nie do natur 

złych [gdyż tych nie ma, jako że jako „jedyny” przeciwny Bogu jest niebyt, a nie 

zło, będące w gruncie rzeczy nie „czymś”, ale brakiem „czegoś”
41

 – przyp. 

M.P.], lecz źle dlatego, że wbrew porządkowi natur uchyla się od tego, który 

najdoskonalej jest, do czegoś takiego, co w mniejszym stopniu jest”
42

, choćby to 

w ostateczności była własna stworzona „sobość”. A zatem mamy tu do czynie-

nia z wolitywnym misterium iniquitatis w ramach pierwotnie dobrej w swej na-

turze stworzonej wolnej woli!
43

 Jako że reszta aniołów wytrwała przy Stwórcy, 

Augustyn wskazuje na odmienne stany owych anielskich społeczności, o któ-

rych można mówić po dokonaniu przez nie zbawczokonsekwentnego wyboru: 

„[…] powód najprawdziwszy szczęśliwości aniołów dobrych na tym polega, że 

trwają oni przy tym, który doskonale jest. Jeśli znowu chodzi o powód nieszczę-

ścia aniołów złych, to ten już oczywisty się staje – że ci odpadłszy od tego, który 

doskonale jest, ku sobie samym się zwrócili, a sami oni doskonale nie są”
44

.  

                                                 
35 Zob. PB, Ks. XI, r. 20, s. 432; r. 22–23, s. 425–428. 
36 Wydaje się do pewnego stopnia poprawne mówienie o zaistnieniu wydarzeń w świecie aniel-

skim, z zachowaniem jednakowoż świadomości analogiczności języka, ze względu na jedność 

początku i stworzenia świata, i czasów, por. PB, Ks. XI, r. 6, s. 409–410. 
37 Zob. PB, Ks. XI, r. 13–15, s. 417–420. 
38 Zob. PB, Ks. XI, r. 17, s. 421. 
39 Zob. PB, Ks. XI, r. 33, s. 439–440. 
40 Por. PB, Ks. XII, r. 1., s. 442–444. Sobór laterański IV stwierdzi w formie wyznania wiary  

w 1215 r., iż Bóg „to wszechmocną swoją potęgą, od początku czasu, utworzył jednakowo  

z nicości i jeden, i drugi rodzaj stworzeń, tj. istoty duchowe i materialne: aniołów i świat, a na 

koniec naturę ludzką, jakby łączącą te dwa światy, złożoną z duszy i ciała. Diabeł bowiem i in-

ne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale sami uczynili się złymi. 

Człowiek zaś zgrzeszył za podszeptem diabła”, Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypo-

wiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 2001, V,10 – dalej używam skrótu BF. 
41 Zob. PB, Ks. XII, r. 2, s. 444. 
42 PB, Ks. XII, r. 8, s. 450. 
43 Zob. PB, Ks. XII, r. 3, s. 444–445; 6-9, s. 447–452. 
44 PB, Ks. XII, r. 6, s. 447. 
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Następnie nasz autor przechodzi do omówienia początków człowieka w jed-

ności natury rodzaju ludzkiego
45

 uczynionego na obraz Boży
46

. Analizuje stan 

pierwotny, w jakim znajdował się człowiek stworzony przez Boga
47

, a także po-

pełnienie przez pierwszych ludzi grzechu za namową diabła
48

 oraz skutki, jakie 

to za sobą pociągnęło dla całego rodzaju ludzkiego w postaci kary, którą jest 

śmierć
49

, dotykająca odtąd zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych
50

. 

Wedle Augustyna, gdyby pierwsi ludzie nie zgrzeszyli, byliby nieśmiertelni, ob-

darowani nieśmiertelnością przez Stwórcę
51

, więcej: „lecz gdyby żadna z istot 

rozumnych nie była zgrzeszyła, to by [Bóg – przyp. M.P.] łaskawym i sprawie-

dliwym wyrokiem sądu swego utrzymał w szczęśliwości wiekuistej wszelkie 

stworzenie rozumne, najwytrwalej lgnące doń, jako do pana swego”
52

. A zatem 

raz jeszcze należy podkreślić, iż grzech w żadnym wypadku nie był konieczno-

ścią, zarówno w wydaniu anielskim, jak i ludzkim, bynajmniej nie był też przez 

Boga chciany, a co najwyżej przewidziany i dopuszczony: „Ponieważ Bóg 

wszystko przewidział, więc też nie mógł nie wiedzieć tego, że człowiek zgrze-

szy: państwo święte winniśmy uznawać podług tego, co przewidział Bóg i roz-

rządził, a nie podług tego, co do naszej wiadomości dojść nie mogło, bo nie było 

w rozrządzeniu Bożym. Bo i nie mógł człowiek przez grzech swój zamieszania 

                                                 
45 Por. PB, Ks. XII, r. 23, s. 469. 
46 Zob. PB, Ks. XI, r. 26–28, s. 431–434; Ks. XII, r. 24, s. 470. 
47 Zob. PB, Ks. XII, r. 14, s. 487. 
48 Por. PB, Ks. XX, r. 1, s. 801. 
49 Zob. PB, Ks. XIII, r. 1–13, s. 475–486; r. 15, s. 487–488. Augustyn, mówiąc o śmierci jako ka-

rze za grzech, ma na myśli nie tylko potępienie jako „śmierć drugą”, ale także śmierć cielesną 

jako bezpośrednią konsekwencję grzechu – „Na pytanie, jaką to śmiercią Bóg zagroził pierw-

szym ludziom, gdyby przekroczyli przykazanie od niego otrzymane i nie zachowali posłuszeń-

stwa: czy mianowicie śmiercią duszy czy ciała, czy całego człowieka, czy też tą, która się na-

zywa drugą śmiercią – odpowiedzieć na to trzeba, że każdą z tych śmierci”, Ks. XIII, r. 12,  

s. 486. Ten pogląd Augustyna można odnaleźć w orzeczeniach dotyczących relacji między 

grzechem pierworodnym a śmiercią kolejno synodu w Kartaginie (418) – por. BF V, 40, syno-

du w Orange (529) – por. BF V, 45, i soboru trydenckiego w Dekrecie o grzechu pierworodnym 

(1546) – por. BF V, 46a.47. Na temat powyższej kwestii we współczesnej teologii i filozofii 

(zob. Naumowicz 2011; Pieper 1970, 71–77; Nocke 2003, 94–95; Łukaszuk 2006, 73–74. Ka-

techizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1008 stwierdza: „Śmierć jest konsekwencją grzechu. 

Urząd Nauczycielski Kościoła, który autentycznie interpretuje wypowiedzi Pisma Świętego  

i Tradycji, naucza, że śmierć weszła na świat z powodu grzechu człowieka. Chociaż człowiek 

posiada śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była więc przeciwna zamy-

słom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu. Śmierć cielesna, od której 

człowiek byłby wolny, gdyby nie zgrzeszył, jest zatem «ostatnim wrogiem» człowieka, który 

musi zostać pokonany”, wydanie II poprawione, Poznań 2009. Należy także podkreślić, że 

„śmierci pierwszej” i „śmierci drugiej” odpowiadają kolejno „pierwsze zmartwychwstanie”  

i „drugie zmartwychwstanie – por. PB, Ks. XX, r. 6–7, s. 807–812. 
50 Na temat kary za grzech oraz jego konsekwencjach zob. PB, Ks. XIV, r. 15–24, s. 531–543. 
51 Por. PB, Ks. XIII, r. XIX, s. 493–494. 
52 PB, Ks. XX, r. 1, s. 801. 
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sprawić w zrządzeniach Bożych i jakoby zmusić Boga do zmiany tego, co był 

postanowił; ponieważ Bóg przewidując uprzedził jedno i drugie, to znaczy i to, 

jak człowiek, którego dobrym stworzył, złym się stanie, i to, co dobrego Bóg 

jeszcze i wtedy z człowieka zrobi”
53

. Na czym zatem ów grzech człowieka pole-

gał? Augustyn istoty grzechu pierwszych ludzi dopatruje się w pysze. „Nie do-

szłoby do złego czynu, gdyby go nie wyprzedziła zła wola. A cóż by mogło być 

początkiem woli złej, jeśli nie pycha? Wszakże «Początek wszelkiego grzechu 

jest pycha». A znów pycha czym jest, jeśli nie pożądaniem przewrotnej wynio-

słości? Bo przewrotna jest wyniosłość, gdy duch się oddala od tego pierwiastka, 

przy którym trwać musi, i gdy się staje, jest niejako pierwiastkiem dla siebie sa-

mego. To się dzieje wtedy, gdy duch ma zbytnie upodobanie w sobie. To zaś 

upodobanie wtedy jest, gdy odpada od owego niezmiennego dobra, które więcej 

był powinien upodobać sobie, niż siebie samego. To odpadnięcie jest dobrowol-

ne, ponieważ gdyby wola wytrwale pozostawała w miłości wyższego dobra nie-

zmiennego, od którego brała światło ku widzeniu i zapał ku miłowaniu, nie od-

padłby odeń, by się sobie samej podobać i pogrążać się w mrok i chłód”
54

. Owa 

to pycha stała się przyczyną nieposłuszeństwa pierwszych ludzi wobec Boga, 

pociągając za sobą powszechne zepsucie i w konsekwencji śmierć: „Niejednego 

to uderza, dlaczego inne grzechy nie sprawiają takiej zmiany w naturze ludzkiej, 

jaką uczyniło przestępstwo owo dwojga pierwszych ludzi. Ono to spowodowało 

tak wielkie zepsucie, jakie widzimy i odczuwamy, a przez nie i śmierć; przez nie 

też stał się człowiek uległy tylu i tak wielkim, a wręcz przeciwnym sobie żą-

dzom. […] Jeśli to kogo, jak powiedziałem, uderza, to niechże się takiemu nie 

zdaje, że było to dlatego lekkie i małe przewinienie, ponieważ popełniono jest 

przez pokarm ani zły przecież, ani szkodliwy, tyle że zabroniony. Nie stworzy-

łby wszak Bóg i nie posadziłby czegoś złego w owym miejscu tak wielkiej 

szczęśliwości. Ale posłuszeństwo polecone było przykazaniem Boga – cnota, 

która w stworzeniu rozumnym jest niby macierzą i stróżem wszelkich cnót; al-

bowiem tak stworzenie uczynione jest, że gdy Stwórcy jest uległe, ma z tego po-

żytek; lecz zgubne jest dla stworzenia czynić własną wolę, nie zaś tego, przez 

kogo jest uczynione”
55

. Grzech zatem w istocie jest wyborem ze strony stworze-

nia – zarówno części aniołów, jak i pierwszych ludzi
56

 – za namową diabła, aby 

żyć nie według Boga, co jest prawdą i do czego wszelkie stworzenie zostało po-

                                                 
53 PB, Ks. XIV, r. 11, s. 525. 
54 PB, Ks. XIV, r. 13, s. 528. Co ciekawe, Augustyn zwraca uwagę, iż dużo gorsza w przypadku 

grzechu pierwszych rodziców niż pycha, która doprowadziła do grzechu, była pycha, która 

spowodowała ich trwanie w owym grzechu, a „która nawet choć grzech jest najwyraźniejszy, 

ucieka się do wykrętów i tłumaczeń”, zamiast przyznania się do winy, żalu i prośby o przeba-

czenie, PB, Ks. XIV, r. 14, s. 530. 
55 PB, Ks. XIV, r. 12, s. 528. 
56 Augustyn mówi o „dwóch tych rożnych i wręcz sobie przeciwnych społecznościach anielskich, 

w których są niejakie związki dwóch między ludźmi państw”, PB, Ks. XI, r. 34, s. 441. 
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wołane, ale wedle samego siebie, co jest kłamstwem
57

. Oto istota zła, a raczej 

jego bezistocie, gdyż „dobro wszelkie tak dalece bierze górę nad złem, że cho-

ciaż zło istnieje z dopuszczenia Bożego, ażeby się okazało, jak to opatrzna 

sprawiedliwość Boża potrafi nawet złych rzeczy na dobre użyć, jednakże dobro 

bez zła samo istnieć może, jak np. istnieje choćby sam Bóg prawdziwy i najwyż-

szy, albo jak istnieją wszelkie ponad tym ciemnym światem twory niebieskie 

niewidzialne i widzialne. Natomiast zło bez dobra nie mogłoby istnieć, ponie-

waż każda natura, w której zło istnieje, o ile jest naturą, jest zawsze dobrą. Usu-

wa się zaś zło nie przez jakąś nową przydatną naturę, ani przez odjęcie od natury 

jakiejś jej części, lecz poprzez uzdrowienie i poprawienie tego, co zostało ska-

żone i zepsute. Wolna więc wola wtedy jest prawdziwie wolną, gdy nie służy 

skazom i grzechom. Taka dana była od Boga; a gdy utracona została przez wła-

sny błąd, nie może być znowu oddana przez nikogo, jeno przez tego samego, kto 

ją był dał”
58

. Tak więc grzech okazuje się stanem przeciwnym naturze stworzo-

nej, którego przezwyciężenie możliwe jest jedynie na skutek „nowego stworze-

nia” uczynionego z darmowej i niezasłużonej łaski Stwórcy, który „dlatego bo-

wiem jest Oswobodzicielem, że jest Zbawicielem”
59

.  

A zatem reasumując, „Bóg z jednego tylko człowieka chciał ludzkość całą 

wywieść dlatego, iżby nie tylko podobieństwo natury jednoczyło rodzaj, ludzki, 

lecz też żeby owe pewne węzły pokrewieństwa wiązały ludzi w jedności, zgo-

dzie i pokoju. Żadna też jednostka z rodzaju tego śmierci zaznać nie miała, gdy-

by dwie pierwsze jednostki ludzkie, z których jedna przez żadną inną zrodzoną 

nie została, a druga z tej najpierwszej powstała, nie zasłużyły sobie na śmierć 

przez nieposłuszeństwo. One to popełniły grzech tak wielce szkodliwy, iż prze-

zeń skażona została natura ludzka i na potomstwo pierwszych ludzi przeniosła 

się skaza grzechu i niechybna śmierć. Władza śmierci tak swe panowanie roz-

ciągnęła nad ludźmi, iż wszystkich strącała niby w przepaść na śmierć również 

wtórą, końca nie mającą, gdyby nienależna nikomu łaska Boża nie wyzwoliła  

z niej pewnej części ludzkości. I tu jest właśnie przyczyna, że chociaż na świecie 

całym takie mnóstwo znajduje się przeróżnych narodów rozsianych po wszech 

krainach, narodów różniących się od siebie rozmaitymi obrzędami, zwyczajami, 

używających rożnych języków, rożnego uzbrojenia, rożnej odzieży – to wszakże 

cały rodzaj ludzki z dwóch tylko społeczeństw się składa, które my zupełnie 

właściwie, idąc za naszymi księgami świętymi – dwoma państwami nazywamy. 

Jedno jest państwo ludzi pragnących żyć wedle ciała, drugie – pragnących żyć 

wedle ducha; każde w swojego rodzaju pokoju; a ponieważ osiągają to, czego 

pragną, więc też każde żyje w pokoju swojego rodzaju”
60

. Wszakże „dwojaka 

tedy miłość dwojakie państwo uczyniła: ziemskie państwo uczyniła miłość wła-

                                                 
57 Por. PB, Ks. XIV, r. 3–4; 9, s. 510–513.524. 
58 PB, Ks. XIV, r. 11, s. 526. 
59 Tamże. 
60 PB, Ks. XIV, r. 1, s. 507–508. 
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sna aż do pogardy Boga posunięta; niebieskie państwo uczyniła miłość Boża aż 

do pogardy siebie samego posunięta. Ziemskie – w sobie chwały szuka, niebie-

skie w Panu. Bo ziemskie szuka jej u ludzi; dla niebieskiego Bóg, sumienia 

świadek, jest chwałą najwyższą”
61

. O ile do państwa ziemskiego należą wszyscy 

upadli aniołowie i w wyniku solidarnościowego, na mocy jednej ludzkiej natury, 

udziału w grzechu wszyscy ludzie, o tyle do państwa niebieskiego należą dobrzy 

aniołowie, i ci spośród ludzi, którzy na mocy darmo udzielonej i niezasłużonej 

łaski Bożej od stanu potępienia zostali/zostaną wyzwoleni
62

, jednakowoż wedle 

Augustyna jest ich zdecydowanie mniej niż potępionych (massa damnata)
63

,  

w przeciwieństwie do świata anielskiego, „ponieważ daleko większa liczba do-

brych duchów niebieskich zachowuje porządek swej natury”
64

. „Bóg jednakże 

wszechmogący i najwyższy, wszech natur Stwórca najlepszy, wspierający i wy-

nagradzający wszelką wolę dobrą, a opuszczający i potępiający wszelką złą wo-

lę, porządkujący zaś i dobrą, i złą wolę – Bóg ten miał to w wyrokach swoich, 

iżby dopełniona była pewna, w jego mądrości oznaczona liczba obywateli Pań-

stwa Jego, nawet spośród potępionego rodzaju ludzkiego. Wyróżnił ich już nie 

dla ich zasług – ponieważ wszyscy, niby jedna bryła cała z jednego skażonego 

korzenia pochodząc, potępieni byli – lecz przez łaskę, i okazał tym wyzwolonym 

nie tylko za pomocą ich samych, lecz i za pomocą niewyzwolonych, jak wielki 

otrzymali dar. Każdy przecież wie, że mu się to należało i że tylko łaskawa do-

broć (Boża) wyrwała go spośród złych, kiedy stał się wolny od współuczestnic-

twa tych ludzi, z którymi mu się wspólna a sprawiedliwa kara należała”
65

. 

                                                 
61 PB, Ks. XIV, r. 28, s. 546. 
62 Możliwość darmowego łaskawego wyzwolenia ze stanu potępienia zaistniałego w wyniku 

grzechu dotyczy jedynie ludzi, nie zaś upadłych aniołów: „Wobec tego nie można innej znaleźć 

przyczyny, a tym bardziej przyczyny słuszniejszej i wyraźniejszej, dla której prosta sprawie-

dliwość uznaje to za rzecz pewną a niewzruszoną, że diabeł i aniołowie jego nie wrócą nigdy 

do sprawiedliwości i życia świętych, jak tylko tę jedną przyczynę, że Pismo Święte, które niko-

go nie zwodzi, powiada, że Bóg im nie przebaczył i że już teraz skazał ich na ciemne piekieł 

więzienie i tam ich wtrącił, a na sądzie ostatecznym skazani być mają na to, że ich już ogień 

wieczny ogarnie, gdzie na wieki wieków męki ponosić będą”, PB, Ks. XXI, r. 23, s. 888. 
63 Por. PB, Ks. XXI, r. 12, s. 877. A zatem „właśnie łaska Boża jest także źródłem podziału 

wszystkich ludzi na dwie grupy, zbawionych i potępionych” (Palacz, 1987, 62; zob. także Pa-

tout Burns 2010). 
64 PB, Ks. XI, r. 13, s. 427. 
65 PB, Ks. XIV, r. 26, s. 545. Należy zwrócić uwagę u Augustyna na pewną dialektykę między 

stanem potępionych ze sprawiedliwości a zbawionych z łaski i miłosierdzia, por. PB, Ks. XXI, 

r. 12, s. 877. Warto także podkreślić dostrzeżenie (bardziej niż samo jej rozwiązanie) przez Au-

gustyna następującej aporii: dlaczego Bóg stwarza tych, o których wie, że zgrzeszą, więcej:  

o których wie, że będą potępieni? – por. PB, Ks. XI, r. 18, s. 421–422; Ks. XIV, r. 26, s. 545. 

(Zob. w tej kwestii Jan Damasceński 1969, 250). 
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2) O dziejowym pochodzie relacji między Państwem Bożym, Kościołem  

i światem 

„Przypuszczam wszakże, pisze Augustyn na początku księgi XV, żeśmy już 

dostateczną dali odpowiedź na pytania wielkie i trudne: o początku świata, du-

szy i całego rodzaju ludzkiego, któryśmy na dwie gromady podzielili: tych co 

żyją wedle człowieka, i tych co wedle Boga; te dwie gromady nazwaliśmy przez 

tajemnicę dwoma państwami, czyli dwoma społeczeństwami ludzi, z których 

jedno przeznaczone jest na wiekuiste z Bogiem królowanie, drugie ma ponieść 

wieczną wraz z diabłem karę. Lecz to jest ich koniec, o którym później mówić 

mamy. Teraz zaś, o jego powstaniu już to w aniołach, których liczby my nie 

znamy, już to w dwojgu pierwszych ludzi, dosyć dużo powiedziane było, zdaje 

mi się przeto, iż czas jest przystąpić do opowiedzenia o pochodzie tych dwóch 

miast od chwili, gdy pierwszych dwoje ludzi potomstwo rodzić zaczęło, aż do 

chwili, gdy już ludzie przestaną rodzić. Cały bowiem ten czas, czyli doczesność, 

w której ustępują umierający, a następują rodzący się, jest pochodem tych 

dwóch miast, o których właśnie rozprawiamy”
66

. Księgi XV–XVII opisują ów 

pochód widziany z perspektywy państwa Bożego, z kolei księga XVIII prezentu-

je perspektywę oglądową dziejów z punktu widzenia państwa ziemskiego
67

.  

Według Augustyna „na ziemi civitas terrena zaczyna się wraz z bratobójcą 

Kainem, civitas Dei zaś wraz z Ablem. Kain jest «obywatelem tego saeculum»,  

i wskutek swej zbrodni założycielem państw ziemskich. Abel jest w tym saecu-

lum «peregrinans» w pielgrzymce ku ponadziemskiemu celowi. Duchowe po-

tomstwo Abla żyje in hoc saeculo wprawdzie także z państwem Kaina, nie jest 

jednak jego założycielem ani osadnikiem. Stąd też dzieje państwa Bożego nie są 

zestrojone z dziejami państwa ludzkiego; jedynie prawdziwe dzieje zbawienia  

i proces historyczny (procurus) państwa Bożego polegają na peregrinatio”
68

.  

I dalej Löwith stwierdza, iż „dzieje zbawienia nie są uchwytnym faktem empi-

rycznym, lecz serią aktów wiary, natomiast historia państw, tj. historia grzechu  

i śmierci, dochodzi do ostatecznego kresu, który jest zarazem wypełnieniem hi-

storii oraz wyzwoleniem z niej. Proces historyczny jako taki, saeculum, ukazuje 

tylko beznadziejne następstwo i umieranie żyjących w danym czasie generacji. 

Oglądany oczyma wiary, cały dziejowy proces świętej, jak i świeckiej historii 

jawi się jako wyznaczone z góry ordinatio Dei. O tyle też cały plan dzieła Augu-

styna służy pewnemu celowi, mianowicie usprawiedliwieniu Boga w historii. 

Dzieje są wszakże całkowicie podporządkowane Bogu, który nie jest heglow-

skim Bogiem w historii, lecz Panem historii. Jego działanie w historii leży poza 

naszym rozporządzeniem, a Jego Opatrzność przewiduje ludzkie zamiary i je 

przekracza. To nade wszystko przeznaczenie Żydów odsłania – zdaniem Augu-

                                                 
66 PB, Ks. XV, r. 1, s. 548–549. 
67 Por. PB, Ks. XVIII, r. 1, s. 686–687. 
68 (Löwith 2002, 163–164). Por. PB, Ks. XV, r. 1; 4–8, s. 549, 552–560. 
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styna – całą historię świata jako sensownie zorientowaną i podległą Bożemu są-

dowi. „Historia jest urządzonym przez Niego [Boga – przyp. M.P.] pedagogium, 

które wychowuje głownie przez cierpienie. Na tej teologicznej podstawie Augu-

styn wyróżnia sześć epok, odpowiadających sześciu dniom stworzenia. Pierwsza 

sięga od Adama do potopu, druga od Noego do Abrahama, trzecia od Abrahama 

do Dawida, z Nimrodem i Nimusem jako ich przeciwnikami. Czwarta trwa od 

Dawida do niewoli babilońskiej Żydów, piąta od tego wydarzenia do narodzenia 

Chrystusa. Wreszcie zaś szósta i ostatnia epoka rozciąga się od pierwszego 

przyjścia Chrystusa aż do jego powtórnego przyjścia przy końcu świata” 

(Löwith 2002, 164–165). Z kolei A. Trape ujmuje rzecz następująco: „wraz z je-

go [człowieka – przyp. M.P.] grzechem zło wtargnęło do świata, a wraz ze złem 

wtargnął rozdźwięk. Dwa państwa stanęły naprzeciwko siebie na proscenium hi-

storii wraz Kainem i Ablem, którzy stali się prototypami, albo, jeśli można tak 

powiedzieć, założycielami: jeden bezbożny, bratobójca, drugi niewinny [Augu-

styn odżegnuje się od nazywania Abla założycielem, gdyż założycielem państwa 

Bożego jest sam Bóg – przyp. M.P.]. Od tej pory przebywają drogi dziejowe, 

złączone w scenariuszu świata, ale z odmiennymi ideałami, postępkami i ocze-

kiwaniami. Augustyn śledzi ten przebieg poprzez Pismo Święte i historię świec-

ką aż do przyjścia Chrystusa i aż po swoje dni. Widzi, że kroczą wspólnie, ale 

zawsze sobie przeciwstawnie. Przeciwieństwo to często przybiera postać otwar-

tego prześladowania i znoszonej niesprawiedliwości”
 
(Trape 1987, 236–237).  

Nie będziemy w tym miejscu szczegółowo analizowali przebiegu owych 

wskazanych powyżej sześciu epok wyróżnionych przez Augustyna, w jakich to-

czą się dzieje w owym napięciu między państwem Bożym a państwem ziem-

skim. Podkreślmy jedynie, także już sygnalizowaną, wyróżnioną rolę Żydów, 

otwartą jednakowoż uniwersalistycznie, w tychże dziejach
69

, ukierunkowaną 

ostatecznie na przyjście Chrystusa, w którym ta rola uzyskuje swój kres i wypeł-

nienie. „Jak tamte wieszczby Boże, dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jak 

wszystkie inne znaki i słowa prorocze zawarte w księgach świętych aż do czasu 

królów żydowskich, tak samo i te od czasu królów żydowskich proroctwa doty-

czą się już to narodu tego, co ze krwi Abrahamowej powstał, już to owego na-

sienia Abrahamowego, w którym błogosławione są wszystkie narody, współ-

dziedzice Chrystusowi przez Nowy testament, przeznaczone do osiągnięcia ży-

cia wiekuistego i królestwa niebieskiego. A więc częściowo odnoszą się te pro-

                                                 
69 Począwszy od Abrahama i czasów patriarchów – por. PB, Ks. XVI, s. 593–644, przez okres 

królestwa/królestw, proroków – por. PB, Ks. XVII, s. 645–685. „Potem pochód państw od cza-

sów pierwszego człowieka aż do potopu w jednej zawarłem księdze, która jest księgą piętnastą 

tego dzieła. Tak samo od potopu do Abrahama znowu obydwa państwa kroczą naprzód, zarów-

no w dziejach, jak i w opisie moim. Natomiast od patriarchy Abrahama aż do czasu królów 

izraelskich, na czymeśmy zakończyli księgę szesnastą, i znowu do tego miejsca aż do przyjścia 

w ciele samego Zbawiciela, dokąd sięgała siedemnasta księga, pióro moje pokazuje nam tylko 

pochód Państwa Bożego” PB, Ks. XVIII, r. 1, s. 686. 



 Państwo Boże… 59 

roctwa do niewolnicy, która w niewoli jest wraz ze synami swoimi, częściowo 

zaś do wolnej małżonki, do Miasta Bożego, czyli do prawdziwej, wiecznej Jero-

zolimy w niebie, której synowie, ludzie Boży, żyjąc na tej ziemi, podróżują ku 

owej. Ale też są między tymi proroctwami i takie, które się odnoszą i do niewol-

nicy, i do wolnej: do niewolnicy – wprost właściwie, do wolnej – przez prorocze 

obrazy. Trojakie więc są wieszczby proroków: jedne dotyczą ziemskiej Jerozo-

limy, inne niebieskiej, a niektóre jednej i drugiej”
70

. Musimy się natomiast zająć 

próbą ustalenia relacji pomiędzy Państwem Bożym, Kościołem a światem  

w tymże dziejowym pochodzie obydwu państw. Augustyn stwierdza, iż „tak 

więc w tym świecie doczesnym, w te dni złe, nie dopiero od czasu cielesnej 

obecności Chrystusa i Apostołów Jego, ale już od Abla samego, co pierwszy 

spośród sprawiedliwych zabity został przez brata bezbożnego i nadal aż do koń-

ca świata tego kroczy w podroży swej Kościół prześladowań ze strony świata  

i wśród pociech Bożych”
71

. A zatem w doczesności, „w ziemskim państwie dwie 

postacie spostrzegamy: jedną: okazującą obecność własną, drugą – służącą przez 

swą obecność do oznaczenia państwa niebieskiego. Rodzi zaś grzechem skażona 

natura obywateli państwa ziemskiego; obywateli zaś państwa niebieskiego rodzi 

łaska, zwalniając naturę od grzechu: tamci się zowią naczyniami gniewu, ci – 

naczyniami miłosierdzia”
72

. Owa postać oznaczająca przez swą obecność Pań-

stwo Boże w ramach doczesności
73

 to wspomniany już Kościół, będący wpraw-

dzie uobecnieniem Państwa Bożego, jednakowoż nietożsamy z nim i ku niemu 

pielgrzymujący: „Bo świętym miastem jest miasto górne, choć tutaj swych oby-

wateli rodzi i w nich pielgrzymuje, dopóki nie nadejdzie czas jego królowania, 

kiedy zgromadzi wszystkich zmartwychwstałych w ich ciałach i wtedy dane im 

będzie królestwo obiecane, gdzie razem ze swym panującym, z królem wieków, 

bez żadnego końca czasu królować będą”
74

. Augustyn wielokrotnie podkreśla, 

że prawdziwe szczęście jest niemożliwe do osiągnięcia w doczesności, ale jedy-

nie w życiu wiecznym, w urzeczywistnionym ostatecznie i w pełni Państwie Bo-

żym
75

, a zatem jasne jest, że Państwo Boże z Kościołem utożsamiać się nie mo-

że, jako że ów pielgrzymuje właśnie w doczesności ku Państwu Bożemu. Jedno-

cześnie, Kościół już do pewnego stopnia jest zaczątkiem Państwa Bożego  

i w nim uczestniczy ze względu na Jego nierozerwalną jedność, z zachowaniem 

własnych tożsamości, Chrystusem, założycielem Państwa Bożego
76

. „W tym 

                                                 
70 PB, Ks. XVII, r. 3, s. 647–648. Zob. także PB, Ks. XVIII, r. 27–39; 44–46, s. 716–732; 739–743. 
71 PB, Ks. XVIII, r. 51, s. 749. 
72 PB, Ks. XV, r. 2, s. 550–551. 
73 „Zapowiedziałem, iż pisać będę o powstaniu, o pochodzie i o właściwych granicach dwojga 

państw, z których jedno jest Państwo Boże, drugie doczesne, choć i w tym drugim jest i tamto, 

przelotnie bawiące, o ile do rodzaju ludzkiego należy”, PB, Ks. XVIII, r. 1, s. 686. 
74 PB, Ks. XV, r. 1, s. 549. 
75 Por. PB, Ks. XIV, r. 25, s. 543; Ks. XIX, r. 4, s. 764. 
76 Por. PB, Ks. XVII, r. 15–16, s. 672–675. (Zob. w tej kwestii Kelly 1988, 307; Garcia, 1998, 139–

148; McGinn, McGinn 2008, rozdz. Ciało Chrystusa. Święty Augustyn z Hippony, 117–130). 
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świecie marnym, w te dni złe doczesności, kiedy Kościół przez poniżenie docze-

sne zdobywa przyszłe wywyższenie i hartuje się biczem ustawicznego lęku  

i męką utrapień, i utrudzeniem w pracach, i niebezpieczeństwem pokus, jedyną 

się ciesząc nadzieją, która wtedy płonną nie jest, w tym tedy życiu źli są pomie-

szani z dobrymi. Jedni i drudzy zgromadzeni są, niby w owej sieci ewangelicz-

nej, i tak w tym świecie, jakoby w morzu, i źli, i dobrzy siecią objęci pospołu 

pływają, dopóki się do brzegu nie przybędzie, gdzie źli od dobrych odłączeni 

będą”
77

. Okazuje się zatem, że ze względu na wymieszanie w doczesnym po-

chodzie między sobą Państwa Bożego i państwa ziemskiego najbardziej tajem-

niczą i niejednoznaczną przestrzenią jawi się Kościół. Jako państwo założone 

przez Chrystusa – króla
78

, będące Jego majętnością
79

, Kościół jest „związany  

z najświętszym małżonkiem swoim węzłem duchowym i miłością Boską”, jest 

królową, uczestniczką króla, „z których przez jedność i zgodę ze we wszech na-

rodach powstaje […], którą inny znów psalm nazywa: «Miasto Króla wielkie-

go». Ona jest Syjonem duchowym wyraz ten znaczy po łacinie speculatio – po-

glądanie. Iż spogląda ku wielkiemu szczęściu życia przyszłego, bo ku tamtej to 

stronie skierowane są jej dążności. Ona jest tak samo Jerozolimą w duchowym 

znaczeniu, o czymeśmy już wiele mówili. Jej nieprzyjaciółką – to miasto diabel-

skie, Babilon, który znaczy pomieszanie. Ale oswabadza się królowa z tego Ba-

bilonu przez odrodzenie we wszech narodach i od złego odchodzi króla do Króla 

Najlepszego, od diabła do Chrystusa. […] Częścią tego miasta nieprawości są 

też Izraelici, ci wedle ciała tylko, nie Izraelici wedle wiary. Oni są i nieprzyja-

ciółmi króla tego wielkiego i królowej jego. […] Lud ten, lud pogan, którego 

Chrystus nie poznał cielesną obecnością swą, który jednak w zwiastowanego so-

bie Chrystusa uwierzył, […] ten to powtarzam – lud łącznie z prawdziwymi i co 

do ciała, i co do wiary Izraelitami – stanowi Państwo Boże, które też samego 

                                                 
77 PB, Ks. XVIII, r. 49, s. 746. „W ten lub podobny sposób, a gdyby się dało, to i obszerniej  

i zręczniej jeszcze odpowiadać powinna nieprzyjaciołom swym odkupiona rodzina Pana Chry-

stusowa i podróżujące państwo Chrystusa Króla. Musi też oczywiście i to mieć w pamięci, że 

wpośród tych nieprzyjaciół ukryci są przyszli jego obywatele, iżby snadź nie uważało Państwo 

Boże za rzecz bezużyteczną nawet dla samych owych przyszłych obywateli, że musi cierpieć 

od nich nieprzychylność, dopóki nie będzie ich miało wyznawcami swymi. Tak samo jak znów 

Państwo Boże, dopóki w tym świecie podróżuje, już ma spośród nich wielu złączonych ze sobą 

wspólnością uczestnictwa sakramentów, ale ci nie mają wraz z Państwem Bożym uczestniczyć 

w wiekuistej chwale świętych. Tacy to po części ukryci są, po części jawni, i ci nie wahają się 

na równi z nieprzyjaciółmi pomrukiwać przeciw Bogu, którego znamię na sobie noszą, i już to 

pełno ich w teatrach z poganami, już to w świątyniach razem z nami. O poprawie zaś wielu 

nawet spośród takich nie można przecież rozpaczać, skoro się zważy, że nawet pomiędzy naj-

jawniejszymi nieprzyjaciółmi naszymi są ukryci przyszli przyjaciele nasi, choć sami dotąd nie 

domyślają się tego. Albowiem poplątane i pomieszane są ze sobą te dwa państwa na tym świe-

cie, dopóki ich sąd ostateczny nie rozdzieli”, PB, Ks. I, r. 35, s. 59. Zob. także, PB, Ks. XVIII, 

r. 54, s. 755. 
78 Por. PB, Ks. XVIII, r. 29, s. 718. 
79 Por. PB, Ks. XVII, r. 20, s. 680. 
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Chrystusa wedle ciała zrodziło, kiedy zawarte było jeszcze tylko w samych Izra-

elitach”
80

. Kościół jawi się jako nowa, odbudowana świątynia
81

.  

Skoro Państwo Boże nie utożsamia się z Kościołem, ale go przerasta jako 

jego cel i spełnienie, a do Kościoła przynależą zarówno chrześcijanie, jak i część 

Izraela, o czym wyżej wspomnieliśmy, to należy, zdaniem Augustyna, spytać  

o to, czy przed czasami chrześcijańskimi byli jacyś uczestnicy Państwa Bożego 

poza narodem żydowskim, na co zresztą daje on pozytywną odpowiedź, wskazu-

jąc, iż zupełnie trafne jest przypuszczenie, „iż byli też wśród innych narodów 

ludzie, którym ta tajemnica objawiona została i którzy byli pobudzeni do zgło-

szenia jej, bądź to jako mający jej łaskę, bądź łaski pozbawieni, lecz pouczeni 

przez złych aniołów; bo ci, jak wiemy, nawet wobec samego Chrystusa, nie-

uznanego przez Żydów, wyznawali go. Przypuszczam, że sami też Żydzi nie 

ośmielą się twierdzić, jakoby nikt do Boga nie należał, oprócz Izraelitów, odkąd 

zaczęło istnieć potomstwo Izraela po odrzuceniu jego starszego brata. Narodu, 

wprawdzie, który by właściwie zwał się narodem Bożym, innego, prócz Żydów, 

nie było. Ale nie mogą Żydzi zaprzeczyć, żeby nie było wśród innych narodów 

poszczególnych ludzi, którzy nie w społeczności ziemskiej, lecz niebieskiej, na-

leżeli do prawdziwych Izraelitów, obywateli ojczyzny wiekuistej”
82

. Augustyn 

wskazuje w związku z tym na Hioba
83

, a także mówi o Sybilli Erytejskiej
84

. „Nie 

wątpię – argumentuje Augustyn – że jest tu zrządzenie Boże, byśmy przez tego 

jednego (świętego męża) [Hioba – przyp. M.P.] dowiedzieli się, że mogli być po 

                                                 
80 PB, Ks. XVII, r. 17, s. 674–675. Na temat Izraela cielesnego i Izraela duchowego zob. PB, Ks. 

XVII, r. 7, s. 661–663. Zdaniem Löwitha, dla biskupa Hippony „Państwo Boże nie jest żadnym 

ideałem, który się w dziejach urzeczywistnia, a Kościół w swej ziemskiej egzystencji jest także 

tylko reprezentantem ponadhistorycznej civitas Dei. Zadanie Kościoła nie polega dla Augusty-

na na rozwijaniu chrześcijańskiej prawdy w kolejnych epokach historii powszechnej, ale na 

głoszeniu i szerzeniu prawdy, która jest raz na zawsze objawiona i ustalona. O ile Kościół łączy 

się z historią, o tyle Augustynowi wystarczają owe fakty historyczne, przedstawione już przez 

Euzebiusza. Długa droga prowadzi od koncepcji Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa do 

praktyki kościelnej, w ramach której Kościół jako instytucja zawiaduje środkami zbawienia,  

i dalej aż do nowożytnego poglądu, zgodnie z którym jest on częścią historii kultury i wskutek 

tego ulega historycznym zmianom” (Löwith 2002, 161). 
81 Por, PB, Ks. XIII, r. 45,48, s. 740–742; 745–746. Augustyn mówi o przebywaniu „Zbawiciela, 

które się teraz ustawicznie w Kościele Jego, to jest w członkach Jego, odbywa, częściowo  

i powoli, bo cały Kościół ciałem jest Jego”, PB, Ks. XX, r. 5, s. 806. Spełnienie Kościoła jako 

ciała Chrystusa nastąpi w wieczności, a więc w urzeczywistnionym w pełni Państwie Bożym – 

zob. PB, Ks. XXII, r. 18, s. 938–939, „[…] i tak będzie jeden Chrystus, miłujący siebie same-

go. Albowiem nikt nie może miłować Ojca, jeśli nie miłuje Syna; kto miłuje Syna, miłuje i […] 

członki Syna Bożego. A ponieważ je kocha, sam jest przez miłość członkiem spójni ciała Chry-

stusowego, i tak będzie jeden Chrystus, miłujący samego siebie. Bo jeśli członki nawzajem się 

miłują, miłuje się ciało” (Św. Augustyn 1997; zob. w tej kwestii Boylan 2011 – cała książka 

oparta jest na powyższej myśli św. Augustyna i stanowi jej eksplikację). 
82 PB, Ks. XVIII, r. 47, s. 744. (Zob. w tej kwestii Danielou 2013). 
83 Por. tamże. 
84 Por. PB, Ks. XVIII, r. 23, s. 710–713. 
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innych też narodach ludzie, żyjący wedle Boga i podobający się Bogu, należący 

do duchowej Jerozolimy. Godzi się wierzyć, że to dane było takiemu tylko, co 

od Boga otrzymał objawienie o jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, 

człowieku, Jezusie Chrystusie, o którego przyjściu w ciele tak samo dawnym lu-

dziom było przepowiadane, jako nam już jest opowiadane po dokonaniu się te-

go. A to w tym celu, aby jedna przez Niego dana wiara wszystkich wybranych 

doprowadziła do Państwa Bożego, do domu Bożego, do świątyni Bożej, do Bo-

ga samego”
85

. Można mówić o Kościele w jego funkcji Państwa Bożego, po-

cząwszy od Abla (Ecclesia a iusto Abel), co mocno rzutuje z jednej strony na 

kwestię genezy i powszechnego powołania do Kościoła w jego odniesieniu do 

Państwa Bożego
86

, a z drugiej na kwestię (nie)możliwości zbawienia poza Ko-

ściołem
87

 (zob. Pietras 2015).  

Augustyn, reasumując „księgę, w którejśmy dotąd rozprawiali i w miarę po-

trzeb wykazywali, jaki to jest doczesny pochód dwóch państw, niebieskiego  

i ziemskiego, od początku aż do końca pomieszanych ze sobą”, stwierdza, iż 

„ziemskie państwo naczyniło sobie bogów fałszywych z czego mu się tylko wi-

działo, nawet i z ludzi, których czciło przez swe ofiary. Tamto zaś niebieskie, 

podróżując po ziemi, bogów fałszywych nie czyniło, bo samo od Boga praw-

dziwego się staje, bo było Jego prawdziwą ofiarą. Oba jednakże państwa i dóbr 

doczesnych zażywają i utrapień przez nędze doczesne, choć odmienna w tym ich 

wiara, nie jednaka nadzieja i miłość insza, dopóki nie będą rozłączone przez sąd 

ostateczny i każde z nich otrzyma swój koniec, taki koniec, który końca nie 

ma”
88

. F. Drączkowski konstatuje w związku z tym, iż „Kościoła nie należy 

utożsamiać z państwem Bożym, do którego należą wszyscy sprawiedliwi od po-

czątku istnienia ludzkości. W ziemskiej historii ludzkości obydwa te państwa 

[Boże i ziemskie – przyp. M.P.] wzajemnie się przenikają; na Sądzie Ostatecz-

nym nastąpi ich definitywne rozdzielenie”
 
(Drączkowski 1999, 364)

89
. 

                                                 
85 PB, Ks. XVIII, r. 47, s. 744. 
86 „Państwo owo niebieskie, pielgrzymując na ziemi, zwołuje obywateli ze wszech narodów  

i zbiera pielgrzymujące społeczeństwo ze wszech języków, nie troszcząc się o to, jakie są róż-

nice między narodami w zwyczajach, prawach i urządzeniach, dążących do osiągnięcia lub 

utrzymania pokoju ziemskiego, bynajmniej tych praw i urządzeń nie niszcząc i nie znosząc ich, 

przeciwnie: zachowując je i stosując się do nich; bo to wszystko, choć rożne jest u rożnych na-

rodów, skierowane jest do tego samego celu, do osiągnięcia pokoju ziemskiego, jeśli tylko nie 

przeszkadza religii, która uczy czcić jedynego, najwyższego i prawdziwego Boga”, PB, Ks. 

XIX, r. 17, s. 785. 
87 Por. PB, Ks. XVIII, r. 51, s. 749. (Zob. Ledwoń 2006, 46; Czaja 2006, 352–365 i nn.). 
88 PB, Ks. XVIII, r. 54, s. 755. 
89 Aby uniknąć wrażenia łatwego rozwiązania fundamentalnej tytułowej aporii, warto przytoczyć 

może nieco przydługą uwagę-refleksję Kelly’ego: „[…] Augustyn, opierając się na Piśmie 

Świętym, podkreślał, że Kościół jako historyczna instytucja musi obejmować zarówno grzesz-

ników, jak ludzi sprawiedliwych i że te dwie grupy zostaną rozdzielone dopiero przy końcu 

świata, doszedł do ważnego ustępstwa na rzecz punktu widzenia donatystów argumentujących, 

iż oblubienica Chrystusa musi być «bez skazy i zmarszczki» tutaj i teraz. Polegało to na sfor-
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3) O kresie relacji między Państwem Bożym, Kościołem i światem 

„Mając przed oczyma zadanie swoje, iż odtąd mam rozprawiać o celach, do 

których zmierzają obydwa państwa, mianowicie ziemskie i niebieskie, wyłożyć 

mi naprzód wypada, w miarę, jak pozwoli mi na to wzgląd na doprowadzenie 

wreszcie dzieła niniejszego do końca, sposób i treść dowodzenia śmiertelników, 

którzy przebojem zapewnić chcieli sobie szczęście w nieszczęsnym życiu docze-

snym, aby się w ten sposób wyjaśniła różnica między ich dobrami marnymi  

a naszą już nam od Boga daną nadzieją i tymi naszymi dobrami, czyli szczę-

                                                 
mułowaniu starannego rozróżnienia między istotą Kościoła złożonego z tych, którzy prawdzi-

wie należą do Chrystusa, a zewnętrznym lub empirycznym Kościołem. Z jego platońskim za-

pleczem myślowym dokonanie takiego rozróżnienia przyszło mu łatwo, bo kontrast między do-

skonałą istotą, wieczną i transcendentną w stosunku do poznawania zmysłowego, a jego niedo-

skonałym, zjawiskowym wcieleniem zawsze był obecny w jego myśli. Z tego punktu widzenia 

jedynie ci, którzy płoną miłością i są szczerze oddani sprawie Chrystusa, należą do podstawo-

wego Kościoła; tylko dobrzy «są we właściwym znaczeniu ciałem Chrystusa» (por. boni, qui 

proprie sunt corpus Christi). Co do reszty, to znaczy grzeszników, może się wydawać, iż jest 

ona w obrębie Kościoła, ale grzesznicy nie uczestniczą w «niewidzialnej jedności miłości» 

(invisibilis caritatis compages). Oni są wewnątrz domu, ale pozostają obcy w stosunku do jego 

wewnętrznej struktury. Oni należą do catholicae ecclesiae communio (wspólnoty Kościoła ka-

tolickiego) i cieszą się communio sacramentorum (wspólnotą sakramentów), ale to sprawiedli-

wi tworzą zgromadzenie i społeczność świętych, «święty Kościół» w ścisłym znaczeniu słowa. 

Tak więc Augustynowe rozwiązanie trwającego od wieków problemu polegało na dowiedze-

niu, że prawdziwą oblubienicę Chrystusa stanowią rzeczywiście, tak jak utrzymywali donaty-

ści, wyłącznie dobrzy i pobożni ludzie, ale że tę «niewidzialną wspólnotę miłości» można zna-

leźć jedynie w historycznym katolickim Kościele, w granicach którego przebywają razem ze 

sobą tymczasowo dobrzy ludzie i grzesznicy w «zmieszanej wspólnocie». Błędem donatystów 

według takich założeń było tworzenie między nimi surowego, instytucjonalnego podziału, pod-

czas gdy precedens Izraela pokazywał, że podział był duchowy i że było intencją Boga, by ist-

niały obok siebie na tym świecie dwa typy ludzi. Kiedy jednak Augustyn opracowywał swoją 

naukę o przeznaczeniu, zmuszony był wprowadzić pewne udoskonalenia w rozróżnianiu mię-

dzy widzialnym a niewidzialnym Kościołem. Ostatecznie doszedł do stwierdzenia, że jedynie 

prawdziwymi członkami Kościoła (zamkniętego ogrodu […] wiosną zamkniętej fontanny 

uszczelnionej, rajem z owocami jabłek, przedstawionym tak wymownie w Księdze pieśni nad 

pieśniami, 4,12 i nn.) może być «ustalona liczba wybranych». Ale «w niewypowiedzianej, 

uprzedzającej wiedzy Boga wielu, którzy zdają się być w jego obrębie, jest poza nim i wielu, 

którzy zdają się być poza nim, jest w jego obrębie». Innymi słowy nawet wielu z tych, którzy, 

sądząc z pozorów, należą do «niewidzialnej wspólnoty miłości», może nie posiadać daru wy-

trwałości i są oni dlatego przeznaczeni do odpadnięcia; podczas gdy liczni inni, którzy w obec-

nej chwili są może heretykami lub schizmatykami, prowadzą pełne nieporządku życie, albo 

nawet są nienawróconymi poganami, mogą być przeznaczeni do pełności łaski. Jest rzeczą 

oczywistą, że taka zasada myślenia przenosiła cały problem natury Kościoła na całkiem inną 

płaszczyznę. Augustyn nigdy nie starał się zharmonizować swych dwu koncepcji, tej odróżnia-

jącej Kościół jako historyczną instytucję, od prawdziwego Kościoła tych, którzy się rzeczywi-

ście oddali Chrystusowi i którzy objawiają tego ducha, oraz tej utożsamiającej ciało Chrystusa 

z określoną liczbą wybranych, znanych jedynie Bogu. Można faktycznie wątpić, czy jakaś syn-

teza była w końcu możliwa, ponieważ jeżeli bierze się na serio doktrynę ostatnią, to pojęcie in-

stytucjonalnego Kościoła przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie” (Kelly 1988, 308–309). 
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ściem prawdziwym, które nam Bóg da w przyszłości. […] Kresem bowiem do-

bra naszego jest ta rzecz, dla której osiągnięcia pożądamy i wszelkich innych 

rzeczy, samej zaś tej rzeczy pożądamy dla niej samej. Tak samo, to jest kresem 

zła, dla którego uniknięcia innych unikamy rzeczy, a jego samego dla niego. 

Kresem więc dobra nazywamy teraz nie to, na czym się kończy dobro i znika, by 

już nie istnieć dalej, lecz to, przez co się dobro utrwala, by pełne było. I kresem 

zła nie jest to, przez co by zło przestało istnieć, lecz to, do czego szkodliwością 

swoją doprowadza. Czyli, że kresy owe dobrego i złego są to: ostateczne dobro  

i ostateczne zło”
90

. A zatem przyjdzie nam się teraz przyjrzeć relacjom między 

Państwem Bożym, Kościołem a światem w kontekście ostatecznych stanów, do 

których zmierzają Państwo Boże i państwo ziemskie, a więc stanu ostatecznego 

dobra i ostatecznego zła, ostatecznej szczęśliwości i ostatecznej nieszczęśliwości.  

Augustyn, chcąc ukazać istotę ostatecznej szczęśliwości Państwa Bożego, 

poddaje najpierw analizie koncepcje szczęścia wypracowane w ramach filozoficz-

nych szkół starożytności, wskazując nie tyle ich błędność, choć także, ile niewy-

starczalność, głównie ze względu na fakt, że są one ludzkimi sposobami zapew-

nienia sobie szczęścia, co prowadzić może jedynie do pozornej szczęśliwości
91

. 

Zaś „jeśli wiedzieć chcemy, co też odpowie Państwo Boże, zapytane o każdą  

z tych spraw (poniżej omawianych), a naprzód co sądzi o kresach dobra i zła, to 

odpowiedź będzie ta, że życie wieczne jest dobrem najwyższym, a śmierć wieczna 

najwyższym złem. Dlatego napisane jest: «Sprawiedliwy z wiary żyje». Ponieważ 

tu jeszcze nawet nie widzimy dobra naszego, przeto je przez wiarę poszukiwać na-

leży; a i samo nasze życie uczciwe nie jest owocem własnych sił naszych, jeśli nas 

wierzących i modlących się o to nie wesprze ten, co też wiarę samą dał nam, przez 

którą ufamy, że otrzymamy pomoc od Niego. Ci zaś, co sobie umyślili, że kres 

dobra i zła w tym życiu istnieje, upatrując najwyższe dobro w ciele lub w duszy, 

lub w obojgu, albo by jaśniej to powiedzieć, bądź w rozkoszy, bądź w cnocie, 

bądź w obojgu; czy też bądź w pokoju, bądź w cnocie, bądź w jednym i drugim; 

albo bądź w pierwszych darach natury, bądź w cnocie, bądź w jednym i drugim: 

wszyscy oni chcieli się stać szczęśliwymi już tutaj i w dziwnym nierozumie chcie-

li się uszczęśliwić przez siebie samych”
92

. Tak więc, kres obydwu państw jawi się 

jako swoiste przedłużenie ich genezy: o tyle, o ile Państwo Boże genezę swoją ma 

w Bogu, o tyle też w Nim znajdzie swe spełnienie
93

, przeciwnie zaś państwo 

                                                 
90 PB, Ks. XIX, r. 1, s. 756–757. 
91 Por. PB, Ks. XIX, r. 1–9.12, s. 756–774.776–779. 
92 PB, Ks. XIX, r. 4, s. 764. N. White zauważa, że „poglądy na temat szczęścia – w rodzaju tych, 

które wyznawali św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Leibniz czy Spinoza oraz wielu innych 

myślicieli – odzwierciedlają pozycję moralną religii oraz metafizycznej teorii świata. Teorie te 

zawierają procedury wybierania spośród właściwych ludziom bądź akceptowanych przez nich 

celów, radości i wartości takich, które są z owymi teoriami zgodne bądź są przez nie zalecane” 

(White 2008, 93). 
93 „On [Bóg – przyp. M.P.] będzie kresem wszystkich pragnień naszych; On, którego bez końca 

oglądać będziemy, bez przesytu miłować, bez utrudzenia wychwalać”, PB, Ks. XXII, r. 30, s. 964. 
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ziemskie, które genezę ma w sobie samym – w grzechu wypływającym ze złej 

woli! – o tyle też w samym sobie znajdzie finał, a raczej nie w sobie samym, ile 

w stanie pozbawionym tożsamości
94

, wszak niestworzonym przez Boga, dawcę 

wszelkiego bytu w jego tożsamości, ile powstałym na skutek buntu/odwrócenia 

się od Niego: „W onym zaś ostatecznym pokoju, do którego sprawiedliwość do-

czesna zmierzać powinna i dla którego osiągnięcia tę sprawiedliwość zachowy-

wać się powinno, ponieważ po uleczeniu nieśmiertelności i nieskazitelności już 

natura ułomności mieć nie będzie i nic nam już sprzeciwiać się nie będzie, czy to 

z zewnątrz od kogoś, czy z nas samych, więc nie będzie potrzeby, aby rozum 

panował nad ułomnościami, bo tych już wcale nie będzie. Natomiast Bóg pano-

wać będzie nad człowiekiem, a duch nad ciałem. A taką będzie słodycz i łatwość 

posłuszeństwa, jaką będzie szczęśliwość życia i królowania. I to będzie tam dla 

wszystkich wieczne i dla każdego z osobna, i będzie ta pewność dla wszystkich, 

iż to trwa na wieki. Przetoż więc pokój szczęścia tego i szczęście pokoju tego 

będzie dobrem najwyższym. Dla tych zaś, co do tego Państwa Bożego nie nale-

żą, będzie przeciwnie: nieszczęście wiekuiste, które się też drugą śmiercią na-

zywa; bo ani nie można powiedzieć, że dusza tam żyje, skoro od życia Bożego 

oddalona jest, ani że żyje ciało, gdy mękom wiecznym podlegać będzie. A ta 

śmierć druga okrutniejsza będzie, dlatego że nie będzie mogła zakończyć się 

śmiercią”
95

. Augustyn podkreśla po raz kolejny, że mimo odmienności celów 

obydwu państw, i całkowitej, i w tym względzie, zachodzi pomiędzy nimi zgoda 

na poziomie życia doczesnego
96

. 

                                                 
94 Augustyn następująco określa szatana: „książę, własnego szczęścia niszczyciel”, PB, Ks. XX,  

r. 1, s. 801. 
95 PB, Ks. XIX, r. 27–28, s. 798–799. 
96 „Dom ludzi nie żyjących z wiary, ubiega się o pokój ziemski, pochodzący z rzeczy i wygód ży-

cia doczesnego. Dom zaś ludzi z wiary żyjących ma na pamięci wieczne obietnice przyszłości, 

a ziemskich i doczesnych rzeczy używa jako przejściowych, by te nie uplątały człowieka i nie 

odwodziły go od drogi Bożej, po której kroczy, lecz by go pokrzepiały do łatwiejszego dźwi-

gania, a nie powiększania ciężarów ciała skazitelnego, obciążającego duszę. Dlatego i nie żyją-

cy z wiary, i ci, co z wiary żyją, jako też i domy jednych i drugich używają tych samych rzeczy 

potrzebnych do życia tego doczesnego, ale cel używania tych rzeczy jedni i drudzy mają za 

swój własny i to bardzo odmienny. Tak, nawet miasto ziemskie nie żyjące z wiary dąży do po-

koju ziemskiego i na tym zasadza zgodę obywateli w rozkazywaniu i słuchaniu, by w nich było 

pewne połączenie woli wszystkich w rzeczach należących do życia doczesnego. Miasto zaś 

Niebieskie, albo raczej ta część jego, która podróżuje w tej krainie śmiertelności i żyje z wiary, 

musi również używać tego pokoju, dopóki nie skończy się ta doczesność, dla której pokój taki 

jest konieczny. Wiodąc tak obok miasta ziemskiego jakoby niewolniczy żywot pielgrzymowa-

nia swego, Miasto Niebieskie, otrzymawszy już jakoby zadatek w obietnicy zbawienia i w da-

rze duchowym, nie waha się podlegać prawom ziemskiego miasta, rządzącym tymi rzeczami, 

które są zastosowane do utrzymania życia doczesnego; a że jest wspólna dla wszystkich ta 

śmiertelna doczesność, musi być zachowana zgoda obojga miast w rzeczach, należących do do-

czesności”, PB, Ks. XIX, r. 17, s. 784–785. Zob. także PB, Ks. XIX, r. 26, s. 796–797; Ks. XX, 

r. 3, s. 803–804. 
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Jednakowoż, mimo nacisku na nieosiągalność pełni szczęśliwości w docze-

sności, Augustyn zdecydowanie podkreśla możliwość jej speicznej antycypacji, 

co sprawia, że mimo zanurzenia w doczesności pielgrzymującej części Państwa 

Bożego, zarazem przekracza ona ową doczesność właśnie w nadziei: „«Albo-

wiem nadzieją jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą widzą, nie jest nadzieją, bo, 

co kto widzi, przecz się nadziewa? Ale jeśli się nadziewamy, czego nie widzimy, 

przez cierpliwość oczekawamy». Jak więc nadzieją zbawieni, tak też nadzieją 

szczęśliwi jesteśmy. Zarówno zbawienia, jak i szczęścia nie mamy tu jeszcze  

w rękach gotowego, lecz oczekujemy w przyszłości. A to «przez cierpliwość», 

bośmy złem wszelakim otoczeni, które musimy znosić cierpliwie, dopóki nie 

dojdziemy do tych dóbr, gdzie posiadać będziemy wszystko, cokolwiek nam ra-

dość sprawia niewymowną, a niczego tam już nie będzie, co by nas o cierpienie 

przyprawiać miało. Ono zbawienie w życiu przyszłym będzie też ostatecznym 

szczęściem”
97

. Owo bycie zbawionym w nadziei urzeczywistnia się w postaci 

tysiącletniego królestwa Chrystusa
98

: „Podczas owego tysiąc lat trwającego 

związania szatana święci królują z Chrystusem także przez tysiąc lat, co się  

z pewnością i nie inaczej ma rozumieć, jeno, że to królowanie świętych trwa już 

w tym czasie, w okresie pierwszego przyjścia Chrystusowego. Oprócz bowiem 

owego królestwa, o którym rzecze w końcu: «Pójdzie błogosławieni ojca mego, 

otrzymajcie królestwo wam zgotowane», gdyby święci w inny sposób, bardzo 

wprawdzie nierówny tamtemu, już teraz nie królowali z Chrystusem, mówiącym 

do nich: «Oto ja z wami jestem aż do skończenia świata», zaiste nie nazywałby 

się już teraz Kościół królestwem jego i królestwem niebieskim”
99

. Owszem, jest 

Kościół już teraz królestwem niebieskim, a zatem Państwem Bożym, ale nie  

w jego ostatecznym, ale w doczesnym stanie, w którym wymieszany jest kąkol  

i pszenica, a zatem dwa rodzaje ludzi: nie czyniący przykazań, ale ich nauczają-

cy oraz ci, co zarówno czynią, jak i nauczają. „A przeto królestwo, w którym są 

obydwa rodzaje ludzi, jest to Kościół taki, jaki jest teraz; a gdzie tylko ów jeden 

rodzaj, jest to Kościół, jaki wówczas będzie, gdy złego człowieka w nim się nie 

znajdzie. I teraz więc Kościół jest królestwem Chrystusa i królestwem niebie-

skim. I królują z nim już i teraz święci jego, chociaż inaczej, niż królować wów-

czas będą; kąkol wszakże nie króluje z nim, chociaż w Kościele wraz z pszenicą 

wzrasta”
100

. Królowanie to dotyczy zarówno pobożnych zmarłych, szczególnie 

męczenników, którzy wprawdzie jeszcze nie w ciele, ale już w duszy królują, jak 

i żyjących pobożnych wiernych, nie dotyczy zaś tych, „co to niby wiarę wyzna-

ją, a żyją wbrew tej wierze. Udają bowiem, że są tym, czym nie są, i nazywają 

                                                 
97 PB, KS. XIX, r. 4, s. 768. Zob. także PB, KS. XIX, r. 10–11; 20, s. 774–775; 787–789. 
98 „Obcy tedy tym rzeczom złym, bądź to jeszcze w śmiertelnym ciele żyjący, bądź zmarli, już 

teraz królują z Chrystusem na sposób temu czasowi odpowiedni, przez cały ten przeciąg czasu 

oznaczony liczbą tysiąca lat”, PB, Ks. XX, r. 9, s. 818. 
99 PB, Ks. XX, r. 9, s. 815–816. 
100 PB, Ks. XX, r. 9, s. 816–817. 
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się chrześcijanami, nie będąc wiernym ich obrazem, lecz fałszywym wizerun-

kiem. Albowiem do tej samej bestii należą nie tylko jawni nieprzyjaciele imienia 

Chrystusowego i jego przechwalebnego państwa, lecz też i kąkol, który z króle-

stwa jego – a tym królestwem jest Kościół – ma być przy końcu świata zebra-

ny”
101

. Nim jednak nastąpi owo rozdzielenie kąkolu od pszenicy, będzie miało 

miejsce „ostatnie prześladowanie, tuż przed sądem ostatecznym; prześladowa-

nie, które dotknie Kościół po całym świata okręgu; całe Państwo Chrystusowe 

cierpieć je będzie od całego państwa diabelskiego, dokąd tylko sięgać będą gra-

nice obojga tych państw na ziemi”
102

. Po owym ostatnim prześladowaniu nastąpi 

sąd, podczas którego nastąpi definitywne odłączenie złych od dobrych
103

. Wów-

czas to Kościół, ciało Chrystusa osiągnie pełnię w Państwie Bożym, w wiecznej 

szczęśliwości
104

, zostanie uwielbiony i objawi swych prawdziwych
105

 i fałszy-

wych
106

 członków
107

. Wówczas to stanie się jawna pełna prawda o relacji mię-

dzy Państwem Bożym, Kościołem i światem, przebiegająca ostatecznie w sercu 

każdego stworzenia, anioła i człowieka, a ze względu na nich, i całego stworze-

nia/kosmosu. 

Konkluzje 

Skoro przyjdziemy do Ciebie, ustanie ta wielość słów (1 Kor 13, 8), które wypowiadamy 

nie dosięgając Ciebie, Ty jeden będziesz wszystko we wszystkim (1 Kor, 15, 28) i bez 

końca będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się jed-

nością (J 17,21), Panie Boże jedyny, Boże Trójco; cokolwiek powiedziałem w tych księ-

gach z Twego, niech uznają to i Twoi, jeżeli coś z mego, przebacz Ty i Twoi niech prze-

baczą. Amen
108

. 

Jesteśmy świadomi, że wszystko, co dotąd powiedziano, może co najwyżej 

uchodzić za wstęp do rzetelnego i wnikliwego studium poświęconego tytułowe-

mu zagadnieniu, podzielamy jednocześnie wyrażane przez św. Augustyna oba-

wy przed nadmiernym roz- (prze-)ciąganiem dzieła, zwłaszcza że w tak istotnej 

kwestii nie o ilość słów idzie, ile bardziej o ich jakość, osadzoną w kontempla-

cyjnej (i modlitewnej) zadumie niż akademickiej dyspucie
109

: „Zdaje się, że oto 

przy pomocy Bożej spłaciłem dług temu olbrzymiemu dziełu. Komu się zdaje, 

                                                 
101 PB, Ks. XX, r. 9, s. 818. 
102 PB, Ks. XX, r. 11, s. 820. Zob. także PB, Ks. XX, r. 13; 19; 23–25, s. 822–823; 830–833; 841–847. 
103 Por. PB, Ks. XX, r. 27, s. 850. Augustyn wskazuje także na przyszłe oczyszczenie niektórych  

w postaci czyśćca – por. PB, Ks. XX, r. 25, s. 846–847. 
104 Por. PB, Ks. XXII, r. 29–30, s. 958–967. 
105 Por. PB, Ks. XX, r. 17, s. 828–829. 
106 Por. PB, Ks. XXI, r. 19–22; 27, s. 885–887, 899–905. 
107 Por. PB, Ks. XXI, r. 25–26, s. 893–899 (zob. Salij 1985, 62 i nn.). 
108 Św. Augustyn 1962, Ks. XV, 28,51, s. 459. 
109 Por. tamże, s. 458-459. 
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że jest ono jeszcze za szczupłe, albo za obszerne, niech mi przebaczy; ci zaś, 

którzy uważają, że nie jest ani za duże, ani za małe, niechaj nie mnie, lecz Bogu 

wraz ze mną wspólnie zanoszą dzięki. Amen. Amen”
110

. 

Jako resume niech nam posłuży zatem poniższych kilka zdań: „Podstawą 

poglądów historiozoficznych świętego Augustyna jest […] działanie łaski Bożej. 

Jest to wizja historii, w której nie liczą się żadne inne kategorie czy idee. Kryte-

rium łaski zamazuje różnice ras, kultur, państwowości, klimatu, bogactwa, ubó-

stwa, zasługi, winy, narodowości itd. Jedni, wybrani przez Boga, dążą do połą-

czenia z nim, inni, potępieni, należą do państwa świeckiego. Ci pierwsi żyją po-

dług duszy i Boga, ci drudzy – podług ciała. Dobrzy używają świata, by cieszyć 

się Bogiem, źli zaś odwrotnie: Boga chcą używać do napawania się światem 

(święty Augustyn jedynie wspomina o tych potępionych, którzy w Boga w ogóle 

nie wierzą). Podział na potępionych i zbawionych nie pokrywa się jednoznacz-

nie z podziałem na wierzących chrześcijan (Kościół widzialny) i pogan czy ate-

istów. Wśród członków Kościoła – o czym święty Augustyn był przekonany – 

znajdują się fałszywi chrześcijanie, a wśród pogan – dzieci Kościoła. Historiozo-

ficzne kategorie Państwa Bożego mają w rozumieniu świętego Augustyna sens 

metafizyczny, a nawet mistyczny – nie dają się więc zweryfikować przez kryte-

ria metodologiczne, polityczne, historyczne. Nie wiemy, jakie są racjonalne za-

sady podziału na zbawionych i potępionych, nie wiemy, wedle jakich praw oby-

dwie społeczności toczą ze sobą walkę. Wiemy tylko tyle, że granice zakreślo-

nych przez świętego Augustyna społeczności przebiegają poza czasem, poza ro-

zumem, ponad śmiercią”
 
(Środa 2010, 126)

111
. 

Niech nam będzie jednak na koniec wolno wyrazić cichą, ale pełną ufności 

nadzieję na eschatyczną pomyłkę św. Augustyna, nadzieję na ostateczne obja-

wienie tożsamości Państwa Bożego, Kościoła i świata, na ostateczne uniwersal-

ne zwycięstwo zbawczej łaski w jej odniesieniu do ludzi. A jako że chrześcijań-

ska historiozofia „zabrania” nam myśleć w tychże kategoriach w odniesieniu do 

upadłych aniołów
112

, pozostaje jedynie nadzieja wbrew nadziei w formie modli-

twy za nich
 
(por. Hryniewicz 2005, 269–271), stworzenia najbardziej nieszczę-

śliwe
 
(Hryniewicz 2005, 98–101). I nie idzie tu o żaden sentymentalizm czy re-

latywizm bądź libertarianizm, których tak wystrzegał się i obawiał Augustyn  

w przypadku nadziei na powszechne zbawienie, ale o egzystencjalną postawę 

                                                 
110 PB, Ks. XXII, r. 30, s. 967. 
111 Por. PB, Ks. XXII, r. 22, s. 944–947. (Zob. także Szczur 2012, 62–64). 
112 Por. BF VIII, 101. „Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nie-

skończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. «Nie ma 

dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci»”, KKK 393. (Zob. także 

Bokwa 2000, 171–178). Co ciekawe, apokatastyczne poglądy m.in. św. Grzegorza z Nyssy, do-

tyczące także możliwości zbawienia upadłych aniołów, nigdy nie zostały w Kościele potępione 

(zob. Szczerba 2008; Hryniewicz, 2008, 180–197). W sprawie apokatastazy u Orygenesa i pro-

blematyki z tym związanej zob. H. Pietras 2000; Hryniewicz 2008, 158–180. 
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wiary opartą o radykalne potraktowanie wspólnotowego charakteru stworzenia 

będącego na wzór wspólnotowości Boga i do tejże wspólnotowości powołane-

go
113

, co tak bliskie było biskupowi Hippony. „Gdyby św. Monika zastanawiała 

się nad tym, czy mogłaby być szczęśliwa w niebie, podczas gdy jej syn Augu-

styn byłby w piekle – to zapewne ona nie byłaby święta, zaś Augustyn skończy-

łby jak najgorzej. Niewiele lepiej byłoby, gdyby pocieszała się w sposób pusty  

i jałowy, że przecież miłosierdzie Boże jest nieskończone i Bóg z pewnością zlituje 

się w końcu na jej synem. Na szczęście Monika liczyła się na serio z tym, że jej syn 

może się zmarnować na wieki, i podjęła żarliwą i długotrwałą modlitwę za niego” 

(Salij 1991, 116). Święty Augustyn sam ostatecznie wzywał do oparcia swej nadziei 

jedynie na Bogu
114

, na miłości do Niego posuniętej aż do nienawiści samego siebie, 

co było dla niego ideałem świętości, a „tylko święci właściwie rozumieją, co to zna-

czy, że nadzieja zbawienia dla wszystkich ludzi nie może być doktryną, którą się 

głosi, lecz tylko egzystencjalnym wyrazem wiary, która działa przez miłość”
 
(Pio-

trowski 2000, 159). Czy w końcu jednak słowa Gadamera, iż: „Zły to hermeneuta, 

który sobie wyobraża, że może lub że musi mieć ostatnie słowo”
 
(Gadamer 1993, 

507), nie odnoszą się w równej mierze do myśli Augustyna, jak i naszej? Czy nie 

odnoszą się do wszelkiej myśli? Bycie dziejów bycia wciąż się toczy i pozostaje 

sprawą otwartą…, a „toczącej się rozmowy [między Stwórcą a stworzeniem – przy-

p. M.P.] nie można podsumować”
 
(Gadamer 1993, 507), zwłaszcza, że zarówno 

pierwsze, jak i ostatnie słowo nie należą do stworzenia, ale do Boga – Stwórcy  

i Zbawiciela. A pierwszym słowem Stwórcy jest nie co innego jak powszechna 

stwórczo-zbawcza wola, państwo – niebiańskie powołanie wszystkich stworzeń, co 

z naciskiem podkreśla Augustyn: „Lecz gdyby żadna z istot rozumnych nie byłą 

zgrzeszyła, to by łaskawym i sprawiedliwym wyrokiem sądu swego utrzymał  

w szczęśliwości wiekuistej wszelkie stworzenie rozumne, najwytrwalej lgnące doń, 

jako do pana swego”
115

. Niechże i ona będzie ostatnim słowem, wszak wobec niej 

wtórne jest wszystko: grzech, łaska, a do pewnego stopnia i Kościół
116

.  

„Któż z ludzi może udzielić drugiemu człowiekowi pojęcia tych rzeczy? 

Który z aniołów aniołowi? który anioł człowiekowi? U Ciebie prosić nam nale-

                                                 
113 „Zbyt często myślimy o nadziei w sposób zbyt indywidualistyczny, jak gdyby odnosiła się tyl-

ko do naszego własnego zbawienia. Ale nadzieja odnosi się w istocie do wielkich dzieł Bożych 

dotyczących całego stworzenia. Ona odnosi się do losu całej ludzkości. To jest zbawienie świa-

ta, którego oczekujemy. W rzeczywistości nadzieja dotyczy zbawienia wszystkich ludzi – i tyl-

ko w takiej mierze odnosi się do mnie, w jakiej jestem z nimi złączony” (J. Cardinal Danielou; 

Essai sur le mystere de l’histoire, Paris 1953, 340, za: H.U. von Balthasar, 1998, 37). Zob.  

w tej kwestii Benedykt XVI 2007, nr 13–15 z odwołaniami do św. Augustyna. 
114 „Nie w czym innym poza Panem Bogiem twoim pokładaj nadzieję, ale sam Pan niech będzie 

twoją nadzieją” (do Ps. 39,7), Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, za:  

J. Garcia 1998, 167. 
115 PB, Ks. XX, r. 1, s. 801. 
116 Łaska w myśli Augustyna jest korelatem grzechu, lepiej: Bożą reakcją na grzech, tak samo jak 

Kościół jako przestrzeń urzeczywistniania się łaski. 
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ży, u Ciebie szukać, do Ciebie kołatać. Takim tylko sposobem weźmiemy, takim 

sposobem znajdziemy, takim sposobem otworzono nam będzie. Amen”
117

. 

Zakończenie 

Niniejszy artykuł stanowi próbę pogłębionej analizy drugiej części De civitatei 

Dei Augustyna z Hippony opatrzonej filozoficznym komentarzem, mającą na celu 

ukazanie zarówno aktualności zagadnień historiozofii chrześcijańskiej weń ukaza-

nej, jak i wieloaspektowego odniesienia ich do współczesnych kontekstów. Jest on 

swoistą filozoficzno-chrześcijańską refleksją metadziejową dokonywaną w kluczu 

intradziejowym, z uwzględnieniem i w napięciu z wymiarami interdziejowymi,  

w tym przypadku idzie o relacyjne napięcia między światem, Kościołem i Króle-

stwem Bożym. Jeśli choć trochę powyższy tekst przyczyni się do zwiększenia świa-

domości potrzeby namysłu historiozoficznego, uwrażliwiając jednocześnie na nią,  

a zarazem pozwoli w zmieniających się kolejach dziejów dostrzec poniekąd uniwer-

salną obecność świata, Kościoła i Królestwa Bożego, choć za każdym razem w nie-

co zmienionych układach i zmienionej formie, a także nie zawsze ekspicytnym  

i oczywistym znaczeniu, jestem skłonny uznać, że spełnił swoje przeznaczenie. 
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God Society in Relation to the Church and the World in Saint 

Augustine’s De civitate Dei (books 11–22). A Study into  

Philosophy, Religion and Philosophy of History 

Summary 

The problem of philosophy of the history of mankind is in no way a clear and obvious perspec-

tive of reality interpretation, but rather an approach based on a certain definite ontology. One of 

the main categories of Christian ontology is the history of salvation, which constitutes strong 

foundation for the existence of the world and man as beings created through historical dialogue 

with the Creator. One of the first who made an attempt to express the Christian version of historic 

philosophy was St Augustine, according to whom the fundamental point of tension in the sense of 

history is the relation between the world and Church with respect to God State; it could be even 

more clearly seen in the eschatic reference of God State to the world and Church in their mutual 

perichoretic antinomy.  

Keywords: St Augustine, historiosophy, social philosophy, religion philosophy, soteriology. 
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Celem mojego artykułu jest scharakteryzowanie głównego nurtu współcze-

snej myśli konfucjańskiej oraz tendencji rozwojowych konfucjanizmu w XXI 

wieku. W kontekście najnowszych prac komparatystycznych zadanie to zostaje 

zawężone do analizy jednego przypadku: filozofii Yong Huanga, prawdopodob-

nie najbardziej oryginalnego, a z pewnością najbardziej płodnego, reprezentanta 

współczesnego konfucjanizmu. W sposób szczególny chciałbym uwzględnić  

w tym artykule polemikę Yong Huanga z Richardem Rortym oraz dokonaną 

przez tego pierwszego reinterpretację podstawowych pojęć neokonfucjanizmu. 

Stosunek konfucjanizmu do dziedzictwa europejskiego i amerykańskiego libera-

lizmu jest istotnym problemem natury politycznej w obliczu współczesnej pozy-

cji gospodarczej i politycznej Chin. Ponieważ myśl Yong Huanga czerpie ze 

skarbca tradycji konfucjańskiej, pragnę poprzedzić prezentację jego poglądów 

rekonstrukcją najważniejszych idei konfucjańskich, bez których pozycja Yong 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.04
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Huanga w ramach międzynarodowej filozoficznej debaty pozostanie niezrozu-

miała. Chciałbym również poświęcić kilka zdań ewolucji myśli konfucjańskiej, 

wskazując, iż jej współczesne warianty wpisują się w dynamiczny, historyczny 

rozwój konfucjanizmu. Często żywi się pogląd, iż konfucjanizm jako ukształto-

wana w konkretnych czasach swoista diagnoza społeczna nie przystaje do obec-

nej sytuacji Chin. Nieustające konflikty pomiędzy władcami Walczących Kró-

lestw w III wieku p.n.e. wymagały restauracji poprzednich instytucji politycz-

nych oraz społecznych zwyczajów, którego to zadania podjęli się właśnie konfu-

cjaniści. Wydaje się zatem, że nie ma żadnych racji ku temu, by do ich rad przy-

chylać się także w dobie globalizacji. Ową pierwszą, nasuwająca się zrazu wąt-

pliwość równie szybko należy odsunąć na bok. Dotyczy ona bowiem wszystkich 

systemów filozoficznych i religijnych, które powstały w starożytności. Zakłada 

przy tym, iż są to niezmienne bloki przekonań, które wraz z odrzuceniem które-

gokolwiek z pierwotnych postulatów bądź dodaniem nowych tracą bezpowrotnie 

esencjalną własność bycia sobą, w tym przypadku – własność ,,bycia konfucjań-

skim”. Dużo większe wątpliwości co do możliwości aplikacji konfucjanizmu do 

współczesnej kondycji politycznej wynikają nie z jego genezy, lecz z samej jego 

treści. Konfucjanizm od początków wyróżniał się kultem przeszłości. W religij-

nej praktyce znajdowało to swój wyraz w ramach prywatnego, jak i publicznego 

kultu przodków (zǔ, 祖). Idealizacji przeszłości dokonywała również nadzoro-

wana i pisana przez konfucjanistów klasyczna historiografia. Należy zatem od-

powiedzieć również na pytanie, czy współczesny konfucjanizm odcina się od 

dominującego w jego dziejach ,,wpatrywania się” w przeszłość, czy też raczej 

modyfikuje to przekonanie, dostosowując swoje diagnozy do obecnych warun-

ków politycznych.  

Ewolucja konfucjanizmu 

Omawiając ewolucję konfucjanizmu, należy na wstępie zastrzec, iż sam ter-

min ,,konfucjanizm” jest określeniem zachodnim i stosunkowo młodym. Po raz 

pierwszy termin Confucianism pojawia się bowiem dopiero w 1837 roku (Smith 

1962, 255). W edycji Encyclopaedia Britannica z 1958 roku definicja konfucja-

nizmu zaczyna się natomiast od słów: ,,misleading general term for…” (Smith 

1962, 61). Sami Chińczycy nie posługują się tym pojęciem i tradycyjnie używają 

określenia ,,szkoły uczonych” (rújiā, 儒家) bądź ,,nauki uczonych” (rúxué, 

儒学). Część badaczy postuluje nawet zastąpienie ,,konfucjanizmu” neologi-

zmem ,,ruizm” (Eno 1990, 190–197). Termin chiński jest wyrazem świadomo-

ści, iż konfucjanizm nie ogranicza się, ani w czasie, ani w przestrzeni, do myśli 

Konfucjusza: jest starszy i sięga refleksji anonimowych uczonych epoki Wiosen 

i Jesieni, redagujących Księgę Pieśni (Shījīng, 诗经), Księgę Dokumentów 
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(Shūjīng,书经) czy Kronikę Wiosen i Jesieni (Chūnqiū,春秋)
1
. Co za tym idzie, 

nie jest też dziełem jednego człowieka. Sam Konfucjusz wielokrotnie podaje, iż 

nie tworzy żadnej nauki, a jedynie przekazuje nauki przodków (Guo 2005, 58). 

W swojej pierwotnej fascynacji rytuałem, klasyczną muzyką i lirycznym cztero-

znakowcem szkoła uczonych tworzyła zatem pierwotnie swoisty program spo-

łeczno-estetyczny (Wójcik 2010). „Cztery nauki Mistrza to literatura, zachowa-

nie, lojalność i zaufanie (子以四教、文行忠信)” – czytamy w Lunyu (Guo 

2005, 65). Wiele wskazuje na to, iż panujące na dworze dynastii Zhou rytuały 

stanowiły swoistą zsekularyzowaną formę wcześniejszych, Shangowskich rytu-

ałów religijnych. Rodzi to pytanie, czy późniejsi strażnicy etykiety i znawcy gry 

na instrumentach byli pierwotnie kapłanami? Yan Buke zwraca uwagę, iż znak 

儒 rú składa się z człowieka (po lewej stronie) oraz znaku 需 xū, oznaczającego 

„potrzebę” (po prawej), który to znak składa się z kolei z chmury 雨 yŭ nad nie-

bem 而 ér: wysuwa z tego wniosek, iż ru byli wpierw szamanami na dworze 

Shangów, wykonującymi rytualne tańce w ramach modlitw o deszcz (podaję za: 

Yao 2009, 21). Nie posiadamy jednak wystarczającego potwierdzenia tej hipote-

zy w źródłach. Jedno jest pewne: już w X wieku p.n.e. ru ograniczali się do 

uprawiania klasycznych sześciu sztuk chińskich, tj. rytuałów, muzyki, historii, 

arytmetyki, łucznictwa i zaprzęgu konnego. W sposób szczególny dotyczyło to 

trzech pierwszych sztuk, co znajduje swój wyraz w tytułach kanonicznych ksiąg: 

Zapiski o rytuałach, Księga historii, Księga muzyki. Wraz z rozpadem ładu poli-

tycznego, którego efektem była funkcja i pozycja społeczna konfucjanistów, 

transformacji uległy zatem i same zadania, jakie stawiali sobie ru. Mowa tu  

o przemianach Okresu Walczących Królestw (480–256 r. p.n.e.). 

Nazwa ,,Okres Walczących Królestw”, utworzona od kroniki o nazwie 

,Intrygi walczących królestw (战国策, Zhànguócè), doskonale oddaje stan cią-

głych konfliktów pomiędzy zwaśnionymi państwami, niegdyś wasalami Zhou. 

Zadaniem filozofii, a więc i konfucjanizmu, była diagnoza tego kryzysu oraz 

propozycja wyjścia z niego – wizja nowego społeczeństwa i państwa (Rodziński 

1974, 55). Filozofowie stworzyli nową warstwę społeczną – shi (士, shì): podró-

żując od dworu do dworu, doradzali władcom, tak jak Konfucjusz – minister na 

dworze księstwa Lu, czy pouczający króla państwa Wei Mencjusz (Pines 2009, 

115–135). W ich myśli dominowała filozofia społeczna i polityczna, która  

w przypadku konfucjanizmu pozostaje zawsze nieodłączna od antropologii 

(koncepcji natury ludzkiej). Kwestie takie jak portret idealnego władcy, ocena 

wojny politycznej, obowiązki ludu czy metody przejmowania władzy wynikają 

ściśle z filozofii człowieka i jako takie nie są nigdy w konfucjanizmie pozba-

                                                 
1 Wraz z Księgą Przemian (Yìjīng, 易经) oraz Zapiskami Rytuałów (Lǐjì, 礼记) tworzy tzw. Pię-

cioksiąg konfucjański, będąc podstawą klasycznego wychowania, a od czasów dynastii Han  

(II w. n.e.) – także kształcenia na państwowych uczelniach. Tradycja wspomina także o nieza-

chowanej Księdze muzyki (Yuèjīng, 乐经). Autorstwo wszystkich tych dzieł przypisuje się Kon-

fucjuszowi, która to atrybucja była i jest wciąż poddawana rozmaitym krytykom historycznym.  
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wione kwalifikacji moralnej (por. Liu 2010, 84–85), w przeciwieństwie do 

choćby legizmu. Poza orbitą zainteresowań konfucjanistów znajduje się w tych 

czasach metafizyka: uczeń Konfucjusza, Zi Gong, powiada, iż nie można usły-

szeć żadnych nauk Mistrza dotyczących Drogi Nieba (Lunyu 2005, 43). Men-

cjusz głosi zaś, iż Niebo nie przemawia, a jedynie manifestuje swoją wolę po-

przez bieg zdarzeń (Guo 2005, 333). 

Antymetafizyczny profil konfucjanizmu uległ radykalnemu przekształceniu 

z chwilą ustanowienia dynastii Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.). Dla Dong 

Zhongshu, dzięki któremu konfucjanizm stał się filozofią (by nie rzec – ideolo-

gią) państwową, znaki Nieba były jak najbardziej czytelne: każda katastrofa na-

turalna jest sygnałem, jaki Niebo „wysyła” cesarzowi, aby ten zmienił swoje po-

stępowanie (Fairbank 1996, 218–224). Doprowadziło to do powstania swoistej 

hermeneutyki zdarzeń przyrodniczych, w której każdy fenomen natury domagał 

się odpowiedniej reakcji w postaci rytuału i decyzji politycznej. Kluczem inter-

pretacyjnym była zintegrowana z konfucjanizmem myśl Zou Yana oraz jego 

szkoły filozofii przyrody (阴阳家, yīnyángjiā) (Queen 1996). 

Kiedy upadała dynastia Han, nic nie wskazywało na zmierzch supremacji 

myśli Dong Zhongshu. A jednak, w burzliwych czasach dynastii Jin (220–420 r.) 

oraz w dobie zamętu Królestw Południowych i Północnych (420–589) rząd dusz 

przejął przybyły do Państwa Środka buddyzm. Sukces buddyzmu z pewnością 

wynikał z uzupełnienia oraz adaptacji nauk konfucjańskich, jak argumentuje np. 

Ren Jiyu (Ren 1989, 61), był jednak przede wszystkim wyrazem wypalenia się 

samego konfucjanizmu, który aż do czasów dynastii Song będzie znacząco tracił 

na rzecz buddyzmu (z czasem zwłaszcza chanu) i taoizmu. Najwybitniejsi kon-

fucjaniści doby dynastii Tang: żyjący w VIII wieku Han Yu i Li Ao, nie wnieśli 

nic nowego do nauk Mistrza, ograniczając się do krytyki buddystów (Chan 

1963, 450). 

Za czasów dynastii Song (960–1279) konfucjanizm powrócił do łask. Stało 

się to za sprawą takich myślicieli, jak Zhou Dunyi, Shao Yong i Zhang Zai.  

W ich myśli dominowała kosmologia, zręcznie wchłaniająca elementy taoizmu, 

wprowadzająca do konfucjanizmu pojęcie Absolutu – Najwyższej Jedności, 

太极 Tàijí (Feng 1948, 266–280). Ich filozofia została rozwinięta do postaci me-

tafizyki przez braci Cheng: Cheng Hao oraz Cheng Yi. Podjęli oni fundamental-

ne dla dalszego rozwoju konfucjanizmu zagadnienie stosunku zasady (lǐ, 理) do 

materii/tchnienia (qì, 气). Zapoczątkowali oni również istnienie dwóch szkół 

konfucjanizmu: dla Cheng Hao zasada jest immanentna materii i tożsama z ser-

cem-umysłem xīn 心; dla Cheng Yi zasada jest transcendentna i uprzednia 

względem rzeczy oraz podmiotu (Feng 1948, 281–291). Podczas gdy Cheng Yi 

zaleca badanie rzeczy, Cheng Hao za drogę doskonalenia się uznaje oczyszcze-

nie umysłu z emocji i wyzbycie się egoizmu, w czym Federico Avanzini do-

strzega wyraźną inspirację buddyjską (Avanzini 2004, 96). Syntezy metafizyki 

neokonfucjańskiej dokonuje Zhu Xi, którego systematyczna filozofia będzie od 
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XIII wieku przedmiotem egzaminów cesarskich. Zarówno zasada, jak i materia 

są odwieczne, choć li jest pierwsze w sensie logicznym. Źródłem wszystkich za-

sad jest Taiji. Sam człowiek jest, jak u Arystotelesa, złożeniem materii i formy, 

natura ludzka zaś zawiera w sobie bezpośrednio zasadę Nieba. Doskonalenie się 

dokonuje się na drodze badania rzeczy (Wu 1992, 146–148).  

Okres dynastii Ming (1368–1644), o panowaniu mongolskim (dynastia 

Yuan, 1279–1368) nie wspominając, przyniósł stosunkową stagnację konfucja-

nizmu. Tym razem nie oznaczała ona jednak rozkwitu taoizmu czy buddyzmu. 

Najważniejszy filozof tego czasu, Wang Yangming, uważał – tak jak Cheng Hao 

– że zasada jest tożsama z sercem-umysłem. Aby się doskonalić, nie trzeba ba-

dać rzeczy ani czytać kanonicznych ksiąg, lecz wystarczy działać w zgodzie  

z własną naturą. Poznanie było bowiem dla niego tożsame z działaniem (Chan 

1963, 654–658). Upadek dynastii Ming i podbicie Chin przez Mandżurów, uwa-

żanych za barbarzyńców, sprawiło, iż winą za panujący stan rzeczy obarczono 

również skostniałą metafizykę konfucjańską. Większość konfucjanistów z cza-

sów dynastii Qing była materialistami (Wang Fuzhi, Yan Yuan, Tan Sitong) 

(Avanzini 2004, 109–118), a ich głównym obszarem zainteresowań stała się fi-

lozofia historii (Wang Fuzhi, Zhang Xuecheng, Yan Fu). Wang Fuzhi sprzeciwił 

się tradycyjnej idealizacji przeszłości, optując za wizją postępu ludzkości, zaś proces 

dziejowy uznał za dający się całkowicie wyjaśnić w kategoriach przemian przyrody 

(Rogacz 2015). Inny myśliciel, żyjący pod koniec panowania Qingów, Yan Fu, ad-

aptował ewolucjonizm w wersji Spencerowskiej (Schwartz 1964). W przypadku 

Yan Fu, jak i Kang Youwei konfucjanizm wiązał się z programem reform społecz-

nych, których zaprzepaszczenie doprowadził0 do upadku cesarstwa. 

Ewolucję konfucjanizmu można więc ująć następująco:  

Okres historyczny Konfucjanizm jako… 

Shang religia (?) 

Zhou estetyka 

Walczących Królestw filozofia polityczna 

Han filozofia przyrody 

Song, Ming metafizyka 

Qing filozofia historii 

Powyższa tabela jest z konieczności uproszczeniem, ma jednak wyłącznie na ce-

lu wskazanie zasadniczych tendencji rozwojowych konfucjanizmu w jego dziejach.  

Specyfika współczesnego konfucjanizmu 

Pora zastanowić się, jakie miejsce w całokształcie rozwoju „szkoły uczo-

nych” zajmuje współczesny konfucjanizm. Na jego zasadniczy charakter wpły-
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nęły wielkie wydarzenia polityczne, jakie przetoczyły się przez Chiny w ciągu 

40 lat: powstanie bokserów, upadek cesarstwa, ustanowienie Republiki, rządy 

nacjonalistów i wzrastanie w siłę komunistów, a wreszcie – wojna chińsko- 

-japońska. W myśli współczesnych filozofów dominowała zatem problematyka 

polityczna. Jej horyzont wyznaczały tzw. trzy zasady ludu, wymienione przez 

Ojca Republiki, Sun Yat-sena: zasada nacjonalizmu, demokracji oraz dobrobytu 

ludu. W sformułowaniu dwóch ostatnich Sun Yat-sen odwoływał się do Mencju-

sza (Morton, Lewis 2007, 204–205). Nacjonalizm związany z Ruchem 4 Maja 

oraz kręgiem pisma „Nowa Młodzież” (新青年，Xīn Qīngnián) zdecydowanie 

odrzucał jednak konfucjanizm, krytykując go za konserwatyzm i tłumienie in-

dywidualności (Wardęga 2014, 66). Program głównych przedstawicieli Ruchu, 

takich jak Chen Duxiu czy Hu Shi, sprowadzał się w zasadzie do budowy nowej 

chińskiej kultury bez konfucjanizmu. Inny z reprezentantów tego Ruchu, Liang 

Qichao, zapożyczył z konfucjańskiej „Wielkiej Nauki” (大学, Dàxué) termin 

„nowego ludu” (新民, xīnmín), posługiwał się jednak nim w sensie „obywatel-

stwa”, a w swojej koncepcji nowego obywatela odwoływał się głównie do libe-

ralizmu Milla (Wang 2001, 45). Wywołało to rzecz jasna reakcję samych uczo-

nych, określaną w literaturze chińskiej mianem Współczesnej Nowej Nauki 

Konfucjańskiej (现代新儒学, Xiàndaì Xīn Rúxué). Przed nowymi konfucjani-

stami stanęło zadanie pogodzenia współczesnych wartości z naczelnymi ideami 

tradycyjnej nauki.  

Wydaje się jednak, iż wśród wielu nowych konfucjanistów przywiązanie do 

dotychczasowego sposobu uprawiania filozofii zwyciężyło nad aktualnymi wy-

zwaniami stojącymi przed Xiandai Xin Ruxue. Za przykład mogą posłużyć 

Xiong Shili oraz Liang Shuming, inspirujący się w swej myśli również buddy-

zmem. Xiong Shili dokonał wręcz swoistej syntezy jogaczary oraz konfucjani-

zmu Wang Yangminga. Liang głosił, iż najwyższą rzeczywistością jest umysł, 

pojmowany nie tylko jako podmiot poznania, ale i działania. W poznaniu-

działaniu serca-umysłu podział na wnętrze i to, co zewnętrzne, zostaje przekro-

czony. Z tego powodu zachodzi tożsamość pomiędzy umysłem a wspólną 

wszystkim ludziom substancją rzeczy. Jako natura, którą należy rozwinąć, jest 

xin tożsame także z ren, humanitarnością, podstawowym uczuciem moralnym 

(Makeham 2003, 219–251). Liang Shuming podkreślał zaś, iż pojęcie ośmiu ro-

dzajów świadomości w jogaczarze obejmuje zarówno to, co duchowe, jak i to, 

co cielesne, zatem przeciwstawianie sobie buddyzmu negującego doczesność 

afirmującemu świat konfucjanizmowi jest błędne (Makeham 2003, 187–218). 

Idealistyczne warianty konfucjanizmu spotkały się z wieloma krytykami, z któ-

rych ducha wyrosła myśl najważniejszego konfucjanisty XX wieku – Feng 

Youlana. Feng w metafizyce li dostrzega potencjał budowy racjonalnego konfu-

cjanizmu, określającego relację między człowiekiem i wspólnotą oraz ludzko-

ścią i przyrodą. Z tego powodu optuje za wizją postępu oraz integracji konfucja-

nizmu z najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz technicznymi. Co najważ-
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niejsze, Feng był największym orędownikiem dialogu pomiędzy filozofią chiń-

ską oraz europejską: uważał on, iż terminy zachodniej filozofii (ale tylko reali-

stycznej) mogą posłużyć za narzędzie eksplikacji idei chińskich (Makeham 

2003, 165–184). Otwiera on tym samym nowy rozdział w rozwoju konfucjanizmu. 

Xiong Shili, Liang Shuming i Feng Youlan są przez Xinzhong Yao zaliczani 

do pierwszego pokolenia nowych konfucjanistów. Do drugiego pokolenia wli-

czani są zaś ci spośród konfucjanistów, którzy działali już po zwycięstwie ko-

munizmu w 1949 roku, tj. Xu Fuguan, Tang Junyi, Mou Zongsan i Fang Doumei 

(Yao 2009, 255). Trzej ostatni wraz z Zhang Junmai są autorami Deklaracji  

w imieniu kultury chińskiej skierowanej do osobistości całego świa-

ta《为中国文化警告世界人士宣言》. Podkreślają w niej, iż konfucjanizm jest 

fundamentem kultury chińskiej, zaś bez jej dalszego pielęgnowania Chiny nie 

będą miały przed sobą przyszłości. Jej istotą jest połączenie w jedno trzech, 

zwykle rozdzielnych w filozofii europejskiej, wątków: ducha religijnego, trans-

cendentalizmu oraz zmysłu moralnego. Wszystkie te wymiary skupiają się ni-

czym w soczewce w pojęciu natury ludzkiej. Ponieważ zgodnie z doktryną 

Mencjusza natura ludzka zawiera zalążki, które powinny zostać rozwinięte, 

również konfucjańskie zalążki racjonalizmu i idei dobrobytu ludu mogą zostać 

rozwinięte do postaci współczesnej nauki oraz demokracji. Tradycja konfucjań-

ska może się zatem przyczynić do opracowania warunków współistnienia róż-

nych kultur oraz przyczynić się do pokoju światowego (Makeham 2003, 256). 

Można zaryzykować stwierdzenie, iż program ten pozostał ważny dla filozofii 

chińskiej po upływie przeszło 50 lat. Xu Fuguan, którego nie było wśród sygna-

tariuszy deklaracji, nie był jednak tak optymistyczny co do możliwości całkowi-

tej westernizacji ruxue. W swoich pismach krytykuje zarówno liberalizm, jak  

i chrześcijaństwo. To ostatnie przyniosło, co prawda, ideę miłości bliską konfu-

cjańskiemu ren, niesie jednak również ze sobą idee grzechu pierworodnego, 

wszechmocnego Boga i ekskluzywizmu, które są obce konfucjanizmowi: zasad-

niczo inkluzywistycznemu, wyznającemu pierwotną dobroć natury ludzkiej  

i obywającemu się bez Boga (Makeham 2003, 258)
2
. Usytuowanie konfucjani-

zmu pomiędzy chrystianizmem i liberalizmem będzie typowe także dla Yong 

Huanga, który należy już do trzeciego pokolenia nowych konfucjanistów: 

Trzecie pokolenie uczonych konfucjańskich, które odebrało wykształcenie oraz wykłada-

ło na Zachodzie, kontynuuje konfucjańską misję przerzucania pomostu między tradycją 

konfucjańską a światem oraz między Nauką Konfucjańską a kulturą Zachodu, jak rów-

nież usiłuje zrekonstruować konfucjanizm w nowoczesnym, a nawet ponowoczesnym 

                                                 
2 Porównanie Xu Fuguana zawiera szereg uproszczeń. Nie wszyscy konfucjaniści wierzyli  

w pierwotną dobroć natury ludzkiej (np. Xunzi), część z nich wierzyła zaś w istnienie Absolutu 

(np. Zhu Xi). Trudno też orzec, na ile typowy dla kultury chińskiej eklektyzm należy uznać za 

wyraz świadomej tendencji inkluzywistycznej (por. mowy Han Yu przeciw buddystom). Co do 

drugiej strony porównania, to Xu Fuguanowi umknął także sens chrztu świętego, zmywającego 

grzech pierworodny i uzdalniającego za sprawą łaski Boga do czynienia dobra.  



82 Dawid ROGACZ 

kontekście […]. Usiłują oni badać kulturowe tło procesu modernizacji Azji Wschodniej, 

na którym identyfikują konfucjanizm jako wspólną, żywą kulturę, jako koło napędowe 

modernizacji oraz jako siłę, która sprawiła, że państwa i regiony postkonfucjańskie, takie 

jak Japonia, Korea, Tajwan, Hongkong i Singapur, stały się konkurencyjne na arenie 

międzynarodowej (Yao 2009, 260). 

Za linię graniczną pomiędzy drugim i trzecim pokoleniem należy zatem 

przyjąć w Chińskiej Republice Ludowej rok 1978 i reformy Deng Xiaopinga. 

Powyższy cytat z Xinzhong Yao uświadamia nam problematyczność związku 

pomiędzy kategoriami tego, co chińskie, i tego, co konfucjańskie: współczesny 

nowy konfucjanizm obejmuje swym zasięgiem, tak jak dawniej, Koreę, Hong-

kong czy Singapur. W przypadku Korei Południowej charakterystycznym rysem 

współczesnego konfucjanizmu jest próba wskrzeszenia tradycyjnej moralności 

opartej na lojalności i synowskim oddaniu, czego przejawem jest ruch „wzmoc-

nienia etyki konfucjańskiej”, kierowany przez Seonggyungwan i „Stowarzysze-

nie Konfucjańskiej Drogi” (儒道会) (Keum 2013, 286). Na Tajwanie przez po-

nad 40 lat tzw. oficjalny konfucjanizm stanowił ideologiczną podporę i narzę-

dzie legitymizacji władz tajwańskich (podobne próby podejmował Singapur).  

W ramach intelektualnej reakcji przeciw temu skostnieniu wielu uczonych taj-

wańskich podjęło próbę powrotu do myśli Konfucjusza i Mencjusza, w której 

jedność pomiędzy społeczeństwem a jednostką jest podstawowym problemem 

(Sławiński 2013, 20–21). Sam Yong Huang jest profesorem Uniwersytetu  

w Hongkongu, zatem analiza jego myśli powie nam także wiele o specyfice kon-

fucjanizmu w tym regionie. 

Konfucjanizm Yong Huanga 

Konfrontacja z liberalizmem i chrześcijaństwem, która dla poprzednich po-

koleń była tematem debat, dla Yong Huanga stanowi punkt wyjścia rozważań. 

Szczególnie bliskim mu myślicielem jest Richard Rorty. W 2009 roku ukazała 

się redagowana przez Yong Huanga praca zbiorowa pod tytułem Rorty, Pragma-

tism and Confucianism wraz z odpowiedziami Richarda Rorty’ego. Rorty, po-

dobnie jak jego mistrz Dewey, odwiedził Chiny: miało to miejsce w latach 1984 

i 2004. Za każdym razem towarzyszył mu Yong Huang (Yong 2009, VII–VIII). 

Ten ostatni dostrzega wiele punktów wspólnych pomiędzy konfucjanizmem  

a myślą Rorty’ego. Krytykę kantyzmu ze strony Rorty’ego porównuje on do 

krytyki Mozi dokonanej przez Mencjusza: obie strony optują za wizją uczucia 

moralnego i główną rolą współczucia. Kluczową rolę w rozwoju moralnym od-

grywa u Rorty’ego nie etyka, lecz literatura. Podobnie jest w konfucjanizmie, 

który zawsze podkreślał etyczne znaczenie muzyki i literatury, rozwijającej  

w człowieku zalążki dobra (Yong 2009, 1–5). Różnicą, jaka wychodzi na jaw, 

jest jednak kanoniczność literatury i sztuki chińskiej, która nie poszukiwała tego, 
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co nowe, lecz konserwowała starożytne wzorce. Rorty jako spadkobierca roman-

tyzmu traktuje sztukę i literaturę jako modus ekspresji jednostki (Yong 2009, 

191). Używając terminologii neopragmatyzmu, można powiedzieć, że kanoniza-

cja konfucjańskich lektur jest rozpięta pomiędzy ograniczeniem przez wspólnotę 

interpretacyjną w sensie Fisha a słownikiem finalnym w sensie Rorty’ego (Kola 

2011, 129). Zasadniczą różnicą pomiędzy konfucjanizmem a myślą Rorty’ego 

jest jednak pojęcie natury ludzkiej. Rorty zwalcza je żarliwie, tymczasem jest 

ono fundamentem całej filozofii konfucjańskiej. Odrzucenie pojęcia natury 

ludzkiej jest dla Rorty’ego wyrazem akceptacji ludzkiej przygodności i histo-

ryczności, porzuceniem roszczeń metafizycznych i uzasadnieniem etnocentry-

zmu. Jak zauważa Yong Huang, nawet jeśli konfucjanizm odrzuci deskryptywne 

pojęcie natury ludzkiej, nie może wyzbyć się wariantu normatywnego, który 

także nie jest przez Rorty’ego akceptowalny (Yong 2009, 5–9). Zupełnie nie-

konfucjański jest też podział Rorty’ego na to, co publiczne, i to, co prywatne: 

pierwsza sfera jest sferą obywatelstwa, druga – autokreacji. Jak widać, zasadni-

czy trzon podziału na sferę publiczną i prywatną, z zarezerwowaniem ekspresji 

wartości dla tej ostatniej włącznie, podziela Rorty z Rawlsem oraz wieloma kla-

sykami liberalizmu. Idea ren zreinterpretowana przez braci Cheng miała za za-

danie pokazać, iż między sferą prywatną i publiczną nie istnieje żadna granica 

(Yong 2008, 333). Mimo różnic w stosunku do pojęć natury ludzkiej czy sfery 

publicznej, można dostrzec zaskakującą wspólnotę myśli między Rortym a kon-

fucjanizmem w dziedzinie relacji do tradycji, w której się wzrasta: etnocentryzm 

Rorty’ego byłby taką ramą pojęciową, w której mieściłby się konfucjański sza-

cunek dla tradycji i przeszłości. Jednak i tym razem podobieństwa nie sięgają 

daleko. Rorty explicite obwinia konfucjanizm za stagnację Chin w XIX wieku 

oraz przeciwstawia własną wizję utopii konfucjańskiemu wpatrzeniu w przeszłe 

wzorce (Yong 2009, 15–16). Generalizując, można powiedzieć, iż tym, co 

wspólne obu stronom debaty, jest raczej etyka niż filozofia polityczna: pojęcie 

uczucia moralnego, osadzenie w kontekście wspólnotowym, etyczna funkcja li-

teratury.  

Te spośród poglądów Rorty’ego (który nie należy przecież do typowych re-

prezentantów liberalizmu politycznego), na które nie mogą przystać konfucjani-

ści, są jednocześnie przekonaniami wspólnymi wielu liberałów: mowa o indy-

widualizmie, utopizmie, transcendowaniu tradycji, dychotomii publiczne/pry- 

watne, z ograniczeniem ekspresji wartości wspólnotowych do tej ostatniej. Wy-

daje się zatem, iż naturalnym orędownikiem zorientowanej religijnie i bazującej 

na koncepcji natury ludzkiej myśli konfucjańskiej bliżej będzie do chrystiani-

zmu. Tak jednak nie jest. Yong Huang zgadza się, iż zarówno chrześcijańska 

agapé, jak i chińskie rén powinny stanowić podstawę etyki globalnej. Chwilę 

później dodaje jednak, iż problemem z tego typu podejściem jest jego abstrak-

cyjność, ograniczająca etykę do moralnych minimów, których nie sposób zasto-

sować jednakowo w różnych sytuacjach kulturowych (Yong 2005, 36). Konkre-
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tyzacja pojęcia miłości przynosi pierwsze różnice. Podczas gdy miłość chrześci-

jańska ma charakter uniwersalny, konfucjanizm promuje wizję love with distinc-

tion, tj. miłości stopniowalnej, od najbliższych po obcych. W naturze każdego 

człowieka leży to, że kocha on bardziej swoich rodziców niż obcych. Przede 

wszystkim jednak, różne rodzaje miłości oznaczają niejednakowe obowiązki, ja-

kie mamy wobec członków różnych grup społecznych (Yong 2005, 37–39). Czy 

taka etyka, bazująca ostatecznie na partykularyzmach, może zostać nazwana 

etyką globalną? Yong Huang udziela rzecz jasna odpowiedzi pozytywnej, argu-

mentując, iż miłość rozumiana jako uczucie moralne jest emocją wrodzoną lu-

dziom. Odpowiedź ta jest w zasadzie echem koncepcji natury ludzkiej Mencju-

sza. Podkreśla on, iż antropologiczne ufundowanie kategorii ren oraz określenie 

warunków jej rozwoju na drodze aktywności społecznej przeciwstawia się etyce 

chrześcijańskiej, w której źródłem norm moralnych jest transcendentny, poza-

światowy Bóg (Yong 2005, 49). Yong Huang stawia więc wszystko na jedną 

kartę: ani liberalizm, który dominuje póki co w wymiarze globalnych standar-

dów życia społecznego, ani chrześcijaństwo, które jedynie tęskni (po Marita-

inowsku) za czasami dominacji w wiekach średnich, nie są w stanie stworzyć 

etyki globalnej potrzebnej w naszych czasach. Może uczynić to tylko konfucja-

nizm. Nie jest to już program westernizacji konfucjanizmu, lecz konfucjanizacji 

Zachodu. 

Zdecydowana krytyka liberalizmu, a zarazem dystans wobec chrześcijań-

stwa, kuszą porównaniem konfucjanizmu w wydaniu Yong Huanga z filozofią 

polityczną komunitaryzmu. Czołowi komunitarianie dokonują krytyk, pod któ-

rymi podpisaliby się oburącz konfucjaniści: liberalistycznej wizji pozaczasowe-

go, obiektywizującego podmiotu Charles Taylor wytyka jednoznaczność, zaś 

ideał autentyczności obwinia za sekularyzację Europy (Taylor 2002, 34–35). 

Alasdair MacIntyre krytykuje zaś odrzucenie pojęcia natury ludzkiej, które za-

owocowało separacją dobra moralnego od bytu (MacIntyre 1996, 111–123). 

Taylor przekonuje, że tożsamość osobowa określona jest przez więzy społeczne, 

wyznaczające horyzont tego, co dobre. Każde działanie ma zaś strukturę tele-

ologiczną, nakierowaną na realizację określonego dobra (Taylor 2012, 53, 93). 

Pogląd ten bliski jest pojęciu etnocentryzmu w postaci zreinterpretowanej przez 

Yong Huanga, rozumianemu jako pełne szacunku i trwałe zakorzenienie w tra-

dycji. Z drugiej strony, Taylor w przeciwieństwie do MacIntyre’a odrzuca poję-

cie natury ludzkiej (Rogacz 2013, 124). Jego przekonanie, iż do bycia osobą 

trzeba „dojrzeć” oraz że dokonuje się tego na drodze działań zorientowanych na 

konkretne dobra, zbliża go jednak do Mencjańskiej wizji natury ludzkiej, która 

jest dobra nie dlatego, iż jest dobra per se, lecz dlatego, że zawiera zalążki cnót, 

które mogą (lecz nie muszą) zostać rozwinięte. Koncepcja sfery publicznej jako 

sfery realizacji wspólnotowych wartości również bliska jest konfucjanizmowi: 

konfucjańsko-komunitariański dwugłos poddaje tu krytyce surowy podział na to, 

co prywatne, oraz na to, co publiczne. Amitai Etzioni dodaje, iż stoi za tym ten-
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dencja do zrównania dążeń indywidualistycznych z potrzebą wprowadzenia spo-

łecznego porządku (Rogacz 2013, 126).  

Porównanie komplikuje nam wszakże fakt, iż także komunitaryzm doczekał 

się kilku krytycznych słów ze strony Yong Huanga, wyrażonych w jego książce 

pod emblematycznym tytułem Religious Goodness and Political Rightness: 

Beyond the Liberal-Communitarian Debate. Jego zdaniem, choć komunitaryzm 

jest silny jako teoria moralna, nie sprawdza się we wspólnocie politycznej zło-

żonej z wielu wspólnot moralnych (Yong 2001, 53). Próbę ustanowienia lokal-

nych wartości (w przypadku MacIntyre’a i Hauerwasa – wartości chrześcijań-

skich) jako globalnego standardu określa Yong Huang mianem „totalitarnej” 

(Yong 2001, 54). Krytykuje również fundacjonalistyczne podejście do kategorii 

dobra u Taylora, zauważając, iż nasze koncepcje dobra mogą być iluzoryczne 

bądź błędne i że nasza koncepcja sprawiedliwości społecznej nie może na nich 

w całości polegać. Przeciwstawia temu własną ideę „equilibrium”, zgodnie  

z którą na drodze wzajemnej relacji pomiędzy koncepcjami dobra i sprawiedli-

wości uświadamiamy sobie stopniowo, które wizje dobra i sprawiedliwości są 

słuszne, a które nie (Yong 2001, 94–97). Poszukiwanie prawdziwego zmysłu 

moralnego nie dokonuje się ponad kulturami, lecz w ich obrębie: inaczej jest on 

rozumiany przez chrześcijan, inaczej przez konfucjanistów czy buddystów 

(Yong 2001, 99–101). Jedynym rozwiązaniem jest koherentyzm: próba oglądu 

pozostałych części systemu przekonań (metafizycznych, religijnych, politycz-

nych) przez pryzmat jednej, choć niekoniecznie własnej, części (Yong 2001, 

161–162). Wydaje się jednak, iż wraz z pojęciami equlibrium oraz koherenty-

zmu Yong Huang opuszcza grunt współczesnego konfucjanizmu, sytuując się na 

pewnym metapoziomie, z perspektywy którego konfucjanizm jest tylko jedną  

z partykularnych wizji dobra. I choć krytyka liberalizmu zachowuje w świetle 

owej „filozofii globalnej” swoją ważność (sfera publiczna jest przecież sferą ko-

herencji i korekcji wartości), wcześniejsze krytyki chrześcijańskiej love without 

distinction należy uznać za swoiście wewnętrzne, nie mające miejsca w perspek-

tywie przedstawionej w Religious Goodness and Political Rightness. Być może 

rozwiązaniem byłoby swoiste wprowadzenie dwóch porządków: w jednym  

z nich Yong Huang występuje jako konfucjanista, w drugim – jako niezależny, 

współczesny myśliciel, niewypowiadający się z wnętrza ruxue. To przeczy jed-

nak przyjętemu wcześniej etnocentryzmowi oraz rodzi poważne wątpliwości na-

tury metodologicznej. 

Podsumowując, Yong Huang podziela fundamentalne przekonania współ-

czesnego konfucjanizmu, który – tak jak w Epoce Walczących Królestw – jest 

filozofią polityczną: 

— Przyjęcie istnienia natury ludzkiej. Natura ludzka rozumiana jest przy tym 

raczej normatywnie niż deskryptywnie oraz raczej dynamicznie niż statycz-

nie: jako potencja rozwoju moralnego, a nie ograniczenie tegoż rozwoju (jak 

u Hobbesa). 
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— Odrzucenie podziału na publiczne i prywatne. Człowiek jest zawsze spo-

łeczny: bez współdziałania moralnego z innymi ludźmi żadna osoba nie mo-

że rozwinąć cnoty humanitarności. Również w wymiarze państw oraz poli-

tyki globalnej w sferze publicznej musi znaleźć się miejsce dla ekspresji 

wartości. 

— Osadzenie w wartościach wspólnotowych. W innych słowach: etnocentryzm 

bądź opieranie wspólnoty na tradycyjnym kanonie lektur (konfucjańskim). 

W dialogu z innymi kulturami wartości konfucjańskie muszą jednak rywali-

zować o uznanie, a wystąpienie konfucjanizmu jako etyki globalnej – choć 

pożądane przez samych konfucjanistów – staje się problematyczne z uwagi 

na wymogi koherentyzmu oraz korekcjonizmu w pojmowaniu wartości in-

nych kultur. 

— Stopniowalność miłości. Przynależność do różnych grup społecznych wy-

znacza różne rodzaje obowiązków moralnych. Społeczeństwo to swoisty ze-

staw kręgów, coraz większych i nachodzących na siebie, w którego centrum 

jest jednostka. 

Wszystkie te cztery przekonania zostały już wyrażone w klasycznym konfu-

cjanizmie, co najmniej od czasów Mencjusza. Sposób ich eksplikacji jest już 

jednak (po-)nowoczesny, w duchu włączenia się w debatę pomiędzy liberali-

zmem a komunitaryzmem. Konfucjanizm staje w niej zdecydowanie bliżej ko-

munitaryzmu, choć Yong Huang robi wszystko, aby przynajmniej jego filozofia 

nie została z nim utożsamiona. Zarzuty, które stawia on komunitaryzmowi, takie 

jak fundacjonalizm, lokalność wartości czy obstawanie przy pierwszeństwie do-

bra, można by jednak postawić samym konfucjanistom. Świadczy to o tym, iż 

pozycja współczesnego konfucjanizmu w ramach ogólnoświatowej debaty z za-

kresu filozofii politycznej jeszcze się nie wyklarowała. Najlepiej pokazuje to 

myśl Yong Huanga, który w jednym dziele proklamuje konfucjanizm etyką glo-

balną, zaś w innym krytykuje uniwersalistyczne roszczenia poszczególnych kul-

tur. Jego myśl wydaje się rozpięta pomiędzy przywiązaniem do tradycji a wy-

mogami współczesności i realiami czasów globalizacji. Dotyczy to również 

struktury jego filozofii, która wierna zaleceniom Feng Youlana pragnie być 

chińska w treści, lecz zachodnia w sposobie jej wykładu. Sposób, w jaki Yong 

Huang wieńczy eksplikację podstawowych założeń filozofii politycznej szkoły 

uczonych, świadczy jednak raczej o westernizacji samego konfucjanizmu, prze-

suwając na czas nieokreślony moment konfucjanizacji Zachodu.  

Bibliografia 

Avanzini F. (2004), Religie Chin, tłum. K. Stopa, Kraków. 

Chan Wing-tsit (1963), A Sourcebook in Chinese Philosophy, Princeton. DOI: 

http://dx.doi.org/10.2307/3248996.  

http://dx.doi.org/10.2307/3248996


 Konfucjanizm Yong Huanga… 87 

Chinese Text Project, źródło internetowe: http://ctext.org [stan z: 13.10.2015].  

Eno R. (1990), The Confucian Creation of Heaven: Philosophy and Defense of 

Ritual Mastery, Albany. 

Fairbank J.K. (1996), Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk. 

Feng Youlan (1948), A Short History of Chinese Philosophy, New York. 

Guo Qingcai (ed.) (2005), Lunyu-Mengzi-Laozi-Zhuangzi, t. 1, Tianjin. 

JeeLoo Liu (2010), Wprowadzenie do filozofii chińskiej, Kraków. 

Keum Jang-Tae (2013), Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej, Skarżysko- 

-Kamienna. 

Kola A. (2011), Rorty – Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu  

i uniwersalnej ramy odniesienia, ,,Przegląd Filozoficzny” 20, 3 (79). 

MacIntyre A. (1996), Dziedzictwo cnoty, Warszawa. 

Makeham J. (red.) (2003), New Confucianism. A Critical Examination, New 

York. DOI: http://dx.doi.org/10.1057/9781403982414.  

Morton W.C., Lewis C. (2007), Chiny. Historia i kultura, Kraków. 

Pines Y. (2009), Envisioning Eternal Empire. Chinese Political Thought of the 

Warring States Era, Honolulu. 

Queen S. (1996), From chronicle to canon. The hermeneutics of the Spring and 

Autumn, according to Tung Chung-shu, Cambridge. DOI: http://dx.doi.org/ 

10.1017/cbo9780511572661.  

Ren Jiyu (1989), Fojiao Shi (Historia buddyzmu), Jiangsu Renmin Chubanshe, 

Nanjing.  

Rodziński W. (1974), Historia Chin, Wrocław. 

Rogacz D. (2015), Chińskie konstruowanie historii, „Filo-Sofija”, 28 (1/II), 57–70. 

Rogacz D. (2013), Dwie wizje tożsamości. Szkic z ontologii społecznej, [w:]  

R. Miszczyński (red.), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czę-

stochowie. Filozofia” 10, 117–128. 

Schwartz B. (1964), In Search of Wealth and Power: Yen Fu and the West, 

Cambridge. 

Sławiński R. (red.) (2013), Konfucjanizm i jego współczesne interpretacje, War-

szawa. 

Smith W.C. (1962), The Meaning and End of Religion, New York. 

Taylor Ch. (2002), Etyka autentyczności, Kraków. 

Taylor Ch. (2012), Źródła podmiotowości, Warszawa. 

Wang Q.E. (2001), Inventing China through history: the May Fourth Approach 

to historiography, New York. 

Wardęga J. (2014), Chiński nacjonalizm. Rekonstruowanie narodu w Chińskiej 

Republice Ludowej, Kraków. 

Wójcik A.I. (2010), Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła 

klasyczne okresu przedhanowskiego, Kraków.  

Wu J. (1992), Zhu Xi, [w:] I. McGreal (red.), Wielcy myśliciele Wschodu, tł.  

I. Kałużyńska, Z. Łomnicka, Warszawa, s. 146–148.  

http://dx.doi.org/10.1057/9781403982414
http://dx.doi.org/%0b10.1017/cbo9780511572661
http://dx.doi.org/%0b10.1017/cbo9780511572661


88 Dawid ROGACZ 

Yao Xinzhong (2009), Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków. 

Yong Huang (2005), Confucian Love and Global Ethics: How the Cheng 

Brothers Would Help Respond to Christian Criticisms, ,,Asian Philosophy”,  

15, 1, March. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1463136042000328025.  

Yong Huang (2001), Religious Goodness and Political Rightness: Beyond the 

Liberal-Communitarian Debate, Cambridge.  

Yong Huang (2009), Rorty, Pragmatism, and Confucianism, with responses by 

R. Rorty, red. Yong Huang, Albany. 

Yong Huang (2008), Why Be Moral? The Cheng Brothers’ Neo-Confucian Ans-

wer, ,,Journal of Religious Ethics”, 1. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-

9795.2008.00348.x. 

Yong Huang’s Confucianism at a Crossroads between Tradition 

and Contemporariness 

Summary 

The aim of my paper is to analyze the philosophy of Yong Huang – leading representative of 

Confucianism in the 21st century, from the perspective of the evolution of Confucian thought with-

in history and the specificity of contemporary Confucianism. I take into consideration political 

thought of Yong Huang, which manifests its critical attitude towards both political liberalism (es-

pecially that of Richard Rorty) and Christian heritage. By means of putting the thought of Yong 

Huang in the historical framework, I want to demonstrate which philosophical beliefs remain 

common for ancient and contemporary Confucianism. In the conclusion of the article I want to 

show the tension between the tendency to universalize Confucian values and the relativization of 

cultural narrations, taken from the Western thought. 

Keywords: Confucianism, Yong Huang, Rorty, Chinese philosophy, global ethics. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/1463136042000328025
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9795.2008.00348.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9795.2008.00348.x


PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Filozofia 2015, z. XII, s. 89–108 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.05  

Marek OTISK 

Instytut Filozofii Akademii Nauk Republiki Czeskiej  

oraz Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie 

Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym 

średniowieczu 

Streszczenie 

Niniejsza praca dotyczy pomiaru czasu we wczesnym średniowieczu (tj. pomiędzy siódmym  

a jedenastym wiekiem). Ów pomiar był wymuszany między innymi względami religijnymi (takimi 

jak ustalanie dat świąt Wielkiej Nocy lub ustalanie dokładnego czasu związanego z codziennymi 

modlitwami w klasztorach) i był dokonywany przez wczesnośredniowiecznych uczonych w kon-

tekście astronomicznego mierzenia czasu, na co ówcześni uczeni kładli szczególny nacisk. W ni-

niejszym artykule jest zatem mowa o określaniu podstawowych jednostek czasu, jakimi są: rok, 

miesiąc, tydzień, godzina itp., oraz o ich astronomicznych i geograficznych podstawach. 

Słowa kluczowe: pomiar czasu, astronomia, geografia, Marcjanus Kapella, Izydor z Sewilli, 

św. Beda Czcigodny, Hraban Maur, Gerbert z Aurillac 

I 

W opracowaniach podejmujących problematykę średniowiecznej kultury 

często podkreśla się, że świat chrześcijański nie posiadał powszechnego zrozu-

mienia dla obserwacji empirycznej, a na nauki świeckie spoglądał z pogardą.  

O wiele ważniejszą, zasadniczą rolę w okresie medium aevum odgrywała ewi-

dentna prawda Boża, z którą człowiek był zaznajamiany poprzez Pismo Święte, 

lub dedukcja racjonalna, która opierała się na autorytatywnie określonych sylo-

gistycznych zasadach logiki arystotelesowskiej. Postawę tę miała odzwierciedlać 

m.in. odpowiedź Alkuina z Yorku, jakiej uczony mnich udzielił królowi francu-

skiemu Karolowi Wielkiemu, gdy przyszły cesarz rozwodził się nad tym, że we-

dług teoretycznych obliczeń komputystów Księżyc powinien być 18 marca 799 
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roku w siódmym dniu nowego cyklu, tzn. osiągnąć pierwszą kwadrę, a więc na 

niebie powinna być widoczna mniej więcej jego połowa. Jednak podczas obser-

wacji nocnego nieba Karol widział wyraźnie jedynie mniejszą część tarczy 

Księżyca – ten efekt potwierdzają również dzisiejsze obliczenia, wedle których 

we wspomnianym czasie oświetlona część Księżyca obejmowała co najwyżej 

jedną trzecią tarczy srebrnego globu. Alkuin próbował wytłumaczyć rozbieżność 

między obliczeniami teoretycznymi a rzeczywistością empiryczną, ale jako  

o wiele ważniejszą uznawał konieczność trzymania się reguł, które dla mniej-

szych cykli (i ogólnie dla ustanowienia dat, przede wszystkim świąt wielkanoc-

nych) zostały określone przez autorytety, albowiem to ich zasługą było, że 

wszyscy chrześcijanie obchodzą Wielkanoc tego samego dnia, co jest ważniej-

sze od niezgodności między obserwowaną rzeczywistością a obliczeniami kom-

putystycznymi
1
. Odpowiedź Alkuina udzielona monarsze może posłużyć do po-

twierdzenia opinii o średniowiecznym braku zainteresowania świeckimi obser-

wacjami otaczającego, doczesnego i materialnego świata, z drugiej jednak strony 

– pytanie Karola wyraźnie wskazuje, że nawet człowiek średniowiecza intere-

sował się zmysłowo postrzeganymi przedmiotami wokół siebie i potrafił docie-

kać zasadności autorytatywnych twierdzeń. 

Zauważmy w tym miejscu, że w przytoczonym pytaniu cesarza pośrednio 

pojawia się problematyka określania czasu, czyli m.in. kalendarza, albowiem 

czas jako kategoria pojęciowa oraz jego uświadamianie – percepcja – należały  

w każdym okresie historycznym do istotnych problemów ludzkiego życia; zmia-

ny w tym aspekcie postrzegania i rozumienia rzeczywistości były kamieniami 

milowymi w cywilizacyjnym i naukowym rozwoju, co dotyczy oczywiście rów-

nież średniowiecza, a zatem możemy podejrzewać, że ów kontekst problemowy 

bynajmniej nie był kwestią jedynie przypadku. Między innymi właśnie dlatego 

problematykę prezentowanej pracy skoncentrowano wokół zagadnień takich, jak 

metody określania czasu we wczesnym średniowieczu (w przybliżeniu – w okre-

sie między VII i XI wiekiem) czy sposoby nawiązywania w tym względzie do 

dorobku antyku. W obrębie uwagi badawczej zawarto również pytania: jakie 

pomoce naukowe wykorzystywali uczeni i co wtedy było decydujące dla okre-

ślania współrzędnych czasu. Zagadnienia te wydają się szczególnie intrygujące, 

jeśli przyjmiemy, że zainteresowanie pomiarem czasu zauważalne w epoce śre-

dniowiecza sugeruje, iż wielokrotnie deklarowany przez współczesnych brak in-

                                                 
1  Zob. Alcuinus, Alcuini sive Albini epistulae, nr 170, ed. E. Dümmler, Monumenta Germaniae 

Historica, Epistolae (in Quart), t. 4, Berlin 1895, s. 278–280; por. m.in. D. Lohrmann, Alcuins 

Korespondenz mit Karl dem Grossen über Kalendar und Astronomie, [w:] Science in Western 

and Eastern Civilization in Carolingian Times, red. P.L. Butzer, D. Lohrmann, Basel 1993,  

s. 79–100; K. Springsfeld, Karl der Große, Alkuin und die Zeitrechnung, „Berichte zur  

Wissenschaftsgeschichte” 2004, vol. 27, s. 53–66; S.C. McCluskey, Changing Contexts and 

Criteria for the Justification of Computistical Knowledge and Practice, „Journal for the History 

of Astronomy” 2003, s. 209. 
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telektualnego zaangażowania w badanie otaczającego świata oraz ostentacyjne 

lekceważenie znaczenia sztuk wyzwolonych bądź nauk empirycznych bynajm-

niej nie były tak jednoznaczne, jak może się to dzisiaj wydawać. 

Poza sferą zainteresowania pozostawimy rolniczy charakter gospodarki, sta-

nowiący pierwszorzędną cechę społeczeństwa średniowiecznego i nieuchronnie 

wiążący się z cyklicznym postrzeganiem czasu (pór roku, długości dnia zmienia-

jącej się periodycznie w trakcie roku, itd.), niezwykle istotnym w działalności 

agrarnej. Uwaga zostanie natomiast skoncentrowana przede wszystkim na śro-

dowiskach intelektualnych wczesnośredniowiecznego świata, które najczęściej 

skupiały się wokół szkół klasztornych lub katedralnych i były motywowane 

głównie potrzebami religijnymi. 

II 

Praktyka religijna, kształtowana w znacznej mierze przez obrzędowość  

i symboliczne rytuały, jest (nie tylko) w chrześcijaństwie ściśle powiązana z czasem. 

Najróżniejsze obowiązki lub działania wierzący powinni wykonywać w dokładnie 

określonym momencie czy przedziale czasu, co nie tylko gwarantuje korzystny  

i oczekiwany skutek wykonywanych czynności, lecz zarazem tworzy poczucie gru-

powej solidarności i buduje kolektywną świadomość określonej wspólnoty.  

Dla wczesnego średniowiecza struktura czasowa była kluczowym zagadnie-

niem przede wszystkim ze względu na potrzebę ustalenia właściwego momentu 

obchodzenia świąt ruchomych (głównie Wielkanocy). Już sobór nicejski (325) 

ustanowił, że święto wielkanocne będzie obchodzone zawsze w pierwszą nie-

dzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Dla określenia daty Wielkanocy 

konieczne więc było ustalenie, kiedy zaczyna się wiosna, kiedy w danym roku 

nastaną pełnie Księżyca oraz w którym dniu kalendarzowym przypadną niedzie-

le. Do ustalenia owych reguł uformowała się we wczesnym średniowieczu sa-

modzielna dyscyplina, nazywana computus (dokładniej computus ecclesiasticus 

lub computus paschalis, tj. komput kościelny lub wielkanocny), powstawały 

również ujednolicone spisy, w których zbiorczo opisywano problematykę okre-

ślenia daty Wielkanocy (np. wpływowy spis Bedy Czcigodnego De temporum 

ratione
2
 lub rozprawa Hrabana Maura De computo

3
). Traktaty te zawierały nie 

tylko informacje o samych obliczeniach komputystycznych (przede wszystkim 

tabele), lecz także wprowadzenie do podstaw arytmetyki i astronomii oraz 

oczywiście objaśnienia religijnego i duchowego wymiaru (znaczenia) świąt 

wielkanocnych. 

                                                 
2  Beda Venerabilis, De temporum ratione, ed. C.W. Jones, Corpus Christianorum; Series Latina, 

t. 123B, Turnhout 1977. 
3 Rabanus Maurus, De computo, ed. W.M. Stevens, Corpus Christianorum; Continuatio Media-

evalis, t. 44, Turnhout 1979, s. 205–321. 
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Znajomość astronomii i innych nauk świeckich była niezbędna w codzien-

nym życiu klasztornym. Przykładowo, benedyktyńskie śluby zakonne ustana-

wiały dla mnichów m.in. obowiązek odbywania każdego dnia ośmiu modlitew-

nych celebracji, które były dość dokładnie określone porą dnia lub nocy – da-

nymi czasowymi. Z tego powodu w klasztorach wczesnego średniowiecza czas 

był uporządkowany według wyznaczonej sekwencji wspólnych modlitw: 

— matutinum (w nocy, przed wschodem Słońca), 

— laudes (w trakcie wschodu Słońca), 

— prima (godzinę po wschodzie Słońca), 

— tertia (trzy godziny po wschodzie Słońca), 

— sexta (południe, tzn. sześć godzin po wschodzie Słońca), 

— nona (dziewięć godzin po wschodzie Słońca), 

— vesperae (w trakcie zachodu Słońca, tzn. dwanaście godzin po wschodzie 

Słońca), 

— completorium (w nocy, po zachodzie Słońca)
4
. 

Dla bezproblemowego funkcjonowania klasztorów benedyktyńskich ko-

nieczna więc była umiejętność określania czasu według ruchu Słońca na dzien-

nym niebie, ale również według ruchu gwiazd dla modlitw nocnych, czyli  

w czasie, gdy Słońce jest pod horyzontem. Właściwe wykonanie owego zadania 

było uzależnione od orientacji w podstawowym zakresie wiedzy astronomicznej 

(ewentualnie geograficznej, arytmetycznej, itp.), jaka została przekazana śre-

dniowieczu przez antyk. Wiedzy niezbędnej do pomiaru czasu dostarczał m.in. 

rudymentarny wstęp o ruchach gwiazd, opracowany dla potrzeb mnichów przez 

Grzegorza z Tours w VI wieku nowej ery (De cursu stellarum
5
). 

Dysponujemy dzisiaj odpowiednią wiedzą na temat wczesnośredniowiecz-

nych przyrządów do mierzenia czasu. Niewątpliwie najwcześniej były wykorzy-

stywane zegary słoneczne, które potrafiły określać czas, kiedy Słońce było nad 

horyzontem. Po zmierzchu były do dyspozycji tzw. zegary nocne (nocturlab), 

ich zastosowanie nie było jednak rozpowszechnione, podobnie jak nieco częściej 

używanych zegarów wodnych (clepsydra). Najpopularniejszymi środkami usta-

lenia relacji czasowych, w tym określenia odpowiedniej chwili dla modlitw noc-

nych, były metody znacząco prostsze, i zarazem mało dokładne, takie jak ryt-

miczne odmawianie psalmów czy obserwacja palącej się świeczki
6
. 

                                                 
4 Benedictus, Regulamonachorum 16, ed. E. Woelfflin, Leipzig 1895, s. 27–28. 
5 Gregorius Turonensis, De cursu stellarum ratio, ed. B. Krusch, MGH, Scriptores rerum Me-

rovingicarum, t. 1/2, Hannover 1885, s. 407–422; por. m.in. S.C. McCluskey, Gregory of To-

urs, Monastic Timekeeping, and Early Christian Attitudes to Astronomy, „Isis” 1990, vol. 81,  

nr 1, s. 8–22. 
6 Por. m.in. E. Poulle, L’Astronomie de Gerbert, [w:] Gerberto, Scienza, Storia e Mito. Atti del 

Gerberti Symposium – Bobbio 25–27 Luglio 1983, „Archivum Bobiense Studia” nr 2, red.  

M. Tosi, Bobbio 1985, s. 599; A. Borst, The Ordering of Time. From the Ancient Computus to 

the Modern Computer, Chicago 1994, s. 61; S.C. McCluskey, Astronomies and cultures in ear-

ly medieval Europe, Cambridge 1998, s. 177 etc. 
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III 

Do obliczania i dokumentowania czasu, np. stworzenia kalendarza, było ko-

nieczne, aby osoba odpowiedzialna, wyznaczona do owych zadań, dobrze oriento-

wała się w podstawach nauk wyzwolonych, szczególnie w astronomii. Wczesne 

średniowiecze odziedziczyło po antyku podstawowe wizje geocentryczne, astrono-

miczne i kosmologiczne, obowiązywały zatem kluczowe kategorie mierzenia czasu, 

takie jak rok, miesiąc i dzień, a jednostki te określano w stosunku do ruchu Słońca
7
. 

 

Rys. 1. Roczny ruch Słońca po ekliptyce (źródło: J. Evans, The History and Practice of Ancient 

Astronomy, New York – Oxford 1998, s. 76). 

Rok był definiowany jednym okrążeniem Słońca wokół Ziemi po ekliptyce, 

a jego długość została obliczona na 365 i 
1
∕4 dnia

8
. Roczna orbita Słońca była 

niezbędna do ustalenia dat świąt ruchomych, albowiem określała pory roku 

(wiosnę, lato, jesień, zimę), a poszczególne części całego cyklu były wyznacza-

ne przez punkt przecięcia ekliptyki i równika, ewentualnie styczną ekliptyki  

                                                 
7 Zob. m.in. Isidorus Hispalensis, Etymologiarum sive Originum libri XX III, 51, 1, ed.  

W.M. Lindsay, Oxford 1911; idem, De natura rerum 17, 4, ed. J. Fontaine, [w:] J. Fontaine, 

Isidore de Seville – traité de la nature, Bordeaux 1960; Beda, De temporum ratione 2; Rabanus 

Maurus, De computo 9 etc. 
8 Zob. m.in. Beda, De temporum ratione 36; Rabanus Maurus, De computo 36 etc. 
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z dwoma zwrotnikami. W ten sposób jako obowiązującą zasadę przyjęto, że 

przejście Słońca przez równik z południa na północ (około 21 marca, tj. w dniu 

tzw. równonocy wiosennej) rozpoczyna wiosnę (Słońce stopniowo znajduje się 

w gwiazdozbiorze Barana, Byka i Bliźniąt); gdy Słońce dotyka zwrotnika pół-

nocnego (Raka), rozpoczyna się lato (około 21 czerwca, tj. w dniu tzw. przesile-

nia letniego), podczas którego Słońce przechodzi przez gwiazdozbiory Raka, 

Lwa i Panny. Gdy droga ekliptyki ponownie przecina równik, tym razem z pół-

nocy na południe (co następuje około 22 września, tj. w tzw. dniu równonocy je-

siennej), rozpoczyna się jesień (Słońce pojawia się w gwiazdozbiorach Wagi, 

Skorpiona i Strzelca); w końcu, około 21 grudnia (tj. w tzw. dniu przesilenia zi-

mowego), rozpoczyna się zima – Słońce osiąga najbardziej wysunięty na połu-

dnie punkt swej wędrówki i ociera się o zwrotnik Koziorożca (ekliptyka o tej po-

rze roku przechodzi przez gwiazdozbiory Koziorożca, Wodnika i Ryb)
9
. 

Dysponując tą wiedzą, można było określić np. nadejście astronomicznej 

wiosny, jednak na potrzeby obliczeń komputystycznych należało ponadto wie-

dzieć, kiedy nastanie pełnia Księżyca. Wczesnośredniowieczni uczeni wiedzieli, 

że blask Srebrnego Globu jest odbiciem światła słonecznego, oraz że Księżyc 

krąży wokół Ziemi, jednak jego obieg jest o wiele szybszy od rocznego obiegu 

Słońca, księżycowa orbita nie kopiuje ekliptyki (jest znacznie krótsza), tak więc 

przy wzajemnej rotacji Słońca i Księżyca wokół Ziemi dochodzi do tego, że po-

szczególne ciała niebieskie rzucają cienie, które powodują, że na niebie można 

zaobserwować różne kształty tarczy Księżyca
10

. Miesiąc (wg prasłowiańskiego 

znaczenia – księżyc) jako jednostka kalendarzowa został określony jako zmiana 

wszystkich widocznych faz Księżyca na niebie (tzw. miesiąc synodyczny). Dla 

kalendarzy średniowiecznych wartość tę ustanowiono na 29 i 
1
∕2 dnia. W kalen-

darzach zmieniały się kolejno tzw. miesiące puste i pełne (mensis cavus et men-

sis plenus), których długość określano jako 29 i 30 dni
11

.  

Obok lunarnego określenia długości miesiąca używano – również dziś po-

wszechnie obowiązującego – podziału roku solarnego na 12 miesięcy, o długości 30 

i 31 dni (jednorazowo, w lutym – 28 dni)
12

. Dla potrzeb zharmonizowania długości 

miesięcy lunarnych i lat solarnych używano w obliczeniach komputystycznych cy-

klu dziewiętnastoletniego, w którym okres 19 lat solarnych wyrównywano za po-

mocą siedmiu tzw. miesięcy przestępnych (ew. również dni przestępnych, czy też 

tzw. saltus lunae) – w cyklach miesięcznych liczba dni w roku oscylowała między 

354 i 384
13

. Do zlokalizowania kolejnych dni w tygodniu używano następnych ka-

tegorii komputystycznych, przede wszystkim litery, epakty i konkurenty
14

. 

                                                 
9 Zob. m.in. Isidorus, Etymologiae III, 45, 50–51; Rabanus Maurus, De computo, 39–40 etc. 
10 Zob. m.in. Isidorus, Etymologiae III, 53–59. 
11 Zob. m.in. Rabanus Maurus, De computo, 28. 
12 Zob. (m.in.) tamże. 
13 Zob. (m.in.) Beda, De temporum ratione 42–46; Rabanus Maurus, De computo 56–60; etc. 
14 Zob. m.in. Dionysius Exiguus, Argumenta paschalia Aegyptiorum 3–4, [w:] B. Krusch, Studien 

zur christlich-mittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung unserer heutigen Zeitrechnung II, 
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Dzień był we wczesnym średniowieczu definiowany jako obecność Słońca 

nad Ziemią
15

, dla nocy charakterystyczny był brak światła słonecznego
16

. Zwra-

cano przy tym uwagę, że Słońce i jego światło odróżnia dzień od nocy, podobnie 

jak przy stworzeniu świata światło rozdzieliło ciemność od jasności
17

. W oma-

wianej epoce kulturowej powszechnie akceptowano regułę, że jeden dzień ma 24 

godziny, co odpowiada jednemu obiegowi Słońca dookoła Ziemi
18

, przyjmowa-

no przy tym, że Słońce poza roczną wędrówką po ekliptyce wykonuje jeszcze 

jeden ruch – codziennie rotuje dookoła Ziemi, obieg ten przyjmuje formę okrę-

gu, a jedno okrążenie Ziemi trwa 24 godziny. 
Istniała rozbieżność poglądów na temat chwili, w której rozpoczyna się  

i kończy dzień – część uczonych uważała, że dzień jest czasem ograniczonym 

dwoma wschodami Słońca; inni twierdzili, że decydującym kryterium jest zachód 

Słońca; pojawiały się także opinie, że dzień zaczyna się w środku nocy (północ),  

a jeszcze inni myśliciele głosili pogląd, że dzień rozpoczyna się w południe
19

. Bez 

względu jednak na owe rozbieżności, zgodnie stwierdzano, że w ciągu dnia oprócz 

24 godzin należy wydzielić również 4 podstawowe części, dla których punktami 

przełomowymi są zawsze (1) wschód Słońca, (2) południe – w tym momencie 

Słońce znajduje się najwyżej nad horyzontem, (3) zachód Słońca i (4) północ – 

podczas której występuje najwyższe usytuowanie gwiazd nad horyzontem na nie-

bie nocnym. Z tym podziałem związane było ówczesne rozróżnianie dwóch rodza-

jów godzin: równonocnych, czy też równomiernych (aequinoctialis, aequalis), 

oraz godzin nierównomiernych, inaczej – temporalnych (inaequalis).  

Wyznaczonym podziałom towarzyszyła następująca argumentacja: godziny 

równonocy dzielą każdy dzień na 24 równe części, tak więc jeżeli jeden dzień 

przedstawia jedno okrążenie Słońca dookoła Ziemi, Słońce musi opisać każdego 

dnia jeden okrąg (tj. 360°). Stąd też jedna równomierna godzina odpowiada od-

ległości 1/24 (tj. 15°) orbity Słońca
20

. Regularne godziny równonocy uzyskały 

swą nazwę dzięki spostrzeżeniu, że dwa razy w roku – w trakcie równonocy 

wiosennej i jesiennej – dochodzi do tego, iż dzień i noc trwają tak samo długo, 

co w tych dniach odpowiada dokładnie dwunastu godzinom
21

.  

                                                 
Berlin 1938, s. 75–76; tegoż, Libellus de cyclo magno paschae, [w:] tamże, s. 63–81; etc. Por. 

m.in. W. Bergmann, Easter and the Calendar. The Mathematics of Determining a Formula for 

the Easter Festoval to Medieval Computing, „Journal for General Philosophy of Science” 1991, 

s. 15–41; L. Thorndike, Computus, „Speculum” 1954, vol. 29, nr 2/1, s. 223–238; G. Teres, 

Time Computations and Dionysius Exiguus, „Journal for the History of Astronomy” 1984,  

s. 177–188; S.C. McCluskey, Changing Contexts nad Criteria, s. 201–217. 
15 Zob. m.in. Beda, De temporum ratione 5. 
16 Zob. m.in. Isidorus, De natura rerum 2, 1; Beda, De temporum ratione 7. 
17 Genesis 1:3–5. 
18 Zob. m.in. Beda, De temporum ratione 5. 
19 Zob. m.in. tenże, De temporibus 2, ed. C.W. Jones, CCSL, t. 123C, Turnhout 1980. 
20 Zob. m.in. [Auctor dubius], De utilitatibus astrolabii 8, 2, ed. N. Bubnov, [w:] Gerberti postea 

Silvestri II papae Opera Mathematica (972–1003), Berlin 1899, s. 132. 
21 Tamże. 
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W celu ustalenia właściwej chwili dla obowiązujących modlitw, w klasztorach 

nie stosowano jednak godzin równomiernych, lecz tzw. godziny temporalne czy 

też nierównomierne, które w ciągu roku miały różną długość, albowiem za decy-

dujące kryterium uważno obecność lub brak Słońca nad horyzontem. Obie części 

(tj. dzień i noc) całego dnia (tj. 24 godzin) w momencie równonocy są sobie rów-

ne i mają po 12 regularnych godzin. Ponieważ jednak roczna orbita Słońca nie jest 

równoległa do równika ziemskiego (i niebieskiego), to czas, w którym Słońce 

znajduje się nad horyzontem, nie jest tak samo długi jak po zmroku – w czasie in-

nym niż zrównanie dnia i nocy. Dlatego w okresach tych musi zmieniać się rów-

nież długość godzin nierównomiernych – np. po wiosenno-letnim przesileniu 

Słońce jest na półkuli północnej dłużej nad horyzontem, a więc i godziny dzienne 

w porze letniej są dłuższe od godzin nocnych; sytuacja zmienia się po przesileniu 

jesienno-zimowym, kiedy to na półkuli północnej Słońce gości dłużej pod hory-

zontem, godziny nocne stają się wyraźnie dłuższe, a równocześnie godziny dzien-

ne zdają się upływać znacznie szybciej. Doznanie to, w połączeniu z intencją upo-

rządkowania metod obliczania czasu, było podstawą dla wyznaczenia godzin nie-

równomiernych – ich nazwa wiązała się ze stwierdzeniem zmienności jednostek 

będących podstawą komputystycznych pomiarów – godziny te nazywano nierów-

nomiernymi, albowiem twierdzono, że ich długość zmienia się w przeciągu roku
22

.  

Tabela 1. Długość godziny temporalnej i równonocnej w trakcie przesilenia letniego i zimowego 

 TH RH-L RH-Z  TH RH-L RH-Z 

A) 

I 0:40 1:20 

C) 

XIII 13:20 12:40 

II 1:20 2:40 XIV 14:40 13:20 

III 2:00 4:00 XV 16:00 14:00 

IV 2:40 5:20 XVI 17:20 14:40 

V 3:20 6:40 XVII 18:40 15:20 

VI 4:00 8:00 XVIII 20:00 16:00 

B) 

VII 5:20 8:40 

D) 

XIX 20:40 17:20 

VIII 6:40 9:20 XX 21:20 18:40 

IX 8:00 10:00 XXI 22:00 20:00 

X 9:20 10:40 XXII 22:40 21:20 

XI 10:40 11:20 XXIII 23:20 22:40 

XII 12:00 12:00 XXIV 0:00 0:00 

Legenda: Długość godziny temporalnej i równonocnej w ciągu dnia w trakcie przesilenia letniego  

i zimowego dla strefy o najdłuższym dniu/nocy 16:00 godzin (mniej więcej odpowiada naszym te-

renom). Początek dnia jest tutaj ustanowiony o północy i pokazuje, jak zmienia się określenie cza-

su według godzin równonocnych (stosujemy również dzisiaj) w trakcie przesilenia letniego  

(RH-L) i zimowego (RH-Z) w porównaniu z godziną temporalną (TH), która w czasie przesilenia 

zimowego ma w dzień cca 2∕3 godziny równonocnej (tj. 40 minut), a w nocy 4∕3 godziny równonoc-

nej (tj. cca 80 minut), w trakcie przesilenia letniego jest odwrotnie. Sekcja A) i D) przedstawiają 

noc; sekcja B) i C) dzień (oprac. autor artykułu). 

                                                 
22 Tamże. 
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Rys. 2. Porównanie długości godzin równomiernych i nierównomiernych w trakcie przesilenia let-

niego, odpowiadające mniej więcej naszemu położeniu geograficznemu (oprac. autor artykułu). 

Pomimo owej komplikacji przyjmowano, że bez względu na porę roku sys-

tem pomiaru czasu musi być wewnętrznie, strukturalnie zgodny – spoistość sys-

temu miało zapewnić wyznaczenie dwóch charakterystycznych, zgodnych mo-

mentów w ciągu doby. Jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy powszechne dziś li-

czenie godzin od północy, to początek dnia (doby dziennej) przypadnie w czasie 

określonym jako godzina 0:00, a jego połowa – w południe, tj. o godz. 12:00. 

Porównanie obu systemów liczenia godzin (temporalnych i równonocnych) pre-

zentuje tab. 1 i rys. 2. 

O ile w trakcie dnia do ustalenia godzin modlitw dziennych wystarczyła ob-

serwacja obiegu Słońca dookoła Ziemi, o tyle w godzinach nocnych pojawiała 

się konieczność obserwacji gwiazd i ich pozycji bądź wykorzystania narzędzi – 

instrumentów pomiaru, które jednak odliczały czas równomiernie, czyli trzeba 

było znaleźć wzajemne relacje pomiędzy godzinami równonocnymi i temporal-

nymi. Do tego była niezbędna orientacja w podstawach kosmologii i geografii. 

IV 

Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do percypowania ziemskiej doby i godzin  

z uwzględnieniem podziału na strefy czasowe określane południkami, natomiast 
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w średniowiecznym postrzeganiu czasu decydującą rolę odgrywały równoleżni-

ki, gdyż według szerokości geograficznej zmieniała się długość dnia w trakcie 

roku. Przeliczenia między godzinami równomiernymi i nierównomiernymi wy-

magały zatem znajomości stosownej strefy czasowej (w średniowieczu często 

nazywanej klimatyczną). 

Zdecydowana większość średniowiecznych intelektualistów aprobowała po-

gląd, że Ziemia jest okrągła i znajduje się w środku wszechświata
23

. Wyznacza-

ny podział Ziemi odpowiadał zatem podziałowi sfery kosmicznej, obie prze-

strzenie dzielono na pięć podstawowych obszarów, które określano pięcioma 

równoległymi okręgami sfery świata i Ziemi – jako biegun północny i połu-

dniowy, zwrotnik północny, południowy i równik, oraz odpowiednio – sferę 

północną biegunową, północną zwrotnikową, równikową, południową zwrotni-

kową oraz południowy obszar polarny Ziemi (zob. rys. 3). W tym kontekście za-

uważano, że oba ziemskie obszary polarne i teren okołorównikowy są nieza-

mieszkane, ponieważ w okolicach biegunów jest zbyt zimny klimat do życia, 

przy równiku z kolei nadto gorący
24

.  

 

Rys. 3. Podział Ziemi na 5 podstawowych części (oprac. autor artykułu). 

                                                 
23  Zob. m.in. Isidorus, Etymologiae III, 32, 1. 
24 Zob. m.in. tenże, De natura rerum 10, 1; Beda, De temporum ratione 34. 
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We wczesnym średniowieczu dużą popularność zyskał schemat przedsta-

wiony przez Macrobiusa w Komentarzach do Snu Scypiona, określający części 

naszej planety, w którym wszystkie pięć stref ziemskich autor odniósł do równo-

ległych okręgów sfer świata
25

. Prezentacja ta dała impuls do podstawowego kar-

tograficznego przedstawienia wizerunku Ziemi
26

. 

Macrobius zakładał, że półkulę południową mogą również zamieszkiwać lu-

dzie, jednak o ich istnieniu, zwyczajach, itp., nie jesteśmy w stanie nic powie-

dzieć, gdyż nie da się tam dotrzeć przez gorący obszar wokół równika
27

. Z kolei 

inni uczeni twierdzili, że zamieszkała jest tylko część północna
28

. Zgodnie z tym 

przeświadczeniem, wyrażanym m.in. przez Pliniusza, Izydora czy Bedę, także  

i Macrobiusza oraz innych autorytatywnych autorów, uwaga badaczy opisujących 

Ziemię skupiała się na zdolnej do zamieszkania północnej części kuli ziemskiej. 

Owe opisy opierały się na założeniu, że w tej części Ziemi znajdują się trzy 

podstawowe krainy: począwszy od południa, poprzez wschód, aż do północy 

globu znajduje się Azja, na obszarze od północy aż po zachód leży Europa,  

a przestrzeń od zachodu na południe rezerwowana jest dla Afryki. W ten sposób 

stwierdzano, że Azja zajmuje mniej więcej połowę zamieszkałej strefy 

(wschód), drugą połowę (zachód) zajmuje Europa (w części północnej) i Afryka 

(w części południowej), rozdzielone od siebie Morzem Śródziemnym (mare 

Magnum)
29

. 

 

Rys. 4. Północna zamieszkana część Ziemi: Europa, Afryka i Azja (oprac. autor artykułu). 

Do powyższego schematu (rys. 4), przedstawiającego układ zamieszkanego 

świata (obszar północno-zwrotnikowy), należy dołączyć antyczne i średnio-

wieczne rozróżnienie poszczególnych stref klimatycznych i czasowych (clima-

ta), które było decydujące dla przeliczania godzin. Wczesne średniowiecze prze-

jęło tradycyjny antyczny podział geograficzny znanego ówcześnie świata na sie-

dem stref podstawowych. Strefy te przedstawiały swoiste linie ciągnące się od 

                                                 
25 Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis II, 5, 14–16, ed. J. Willis, Leipzig 1970, s. 112. 
26 Zob. m.in. A. Hiatt, The Map of Macrobius before 1100, „Imago Mundi” 2007, vol. 59, nr 2,  

s. 149–176. 
27 Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis II, 5, 17, s. 112. 
28  Zob. m.in. W. D. McCready, Isidor, the Antipodeans, and the Shape of the Earth, „Isis” 1996, 

vol. 87, nr 1, s. 108–113. 
29 Zob. m.in. Isidorus, Etymologiae XIV, 14, 1–3; por. tegoż, De natura rerum 48, 2–3. 
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wschodu na zachód, w ramach których żyją – jak twierdzono – w różnych kli-

matach różne gatunki zwierząt i roślin oraz różne społeczności ludzkie
30

. Ade-

kwatność owych podziałów uzasadniano poprzez odwołanie się do powszechnie 

uznanych autorytetów. Przykładowo, autor traktatu De utilitatibus astrolabii ja-

ko podstawowe źródła zasadności podziału Ziemi na klimaty podawał dzieła 

Eratostenesa i Ptolemeusza
31

, a przywołanie owych prac dostarczało odpowied-

nich argumentów, wystarczających do tego, by rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.  

Eratostenes z Cyreny (III wiek p.n.e.) w swojej Geografii określił m.in. roz-

miary świata, wytyczył odległości oraz podzielił znaną część Ziemi na kilka 

podstawowych stref, które nazwał według doniosłych miejsc, przez które prze-

chodzą. W ten sposób wyróżnił następujące punkty (paralele) podziału świata: 

διὰ Μερόης παράλληλος, διὰ Συήνης παράλληλος, παράλληλος 
τοῦ μὲν διʼ Ἀλεξανδρείας, διὰ Ῥόδου, διὰ Λυσιμαχίας (na Helle-

sponcie), Βορυςϑένους i διὰ Θούλης32
.  

Klaudiusz Ptolemeusz (II wiek n.e.) w Almageście opracował tabele siedmiu 

klimatów, ich nazwy w większości zgadzają się ze składowymi przedstawionymi 

przez Eratostenesa. W tabelach Ptolemeusza pojawiają się następujące klimaty:  

1.  διὰ Μερόης – Meroe (w dalszej części tekstu klimat ten oznaczono jako 

C1);  

2.  διὰ Σοήνης – Syene, dzisiejszy Asuan (dalej oznaczany symbolem C2);  

3.  διὰ τῆς κάτω χώρας τῆς Αἰγύπτου – dolna część Egiptu, u Eratoste-

nesa oznaczony jako Aleksandria (dalej – C3); 

4.  διὰ Ῥόδου – Rodos (oznaczenie w tekście C4); 

5.  διὰ Ἑλλησπόντου – Helespont, tzn. Dardanele (dalej – C5); 

6.  διὰ μέσου Πόντου – Morze Czarne (odpowiednio – C6); 

7.  διὰ Βορυςϑένους – Dniepr, ujście rzeki do Morza Czarnego (C7)
33

. 

Podział wyznaczony przez Ptolemeusza zapożyczyli encyklopedyści łaciń-

scy, którzy często powoływali się na autorytet tego greckiego astronoma i ma-

tematyka (ewentualnie również na Eratostenesa)
34

. Kasjodor i Izydor z Sewilli 

zgodnie wyróżniali siedem klimatów (C1–C7), odnosząc ich nazwy do określeń 

                                                 
30 Zob. m.in. Flavius M.A. Cassiodorus, Institutiones divinarum et saecularium litterarum II¸ 7, 2, 

ed. R.A.B. Mynors, Oxford 1963; por. Isidorus, Etymologiae, III, 42, 4. 
31 [Auctor dubius], De utilitatibus astrolabii 18, 1, s. 139. 
32 Eratosthenes, Diegeographischen Fragmente des Eratosthenes III A, 18–40, ed. H. Berger, Le-

ipzig 1880, s. 188–210. 
33 K. Ptolemaios, Syntaxis mathematica II, 12, ed. J.L. Heiberg, Leipzig: 1898, s. 174–187. 
34 Zob. m.in. Cassiodorus, Institutiones II, 7, 3; Isidorus, Etymologiae III, 26, 1; Martianus M.F. 

Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii 8, 813, ed. J. Willis, Leipzig 1983, s. 308. 
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Ptolemeusza; szereg ten wyglądał następująco: Meroe, Syene, przekręcona na-

zwa Catochoras (Africa), Rodos, Dardanele (Hellespontus), Morze Czarne (Me-

sopontum) i ujście Dniepru do Morza Czarnego (Borysthenes)
35

. 

Również u Marcjanusa Kapelli można dostrzec wpływ Ptolemeusza, pomi-

mo że źródłem informacji (podobnie jak u encyklopedystów chrześcijańskich) 

były najwyraźniej inne teksty
36

. Kapella w szóstej księdze De nuptiis Philolo-

giae et Mercurii przedstawił problematykę stref klimatycznych w związku  

z pomiarem czasu, a więc inaczej niż czynili to Kasjodor czy Izydor. Stwierdził 

m.in., że w zależności od konkretnego miejsca – w punktach różniących się sze-

rokością geograficzną – zmienia się długość cienia gnomonu, co jest widoczne 

również w dniach przesilenia
37

. Przytoczył pięć różnych miejsc, łącznie z dany-

mi o najdłuższym dniu w roku: Meroe (C1), Aleksandria (C3), Włochy (mniej 

więcej C5 i C6), Brytania (C„B”) i Thule (C„T”)
38

. Następnie, w księdze ósmej 

tego samego dzieła, bardziej szczegółowo przedstawił strefy czasowe, odcho-

dząc od tradycyjnego wzorca i wyróżniając 8 stref: Meroe – C1, Syene – C2, 

Alexandrie – C3, Rodos – C4, Rzym – C6[?], Dardanele (Hellespont) – C5, Morze 

Czarne (włącznie z Germanią i Brytanią – tzn. m.in. C7). Ostatnią, ósmą strefę okre-

ślił jako ograniczoną Morzem Azowskim na południu i Górami Ryfejskimi
39

 na 

północy (dalej określane symbolem C„8”)
40

. Poszczególnym strefom klimatycznym 

Kapella przyporządkował – nie zawsze dokładne – wartości najdłuższego i najkrót-

szego dnia w roku. Inną słabością owego tekstu było to, że dane i kolejność klima-

tów zostały przedstawione stosunkowo chaotyczne, co utrudniało właściwą orienta-

cję w szczegółach zagadnienia (zob. tab. 2, uwzględniającą drobne poprawkami 

oraz systematyzację). Tę część traktatu zamyka twierdzenie, że im bliżej znajduje-

my się bieguna północnego, tym dłuższego dnia możemy doświadczyć
41

. 

Spośród wczesnośredniowiecznych autorów najbardziej kompleksowy wy-

kład na temat przedmiotowego zagadnienia przedstawił Beda Czcigodny (Vene-

rabilis), który niejednokrotnie i niemal dosłownie cytował zasadnicze informacje 

pochodzące z Pliniuszowego traktatu Historia naturalis
42

. Również tutaj do usta-

                                                 
35 Cassiodorus Vivariensis, De artibus et disciplinis liberalium litterarum 7, [w:] Patrologiae cur-

sus completus;series latina, t. 70, ed. J.-P. Migne, c. 1218B; por. m.in. Cassiodorus, Institutio-

nes II¸ 7, 3; Isidorus, Etymologiae III, 42, 4. 
36 Zob. m.in. W.H. Stahl, Roman Science. Origins, Development, and Influence to the Later Mid-

dle Ages, Edison 1962, s. 196–198; E. Honigmann, Die sieben Klimata und die ΠΟΛΕΙΣ ΕΠΙ-

ΣΗΜΟΙ, Heidelberg 1929, s. 50–52. 
37 Martianus, De nuptiis Philologiae et Mercurii 6, 595, s. 208–209. 
38 Tamże. 
39 Góry, o których istnieniu niektórzy autorzy w antyku wątpili, były zazwyczaj lokalizowane na 

dalekiej północy. Por. m.in. Isidorus, Etymologiae XIV, 8, 8. 
40 Tamże, 8, 876, s. 331–332. 
41 Martianus, De nuptiis Philologiae et Mercurii 8, 876, s. 332–333. 
42 Por. m.in. A. Borst, Das Buch der Naturgeschichte. Plinius und seine Leser im Zeitalter des 

Pergaments, Heidelberg 1995, s. 98–110, 199–208. 
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lenia szerokości geograficznej autor zastosował długość cienia gnomonu. Dzięki 

systematycznemu przeglądowi – kładącemu duży nacisk na lokalizację geogra-

ficzną (Beda starał się opisać świat od Indii aż po Europę Zachodnią) i obejmu-

jącemu oprócz pozycji geograficznej (szczególnie w zakresie około 30°–45° 

północnej szerokości geograficznej) także wartość najdłuższego dnia roku w po-

szczególnych strefach – powstał bardzo szczegółowy i łatwy do zastosowania 

schemat dla potrzeb pomiaru czasu w niemal całym znanym ówcześnie świecie.  

Beda Czcigodny przejął dane Pliniusza w krótszej (De natura rerum) czy 

niemal dosłownej postaci (De temporum ratione); odstępstwo od oryginału – au-

torstwa dowódcy rzymskiej floty – możemy zauważyć tylko w niektórych deta-

lach. Stref, które Beda nazywa kręgami (circuli), wylicza osiem (ich przegląd
43

 

prezentuje tab. 2). Dopiero na końcu swego wykładu Beda (i Pliniusz) kieruje 

się na południe, pod 30° szerokości geograficznej, i tylko wspomina istnienie 

stref C1 i C2
44

. 

Tabela 2. Strefy klimatyczne i czasowe wg Marcjanusa Kapelli i Bedy Czcigodnego 

kli-

mat 

MARCJANUS KAPELLA BEDA CZCIGODNY 

szerokość 

geog. 
nazwa 

najdłuższy 

dzień roku 

szerokość 

geogr. 
nazwa 

najdłuższy 

dzień roku 

C1 16° 56‘ Diameroes 1300 (1240) 8°–9° insula Meroe 1230 

C2 24° 05‘ Diasyenes 1400 14°–15° Syene 1300 

C3 31° 12‘ Diaalexandrias 1400 30°–31° circulus primus 1400 

C4 36° 10‘ Diarhodu 1400 (1500) 
33°–35° circulus secudnus 1424 

36°–37° circulus tertius 1432 

C5 40° 13‘ Diahellespontu 1500 
37°–38° circulus quartus 1440 

40°–41° circulus quintus 1500 

C6[?] 41° 54‘ Diarhomes 1500 42°–43° circulus sextus 1512 

C7 46° 30‘ Diaborysthenus 1600 44°–45° circulus septimus 1536 

C„8” 50° ? Diarhiphaeon 1600 (1700) cca 49° circulus octavus 1600 

C„B” cca 55° Britannia 1700 54°–55° Britannia 1700 (1800) 

C„T” > 66° 33‘ Tyle 2400 66°–67° Thule 2400 

Przeliczenia szerokości geograficznych według cienia gnomonu są przejęte z publikacji  

W.M. Stevens, Bede’s Scientific Achievement, [w:] tegoż, Cycles of Time and Scientific Learning 

in Medieval Europe, Aldershot 1995, s. II/15–19. 

Po przeniesieniu tego obszaru na współczesną mapę, wytyczenie poszcze-

gólnych klimatów mogłoby wyglądać np. tak, jak pokazuje to rys. 5. 

                                                 
43 Zob. Plinius maior, Naturalis historiae libri XXXVII VI, 212–219, ed. L. Jan, K. Mayhoff, Le-

ipzig 1892–1909; Beda, De temporum ratione 33; idem, De natura rerum 47. 
44 Beda, De natura rerum 47; idem, De temporum ratione 33; Plinius, Historia naturalis VI, 220. 
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Rys. 5. Strefy czasowe i klimatyczne (oprac. autor artykułu). 

V 

W opisywanej epoce ustalenie czasu (podobnie jak obserwacje astronomicz-

ne) rozpoczynano od identyfikacji strefy – klimatu, w którym znajdował się ob-

serwator. Do określenia klimatu posłużyć mogły długie wykazy miast i miejsc, 

np. wypisane przez Bedę Czcigodnego, można też było wykorzystać własne ob-

serwacje. Przykładowo, Gerbert z Reims przedstawił w liście do brata Adama 

praktyczną instrukcję: polecał w niej wykorzystać w dniu przesilenia zegar 

wodny, a wykorzystując ów instrument – określić stosunek między ilością wody, 

która przeszła przez zegar od wschodu do zachodu Słońca oraz w czasie od za-
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chodu Słońca do jego wschodu
45

. Zgodnie z zaleceniem, obie wartości pomiaru 

wystarczyło następnie pomnożyć przez odpowiedni współczynnik, by suma obu 

liczb stosunku dała wartość 24 (tj. liczbę godzin równomiernych za jeden dzień), 

a wyniki składowe wskazały najdłuższy dzień i najkrótszą noc w roku dla dane-

go miejsca
46

.  

Konkretnie mogło to wyglądać np. tak: każdego dnia przez zegar wodny 

przecieka dokładnie 12 litrów wody; w czasie przesilenia letniego przez zegar 

przepływa w czasie od wschodu do zachodu Słońca 8 litrów, z kolei w okresie 

między zachodem i wzejściem Słońca następne 4 litry wody. Stosunek dnia do 

nocy wynosi zatem 8 : 4. Obie liczby pomnożone przez współczynnik (tutaj 2, 

albowiem 12 × 2 = 24) osiągają wartości w stosunku 16 : 8. Oznacza to, że  

w miejscu, gdzie dokonano badania, najdłuższy dzień w roku ma dokładnie 16 

godzin, a najkrótsza noc – 8 godzin. Zgodnie z tym stwierdzeniem osoba doko-

nująca pomiaru czasu może ustalić, że znajduje się w ósmym klimacie (C„8”), 

czyli np. w Ostrawie, w Częstochowie lub w legendarnych Górach Ryfejskich. 

Istniały również inne sposoby ustalenia aktualnego klimatu. Np. nieznany 

(anonimowy) autor wczesnośredniowiecznego dzieła De utilitatibus astrolabii  

(z przełomu X i XI wieku) nie wykorzystywał do ustalenia strefy czasowej dni 

przesilenia, tylko dni równonocy. W te dni (tj. w marcu lub we wrześniu, czyli  

w czasie, gdy ekliptyka przecina się z równikiem, a dni są tak samo długie jak 

noce) należało zmierzyć wysokość kątową Słońca znajdującego się nad horyzon-

tem w samo południe (tj. gdy Słońce osiągnie meridan, czyli południk miejsca 

obserwacji)
47

, a następnie odjąć zmierzoną wartość od liczby 90, aby uzyskany 

wynik wskazał szerokość geograficzną miejsca, w którym się akurat znajduje-

my
48

. Proponowana metoda jest stosunkowo prosta: od 90° (teoretyczna rozpię-

tość kątowa między równikiem a biegunem) należy odjąć kąt wyznaczony przez 

zmierzoną wysokość Słońca w południe, by uzyskać wskazanie szerokości geo-

graficznej miejsca, w którym dokonano obserwacji, czyli np. jeżeli wysokość 

Słońca w południe wynosi 39° 50' nad horyzontem, to łatwo stwierdzimy, że 

miejsce obserwacji ma szerokość geograficzną 50° 10'. 

Ostatnim działaniem koniecznym dla właściwego przeliczenia godzin rów-

nomiernych i nierównomiernych było uwzględnienie nierównego przyrostu 

(bądź odpowiednio spadku) długości dnia w ciągu roku. Na konieczność tę 

wskazywał m.in. Marcjanus Kapella, kiedy podawał, że jeżeli Słońce jest w po-

bliżu zwrotnika, musi zawrócić swą wędrówkę w drugą stronę (od południa na 

północ, ew. odwrotnie), tak więc znajduje się dłużej na danym poziomie, niż gdy 

                                                 
45 Gerbert von Reims, Epistola 153, [w:] Die Briefsammlung, ed. F. Weigle, MGH, Epistolae, Die 

Briefe der deutschen Kaiserzeit, Weimar 1966, s. 180. 
46 Por. m.in. Macrobius, In Somnium Scipionis I, 21, 12–20, s. 87–88; Johannes Scottus Eriugena, 

Annotationes in Marciannum 295, 5, ed. C.E. Lutz. Cambridge 1939, s. 139. 
47 [Auctor dubius], De utilitatibus astrolabii 18, 2, s. 140. 
48 Tamże. 
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przechodzi przez równik, który mija bezpośrednio bez jakichkolwiek zakrętów 

czy odchyleń
49

. Wzrost ten przebiega następująco: w okresie około przesilenia 

(grudzień, styczeń, czerwiec, lipiec) długość dnia zmienia się zawsze o 
1
∕12 róż-

nicy między najdłuższym i najkrótszym dniem, w miesiącach około dni równo-

nocy (marzec, kwiecień, wrzesień, październik) o 
1
∕4 różnicy między najdłuż-

szym i najkrótszym dniem, natomiast w pozostałych czterech miesiącach (luty, 

maj, sierpień i listopad) – o 
1
∕6 tej samej różnicy (przykład dla klimatu C„8” 

przedstawia tab. 3). 

Tabela 3. Zmiany długości dni i nocy w ciągu roku dla klimatu C„8” 

klimat 

C„8” 

miesące 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

zmiana o 1∕4 różnicy → o 1∕12 różnicy → o 1∕4 różnicy → o 1∕12 różnicy → 

dzień 1200 1400 1520 1600 1520 1400 1200 1000 840 800 840 1000 

noc 1200 1000 840 800 840 1000 1200 1400 1520 1600 1520 1400 

zmiana → o 1∕6 różnicy → o 1∕6 różnicy → o 1∕6 różnicy → o 1∕6 różnicy 

(oprac. autor artykułu) 

Dzięki tej wiedzy można było w średniowieczu zorientować się w problema-

tyce zależności istniejących między godzinami równomiernymi i nierównomier-

nymi oraz dokonać odpowiednich przeliczeń. Jeżeli ówczesny obserwator ustalił 

strefę klimatyczną, w której się znajdował, ew. najdłuższy okres obecności 

Słońca nad horyzontem, i znał algorytm, według którego zmienia się długość 

czasu, kiedy świeci Słońce w ciągu roku, mógł już bez większych komplikacji 

dokonać obliczeń dla zidentyfikowania godzin temporalnych i równonocnych. 

VI 

Gdy uwzględni się wczesnośredniowieczną metodykę pomiaru czasu, nie 

wydaje się możliwe, by ówczesne społeczeństwo mogło – ze względu na prawi-

dłowe funkcjonowanie – obyć się bez wyraźnego zainteresowania zjawiskami 

czy wydarzeniami dziejącymi się w świecie materialnym. Już sama potrzeba 

wykonywania zadań, które miały dopomóc człowiekowi w drodze do zbawienia 

(np. regularnych modlitw w klasztorach), wymagała wykorzystania niezliczo-

nych informacji i wiedzy o otaczającym świecie.  

Święty Augustyn z Hippony w dziele De doctrina christiana wspomniał, że 

wiedza posiada wartość wyłącznie wtedy, gdy prowadzi do zbawienia, bynajm-

niej nie jako wartość sama w sobie
50

. Mimo iż sam miewał nierzadko problemy 

                                                 
49 Martianus, De nuptiis Philologiae et Mercurii 8, 813, s. 308. 
50 Augustinus Hipponensis, De doctrina christiana II, XL, 60, ed. J. Martin, CCSL t. 32, Turnhout 1962.  
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z realizacją owej zasady
51

, wskazanie utylitarnego celu wykorzystania wiedzy 

świeckiej (w zbawczym kontekście) stało się jedną z fundamentalnych myśli 

wczesnego średniowiecza. Rzecz jasna, jej wprowadzenie do praktyki życia inte-

lektualnego i społecznego nastręczało wiele problemów, wiązało się bowiem  

z koniecznością odpowiedzi na pytanie, którędy wyznaczyć granicę między tym, 

co nas prowadzi ku zbawieniu, a tym, co od niego oddala. W każdym bądź razie 

poruszona w artykule problematyka uwidacznia to, że dla wczesnośredniowiecz-

nej, łacińskiej Europy wiadomym było, że spełnienie powinności „dobrego” 

chrześcijanina wymaga poświęcenia przynajmniej minimum uwagi dla niezbędnej 

wiedzy o świeckim charakterze – arytmetyce, geometrii, astronomii, geografii, itd. 

Dodajmy, że zagadnienie czasu jest tylko jednym z wielu tematów, w których wy-

chodzi na jaw, że wiedza naukowa, a w tym obserwacje empiryczne, były dla 

chrześcijańskiego społeczeństwa średniowiecznej Europy niezbędne do realizacji 

celów ideologicznych, a także właściwego funkcjonowania systemu społecznego, 

w którym istotną rolę odgrywały religijna obrzędowość i symboliczne rytuały. 
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Summary 

Orientation in the Time and the Timekeeping in the Early Middle Ages 

The paper deals with the timekeeping in the Early MiddleAges (i.e. between 7th and 11th Cen-

tury). The timekeeping was motivated for example by the religious obligations (the date of Easter 

or exact times of all daily prayers in the monasteries) and due to it many of the Early Medieval in-

tellectuals paid close attention to an astronomical context of the timekeeping. This article points 

out the definitions of basic timekeeping categories (year, month, week, hour etc.) and their astro-

nomical and geographical bases according to pre-scholastic thinkers. 

Keywords: timekeeping, astronomy, geography, Martianus Capella, Isidore of Seville, S. Bede 

the Venerable, Hrabanus Maurus, Gerbert of Aurillac 
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Streszczenie 

Tekst artykułu jest rozwinięciem tematu podstawowych ograniczeń stojących przed badaczami 
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Wstęp  

W części pierwszej zostały opisane główne problemy związane z rozumie-

niem obszaru zagadnień sztucznej inteligencji (AI), problemy związane z sa-

mym jej rozumieniem oraz zagadnienie jej interdyscyplinarnego charakteru. 

Podano kilka różniących się od siebie określeń definicyjnych AI, ale także jej 

przedmiot i metodologię. Zwrócono także uwagę na kłopoty terminologiczne 

omawianego zagadnienia, wynikające zarówno ze struktury prowadzonych ba-

dań (inaczej np. w informatyce, a inaczej w psychologii poznawczej), jak i sa-

mych problemów translatorskich czy też wynikających z kontekstów czysto hi-

storycznych. Inna kwestia podniesiona w części pierwszej to problem ścisłych  

i jednoznacznych pojęć w naukach kognitywnych. Nie ma np. jednej precyzyjnej 

definicji agenta wykorzystywanej powszechnie w określaniu zachowań syste-

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.06
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mów sztucznej inteligencji, a różnica pomiędzy agentem a obiektem lub pro-

gramem komputerowym jest nieprecyzyjna. 

Próbowano również na kilku przykładach określić (choć pobieżnie) naturę 

inteligencji i omówić wstępnie paradygmat kognitywistyczny. Zaniedbuje on 

fakt, iż inteligentni agenci, czyli ludzie, zwierzęta, roboty, są ucieleśnieni i funk-

cjonują w rzeczywistym świecie fizycznym, co prowadzi do istotnych braków 

przy próbie zrozumienia i wytłumaczenia zjawiska inteligencji. Odniesiono się 

w ten sposób do klasycznych modeli, które rozwinęły się w myśl wspomnianego 

paradygmatu kognitywistycznego i skupiają się na modelowaniu zaawansowa-

nych procesów, takich jak rozwiązywanie praktycznych problemów, rozumowa-

nie czy formułowanie wniosków (zilustrowanych kilkoma przykładami). 

W części pierwszej zwrócono również uwagę na kilka dobrze znanych proble-

mów z klasycznymi systemami, gdzie w sporej części społeczności naukowców 

zajmujących się AI panuje zgodne przekonanie o tym, że klasycznym systemom 

brakuje niezawodności, trwałości i możliwości uogólnienia, których nie da się 

rozwijać w czasie rzeczywistym. Inne problemy to zarzuty pod adresem kla-

sycznych systemów i ich zorientowanie na cel, hierarchiczne zorganizowanie, 

oraz centralne przetwarzanie informacji. 

Konieczne wydaje się zatem omówienie w tej części tak zwanego problemu 

ramy (frame problem), uziemienia oraz braku wcielenia i umieszczenia. Ma to 

związek z tym, że maszyny nie mają na razie szans na samoświadomość, tzn. nie 

zdają sobie sprawy z faktu własnego istnienia, a co za tym idzie, nie potrafią 

prawidłowo odnieść się do własnej pozycji w otoczeniu. Zagadnienia te w inte-

resujący sposób opisuje zespół badawczy pod kierownictwem Rolfa Pfeifera  

i Christiana Scheiera w książce Understanding Intelligence (Pfeifer, Scheier 

1999), skąd zaczerpnięto obszerne przykłady. Ciekawe przykłady przytoczone 

poniżej pochodzą z pracy D.C. Dennetta pod tytułem Brainchildren essays on 

designing minds (Dennett 1998, 183). Obszerna krytyka problematyki modeli AI 

jest dobrze znana i poparta wieloma przykładami, dlatego ograniczymy się tylko 

do kilku reprezentatywnych. 

W dalszej części staramy się wykazać i zilustrować przykładami, iż jednym 

z problemów z klasyczną AI jest to, że nie poświęca się w nich dostatecznej 

uwagi rzeczywistemu światu. Właściwie wszystkie podstawowe problemy kla-

sycznego AI dotyczą relacji agenta z realnym światem, a w szczególności – jego 

interakcji z nim. 

Jakie zatem istnieją systematyczne sposoby radzenia sobie z tymi interak-

cjami? Należy bardziej szczegółowo przyjrzeć się tym, wspomnianym powyżej, 

specyficznym zagadnieniom: problem ramy, problem uziemienia symbolu, 

braku ucieleśnienia i usytuowania. Wspomnieć należy również przy tym te-

macie o problemie homunkulusa i problemie podłoża inteligencji. 
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Problem ramy  

Jak podaje Rolf Pfeifer i Christian Scheier w książce Understanding Intelli-

gence, tak zwany problem ramy pierwotnie został wskazany przez McCar-

thy’ego i Hayesa w 1969 r., i w swoim czasie wzbudził większe zainteresowanie 

(por. Pulyshyn 1987). Występuje on w kilku wariantach i nie ma jednej nad-

rzędnej interpretacji (por. Haselager 1997). Centralne zagadnienie dotyczy tego, 

jak stworzyć model zmian (por. Janlert 1987). W jaki sposób model środowiska 

zmieniającego się w sposób ciągły może pozostawać w zgodzie ze światem rze-

czywistym? Zakładając, że model składa się ze zbioru logicznych propozycji 

(które w istocie odnoszą się do każdej reprezentacji), jakaś propozycja może zmie-

nić się w jakimś punkcie w dowolnym czasie (por. Fodor 1983, Pylyshyn 1996). 

Bardzo interesująco przedstawia się popularny problem ramy użyty w przy-

kładzie Daniela Dennetta w książce Brainchildren essays on designing minds, 

autora, który zajmuje się filozofią umysłu od wielu lat. Początkową sytuację opi-

saną w przykładzie Dennetta można zilustrować jako robota o określonej repre-

zentacji. Składa się ze zbioru różnych propozycji, jak określona przestrzeń  

i przedmioty (Rl – robot, pokój), R1
1
 i przedmioty (wózek, baterie), i tak dalej. 

Trafne wydaje się przytoczenie eksperymentu, aby zobrazować najistotniejsze 

zagadnienia z nim związane. Dennett przedstawił doświadczenie w formie na-

stępującej opowieści:
2
  

Pewnego razu był robot, nazwany przez swoich twórców R1. Jego jedynym zadaniem 

było znaleźć rozwiązanie problemu. Pewnego dnia jego projektanci zaplanowaliby na-

uczyć go, że jego zapasowa bateria (jego cenna dostawa energii) została zamknięta  

w pokoju z bombą mającą wkrótce wybuchnąć. R1 zlokalizował pokój i klucz do drzwi  

i sformułował plan, by uratować swoją baterię. W pokoju był wózek, na którym znajdo-

wała się bateria. R1 założył hipotetycznie, że pewne działanie, które nazwano WYCO- 

FANIE WÓZKA Z POKOJU, doprowadzi do usunięcia baterii z niebezpiecznego poko-

ju. Niezwłocznie zadziałał i udało mu się usunąć baterię z pokoju, zanim wybuchła bom-

ba, niestety, owa bomba również była na wózku. R1 wiedział, że bomba jest na wózku, 

ale nie rozumiał, że ciągnąc wózek, wyciąga bombę wraz z baterią. Biedny R1 nie za-

uważył tej oczywistej implikacji swojego zaplanowanego działania (Dennett 1998, 183). 

Podejście drugie. Zdaniem projektantów „rozwiązanie jest oczywiste”, „nasz następny 

robot musi zostać zmuszony, by rozpoznać nie tylko zamierzone implikacje swoich czy-

nów, ale również implikacje ich efektów ubocznych, przez dedukowanie tych implikacji 

z opisów, których używa w formułowaniu swych planów”. Swojego następnego robota 

nazwano deducer R1D1. Umieszczono R1D1 w prawie takiej samej sytuacji, jak R1,  

i gdy robot wpadł na pomysł WYCOFANIE WÓZKA Z POKOJU, zaczął zgodnie z tym, 

jak go zaprojektowano, rozważać implikacje takiego kursu działania. Gdy tylko skończył 

dedukować, że wyciągnięcie wózka z pokoju nie zmieni koloru ścian w tymże pokoju, 

                                                 
1  Oznaczenia R1D1, R2D2 są żartobliwą aluzją do samodzielnie myślących robotów występują-

cych w sadze filmowej Gwiezdne Wojny (ang. Star Wars) w reżyserii G. Lucasa. 
2  Przytaczane fragmenty opowieści angielskojęzycznej występują w dość swobodnym tłumacze-

niu własnym. 
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zaczął dedukować dalsze implikacje dotyczące tego, że wyciąganie wózka spowoduje 

więcej obrotów kół, niż jest kół na wózku, i kolejne, kiedy bomba eksplodowała (por. 

Dennett 1998, 183–184). 

Podejście trzecie. Programiści doszli do wniosku, że należy „nauczyć tego robota różnic 

między implikacjami istotnymi i nieistotnymi” i „nauczyć go ignorować te nieistotne”. 

Opracowali więc metodę oznaczania implikacji jako istotnych, bądź nieistotnych dla ak-

tualnego projektu i na krótko zainstalowali tę metodę w ich następnym modelu, robocie 

deducer, R2D1. Kiedy poddano R2D1 testowi, który tak jednoznacznie unicestwił jego 

poprzedników, byli zaskoczeni, widząc, jak robot siedzi zupełnie spokojnie, nie porusza-

jąc się na zewnątrz pokoju, w którym jest bomba, i rozważa rodzaj płótna, ojczystą barwę 

i następne implikacje. Na ponaglenia ze strony projektantów oraz pytania, robot odpo-

wiedział „pracowicie ignoruję jakieś tysiące implikacji, zdecydowałem się być nieistot-

ny. Gdy tylko znajduję nieistotną implikację, umieszczam ją na wykazie tych, które mu-

szę zignorować i …” bomba wybuchła po raz trzeci (por. Dennett 1998, 184). 

Komentarze i próby rozwiązania problemu ramy 

Idąc za przykładem R. Pfeifera i C. Scheiera w książce Understanding Intel-

ligence, interesująca w podanym wyżej przykładzie jest nie sama opowieść, lecz 

intrygujące spostrzeżenia, które można sformułować w kilku punktach (Pfeifer, 

Scheier 1999). 

1.  W pierwszym przypadku rozważamy zachowanie R1, gdzie materiał zgro-

madzony we wspomnieniu robota ma tak zwany problem ramy, podobnie 

jak robot R1D1 i R2D1 (musi określić, co ma do dyspozycji: że wewnątrz 

pokoju znajduje się wózek, bateria, bomba itd., że są ściany o wybranym ko-

lorze (w podanym przykładzie jest to kolor niebieski), musi określić położe-

nie poszczególnych elementów i ich ułożenie względem siebie, itd.). 

Wszystkie roboty R1, R1D1 i R2D1 używają symbolicznej reprezentacji sy-

tuacji, by nakreślić wnioski i kierować zachowaniem. W tej szczególnej sy-

tuacji przesuwanie wózka ma skutek uboczny, gdyż bomba również się prze-

suwa. Niestety, robot nie wie, że ma to ze sobą ważny związek. To, co dla 

człowieka, który obserwuje sytuację, jest oczywiste, robotowi musi być wy-

tłumaczone. 

2.  W drugim przypadku R1D1 próbuje brać pod uwagę ogromną liczbę poten-

cjalnych skutków ubocznych. Ocenianie wszystkich tych skutków, w więk-

szości nieistotnych, zabiera mu bardzo wiele czasu. Interesującym efektem 

jest fakt, że przesuwanie wozu nie zmienia koloru pokoju, co jest całkowicie 

nieistotne w aktualnej sytuacji. 

3.  Natomiast R2D1 próbuje odróżniać konsekwencje istotne od nieistotnych. 

Ale musi rozważyć wszystkie, jakiekolwiek by one nie były, co nie daje mu 

nad poprzednikiem żadnej znaczącej przewagi.  

Znalazło się kilka propozycji rozwiązania problemu ramy (por. Winston, 

McGraw-Hill 1975, Collins, Smith 1992). Jedną z nich jest strategia śpiącego 
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psa (terminologia angielskojęzyczna: sleeping dog strategy), w której robot jest 

zaprogramowany, by założyć, że jeżeli coś jawnie nie jest zmienione, to nie 

zmieniło się w ogóle. Fizyczne przedmioty zwykle nie przestają istnieć, jeżeli 

nic się z nimi nie dzieje, nie zaczynają bez przyczyny latać ani nie zmieniają ko-

loru w jednej chwili, chyba że zostałyby pomalowane, i tak dalej. Robot wów-

czas polega na tym założeniu podczas planowania swojego kursu działania. 

(Jakkolwiek kostki lodu mogą stopić się, to znaczy, mogą przestać istnieć bez 

wyraźnej przy nich manipulacji). Bomba na wózku zmienia swoje położenie, je-

żeli wózek zmienia swoje położenie. Ten jeden fakt musi być wyraźnie repre-

zentowany, co oznaczałoby, że istnieje bardzo wiele relacji tego rodzaju, wyma-

gających znacznych przestrzeni pamięci, łącznie do ich reprezentacji, lub robot 

musi wnioskować, że bomba również się przemieści. Jak widać, jest bardzo wie-

le możliwych wniosków, które mogą zostać sformułowane, a określanie ich zna-

czenia nie pomaga (jak odkrył deducer R2D1). Choć strategia śpiącego psa jest 

często przydatna, to nie rozwiązuje problemu śpiącego psa w zupełności. Dla 

przykładu, to nie rozwiązuje problemu znajdowania przez robota sposobu, by 

określić związek relacji, nie sprawdzając wszystkich wniosków po kolei. Jak 

widać z powyższych spostrzeżeń, zakres potencjalnych problemów jest prze-

ogromny (por. Scheier 1999).  

W literaturze przedmiotu wielokrotnie próbowano rozwiązać i przeanalizo-

wać cytowany wcześniej przykład (por. Minsky 1974). Schank (por. Schank, 

Colby 1973; Schank 1972) i Abelson (por. Abelson 1973) sugerowali, że uwaga 

robota powinna być skupiona na mających związek wnioskach, określonych 

wcześniej przez ramy (lub scenariusze). Zaproponowano i podawano podobny 

przykład scenariusza, który skupia uwagę na rzeczach zdarzających się w restau-

racjach (por. Newell 1973). McCarthy (por. Brown 1987; McCarthy 1980) suge-

rował opis, który jest również sposobem ograniczenia liczby wniosków. Wszy-

scy oni przedstawiali sytuację, gdzie R1, R1D1 i R2D1 stoją przed stołem. Za-

inicjowano tym samym kolejny problem, zwany do dzisiaj problemem ramy  

i umiejscowienia. 

Dla dowolnego robota – spośród wymienionych powyżej – z jego aktualnej 

perspektywy, filiżanka jest za piłką i ta relacja znajduje odzwierciedlenie  

w symbolicznym opisie używanym do reprezentowania jego środowiska. Jeżeli 

zatem R1, R1D1 i R2D1 przesuwa się od innej strony stołu, symboliczny opis 

musi być zaktualizowany, z perspektywy robota, piłka jest teraz za filiżanką. Je-

żeli robot ma duży zbiór takich opisów (dużo, ale nie wszystkie), może będzie 

musiał zostać zaktualizowany podczas okrążania stołu. Znalezienie zatem wła-

ściwego opisu stanowi duży problem. Na przykład, jeżeli R1, R1D1 i R2D1 

zmieniają pozycję względem stołu, relatywne pozycje piłki i filiżanki względem 

siebie się zmieniają, ale piłka i filiżanka są nadal dokładnie w tych samych miej-

scach. W symbolicznym podejściu musi zostać znaleziona droga, w celu od-

zwierciedlenia zmian w położeniu obiektów w stosunku do robota, ale bez 
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zmiany reprezentacji ich absolutnej pozycji. Usytuowany agent może jedynie 

przypatrywać się sytuacji (por. Pfeifer, Scheier 1999). 

Istnieją próby rozwiązania problemu na poziomie logicznym, w pewnym 

sensie od wewnątrz. Problem, jakkolwiek jest prawdziwy, dotyczy interakcji 

systemu ze środowiskiem: jak modele zmieniającego się środowiska mogą zo-

stać utrzymane w zgodzie ze środowiskiem? To nie jest problem logiki, a raczej 

modelowania świata. 

Inny problem powstaje przy modelowaniu prawdziwego świata i jest zwią-

zany z problemem ramy. Jeżeli RlDl porusza się dookoła stołu, dużo reprezenta-

cji modelu RlDl musi zostać uaktualnionych, chociaż tylko pozycja RlDl się 

zmienia. W prawdziwym świecie nie jest dla nas konieczne, byśmy budowali re-

prezentację sytuacji. Po pierwsze: możemy po prostu popatrzeć na sytuację, co 

zwalnia nas z konieczności uciążliwego procesu aktualizacji. Ponadto możemy 

wskazać stan aktualny (ułożenie, stan rzeczy), rozmawiając o nim. Jako robot 

RlDl mógłby również skorzystać z tych możliwości, gdyby był właściwie zapro-

jektowany (por. Pfeifer, Scheier 1999). 

Zgodnie z propozycjami zawartymi w rozważaniach Janlert, problem ramy 

ma dwa aspekty (por. Janlert 1987). Nasze roboty Rl, RlDl i R2D1 zawodziły  

z jednego powodu: jest to problem przewidywania, z którym mamy do czynienia 

przy określaniu, co jest istotne. Inny problem, nazwany problemem kwalifikacji, 

jest jednak bardziej skomplikowany i trudny do rozwiązania. Polega on na okre-

ślaniu warunków, w jakich dane działanie może być zastosowane. Na przykład, 

jeżeli próbujemy dostać się do samochodu, musimy założyć, że nie ma żadnej 

bomby w samochodzie, że nikt nie wrzucił cukru do zbiornika na paliwo, że nikt 

nie wyjął silnika, że żaden szkodnik nie jest w samochodzie, że żadne niebez-

pieczne zwierzę nie jest w samochodzie, że sprzęgło jest nadal w tym sam miej-

scu, i tak dalej, w nieskończoność. 

Inny przykład: siadając na krześle, jawnie nie zakładamy, że ono się nie 

złamie. Nie musimy tego robić, ponieważ możemy być pewni, że jeżeli byłby 

problem, rozpoznalibyśmy go (dodajmy, że ta strategia może czasami zawieść  

i zdarza się przecież, że krzesło się załamie, a my lądujemy na podłodze). Lu-

dzie z pewnością jawnie nie zakładają, że te warunki wstępne są dane. Ponieważ 

„jesteśmy zakorzenieni” (problem usytuowania lub problem uziemienia symbo-

lu) w naszym środowisku, znamy rzeczy, które musimy sprawdzić. By właści-

wie funkcjonować w zmieniającym się środowisku, robot musi jakoś zostać wy-

posażony w takie same umiejętności (por. Pfeifer, Scheier 1999). 

Problem ramy wydaje się problemem podstawowym i jest zawsze głównym 

i charakterystycznym dla każdego podejścia do modelowania świata. Każdy 

model zmieniającego się środowiska przedstawia sobą problem ramy. Im bar-

dziej wyszukany i złożony model, tym więcej problemów ramy ukazuje. W ten 

sposób widzimy, że problem ramy egzystuje nie tylko dla tradycyjnych modeli 

AI, ale dla wszystkich modeli generalnie. Ważnym celem inteligentnego projek-
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towania systemów jest pomniejszenie implikacji wynikających z problemu ra-

my. Podejście ucieleśnionych nauk kognitywistycznych ma w pierwszej kolej-

ności pomniejszyć ilość problemów wynikających z modelowania świata. 

Problem uziemienia symbolu nawiązuje do sposobu, gdzie symbole odno-

szą się do realnego świata. Po raz pierwszy został omówiony przez Stevena Har-

nada (por. Harnad 1990, 335–346). Na przykład w sytuacji, gdy naukowiec pa-

trzy na obraz filiżanki na monitorze komputera, mamy do czynienia z proble-

mem uziemienia symbolu. Naukowiec nie ma żadnej trudności z łączeniem fili-

żanki w prawdziwym świecie z symbolem filiżanka na ekranie komputera. Ale 

jeżeli robot jest zaprogramowany z symbolami reprezentującymi przedmioty  

i musi samodzielnie współdziałać ze środowiskiem, to musi być w stanie spo-

rządzić mapę sensorycznej symulacji (od samej filiżanki) w swojej wewnętrznej 

symbolicznej reprezentacji (słowa filiżanka). Problem ten wydaje się niezwykle 

skomplikowany zarówno dla maszyny, jak i budowy modelu takiej symbolicznej 

reprezentacji. Dla ludzi nie przedstawia on żadnego kłopotu. 

W tradycyjnej AI symbole są zazwyczaj określone w sposób czysto syntak-

tyczny, i to w taki sposób, w jaki odnoszą się do innych symboli, jak są przetwo-

rzone przez jakiegoś interpretatora (por. Nevell, Simon 1976). Relacja symboli 

do zewnętrznego świata rzadko jest wyraźnie omawiana. Innymi słowy, zajmu-

jemy się zamkniętymi systemami, nie tylko w AI, ale w informatyce ogólnie.  

Z wyjątkiem aplikacji czasu rzeczywistego. Relacja symboli (np. w aplikacjach 

bazy danych) do zewnętrznego świata nigdy nie jest dyskutowana, przyjmujemy 

takie założenie z góry jako coś, co jest nam dane bez weryfikacji (por. Nevell, 

Simon 1976). Zakładamy, że tak projektanci, jak i potencjalni użytkownicy wie-

dzą, co symbole oznaczają (np. własność, liczba sztuk, cena produktu). 

Ten pomysł dominujący jest również w lingwistyce, gdzie taką korelację 

przyjmuje się za pewnik. To znaczy, że symbole lub zdania w pewien sposób 

korespondują ze światem zewnętrznym. Badanie znaczeń odnosi się wtedy do 

tłumaczenia zdań do pewnego rodzaju reprezentacji opartej na logice, w której  

i semantyka jest wyraźnie zdefiniowana (por. Winogrady, Flores 1986, 18). 

Natomiast używanie symboli w systemie komputerowym nie jest żadnym 

problemem, o ile uczestniczy w tym ludzki interpretator, od którego oczekuje 

się, że będzie zdolny do tworzenia odpowiednich relacji z zewnętrznymi świa-

tami. Relację taką zwykło się nazywać mapowaniem i opiera się ją na doświad-

czeniu w interakcjach z prawdziwym światem. Jakkolwiek, gdy tylko odsuwamy 

ludzkiego interpretatora od pętli, jak w przypadku autonomicznych agentów, 

musimy wziąć pod uwagę, że system musi współdziałać ze środowiskiem samo-

dzielnie. W ten sposób, znaczenie symboli musi być opierane na własnej inte-

rakcji systemu z prawdziwym światem. 

Symboliczne systemy, takie jak programy komputerowe (w których symbole 

odnoszą się tylko do innych symboli), nie są uziemione, ponieważ nie łączą 

symboli, których używają względem zewnętrznego świata. Symbole te mają 
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znaczenie tylko dla projektanta lub użytkownika, nie dla samego systemu. Ro-

bot/komputer (autonomiczne oprogramowanie) ma problem, ponieważ próbuje 

sporządzać mapę czuciowego pobudzenia przedmiotu (np. filiżanki) i przełożyć 

go na wewnętrzny symbol – słowo filiżanka. Zapewnienie robotowi tej umiejęt-

ności jest wyjątkowo trudne, nawet w prostych przypadkach, a co dopiero dla 

struktur bardziej złożonych (por. Pfeifer, Scheier 1999). 

Mapowanie to zawsze będzie miało miejsce, jeżeli w systemie będą obecne 

symbole. Należałoby szerzej pokazać, że problem uziemienia symbolu jest  

w rzeczywistości artefaktem symbolicznych systemów i znika, jeżeli zastosuje 

się inne podejście. Szczególnie, jak pojęcia mogą rozwinąć się w interakcji au-

tonomicznego agenta z jego środowiskiem, bez potrzeby wprowadzania symboli 

jakiegoś rodzaju w agencie. Słowo pojęcie, zamieszczone w tej części, ujęto  

w cudzysłów, by wskazać, że nie chodzi o symboliczne pojęcia lub koncepcje. 

Przez długi czas problem uziemienia symboli przyciągał niewiele uwagi w AI 

lub naukach kognitywnych, nigdy nie był też zbytnim problemem w informatyce 

ogólnie. Podejście to zmieniło się w wyniku ponownego zainteresowania się au-

tonomicznymi robotami. 

Problem wcielenia i umiejscowienia 

Podążając śladami rozważań autorów Rolfa Pfeifera i Christiana Scheiera  

w książce Understanding Intelligence, zauważymy, że problem wcielenia odnosi się 

do faktu, że abstrakcyjne algorytmy nie współdziałają z prawdziwym światem. Po-

daje się, że Rodney Brooks swego czasu siłą przeforsował pogląd, że inteligencja 

wymaga ciała (Brooks 1991, 569–595). Twierdzi on, że tylko jeżeli system jest ucie-

leśniony, możemy wiedzieć na pewno, że jest on w stanie współgrać z prawdziwym 

światem. Ponadto systemy, które nie są ucieleśnione, stwarzają problem uziemienia 

symbolu. Ich połączenie z zewnętrznym światem wymaga ludzkiego interpretatora 

zorganizowanego w działającej pętli (por. Pfeifer, Scheier 1999). 

Wielu naukowców pracujących nad AI rozpoznało ten problem i pracowało 

nad jego rozwiązaniem. Dla przykładu, Margaret Boden zauważyła, w pracy pod 

tytułem Artificial Intelligence and Natural Man,  

W codziennym życiu zwykle masz świadomość swojego „miejsca” głównie dlatego, że 

zewnętrzny świat jest po to, by przypomnieć ci, co masz zrobić lub czego nie zrobiłeś. 

Na przykład możesz sprawdzić, czy już dodałeś esencję waniliową, wąchając lub próbu-

jąc mikstury, lub przez sprawdzenie przepisu, który przygotowałeś w takim właśnie celu. 

System obliczeniowy, który rozwiązuje problemy „wewnątrz swojej głowy”, będzie po-

prawnie postrzegać i działać w prawdziwym świecie, ale musi mieć dostępne wszystkie 

potrzebne narzędzia, by dokonać właściwej interpretacji (Boden 1977, 373). 

W tym czasie znaczenie interakcji prawdziwego świata w kontrolowaniu za-

chowania było w pełni rozpoznane i uznane, jakkolwiek implikacje – przez 
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wcielenie – nie zostały opracowane, zrozumiano to dopiero, gdy ludzie zaczęli 

używać robotów do badania natury inteligencji. 

Jako ucieleśnione systemy, roboty mają potencjał, by rozwiązać problem 

uziemienia symbolu (przypisania go właściwej sytuacji), ale to z kolei wymusza 

od nich umiejscowienia (situatedness). Agent jest umiejscowiony, jeżeli może 

pozyskać informacje o aktualnym stanie rzeczy za pomocą sensorów, podczas 

interakcji z otoczeniem. Umiejscowiony agent współdziała ze światem samo-

dzielnie, bez interweniującego człowieka. Aby zilustrować ten punkt widzenia, 

weźmy pod uwagę system całkowicie pozbawiony umiejscowienia. 

Wystarczy wyobrazić sobie zdalnie sterowane urządzenie, takie jak samo-

chodzik, ale bez czujników czy sensorów. Samochód-zabawka jest kontrolowa-

ny tylko dzięki informacjom od operatora konsoli. Nie posiada żadnych infor-

macji o aktualnej sytuacji ze swojej własnej perspektywy. Umiejscowiony agent 

ma potencjał, by nabyć swoją własną historię, jeżeli jest zaopatrzony w odpo-

wiednie mechanizmy. Aby zrozumieć umiejscowienie (umieszczenie, osadzenie) 

i aby móc zaprojektować umiejscowionych agentów, musimy przyjąć perspek-

tywę agenta, nie obserwatora. Przy tworzeniu „rozumowania” umiejscowionych 

agentów (np. zwierząt), ważne jest, by uświadomić sobie, że świat wygląda zu-

pełnie inaczej z perspektywy zwierzęcia niż z naszej własnej. Mrówki czy 

pszczoły, na przykład, mają zupełnie inne oczy tak więc to, co one widzą, nie 

jest tym, co widzimy my (por. Pfeifer, Scheier 1999). 

Przy projektowaniu umiejscowionych agentów, zaadaptowanie perspektywy 

agenta jest niezwykle ważne, ponieważ programy, które kontrolują działania 

agenta, są oparte na danych sensorycznych, które robot (autonomiczny program, 

maszyna) zbiera. Relacje między obserwatorem i agentem mają fundamentalne 

znaczenie. Okazuje się, że umiejscowieni agenci, agenci mający możliwość osa-

dzenia (umiejscowienia), dużo lepiej działają w czasie rzeczywistym, ponieważ 

wykorzystują interakcje z otoczeniem i dlatego pomniejszają ilość wymagające-

go modelowania świata (zob. Pfeifer, Scheier 1999). 

Na uwagę zasługuje fakt, że wcielenie automatycznie nie sugeruje umiej-

scowienia. Agenci mogą zostać zaopatrzeni w szczegółowe modele otoczenia do 

wykorzystania w procesach planowania. Jeżeli te plany będą znacząco wykorzy-

stywane w procesie kontrolowania agenta, to będzie to znaczyło, że nie jest on 

umiejscowiony. Co więcej, systemy zorientowane na cel, oparte na planowaniu, 

szybko wpadają na kombinatoryczne problemy (por. Chapman 1987, 333–378). 

Jeżeli prawdziwy świat ciągle się zmienia, jednym z głównych problemów jest 

utrzymywanie modeli w zgodzie ze środowiskiem. 

Zbadanie problemu zachowywania się w prawdziwym świecie pokazuje, iż 

nie jest ani konieczne, ani pożądane opracowanie bardzo obszernych i szczegó-

łowych modeli (por. Brooks 1991, 569–595; Suchman, 1987; Winograd, Flores 

1986). Im bardziej wszechstronne i bardziej szczegółowe modele, tym silniej 

agent będzie dotknięty przez problem ramy. Najczęściej tylko mała część śro-
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dowiska agenta ma związek z jego zachowaniem. Ponadto, zamiast wykonywa-

nia rozległych operacji wnioskowania na modelach lub reprezentacjach usytu-

owany agent może wchodzić w interakcje z aktualną sytuacją. Prawdziwy świat 

jest, w pewnym sensie, częścią wiedzy (sygnujemy inaczej słowo wiedza, aby 

zaznaczyć, że w AI użycie pojęcia wiedzy stosowane jest w sposób niestandar-

dowy. Standardowy sposób odnosi się do struktur wiedzy, które są reprezento-

wane wewnętrznie) w której agent musi zachować się właściwie. W pewnym 

sensie świat jest jego najlepszym modelem. 

Koncepcja usytuowania (umiejscowienia) przyciąga w ostatnich czasach wielu 

badaczy z różnych dyscyplin i jest źródłem dużego zainteresowania. Pomysły te 

prowadzą do gorących dyskusji o naturze inteligencji i generują powstawanie sze-

regu ciekawych rozwiązań. Obszerne omówienie wspomnianego zagadnienia 

można znaleźć w piśmie „Cognitive Science” (1993) – w całości zostało poświę-

cone roli umiejscowienia w naukach kognitywnych (por. Clancey 1997).  

Inne podstawowe problemy 

Na tym tle rozważań istnieją jeszcze inne dość ważne kwestie dotyczące 

sztucznej inteligencji. Kilka innych problemów na temat klasycznych systemów 

można znaleźć w obszernej literaturze, a mianowicie wspomniany wcześniej 

problemem homunculusa i problemem bazowego podłoża. Homunculus do-

słownie znaczy mały człowiek, tutaj używa się tego pojęcia w znaczeniu mały 

człowiek w głowie. Problem homunculusa lub błąd homunculusa odnosi się 

do kołowych procesów psychologicznych. Procesy te są kołowe, ponieważ 

przypisują jakiemuś wewnętrznemu mechanizmowi (homunculusowi) badanie  

i śledzenie w pierwszej kolejności psychologicznych właściwości (por. Pfeifer, 

Scheier 1999). Na przykład teoria wizji (theory of vision) postuluje, że jest  

w mózgu mechanizm, który skanuje, obserwuje, bada obrazy na siatkówce oka. 

Taka teoria byłaby bezsensowna, jakkolwiek skanowanie, obserwacja i badanie 

są przykładami wizualnych procesów, które ta teoria ma naświetlić w pierwszej 

kolejności (zob. Gregory 1987, 313; Gregory 1998). Innymi słowy, teoria zakła-

da pewien stan rzeczy i określa jego wyjaśnienie. Używany, by skrytykować 

systemy AI, termin homunculus wyznacza podsystem, który wykonuje czynno-

ści określone w kategoriach czysto formalnych (jak w paradygmacie kognitywi-

stycznym). W pewnym sensie, homunculus jest konieczny do uzasadnienia, że 

system formalny jest przeznaczony do wyjaśniania. 

Powracając do przytoczonego wcześniej przykładu, można dostrzec, że ro-

bot R2D1 nie umiał określić implikacji mających związek z problemem. W od-

niesieniu do problemu homunculusa prawdziwy problem jest taki, że nie jest 

możliwe ustalenie znaczenia wnioskowania na podstawie czysto formalnej (tzn., 

badając tylko bazę danych symbolicznych reprezentacji i nakreślając tylko na tej 
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podstawie wnioski). Połączenie ze środowiskiem jest wymagane dla znaczenia 

reprezentacji. Innymi słowy, problem homunkulusa i problem uziemienia 

symbolu są ze sobą blisko związane. System zawierający nieuziemione symbole 

zawsze będzie wymagać homunculusa nadającego im sens (zob. Searle 1992; 

Dennett 1991; Edelman 1992).  

Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, nad którą należy się zastanowić, 

aby doprowadzić naszą dyskusję nad fundamentalnymi problemami do końca. 

Pozostał jeszcze, nadal dosyć znaczący, problem podlegającego podłoża (pro-

blem of the underlying substrate). Istnieje pogląd, że prawdziwa inteligencja 

wymaga biologicznego podłoża jako podstawy. Tylko naturalne umysły mogą, 

według tego poglądu, wytworzyć prawdziwą inteligencję. Zauważyć należy, że 

to zagadnienie nie odnosi się tylko do klasycznego AI, ale dotyczy wszelkich 

starań zmierzających do tworzenia inteligentnych systemów. Na tyle, na ile mo-

żemy powiedzieć, nie ma w zasadzie do tej pory dowodów na niemożność po-

siadania inteligencji przez podłoża (obiekty) inne niż naturalne mózgi. Ale na-

wet jeśli to okazałoby się prawdą, że biologiczne podłoże jest niezbędne, może-

my nadal używać komputerów i robotów do budowania modeli. 

Spostrzeżenia i inne zagadnienia 

Pojawia się uzasadnione pytanie o konkretne rozwiązania zaistniałych pro-

blemów i alternatywne drogi rozwoju w badaniach nad sztuczną inteligencją. 

Chyba nie da się jednoznacznie i w sposób kompletny odpowiedzieć na te pyta-

nia. Badania nad różnymi rozwiązaniami nadal trwają i pojawiają się obszerne 

omówienia i analizy poszczególnych zagadnień AI. Liczne prace z tego zakresu 

dotyczą sposobów istnienia i działania sztucznych agentów. Doczekały się wielu 

interesujących interpretacji, a jedną z nich, jako przykład problemów, z jakimi 

trzeba się zmierzyć, przytoczymy poniżej. Ciekawie ilustrują takie możliwe 

działania sztucznych agentów poszczególne działania z codziennego życia, jak 

np. banalna dla człowieka czynność spożywania napojów. 

Reprezentatywny i interesujący jest pod tym względem przykład picia za-

proponowany przez Rolfa Pfeifera i Christiana Scheiera w książce Understan-

ding Intelligence.  

[…] W analizie przytoczonego przykładu chodzi o uświadomienie sobie podstawowych 

działań związanych z czynnością picia jakiegoś napoju. Wysoce interesujący i zaskaku-

jący jest fakt, jak ściśle pojęcia związane z ciałem oparte są na doświadczeniach czucio-

wo-ruchowych. Picie odnosi się do płynów, płyny są przechowywane w domu, w spe-

cjalnych pojemnikach, jak filiżanki, kubki czy szklanki, mogą być gorące lub zimnie. Je-

żeli są gorące, można się poparzyć. Gdy podnosimy filiżankę kawy, unosimy ją powoli 

do ust. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że płyny wylewają się, kiedy podniesiemy filiżankę 

zbyt szybko. Przesuwamy filiżankę, dopóki nie dotknie ust i dopóki nie poczujemy tego 

zarówno na ustach, jak i w mięśniach ręki i ramienia. Następnie przechylamy filiżankę  
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i dostosowujemy ruchy ust tak, by płyn mógł wpłynąć do ust. Stosujemy przy tym fi-

zyczne prawo, że powierzchnia płynu pozostaje w poziomie w miarę ruchów pojemnika. 

Wtedy wyczuwamy płyn i jego temperaturę w ustach, i prawdopodobnie w gardle i żo-

łądku. Jesteśmy w stanie również rozpoznawać poszczególne rodzaje cieczy na podsta-

wie ich specyficznych cech, gęstości, lepkości itd. Wtedy mamy do czynienia z czymś, 

co nazywamy ugruntowaniem czuciowo-ruchowym3 (zob. Pfeifer, Scheier 1999).  

Powyższy przykład tylko fragmentarycznie opisuje szereg problemów, z ja-

kimi musi uporać się taki sztuczny agent, aby dokonać (wydawałoby się) tak 

prostej czynności. Każda czynność będzie mieć inny charakter i inną określającą 

ją specyfikę, a zatem będzie uwzględniać inny rodzaj podejścia. Istnieje wręcz 

nieograniczony zbiór działań (codziennego życia) i pewnie nieograniczony zbiór 

sztucznych agentów, aby je uwzględnić w stosunku do działań. Należy pamiętać, 

że można zbudować wielu różnych sztucznych agentów do wykonania (czy 

działania) jednej tylko czynności. 

Powyższy przykład ukazuje jedynie pewien zbiór problemów związanych 

tylko z zagadnieniem sztucznych agentów, a zagadnienia sztucznej AI zasygna-

lizowane w tym artykule obejmują ich cały szereg. Każdy z nich domaga się od-

rębnego i indywidualnego traktowania i zamiast wyjaśniać, generuje kolejne 

problemy, z którymi należy się zmierzyć. 

Podsumowanie  

Uwzględniwszy wszystkie wspomniane wcześniej spostrzeżenia dotyczące 

zagadnień sztucznej inteligencji, można je poddać pewnej systematycznej krytyce: 

— klasyczne systemy AI zostały skrytykowane na różnych płaszczyznach  

z powodu braku trwałości, niemożności uogólniania i działania w czasie rze-

czywistym. Ponadto są sekwencyjne i działają na kolejnych urządzeniach. 

Dodatkowymi powodami krytyki są ich hierarchiczne zorganizowanie i zo-

rientowanie na cel; 

— prawdziwe światy różnią się znacząco od wirtualnych. Światy wirtualne ma-

ją sformułowane stany, istnieje możliwość zebrania kompletnych informacji, 

możliwi są działający operatorzy, a światy są statyczne. Prawdziwy świat 

jest całkiem inny. W szczególności posiada swoją własną dynamikę i zmu-

sza agentów do działania w czasie rzeczywistym; 

— problem ramy dotyczy tego, jak modele części prawdziwego świata mogą 

pozostawać w zgodzie z prawdziwym światem, który cały czas się zmienia. 

Szczególnie trudne jest określenie zmian, które są charakterystyczne dla da-

nej sytuacji, bez konieczności badania wszystkich możliwych zmian. Pro-

blem ramy ma dwa aspekty – problem przewidywania i problem zakwali-

fikowania; 

                                                 
3 Dość swobodne własne tłumaczenie fragmentu anglojęzycznego. 
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— problem umiejscowienia symbolu dotyczy tego, jak symbole odnoszą się do 

prawdziwego świata. Problem ten staje się oczywisty, gdy ludzki obserwator 

zostaje usunięty z pętli i system musi samodzielnie współgrać z otoczeniem. 

Jest to charakterystyczne zagadnienie podejścia symbolicznego – niesymbo-

liczne podejścia nie borykają się z problemem umiejscowienia symbolu; 

— agent jest umiejscowiony, usytuowany, jeżeli zdobywa informacje o środo-

wisku, w którym funkcjonuje, tylko za pomocą swoich sensorów w trakcie 

interakcji ze środowiskiem. Umiejscowiony agent współdziała ze światem 

samodzielnie, bez interweniującego człowieka. Ma potencjał, by zdobyć 

swoją własną historię, wiedzę, jeżeli jest zaopatrzony w odpowiednie me-

chanizmy; 

— chociaż pojawiło się wiele sugestii – możliwych rozwiązań problemów – do-

tyczących klasycznych systemów, wydaje się, że rozwiązanie może zostać 

osiągnięte tylko za pomocą zupełnie nowego podejścia, które skupi się 

głównie na interakcji agenta ze środowiskiem. To jest główny cel badań i za-

interesowania (ucieleśnionych) nauk kognitywnych. 

Tematykę sztucznej inteligencji można traktować różnie i mieć do niej bar-

dziej lub mniej poważny stosunek. Wielu naukowców zagadnienia sztucznej in-

teligencji traktuje w kategoriach hipotez, ale są i tacy, którzy od lat starają się 

zaadaptować elementy sztucznej inteligencji w codziennym życiu. Wyraźnie da-

je się zatem zaobserwować kilka postaw w podejściu do zagadnień AI i można 

pokusić się, aby scharakteryzować pewną typologię stanowisk. Z biegiem czasu 

uzyskały one specyficzne nazewnictwo i znane są obecnie jako postawy pesymi-

sty, tradycjonalisty, pragmatyka i optymisty.  

P e s y m i s t a: To osoba, która daje za wygraną. Pesymista zna podsta-

wowe problemy tradycyjnych podejść do AI, wierzy, że ta krytyka jest po-

wszechnie uznana i silnie wątpi, że istnieją jakieś możliwe alternatywy. Dla nie-

go jedynym rozwiązaniem jest rezygnacja z budowy inteligentnych systemów. 

Przykładem takiego stanowiska są prace omawiające różne widoczne implikacje 

(zob. Winogrady, Flores 1986), które reprezentują krytykę tradycyjnego AI  

i tradycyjnego rozumienia inteligencji, w szczególności w języku naturalnym. 

Ich sugestia jest taka, by zbudować systemy komputerowe, które wspierałyby 

działania człowieka, aby poprzeć i ulepszyć ludzką inteligencję, bardziej niż 

próbować budować inteligentne systemy, co jest według nich daremnym wysił-

kiem. Taka opinia jest dosyć silna wśród inżynierów oprogramowania, którzy 

skupiają się na projektowaniu dla ludzi (tworząc intuicyjne systemy obsługi 

oprogramowania). 

T r a d y c j o n a l i s t a: To osoba, która chce ulepszać klasyczne meto-

dy. Wielu naukowców z kręgu klasycznej AI i psychologii natknęło się na pro-

blemy z klasycznymi podejściami. Oczywiście, jest wiele miejsca dla takich ba-

dań i uzasadnień. Tacy naukowcy realizują rozwiązania przeznaczone do radze-

nia sobie z problemami z klasycznym podejściem. Problemy z uogólnianiem  
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i trwałością, ich zdaniem, mogą być na przykład pokonane głównie za pomocą 

sieci neuronowych. Sieci neuronowe są również masywnie równoległe, toteż nie 

poddają się krytyce sekwencyjności. Istnieje duży obszar zajmujący się plano-

waniem sytuacyjnym, gdzie plany na wyższym poziomie są używane, ale nie 

kontrolują już w tak silny sposób zachowań. Traktowane są jak zasoby dostępne 

na żądanie. Metody podejścia obliczeniowego również zostały znacząco ulep-

szone. Procesory stały się tak szybkie, że zagadnienie czasu rzeczywistego staje 

się coraz mniej problematyczne. Ta lista mogłaby być jeszcze bardziej wydłużona.  

P r a g m a t y k: To osoba pracująca dla praktycznych zastosowań. 

Pragmatyk nie przejmuje się założeniami. Jego celem jest zapewnienie sobie po-

trzebnych rzeczy do pracy. Najlepszym sprawdzianem dla jego rozwiązań jest 

to, czy mogą one zostać wdrożone i rutynowo stosowane w codziennym życiu. 

To, czy program jest nazwany systemem ekspertowym, systemem wspomaga-

jącym podejmowanie decyzji czy inteligentnym agentem jest dla pragmatyka 

całkowicie nieistotne, w przeciwieństwie do tego, czy wspomaga sprzedaż. 

Pragmatyk jest również wolny od tego, by tworzyć kombinacje różnych technik 

i podejść. Na przykład sieci neuronowe mają wspaniałe własności – mogą się 

uczyć i przystosowywać. Są one idealne do dbania o kontrolę czuciowo-ruchową 

na niskim poziomie. Oparte na zasadzie reguł systemy mają tę zaletę, że mogą 

być szybko zbudowane i są łatwe do zrozumienia. Co więcej, mogą być łączone 

z systemami symbolicznego planowania, w myśl pomysłu, że sieci neuronowe 

łączą układy czuciowo-ruchowe niskiego poziomu z zaawansowanymi war-

stwami symbolicznymi. Obecność symbolicznej warstwy ma zaletę ułatwiania 

komunikacji między człowiekiem i robotem. Pytaniem pragmatyka jest: czy to 

działa? Czy ludzie uważają, że jest to warte ich pieniędzy?  

O p t y m i s t a: To osoba wierząca w ucieleśnioną kognitywną naukę. 

Pomimo ulepszeń osiągniętych przez tradycjonalistę, potrzebne jest radykalnie 

inne podejście. W dotychczasowym podejściu do podstawowych problemów 

klasycznego AI (krótko wspomniano jedynie o tak zwanym problemie podlega-

jącego podłoża) pogląd ten generalnie zakłada, że biologiczne podłoże jest wa-

runkiem wstępnym dla istnienia inteligencji. Kształtuje się zatem dość konkret-

ny i prosty wniosek, że w zasadzie nie ma prawa istnieć żaden sztuczny system 

mogący wytworzyć inteligencję. Tworzy się jednak w naukach kognitywnych,  

z dość dużym powodzeniem, różnych syntetycznych agentów. Łączy się nawet 

układy logiczne z systemem nerwowym (np. lecząc choroby lub naprawiając 

słuch lub wzrok), gdzie otrzymuje się coś pośredniego między czymś sztucznym 

a naturalnym (biologicznym). Zastanawiające jest również zasadnicze pytanie  

o możliwość istnienia inteligencji bez biologicznej podstawy. A pytając bardziej 

kategorycznie: czy faktycznie biologiczny mózg i ciało są potrzebne dla zaist-

nienia inteligentnego zachowania? Czy jesteśmy skłonni, by przypisać inteligen-

cję do sztucznych agentów? W tym drugim przypadku, co agenci musieliby 

umieć robić, by być uznanymi za inteligentnych? 
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Intelligence – the Frame Problem, the Grounding Problem,  

the Problem of Lack of Embodiment and Situating. Part 2 

Summary 

The article developes the issue of basic problems that appears to the scholars and creators of 

Artificial Intelligence. It describes and explains for example: the frame problem, the grounding 

problem, the embociement etc. Due to the many pictorial examples even unfamiliar to this field of 

science readers will know and understand the challenge of working with artificial systems. 
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Sterby. Rekonstrukcja i krytyka 

Streszczenie 

James P. Sterba proponuje cztery zasady rozwiązywania konfliktów, które to zasady stanowią, 

jak twierdzi, „złoty środek” dla sprzecznych interesów ludzi i innych istot żywych: (1) zasadę 

ochrony ludzi (działania, które są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb własnych  

i podstawowych potrzeb innych ludzi, są dopuszczalne nawet wtedy, gdy wymagają naruszenia 

podstawowych potrzeb poszczególnych zwierząt i roślin, a nawet całych gatunków bądź ekosys-

temów), (2) zasadę nieproporcjonalności (działania, które spełniają nie-podstawowe lub luksuso-

we potrzeby ludzi, są zabronione, kiedy naruszają podstawowe potrzeby poszczególnych zwierząt 

i roślin, a nawet całych gatunków bądź ekosystemów), (3) zasadę obrony człowieka (działania, 

które bronią ludzi przed szkodliwym naruszeniem ich potrzeb, są dopuszczalne nawet wtedy, gdy 

niezbędne jest pozbawienie życia lub skrzywdzenie poszczególnych zwierząt lub roślin, a nawet 

całych gatunków bądź ekosystemów) oraz (4) zasadę rektyfikacji (zadośćuczynienie jako rekom-

pensata jest wymagane, gdy pozostałe zasady zostały naruszone). Sformułowane przez Sterbę za-

sady środowiskowe, zwłaszcza zasady obrony i ochrony ludzi, zostały poddane przez niektórych 

autorów surowej krytyce. Według tych autorów, zasady obrony i ochrony ludzi mają sens tylko 

wtedy, gdy założymy logicznie, iż obrona i ochrona ludzkiego życia jest moralnie bardziej warto-

ściowa od obrony i ochrony życia innych istot. W ich ocenie, zasady te nie są pod żadnym wzglę-

dem zasadami środowiskowej sprawiedliwości, a raczej zasadami dbającymi wyłącznie o ochronę 

ludzkiego interesu. 

Słowa kluczowe: biocentryzm, antropocentryzm, etyka środowiskowa. 

Wstęp 

James P. Sterba, filozof z Uniwersytetu Notre Dame, zauważa, że „wyzwa-

nie” środowiskowe, zakładające, że tradycyjna etyka jest stronnicza wobec poza-

ludzkich istot żywych, przyjmowało różne formy – m.in. utylitarną opracowaną 
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przez Petera Singera, kantowską autorstwa Toma Regana oraz biocentryczną 

Paula Taylora. Sterba w wyniku przeprowadzonych analiz dochodzi do wniosku, 

że aby jak najlepiej sprostać powyższemu „wyzwaniu”, tj. uwzględniając intere-

sy wszystkich pozaludzkich istot żywych, tradycyjna etyka musi przyjąć zbiór 

zasad rozwiązywania konfliktów, które stanowią, jak twierdzi, „złoty środek” 

dla sprzecznych interesów ludzi i innych istot żywych. Autor proponuje cztery 

takie zasady: zasadę obrony ludzi, zasadę ochrony ludzi, zasadę dysproporcji  

i zasadę rektyfikacji. Opracowane przez Sterbę zasady rozwiązywania konflik-

tów środowiskowych na styku między interesami ludzi a potrzebami innych istot 

żywych będą główną „osią” rozważań niniejszego opracowania. Wcześniej jed-

nak zarysujemy główne idee składające się na przyjmowaną przez amerykań-

skiego filozofa wizję relacji człowiek–przyroda. W ostatniej części artykułu 

przedstawimy najważniejsze zarzuty wysuwane przez niektórych autorów pod 

adresem sformułowanego przez Sterbę zbioru zasad rozwiązywania konfliktów 

środowiskowych.  

Człowiek a inne byty ożywione w paradygmacie biocentrycznym 

Sterby 

James P. Sterba, filozof z Uniwersytetu Notre Dame, jako zadeklarowany 

biocentrysta broni stanowiska, które zobowiązuje do uznania równości poszcze-

gólnych istot żywych, bez wzglęu na gatunek, z którego się wywodzą (Attfield
 

2009). Zgodnie ze stanowiskiem przyjmowanym przez tego filozofa, wszystkie 

pozaludzkie istoty posiadają status moralny (Sterba 2013). Posiadanie przez ga-

tunek ludzki charakterystycznej zdolności do racjonalnego myślenia nie jest, jak 

twierdzi, żadną podstawą do wyciągania wniosku, że tylko człowiekowi przy-

sługuje status moralny, i w związku z tym tylko jego interesy powinny być brane 

pod uwagę. Amerykański filozof zauważa, że przedstawiciele pozaludzkich ga-

tunków posiadają cechy, których brakuje ludziom, jak np. zdolność samonapro-

wadzania gołębi, szybkość geparda czy też umiejętność przeżuwania, którą po-

siadają chociażby owce. Nie można w związku z tym, jak przekonuje, twierdzić, 

że charakterystyczna cecha ludzi jest bardziej wartościowa od charakterystycz-

nych cech przedstawicieli innych gatunków.  

Z ludzkiego punktu widzenia – pisze – racjonalność jest bardziej wartościowa niż która-

kolwiek z charakterystycznych cech innych gatunków, gdyż, jako ludzie, nic byśmy nie 

zyskali, wymieniając tę cechę na zdolności, jakimi dysponują przedstawiciele innych ga-

tunków. Działa to jednak na tej samej zasadzie w obie strony. Gołębie, gepardy i owce 

nic by nie zyskały, wymieniając się swoimi charakterystycznymi cechami z innymi ga-

tunkami (Sterba 2013, 97).  

Charakterystyczne cechy ludzkie nie mogą być więc traktowane jako bar-

dziej wartościowe od charakterystycznych cech posiadanych przez inne gatunki 
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(Sterba 2013). Tym samym, nie mamy, w ocenie Sterby, żadnych podstaw, by 

kwestionować fakt, iż pozaludzkie istoty posiadają status moralny. Istoty, które 

posiadają status moralny, nie powinny być traktowane wyłącznie jako środki 

służące dobru innych istot.  

Stanowisko, za którym się opowiada amerykański filozof, nazywa biocen-

trycznym pluralizmem (Sterba 1995). Ma ono, zdaniem jego autora, zdecydo-

waną przewagę nad konkurencyjnymi teoriami, które twierdzą, że są w stanie 

porównywać i różnicować wartość wewnętrzną różnych jednostek, gatunków 

bądź ekosystemów. Takie konkurencyjne teorie, jak podkreśla, są formą utylita-

ryzmu. Biocentryczny utylitaryzm uznaje, że to, co dobre, jest dobre z różnych 

punktów widzenia – ludzkich i pozaludzkich. Choć te punkty widzenia w pew-

nych okolicznościach pokrywają się ze sobą, tworząc pewne wspólne dobra, 

nigdy, zdaniem Sterby, nie nakładają się na siebie pod każdym względem. Pisze:  

Zdajemy sobie sprawę z tych trudności, próbując opracować koncepcję tego, co jest do-

bre dla ludzi. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy chcemy zrobić to samo dla 

wszystkich żywych istot (Sterba 1995, 205).  

Biocentryczny pluralizm, w przeciwieństwie do wspomnianego konkuren-

cyjnego kierunku, nie wymaga tego od nas (Sterba 1995). Aby spełnić podsta-

wowe wymagania moralności, jedyne, co musimy wiedzieć – według biocen-

trycznego pluralizmu – jest to, co liczy się jako uzasadniona obrona czy uzasad-

niona ochrona.  

Biocentryczny pluralizm ma, zdaniem jego autora, przewagę także nad róż-

nymi formami tzw. teorii koncentrycznych (współśrodkowych) kręgów (Sterba 

1995). Ogólna idea tych teorii zakłada, że bliskość jest pozytywnie związana  

z liczbą i siłą zobowiązań jednostki. Ten rodzaj teorii, zdaniem Sterby, ma sens 

tylko wtedy, jeśli skupimy się na naszych aktywnych obligacjach, jakich musi-

my przestrzegać względem innych. W etyce ludzkiej rzeczywiście liczba i siła 

naszych pozytywnych zobowiązań wydają się funkcją bliskości danej osoby. 

Mamy więc większe zobowiązania wobec członków naszej rodziny i przyjaciół 

aniżeli członków lokalnych społeczności; większe wobec członków naszego 

społeczeństwa aniżeli członków innych społeczeństw. Wydaje się również, jak 

zauważa amerykański filozof, że będziemy mieli niewiele aktywnych zobowią-

zań wobec istot pozaludzkich, z wyjątkiem członków udomowionych gatunków. 

W związku z tym każdy z nas może, przynajmniej pobieżnie, zawrzeć swoje ak-

tywne zobowiązania wobec innych żywych istot poprzez system koncentrycz-

nych kręgów z sobą samym w centrum. Zdaniem Sterby, nic podobnego nie ma 

miejsca w przypadku naszych biernych zobowiązań – tych, które każą nam nie 

zakłócać ani nie naruszać egzystencji innych istot żywych. W przeciwieństwie 

do wspomnianej wyżej teorii zasady sformułowane w ramach biocentrycznego 

pluralizmu określają praktycznie wszystkie nasze zobowiązania wobec poza-

ludzkich istot żywych. Z tego powodu biocentryczny pluralizm, w ocenie jego 
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autora, jest bardziej efektywny w definiowaniu naszych etycznych zobowiązań 

wobec innych żywych istot od teorii koncentrycznych kręgów. 

Biocentryczny pluralizm pozwala pozaludzkim gatunkom i ekosystemom li-

czyć się jako pełnoprawne podmioty moralne (Sterba 1995). W ten sposób kie-

runek ten, jak podkreśla Sterba, unika zarzutu o bycie zbyt indywidualistycz-

nym. Ponadto, poprzez nałożenie rozsądnych ograniczeń na zakres poświęceń, 

jaki może być wymagany od ludzi dla dobra innych żywych istot, biocentryczny 

pluralizm unika, zgodnie z deklaracją jego autora, zarzutu o bycie zbyt wymagają-

cym. Wreszcie, poprzez wypracowanie praktycznych implikacji dla udomowio-

nych zwierząt, stanowisko to unika zarzutu o brak odniesienia do tego typu istot.  

Filozof z Notre Dame rozróżnia dwa pojęcia wartości wewnętrznej (Sterba 

1998). Zgodnie z pierwszym z nich, stwierdzenie, że X ma wewnętrzną wartość, 

oznacza, że X może służyć jako cel dla pewnego podmiotu Y, w przeciwieństwie 

do stwierdzenia, że X ma instrumentalną wartość, co oznacza, że X może służyć 

jako środek do realizacji celu dla pewnego podmiotu Y. Zgodnie z drugim poję-

ciem wartości wewnętrznej, stwierdzenie, że X ma wartość wewnętrzną, ozna-

cza, że dobro X powinno ograniczyć sposób, w jaki inni wykorzystują X do re-

alizacji własnych interesów. Drugie pojęcie wartości wewnętrznej okazuje się 

bardziej przydatne dla Sterby w kontekście prowadzonych rozważań etycznych. 

Mówiąc, że pewne istoty żywe posiadają wewnętrzną wartość, amerykański fi-

lozof ma więc na myśli, że dobro tych istot żywych powinno ograniczać sposób, 

w jaki inni wykorzystują je do realizacji własnych interesów. Rzeczywiste ogra-

niczenia mające tu zastosowanie są zawarte, według Sterby, w wypracowanych 

przez niego czterech zasadach środowiskowych. 

Zasady rozstrzygania konfliktów między ludźmi  

i innymi istotami żywymi 

Sterba stara się wyjaśnić, że niezależnie od tego, czy opowiadamy się za an-

tropocentryczną, czy nie-antropocentryczną etyką środowiskową, powinniśmy 

uznawać następujące zasady sprawiedliwości: zasadę obrony ludzi, zasadę 

ochrony ludzi, zasadę dysproporcji (zasadę nieproporcjonalności) oraz zasadę 

rektyfikacji (Sterba 2002). Zasady te, zgodnie z deklaracją autora, (1) nie są 

stronnicze z korzyścią dla gatunku ludzkiego, (2) mogły dostosować się do 

zmian w naukach środowiskowych oraz (3) mogą zasadnie rozróżnić to, co po-

siada wartość wewnętrzną, od tego, co jej nie posiada (Sterba 2000). Według 

Sterby, wszystkie te zasady wzięte razem pozwalają zachować odpowiednią 

równowagę między ludzkim dobrobytem a pozaludzką przyrodą (Sterba 2002). 

Amerykański filozof uważa, że kluczowym aspektem debaty między antro-

pocentrystami i nie-antropocentrystami jest dyskusja na temat równości gatun-

ków (Steverson
 
1996). W tradycyjnym rozumieniu, antropocentrysta jest zdania, 
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że istnieje moralnie znacząca nierówność między ludźmi a innymi gatunkami, 

zaś nie-antropocentrysta zaprzecza istnieniu takiej nierówności. Celem Sterby 

jest wykazanie, że pomimo różnic w zakresie równości gatunków obie pozycje 

przyzwalają na dokładnie ten sam zakres preferencyjnego zaspokojenia ludzkich 

potrzeb, stawiając je ponad potrzebami członków innych, pozaludzkich gatun-

ków. Twierdzi, że chociaż nie-antropocentrysta jest oddany idei gatunkowego 

egalitaryzmu, zobowiązanie to nie wyklucza możliwości, że preferencyjne trak-

towanie ludzi jest w niektórych przypadkach moralnie uzasadnione.  

Filozof z Notre Dame przekonuje, że jeśli idea równości gatunków ma być 

zasadna, należy ją rozumieć przez analogię do równości ludzi (Sterba 2000). 

Twierdząc, że ludzie są równi, nie wykluczamy, że w uzasadniony sposób nale-

ży traktować ich nieco odmiennie. W związku z powyższym, powinniśmy rów-

nież być w stanie uznać, że wszystkie gatunki są równe i równocześnie w uza-

sadniony sposób móc traktować je z nieco odmiennym podejściem. W etyce 

ludzkiej istnieją różne interpretacje odnoszące się do równości ludzi, które po-

zwalają na ich odmienne traktowanie. W libertarianizmie każdy ma równe pra-

wo do wolności. Choć prawo to nakłada pewne ograniczenia na realizację wła-

snych interesów, poniekąd zwalnia nas z konieczności pomagania innym  

w ciężkiej potrzebie. W socjalnym liberalizmie każdy ma równe prawo do opie-

ki i szans, przy czym prawa te nie muszą oznaczać dostarczania każdemu do-

kładnie tych samych zasobów. Tak więc: tak samo, jak istnieją różne sposoby 

interpretacji równości ludzi, które wciąż pozwalają nam traktować ich odmien-

nie, tak istnieć mogą różne sposoby zasadnej interpretacji równości gatunków, 

które wciąż przyzwalają na ich odmienne traktowanie. Sterba stoi na stanowi-

sku, że można interpretować równość gatunków jako wysoce analogiczną do in-

terpretacji równości propagowanej przez socjalny liberalizm lub libertarianizm. 

Twierdzi, że możemy po części uzasadnić taki wybór ze względu na ograniczo-

ną obronę. Dla tego filozofa istotną kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy takie 

zobowiązanie do gatunkowego egalitaryzmu eliminuje możliwość słusznego 

preferowania ludzi, a nie nie-ludzi w sytuacjach konfliktowych. Pierwsza i pro-

sta odpowiedź brzmi: w przypadku samoobrony, nie ma nic niemoralnego  

w tym, że ludzie preferują własne życie i dobrobyt nad życie i dobrobyt nie- 

-ludzi, gdy ci drudzy stanowią dla nich zagrożenie. Zgodnie z tą zasadą – zasadą 

obrony ludzi:  

[…] działania, które bronią siebie i innych ludzi przed szkodliwym naruszeniem ich po-

trzeb, są dopuszczalne nawet wtedy, gdy niezbędne jest pozbawienie życia lub skrzyw-

dzenie poszczególnych zwierząt lub roślin, a nawet całych gatunków bądź ekosystemów 

(Sterba 2013, 100).  

Zasada ta pozwala nam bronić siebie i innych ludzi przed szkodliwymi agre-

sorami (Sterba 2013). Jak zauważa Sterba, zasada ta jest analogiczna do zasady 

samoobrony, która znajduje zastosowanie w etyce ludzkiej i umożliwia podej-

mowanie działań w obronie własnej lub innych ludzi.  
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W przypadku takiej agresji – pisze – będzie jednak czasem możliwa skuteczna samo-

obrona i obrona innych ludzi poprzez wcześniejsze doświadczenie naruszenia i następne 

uzyskanie właściwego zadośćuczynienia (rekompensaty). W przypadku nie-ludzkiej 

agresji dokonywanej ze strony przedstawicieli innych gatunków, mało prawdopodobnym 

jest uzyskanie rekompensaty, gdy uzasadnione będą bardziej szkodliwe działania pre-

wencyjne, jak np. uśpienie psa ze wścieklizną czy zabicie komara. Istnieje po prostu wię-

cej możliwości, aby skutecznie powstrzymać agresorów ludzkich od nie-ludzkich, z któ-

rymi jesteśmy zaznajomieni (Sterba 2013, 101). 

Drugi typ uzasadnionej preferencji występuje w przypadku, gdy zagrożona 

jest ochrona człowieka, która nie wynika z agresji nie-ludzi (Steverson 1996). 

Sterba ma tu na myśli przypadki, gdzie zaspokojenie podstawowych potrzeb 

ludzkich wymaga niezaspokojenia pozaludzkich podstawowych potrzeb. Wpro-

wadza następującą zasadę – zasadę ochrony ludzi – odnoszącą się do takich sy-

tuacji:  

[…] działania, które są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb własnych  

i podstawowych potrzeb innych ludzi, są dopuszczalne nawet wtedy, gdy wymagają na-

ruszenia podstawowych potrzeb poszczególnych zwierząt i roślin, a nawet całych gatun-

ków bądź ekosystemów (Sterba 2013, 98).  

Niespełnione podstawowe potrzeby ludzi skutkują brakami lub niedoborem 

w stosunku do standardu godnego życia (Sterba 2013). W przeciwieństwie do 

zasady obrony ludzi, zasada ochrony ludzi nie posiada tak bliskiego odpowied-

nika w etyce ludzkiej (Steverson 1996). Sterba uznaje zasadę ochrony ludzi za 

wymóg przetrwania gatunku ludzkiego. Jego zdaniem, również my, ludzie, bę-

dziemy zobowiązani do poświęcenia własnych podstawowych potrzeb na rzecz 

podstawowych potrzeb nie-ludzi, jednak tylko wtedy, jeśli oni zrobiliby to samo 

dla nas, albo byliby gotowi to zrobić. W przypadku braku takiej zależności, je-

steśmy zwolnieni z powyższych zobowiązań. 

Trzecia zasada sprawiedliwości, którą – jak uważa Sterba – obie strony, tj. 

antropocentryści i nie-antropocentryści, powinny być skłonne przyjąć, to
 
zasada 

dysproporcji (nieproporcjonalności):  

[…] działania, które spełniają nie-podstawowe lub luksusowe, nazwijmy je, potrzeby lu-

dzi, są zabronione, kiedy naruszają podstawowe potrzeby poszczególnych zwierząt i ro-

ślin, a nawet całych gatunków bądź ekosystemów (Sterba 2013, 100).  

Zasada ta wyraża silniejsze roszczenie od dwóch pierwszych zasad w tym 

sensie, że zakazuje konkretnego rodzaju działania (Steverson 1996). Jak zauwa-

ża Sterba, zasada ta jest koniecznością, jeżeli chcemy szukać jakiegokolwiek 

sensu w stwierdzeniu, że przedstawiciele wszystkich gatunków posiadają status 

moralny (Sterba 2013).  

Nie możemy dłużej uznawać konsekwentnie – pisze – że przedstawiciele wszystkich ga-

tunków liczą się moralnie i jednocześnie naruszać podstawowe potrzeby zwierząt lub ro-

ślin, a także innych ludzi, gdy służy to naszym własnym potrzebom, innym od tych pod-

stawowych. W konsekwencji – jeśli stwierdzenie, że gatunki posiadają status moralny, 
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ma mieć jakiekolwiek znaczenie, koniecznością jest, by podstawowe potrzeby przedsta-

wicieli gatunków pozaludzkich były chronione przed naruszającymi działaniami służą-

cymi do spełniania nie-podstawowych potrzeb ludzkich, jak wymaga tego zasada dys-

proporcji (Sterba 2013, 100).  

Wreszcie, musimy, jak przekonuje amerykański filozof, wziąć pod uwagę 

jeszcze jedną zasadę odnoszącą się do łamania poprzednich trzech zasad. W taki 

oto sposób otrzymujemy zasadę rektyfikacji:  

[…] wymagane jest zadośćuczynienie, rozumiane tu jako rekompensata, gdy pozostałe 

zasady zostały naruszone (Sterba 2013, 101). 

Powyższe zasady stanowią, jak podkreśla ich autor, zbiór środowiskowych 

zobowiązań, które nie faworyzują jednoznacznie gatunku ludzkiego, a tym sa-

mym pozostają w zgodzie z biocentryczną ideą równości gatunków (Sterba 

2000). 

Krytyka ujęcia relacji człowiek–przyroda przez Sterbę 

Pod adresem nakreślonej przez amerykańskiego filozofa wizji relacji czło-

wieka do przyrody, a zwłaszcza przedstawionych wyżej zasad środowiskowych, 

zwłaszcza zasady obrony i ochrony ludzi, wysunięto kilka zasadniczych zarzu-

tów. Przywołajmy niektóre z nich autorstwa Jagat Pal i Briana K. Steversona. 

Według Jagat Pal, sformułowane przez Sterbę zasady obrony i ochrony ludzi 

mają sens tylko wtedy, gdy założymy logicznie, iż obrona i ochrona ludzkiego 

życia jest moralnie bardziej wartościowa od obrony i ochrony pozaludzkiego ży-

cia (Pal 2003). Przyjmując takie założenie, automatycznie uznajemy, jak pod-

kreśla, że w przypadku konfliktu, ochrona i obrona ludzkiego życia będzie zaw-

sze miała pierwszeństwo przed obroną i ochroną pozaludzkiego życia. Jest to 

coś, czego Sterba, zdaniem Pal, nie może logicznie przyjąć, ponieważ czyniąc 

to, odrzucamy ideę równości wszystkich gatunków. Uznajemy ludzi za nadrzęd-

nych wobec przedstawicieli innych gatunków. Ponieważ jednak filozof z Notre 

Dame wychodzi z założenia, iż wszystkie gatunki są równe, nie jest w stanie lo-

gicznie przyznać, jak zauważa Pal, że obrona i ochrona życia ludzi w przypadku 

konfliktu zawsze bierze górę nad obroną i ochroną życia istot pozaludzkich.  

W związku z tym, obie zasady Sterby, tj. obrony ludzi i ochrony ludzi, nie mogą, 

zdaniem przywoływanego autora, być uznane za logicznie spójne z ogólną mo-

ralną zasadą równości gatunków. Zdaniem Pal, obie powyższe zasady stawiają 

człowieka w centrum rozważań. Nie są one pod żadnym kątem biocentryczne, 

ponieważ sprzyjają obronie i ochronie ludzkiego życia, a nie życia innych ży-

wych istot.  

W ocenie tego autora, Sterba nie zdołał pogodzić ze sobą antropocentrycz-

nego i nie-antropocentrycznego poglądu w etyce środowiskowej (Pal 2003). 

Sformułowane przez niego zasady nie są pod żadnym względem zasadami śro-
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dowiskowej sprawiedliwości, a raczej zasadami dbającymi wyłącznie o ochronę 

ludzkiego interesu. 

Brian K. Steverson krytykuje zasadę ochrony ludzi (Steverson 1996). Uwa-

ża, że dla nie-antropocentrystów zasada ochrony nie-ludzi jest równie ważną 

opcją, jak sformułowana przez Sterbę zasada ochrony ludzi.  

Wszelka preferencja w kontekście konkurencyjnych, podstawowych potrzeb – pisze 

Steverson – jest dopuszczalna w świetle wyjściowej subskrypcji nie-antropocentrystów 

pod ideą równości gatunków. Jeśli niektóre gatunki muszą cierpieć, równość gatunków 

nie odgrywa żadnej roli w wyborze, który z nich będzie poddany cierpieniu; wystarczy 

rzut monetą. W efekcie, choć prawdą jest, że nie-antropocentrysta mógłby zasadnie 

uznać dopuszczalność poświęcenia nie-ludzkich potrzeb na rzecz potrzeb człowieka, 

wcale nie musi tego robić. Jako że poświęcenie podstawowych potrzeb ludzkich na rzecz 

potrzeb innych gatunków jest równie dopuszczalnym zjawiskiem, nie-antropocentrysta 

może zdecydować się przyjąć takie podejście jako zasadę lub po prostu dokonać alterna-

tywnego wyboru pomiędzy znajdującymi się w konflikcie podstawowymi potrzebami lu-

dzi i nie-ludzi (Steverson 1996, 352).  

To, czego brakuje koncepcji Sterby, zdaniem Steversona, to powody, dla 

których należałoby sądzić, że nie-antropocentrysta z zasady powinien prefero-

wać zasadę ochrony ludzi (Steverson 1996). Ze strony nie-antropocentrystów, 

zasada ochrony ludzi jest dopuszczalna, choć nie jest w żaden sposób bardziej 

dopuszczalna od zasady ochrony nie-ludzi.  

Czy antropocentrysta, jakim definiuje go Sterba, będzie zatem oddany tym 

samym zasadom środowiskowym co nie-antropocentysta? (Steverson 1996). 

Steverson twierdzi, że w przeciwieństwie do nie-antropocentrysty, antropocen-

trysta nie stoi przed wyborem między jednakowo akceptowalnymi możliwo-

ściami. Pisze:  

Jeśli, jak argumentuje Sterba, zgodna preferencja dla stawiania podstawowych potrzeb 

ludzi nad potrzebami nie-ludzi spowoduje wyginięcie tych drugich, zobowiązanie antro-

pocentrysty wobec wyższej wartości ludzi wyraźnie tworzy silną stronniczość na rzecz 

zasady ochrony ludzi. Zakres, w jakim antropocentrysta może zdecydować się optować 

za zasadą ochrony nie-ludzi, zależy od wagi przyznawanej różnicy wartości dzielącej lu-

dzi i nie-ludzi. Im większa różnica między poziomem wewnętrznej wartości, tym mniej 

prawdopodobne, by antropocentrysta był skłonny przystać na zasadę ochrony nie-ludzi. 

W tym świetle, stwierdzenie, że oba poglądy uznają zasadę ochrony ludzi za akcepto-

walną, jest – jak się okazuje – mało znaczące, ponieważ nie-antropocentrysta ma do wy-

boru równie akceptowalną alternatywę, zaś antropocentrysta musi pozostać wierny zasa-

dzie ochrony ludzi (Steverson 1996, 356). 

Steverson wytyka Sterbie także i to, że stosuje on różne standardy do defi-

niowania podstawowych potrzeb (Steverson 1996). Dla ludzi tym standardem 

jest godziwe życie, podczas gdy dla nie-ludzi – zdrowe życie. Nie-antro- 

pocentryści, zdaniem Steversona, mają powody, by podawać w wątpliwość ten 

„podwójny standard” w świetle uznawanej przez nich idei równości gatunków,  

a także zastanawiać się, dlaczego standard zdrowego życia nie jest wystarczają-

cy dla podstawowych potrzeb zarówno ludzi, jak i nie-ludzi. 
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Zakończenie 

W pełni podzielamy przedstawione wyżej uwagi krytyczne wysuwane przez 

różnych autorów pod adresem biocentryzmu Jamesa Sterby. Pomimo deklaracji 

autora, iż sytuuje on swoje zasady środowiskowe w ramach etyki biocentrycz-

nej, zasadnym wydaje się postawić pytanie, czy w istocie wykraczają one poza 

szeroko pojęty paradygmat antropocentryczny. Powyższe krytyczne uwagi nie 

mogą być jednak przeszkodą przed dostrzeżeniem wielu bezspornych walorów 

tego bardzo nowatorskiego, w wielu aspektach, spojrzenia na relację człowiek–

przyroda. Na podkreślenie zasługuje podjęta przez Sterbę próba opracowania 

wspólnych dla etyków środowiskowych, bez względu na przyjmowany przez 

nich paradygmat, czy to antropocentryczny, czy biocentryczny, fundamental-

nych zasad środowiskowych, które pozwalają zachować odpowiednią równowa-

gę między potrzebami ludzi a potrzebami innych pełnoprawnych mieszkańców 

Błękitnej Planety. Mimo licznych zastrzeżeń wysuwanych pod adresem zapro-

ponowanych przez Sterbę zasad środowiskowych, będących podstawą jego spoj-

rzenia na relację człowiek–przyroda, już sam trud włożony w opracowanie ta-

kiego zbioru zasad, będący wyrazem wrażliwości na problemy środowiskowe 

ich autora, zasługuje na szczególne uznanie i może stanowić inspirację dla 

wszystkich, nie tylko specjalistów w dziedzinie etyki środowiskowej, którym 

bliska jest troska o środowisko i jego ochronę.  
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The Relationship between Man and Nature from James P.  

Sterba’s Perspective. Reconstruction and Criticism 

Summary 

James P. Sterba proposes four rules of conflict resolutions which, in his opinion, constitute the 

“golden mean” for contradicting interests of human and nonhuman living beings: (1) a principle of 

human preservation (actions that are necessary to satisfy one’s basic needs and other people’s 

needs and which are acceptable if they involve disturbing basic needs of particular animals and 

plants, and even whole species or ecosystems), (2) a principle of disproportionality (actions which 

satisfy non-basic or extravagant human needs are forbidden if they involve disturbing basic needs 

of particular animals and plants, and even whole species or ecosystems), (3) a principle of human 

defense (actions which protect people from harmful disturbance of their needs which are accepta-

ble even if they involve killing or hurting particular animals and plants, and even whole species or 

ecosystems) and (4) a principle of rectification (compensation is required if the remaining rules 

have been violated). Environmental rules formulated by Sterba, especially a principle of human 

preservation and a principle of human defense, have received heavy criticism. In the opinion of 

many authors, those rules are not in any respect rules of environmental justice, but rather rules pro-

tecting only human interests. 

Keywords: biocentrism, anthropocentrism, environmental ethics. 
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O uczuciu metafizycznym w filozofii Stanisława 

Ignacego Witkiewicza 

Streszczenie 

Przedmiotem rozważań jest ontologia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autor prezentuje pod-

stawowe założenia teorii materializmu biologicznego oraz analizuje ich związki z kategoriami: 

uczucia metafizycznego oraz Tajemnicy Istnienia. Rozważane są również związki materializmu 

biologicznego z tezami historiozoficznym Witkiewicza. 
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Wstęp 

Przedmiotem niniejszego tekstu jest pytanie z oczywistych powodów kurio-

zalne. Wszyscy wiemy, że zegarki nie składają się z żyjątek. Będziemy tu jednak 

śledzić powody, dla których na tak postawione pytanie zdarzyło się komuś 

udzielić odpowiedzi twierdzącej. Albo też raczej powody, dla których tak po-

stawione pytanie zostało uznane za złośliwą karykaturę ostatniej prawdziwej 

myśli filozoficznej. 

Rozpocznijmy od garści wspomnień jednego z niekwestionowanych autory-

tetów XX-wiecznej filozofii polskiej, Tadeusza Kotarbińskiego: 

Uraził się kiedyś Witkiewicz, gdy w recenzji nazwano jego sposób pisania nieznośnym. 

Obstajemy wszelako przy tym epitecie. W ogóle, naszym zdaniem, cała produkcja Stani-

sława Ignacego, cała – zarówno filozoficzna, jak literacka, jak plastyczna wreszcie (nie 

wyłączając nader interesujących portretów) – nosi na sobie znamię genialności zrosłe  

w jedno z piętnem niedouczenia (Kotarbiński 1957, 13). 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.08


136 Mariusz OZIĘBŁOWSKI 

Pod koniec życia był już dość oczytany, ale nigdy nie zdołał nadrobić braków podsta-

wowego, elementarnego wykształcenia logicznego. Obciążał jego intelekt grzech nie 

przerobionej za młodu porządnej propedeutyki filozoficznej (Kotarbiński 1957, 13). 

Nie znam wszelako ani jednego dzieła Witkiewicza, które by można było uznać za doj-

rzałe w pełni i wolne od dziwactw, słabizn i kleksów (Kotarbiński 1957, 13). 

Był on typem genialnym, geniuszem niejako potencjalnym jedynie, gdyż rodził nie dzieła 

do porodu gotowe, lecz raczej embriony dzieł (Kotarbiński 1957, 14). 

Szczególnie złośliwie krytykowanym przez profesjonalnych filozofów po-

mysłem Stanisława Ignacego Witkiewicza była teza o sprowadzalności materii 

nieorganicznej do ożywionych monad. Tak pisał, przywoływany już wcześniej, 

Tadeusz Kotarbiński: 

I tak wypadnie każdego osobnika żywego i każdą rzecz martwą rozłożyć w myśli na 

skończoną ilość stworów pomniejszych niższego rzędu i nie ma bodaj kresu przy domy-

ślaniu się istnienia coraz to niższych rzędów stworów składowych. Witkiewicz uważał za 

satyrę, gdy się z jego założeń wysnuwało konkluzję, iż zegarek składa się z żyjątek (Ko-

tarbiński 1957, 15). 

Nasze refleksje nad mechanizmem składającym się z żyjątek zmierzać będą 

do ujawnienia jego związku z czymś, co Witkiewicz nazywa uczuciem metafi-

zycznym. 

Po pierwsze, podejmiemy próbę szkicowej rekonstrukcji tez Stanisława 

Ignacego Witkiewicza przy użyciu kategorii interpretacji. Będziemy więc usiło-

wali przedstawić jego pomysły z punktu widzenia filozofii hermeneutycznej.  

W szczególności odróżnimy dwa rodzaje interpretacji tez filozoficznych (w tym 

tez Witkiewicza): interpretacje likwidujące i interpretacje restytuujące klasyczną 

problematykę filozoficzną. 

Po drugie, postaramy się przedstawić uczucie metafizyczne jako proces sen-

sotwórczej integracji. 

Po trzecie, zastanowimy się, jak dwa sposoby definiowania uczucia metafizycz-

nego (jako poczucia jedności osobowości oraz jako doświadczenia Tajemnicy Ist-

nienia) wpływają na skuteczność obrony stanowiska materializmu biologicznego. 

Po czwarte, przywołamy przeprowadzone przez Macieja Soina odróżnienie 

dwóch teoretycznych modeli możliwych do zrekonstruowania w filozofii Wit-

kiewicza. 

Zakończymy prowizorycznym podsumowaniem. 

Specyfikacja form rozumienia: metafizyka 

Stanisław Ignacy Witkiewicz odróżnia co najmniej cztery sposoby operowa-

nia terminem „metafizyka”. Przy czym wszystkie odmienne od jego własnej 

formy nazywa „zabijaniem metafizyki” (Witkiewicz 1978, 347) i traktuje jako 

składowe szerszego procesu „samobójstwa filozofii”. 



 Czy zegarek może składać się z żyjątek?… 137 

Używa się tego słowa [metafizyka – M.O.] aż w trzech znaczeniach: 1) ja używam najra-

cjonalniej, tzn. negatywnie, na oznaczenie tego, czego fizyka dać nie może; pokrywa się 

znaczenie to ze znaczeniem pojęcia ogólnej ontologii, do zbudowania której dąży cała fi-

lozofia przez wieki i czego osiągnięcia, mimo pozornego chaosu poglądów, dzielących 

się łatwo na pewne grupy zasadnicze, jesteśmy dziś już nie bardzo dalecy. […] 2) meta-

fizyka na oznaczenie w ogóle filozoficznej spekulacji bez wyszczególnienia kierunków 

od solipsyzmu poprzez idealizm do realizmu, reizmu i fizykalizmu. Tak mówią o niej 

Chwistek, Łukasiewicz u nas i to nie ma żadnego sensu. Tak mówią wiedeńczycy, cytu-

jąc jedynie Heideggera i nazywając to wszystko w czambuł Schul- albo tradizionelle Phi-

losophie. To tylko po to, by tumanić łatwowiernych […]; 3) w znaczeniu metafizyki lo-

gicznej, które można zarzucić tak samo Husserlowi, jak i w trochę bardziej składniowym 

sensie Carnapowi. To wyrażenie „stworzyłem” ja, a użył go Chwistek, nie cytując autora. 

Detal, ale jest. W ten sposób można to słowo w przenośni (i to jest właściwie niesłuszne) 

stosować do wszystkiego – metafizyka prawa, zoologii (że wszystko są zwierzęta np.)  

i samej fizyki (materializm fizykalny), właściwie trzeba by mówić: panlogizm, panzoo-

logizm, panfizykalizm […] (Witkiewicz 1978, 345). 

Pierwszym i właściwym rozumieniem metafizyki jest pojmowanie jej jako 

Ontologii Ogólnej, której zbudowanie postawił sobie za cel Witkiewicz. 

Postać druga, a pierwsza z dyskredytujących metafizykę, to historia syste-

mów metafizycznych. Jej wadą ma być traktowanie wszystkich istniejących 

form teorii bytu jak równych sobie obiektów badań historycznych. W ten sposób 

postępując, metafizyka historyczna dokonuje swoistej neutralizacji (wyjałowie-

nia) poznawczego potencjału metafizyki, ponieważ przestaje być ona traktowa-

nym na serio narzędziem poznania bytu. 

Postać trzecia, a druga z zabójczych dla filozofii, to metafizyka jako logicz-

na analiza systemów językowych (nazywana przez Witkiewicza metafizyką lo-

giczną). W jej przypadku problemem jest istotne przesunięcie zakresu badań.  

W miejscu przedmiotu takiego jak byt pojawia się język, a ściślej mówiąc, jego 

rozmaite, mniej lub bardziej arbitralne systemowe konkretyzacje. Tego przesu-

nięcia Witkiewicz nie może zaakceptować, bo oznacza ono degradację wartości 

poznawczej metafizyki. 

W końcu znaczeniem trzecim, lecz najbardziej groźnym dla recepcji jego 

własnej teorii, jest dla Witkiewicza to, które zrównuje metafizykę z mistycy-

zmem: 

Mam wrażenie, że tak samo u Carnapa jak u Chwistka następuje nadużycie i nadmierne 

rozszerzenie terminu „metafizyczny”, którym obejmuje się wszelkie ścisłe na doświad-

czeniu, na niezaprzeczalnym stanie rzeczy oparte rozważania, mające charakter ontolo-

giczny, jak i dowolne spekulacje, a nawet wszelkie jawne bzdury mistyczno-teozoficzne. 

Dla tych panów to jedna wielka bryndza – różnice są dla nich zbyt subtelne wobec ich 

„naukowości” (Witkiewicz 1978, 354). 

Rozszerzenie zakresu terminu metafizyka na teorie sprzeczne z kanonami 

racjonalności i podejrzane, z uwagi na swe konteksty epistemologiczne, ma słu-

żyć objęciu jedną z nim miarą również teorii ontologicznych niemających z mi-

stycyzmem nic wspólnego, a niepozbawionych istotnych walorów poznawczych. 
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Służy więc po prostu kompromitacji i likwidacji klasycznej dziedziny filozofii,  

a wraz z nią badań samego Witkiewicza. 

By bronić się przed tą możliwością, Witkiewicz wielokrotnie podkreśla, że 

uczucie metafizyczne nie ma nic wspólnego z metafizyką w potocznym tego 

słowa znaczeniu, w którym jest ona kojarzona z dziedziną zjawisk nadprzyro-

dzonych, mistycyzmem, magią itp. 

Nie każdy rozumie, że między pojęciami „metafizyczny” i „mistyczny” jest cała prze-

paść. Ludzie lubiący ścisłość myśli, a filozoficznie niewykształceni i pozytywnie w zna-

czeniu poprzednim nastrojeni, wietrzą na sam dźwięk pierwszego słowa jakąś dowolność 

i fantastyczność […] (Witkiewicz 1976, 29). 

Niedopuszczalne jest zatem sprowadzenie uczucia metafizycznego do jakie-

goś typu doświadczenia bytów nadprzyrodzonych. 

Jednak przytoczona tutaj specyfikacja form rozumienia metafizyki nie służy 

tylko wąskim celom polemicznym. Różnicowanie form rozumienia służy Wit-

kiewiczowi do budowania opozycji pomiędzy własnym stanowiskiem a składo-

wymi procesu, który ze szczególną wyrazistością dostrzegalny jest w dziedzi-

nach kultury i filozofii, który jednak oznacza katastrofę dla całej kultury. 

Już w przypadku specyfikacji form rozumienia metafizyki widać, że Wit-

kiewicz odróżnia od siebie dwa przeciwstawne stanowiska wobec filozofii. 

Pierwsze z nich będzie na serio traktowało tradycję filozoficzną i klasyczne pro-

blemy filozofii, poszukując ich własnego rozwiązania. Nazwijmy je interpretacją 

restytuującą. Druga możliwość to likwidacja klasycznej problematyki filozo-

ficznej odbywająca się przy pomocy rozmaitych strategii. W przypadku metafi-

zyki, rodzajami interpretacji likwidującej będą interpretacja historyczna, logicz-

na i mistyczna. 

Specyfikacja form rozumienia: Czysta Forma 

Podobny zabieg specyfikacji form rozumienia przeprowadza Witkiewicz  

w odniesieniu do stworzonej przez siebie teorii Czystej Formy. Buduje opozycję 

pomiędzy własną koncepcją i jej deformacjami, by zakwalifikować dyskredyto-

wane formy rozumienia jako przejawy szerszego procesu cywilizacyjnego. 

Również tutaj jako istotę deformacji własnej teorii estetycznej wskazuje 

utożsamienie metafizyki z mistyką. W zdeformowanej postaci teoria Czystej 

Formy ma sprowadzać się do propagowania „programowego nonsensu”.  

Ponieważ twierdzę, że tworzący artysta nie powinien krępować się sensem logicznym  

i życiowym w konstruowaniu swego dzieła, jestem posądzony od razu o programowy 

nonsens jako taki […] (Witkiewicz 1976, 50). 

Redukcję Czystej Formy do afirmacji nonsensu postrzega jako główny po-

wód nieporozumień i sprzeciwów względem tej teorii. 
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Powtarzam, że teoria moja nie jest propagowaniem bezsensu jako takiego, tylko próbą 

ujęcia zagadnień Formy w uniezależnieniu od pojęć sensu logicznego i życiowego i ma 

pomóc ludziom nie rozumiejącym Sztuki do istotnego zrozumienia tego, że sens formal-

ny w znaczeniu artystycznym, od poprzednich niezależny, jest istotą każdego dzieła arty-

stycznego (Witkiewicz 1976, 12). 

Jak widać, Witkiewicz odróżnia sens formalny od sensu życiowego oraz logicz-

nego. Odróżnienie od siebie trzech rodzajów sensu i przeciwstawienie sensu formal-

nego sensowi życiowemu i logicznemu ma być istotą programu Czystej Formy. 

[…] uwolnienie się Sztuki spod kategorii logicznego i życiowego sensu roztwiera nowe, 

nieznane horyzonty dla kompozycji, czyli Czystej Formy. Ale musi to czynić naprawdę. 

O ile bezsens nie będzie dawał niczego w wymiarach formalnych, o ile będzie bezsensem 

dla bezsensu, czyli bezsensem realistycznym, będzie to złośliwy nowotwór na ciele Sztu-

ki, nie lepszy niczym od realizmu […] (Witkiewicz 1976, 14).  

Postulująca „uwolnienie się Sztuki” teoria Czystej Formy w gruncie rzeczy 

jest programem emancypacji sensu formalnego. Jego realizacja prowadzi do 

wykształcenia postawy estetycznej, w której odbiorca wykracza poza sens ży-

ciowy oraz logiczny ku sensowi formalnemu. Innymi słowy, celem tym jest 

osiągnięcie nowej perspektywy interpretacyjnej, przekraczającej dwie łatwiej 

dostępne możliwości i charakteryzowanej w negatywny względem nich sposób. 

Relacja pomiędzy sensem formalnym a życiowym i logicznym nie jest neu-

tralna. Opisując proces kształtowania osobowości artystycznej, Witkiewicz mó-

wi o „walce z treścią życiową” (Witkiewicz 2003A, 65). Skądinąd cała teoria 

Czystej Formy zostaje wyartykułowana, by obronić sztukę formistyczną przed 

deformującą ją i deprecjonującą, a jednocześnie dominującą u odbiorców, per-

spektywą realistyczną. Użyte przez nas pojęcie emancypacji ma zdać sprawę  

z owej opresji sensu życiowego i logicznego, zagrażającej trudniej uchwytnemu 

sensowi formalnemu.  

Winniśmy zatem, w ramach teorii Czystej Formy, odróżniać od siebie kilka 

perspektyw interpretacyjnych, odmiennych zarówno pod względem swej natury, 

jak i celu. 

Pierwszym przeciwieństwem perspektywy formistycznej jest pragmatyczny 

punkt widzenia, definiowany przez Witkiewicza jako związany z doświadcze-

niem życiowym. 

[…] musimy przyjąć założenie pierwotne, że istotą sztuki jest forma. Pojęcie Piękna róż-

niczkuje się wtedy na pojęcie Piękna życiowego, związanego z użytkowością życiową 

przedmiotu lub zjawiska, i na pojęcie Piękna Formalnego, które polega tylko na samym 

porządku, formie, czyli konstruktywności przedmiotu lub zjawiska (Witkiewicz 2003A, 55). 

Perspektywa pragmatyczna, związana z doświadczeniem życiowym, prowa-

dzi do sztuki realistycznej. 

W estetyce będziemy mieli dualizm formy i treści i systemy, w których jeden z tych ele-

mentów będzie więcej od drugiego uwzględniony, czyli systemy realistyczne i formi-

styczne (Witkiewicz 2003A, 51). 
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Co ciekawe, dualizm perspektyw jest, zdaniem Witkiewicza, pochodną za-

sadniczego dualizmu o charakterze ontologicznym. 

Istnienie jest czasowe i przestrzenne i zależnie od tego, na którą ze stron tej dwoistości 

będzie położony nacisk, będziemy mieli systemy bardziej materialistyczne i bardziej 

psychologistyczne i witalistyczne (Witkiewicz 2003A, 51). 

Dualizm formy i treści miałby zatem być analogonem dualizmu doświad-

czenia wewnętrznego i zewnętrznego. Tak, jak w estetyce Witkiewicz opowiadał 

się za formizmem przeciwko realizmowi, tak w ontologii jest za witalizmem 

przeciwko materializmowi (a raczej fizykalizmowi). Zauważmy przy okazji, że 

o ile w estetyce Witkiewicz jest wrogiem sztuki realistycznej i realizmu pojmo-

wanego jako interpretacja dzieła w oparciu o doświadczenie życiowe, o tyle  

w metafizyce jest realistą krytykującym wszelkie formy idealizmu. 

Drugim przeciwieństwem perspektywy formistycznej jest ta, która zoriento-

wana jest na sens logiczny. Co Witkiewicz ma na myśli, mówiąc o sensie lo-

gicznym? Najprawdopodobniej myśl dyskursywną inną niż opartą o doświad-

czenie życiowe. Zauważmy, że sens formalny nie jest możliwy do dyskursyw-

nego ujęcia. Właściwa postawa wobec Czystej Formy to bezpośrednia reakcja 

emocjonalna. Bezpośredni charakter uczucia metafizycznego, doznawanego wo-

bec Czystej Formy i określonego jako uczucie jedności w wielości, ostro zostaje 

przeciwstawiony zarówno doświadczeniu życiowemu, jak i wszelkim dyskur-

sywnym procedurom. 

Zadowoleniem estetycznym, w odróżnieniu od innych przyjemności czysto życiowych, 

nazywam właśnie pojmowanie tej jedności, i to bezpośrednie, nie przepuszczone przez 

żadne kombinacje pojęciowe. Określam to inaczej jako scałkowanie wielości elementów 

w jedność (Witkiewicz 2003A, 56). 

Związek Czystej Formy z bezpośrednim przeżywaniem widoczny jest 

szczególnie wyraźnie w opisie genezy dzieła formistycznego. 

[…] ujęcie formy nie może być z góry wymyślone i ustawione i programowo przeprowa-

dzane, bo wtedy styl wyradza się w manierę […] (Witkiewicz 2003B, 142). 

Założenia teorii Czystej Formy nie pozwalają przekształcić się w zestaw 

konkretnych postulatów tworzący jakąś formistyczną technikę artystyczną. 

Unikanie wszelkiego podobieństwa części kompozycji do rzeczy i stworów zubożyłoby 

niesłychanie możliwości kompozycyjne i doprowadziłoby do bezdusznej kombinatoryki 

kształtów nie mającej nic wspólnego z naturalnym wybuchem kompozycyjnym w chwili 

malarskiego natchnienia (Witkiewicz 2003B, 136). 

Nie oferuje zatem Witkiewicz w swojej teorii Czystej Formy żadnej metody 

tworzenia. Wręcz przeciwnie, dyskredytuje wszelką metodyczność i racjonaliza-

cję procesu twórczego. Jako istotę twórczości artystycznej wskazuje „naturalny 

wybuch kompozycyjny” niekontrolowany przez myśl dyskursywną ani niepod-

legający żadnym metodycznym regułom. Czy naturalny wybuch kompozycyjny 
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w chwili natchnienia jest tożsamy z uczuciem metafizycznym? Zapewne nie. 

Uczucie metafizyczne jest genezą, wybuch kompozycyjny skutkiem, jednak bę-

dące jego efektem dzieło ma przecież stać się źródłem uczucia metafizycznego, 

które winno pojawić się po stronie odbiorcy. 

W tej sytuacji wszelkie próby dyskursywnej, metodycznej eksploracji treści 

formistycznego dzieła sztuki muszą zostać uznane za istotowe zafałszowania 

bezpośredniości metafizycznego przeżywania. Samo pojęcie „bezpośredniości” 

ma podkreślić obcy wszelkiej pojęciowości charakter uczucia. 

Nazwałem tę jedność osobowości, której poczucie każdy z nas w mniejszym lub więk-

szym stopniu posiada, „uczuciem metafizycznym” w przeciwieństwie do „uczuć życio-

wych”: miłości, gniewu, radości itp., a uczuciem w ogóle, dla „popularnego” zaznaczenia 

bezpośredniości dania, w odróżnieniu od czegoś danego nam przez pojęcia (Witkiewicz 

1976, 29). 

Definicja uczucia metafizycznego jako „bezpośrednio danej jedności oso-

bowości” nie ma zatem nic wspólnego z żadnymi formami irracjonalizmu. Nie 

jest to jednak również klasyczny racjonalizm.  

Antyirracjonalizm jest u Witkiewicza elementem programu broniącego jego 

własne idee przed mechanizmami redukcji ad absurdum. Niezależnie od tego 

teoria Czystej Formy, pojęta jako program procedury zorientowanej na sens 

formalny utożsamiony z uczuciem metafizycznym, winna zostać ulokowana  

w opozycji wobec procedur zorientowanych na sens życiowy i logiczny. Okazu-

je się zatem, że proces emancypacji kieruje się nie tylko przeciwko procedurom 

interpretacyjnym: realistycznej, dyskursywnej, ale też przeciw redukującej do 

absurdu. Interpretator formistyczny winien przedrzeć warstwy sensu życiowego, 

logicznego i absurdalnego, aby dotrzeć do sensu formalnego. 

Ponieważ mamy do czynienia z procesem emancypacji, sens formalny zosta-

je scharakteryzowany jako przeciwieństwo doświadczenia życiowego, dyskursu 

i absurdu. Już wcześniej ustaliliśmy, że sens formalny jest tożsamy z uczuciem 

metafizycznym. Teraz więc otrzymujemy obraz procedury interpretacyjnej, któ-

rej celem jest uczucie metafizyczne. Czy może tu jednak być mowa o interpretacji? 

Sam Witkiewicz używa tego pojęcia dla określenia różnic perspektyw formi-

stycznej i realistycznej: 

Interpretując nieodpowiednio, można z doskonałej rzeczy formalnej zrobić realistyczną 

bujdę bez wartości, jak i dobry realistyczny dramat zamienić w formalny nonsens (Wit-

kiewicz 2003A, 68). 

Oczywiście pojęcie interpretacji zostaje tu użyte w sensie potocznym. I o ile 

jego użycie w przypadku procedur poznawczych zorientowanych na sens życio-

wy i logiczny nie wydaje się budzić większych zastrzeżeń, o tyle idea interpreta-

cji formistycznej musi budzić wątpliwości. Skoro jej celem miałoby być uczucie 

metafizyczne, zaś przeciwieństwami dyskurs pojęciowy, logika i doświadczenie 

życiowe, to czy w ogóle można wyobrazić sobie tego typu postępowanie? Wy-

daje się nam, że o ile utożsamienie interpretacji formistycznej z uczuciem meta-
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fizycznym byłoby błędem, o tyle idea przebiegu interpretacyjnego polegającego 

na kwestionowaniu (abstrahowaniu, destrukcji) płaszczyzn sensu życiowego, 

dyskursywnego, a także absurdu, a przy tym zorientowanego teleologicznie na 

odróżnione od siebie uczucie metafizyczne – jest możliwa do pomyślenia. Na-

zwijmy ją interpretacją formistyczną. 

Zauważmy na koniec, że specyfikacja form rozumienia teorii Czystej Formy 

ma obejmować interpretację formistyczną oraz przeciwstawne jej pragmatyczną, 

logiczną (dyskursywną) i absurdalną. 

Uczucie metafizyczne jako sensotwórcza integracja 

Określenie uczucia metafizycznego jako „bezpośrednio danej jedności oso-

bowości”, czy też „jedności w wielości”, sugeruje związek owego uczucia z ja-

kiegoś typu procesami sensotwórczej integracji. Witkiewicz nie używa pojęcia 

sensotwórczej integracji, jednak kategoria ta wydaje się spójna z jego koncep-

cjami ontologicznymi. Otóż jedną z głównych idei Ontologii Ogólnej jest proces 

określany jako „ujmowanie wszystkiego jako kompleksów jakości w jakimś 

trwaniu” (Witkiewicz 1976, 30). 

Takimi kompleksami jakości (np. barw, kształtów lub dotyków), ujętymi w prawidłowe, 

powtarzające się w pewnych granicach związki, będą też przedmioty świata zewnętrzne-

go: „materia martwa” i ciała innych istot żyjących (Witkiewicz 1976, 30). 

Ujmowanie jakiegoś zbioru elementów jako zwartego kompleksu to po pro-

stu integracja owych elementów w całość. Tak pojęta idea integracji zostaje 

wprowadzona w rozważaniach poświęconych elementarnym procesom poznaw-

czym stanowiącym fundament aktywności egzystencjalnej istot żywych. Ponie-

waż genezą owych procesów jest uczucie metafizyczne, można odnieść wraże-

nie, że uczucie to nie stanowi żadnego niezwykłego rodzaju emocji, lecz odpo-

wiada naturalnej tendencji psychiki do integrowania danych w sensowne całości.  

Genetyczna funkcja uczucia metafizycznego 

Genezą nawet najbardziej prymitywnych form aktywności istot żywych jest, 

zdaniem Witkiewicza, uczucie metafizyczne. 

Uczucie metafizyczne, czyli […] bezpośrednio (to znaczy nie przez pojęcia, tylko 

wprost, jak jakości np. kolor, dźwięk itp.) dana jedność osobowości, w stanie normalne-

go, życiowego nastawienia, zresorbowana w kompleksy jakości jako ich jedności czę-

ściowe, jest przyczyną niepokoju życiowego: utrzymania się indywiduum wśród prze-

ciwności 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 oso-
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bowości żywego stworzenia zewnętrznemu światu zarysowuje się w świadomości ostro  

i wyraźnie jako takie (Witkiewicz 1976, 53). 

Jak widać, uczucie metafizyczne przyjmuje formę niepokoju metafizycznego 

lub niepokoju życiowego, zależnie od tego, czy staje się treścią świadomości, 

czy też nie. Tak czy owak stanowi istotę każdego Istnienia Poszczególnego  

i wydaje się genezą jego aktywności egzystencjalnej. 

[…] początkową świadomość możemy sobie wyobrazić wyłącznie jako pewną formalną jed-

ność jakości dotykowych i czuć wewnętrznych. Nawet te ostatnie niekoniecznie założyć mu-

simy, ale jakość dotykowa jest tą, którą przyjąć musimy dla wszystkich absolutnie Istnień Po-

szczególnych, tj. istot żywych, dlatego, że w niej jedynie odgranicza się indywiduum dla sa-

mego siebie od wszystkiego, co nim nie jest – od reszty świata (Witkiewicz 1976, 57). 

Używa tu wprawdzie Witkiewicz pojęcia świadomości, wyraźnie jednak 

idzie mu o najprostsze formy interakcji organizmu i środowiska. Najbardziej 

prymitywną formą świadomości okazuje się odrębność przestrzenna ciała. Ów 

pierwotny kompleks jakości wyznaczający odrębność terytorialną ciała pozosta-

je, wg Witkiewicza, w „tle zmieszanym”. 

Rudymentarna świadomość będzie przede wszystkim mniej lub więcej dokładnie zlokali-

zowaną świadomością tego, w pewnych granicach stałego kompleksu jakości, który na-

zywamy naszym ciałem, kompleksu występującego oczywiście na mniej określonym „tle 

zmieszanym” wspomnień wszystkich jakości, które się już w trwaniu kiedyś pojawiły 

(Witkiewicz 1976, 58). 

Ponieważ „tło zmieszane” to dla Witkiewicza nieświadomość, ową pierwot-

ną formę świadomości winniśmy uważać raczej za nieświadomość właśnie – ja-

kiś rodzaj nieświadomego procesu sensotwórczego. 

„Podświadome” istnieje w postaci tła, zabarwiającego jako taką istniejącą teraźniejszość 

(Witkiewicz 1976, 58). 

Stanowiący fundament odrębności cielesnej organizmu żywego proces reje-

stracji „kompleksu jakości” zostaje zatem pojęty jako nieświadome zjawisko 

psychiczne. W ten sposób istotą materii organicznej okazuje się nieświadomy 

proces integracji bodźców w najprostsze struktury sensu. 

[…] w miarę komplikowania się organizmów i jednoczesnego wzrastania ich organicznej 

jedności, na tle powstawania i rozrastania się systemu nerwowego i układu centralnego, 

wzrasta prawdopodobnie i poczucie subiektywne jedności; może ono pojawiać się czę-

ściej (w związku z okolicznościami wewnętrznymi i zewnętrznymi) i może wyodrębnić 

się jako takie na „tle zmieszanym” […] innych jakości (Witkiewicz 1976, 58). 

Co istotne, ów rudymentarny proces sensotwórczej integracji jest po prostu 

najprymitywniejszą formą uczucia metafizycznego. 

W tym poczuciu jedności swej, na razie „cielesnej”, jedności kompleksu jakości, rozło-

żonych w ograniczonej rozciągłości, przeciwstawia się dany stwór wszystkiemu temu, 

czym nie jest, otaczającemu go nieskończonemu „Istnieniu”, z którego Nieskończoności 

oczywiście na tym szczeblu rozwoju sprawy sobie nie zdaje; to przychodzi dopiero  
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z możliwościami, które odkrywa pojęciowe myślenie, czyli operowanie znakami o sta-

łych znaczeniach (Witkiewicz 1976, 58). 

Definicja rudymentarnych form aktywności egzystencjalnej organizmu ży-

wego pokrywa się z definicją uczucia metafizycznego. Widać też, że na wyż-

szych etapach ewoluowania niepokoju życiowego ku formie uczucia metafi-

zycznego istotną rolę zaczyna odgrywać myślenie pojęciowe. Myślenie to jest 

odpowiedzialne za oderwanie się uczucia metafizycznego od praktycznych form 

aktywności egzystencjalnej.  

[…] uwolniony ze stopienia się z praktyczną jaźnią niepokój nazywam „niepokojem me-

tapsychicznym”, będącym kombinacją z uczuciami życiowymi czystego „uczucia meta-

fizycznego”, tzn. wyodrębnionej na tle zmieszanym jakości „jedności osobowości” (Wit-

kiewicz 1976, 59). 

Już w swej uświadomionej postaci, jako niepokój metafizyczny, uczucie me-

tafizyczne staje się źródłem kultury. 

To poczucie jedności naszego „ja”, bezpośrednio dane, które nazwiemy jakością jedności 

i które musimy uznać za istniejące zawsze w „tle zmieszanym” innych jakości, leży  

u podstawy uczucia niepokoju metafizycznego, którego przejawami u wyższych Istnień 

Poszczególnych jest religia, filozofia i sztuka, mające wspólne źródło, ale zróżniczkowa-

ne w ciągu społecznego rozwoju (Witkiewicz 1974, 6).  

Materializm biologiczny 

Analiza genetycznej funkcji uczucia metafizycznego prowadzi do odkrycia 

procesów sensotwórczej integracji już w najprymitywniejszych organizmach 

żywych. Co jednak z materią nieożywioną? 

Otóż Witkiewicz zakładał, że materia nieorganiczna składa się z ożywionych 

monad. Jak pisze Maciej Soin: 

Zdaniem Witkiewicza, z wielości monad można […] ukonstytuować „materię martwą”, 

przedstawiając jej prawidłowości jako statystyczne. W ten sam sposób monadyzm „roz-

wiązywał” zresztą zagadnienie opozycji indeterminizmu i determinizmu: rzekome abso-

lutne prawidłowości przyczynowe są w istocie wynikiem zsumowania się działań „bar-

dzo drobnych” – w stosunku do „rzędu wielkości” obserwatora – monad (Soin 2002, 78). 

Sam Witkiewicz pisze następująco: 

[…] musimy uznać, że materia martwa jest tylko złudą, składającą się z niezmierzonej 

ilości Istnień Poszczególnych. W ten sposób „materia martwa” sprowadzona zostaje do 

żywej, raczej do wielości żywych stworzeń, stanowiących elementy Istnienia już nie-

sprowadzalne (Witkiewicz 2014, 143). 

[…] przedmioty martwe nie są tym, czym nam się wydają, tylko zgrupowaniami elektro-

nów według fizyka, a zbiorowiskami Istnień Poszczególnych, takich samych w istocie 

jak my i inne pierwotniejsze stworzenia żywe, według monadologa, czyli raczej monady-

sty (Witkiewicz 1974, 62). 
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Teza o sprowadzalności materii do biologii stanowi główną myśl systemu On-

tologii Ogólnej Witkiewicza, zwanego przez niego materializmem biologicznym. 

Pogląd taki, oparty jedynie o pogląd psychologistyczny, nazwałbym materializmem bio-

logicznym; sądzę, że tylko on jest nam w stanie zdać sprawę z rzeczywistości we 

względnie adekwatny sposób. Jest to pogląd par excellence realistyczny, który razi bar-

dzo niektóre umysły, wychowane na rozważaniu jednej jedynej idealnej świadomości 

psychologistycznej lub fenomenologicznej (Witkiewicz 1976, 55). 

W ramach materializmu biologicznego materia nieorganiczna sprowadzona 

zostaje do organicznej, z kolei istotą organicznej okazują się rudymentarne ope-

racje poznawcze. 

Nie ma „bytu samego w sobie” bez choćby najmniejszego pasemka wspomnień bytu ak-

tualnego. Wyobrażam sobie, że byt taki wymoczka to tylko pewna świadomość ciała, je-

go jedność osobowości to tylko jedność kompleksów jakości cielesnych i jakości najbliż-

szego otoczenia, plus mały skrawek wspomnień z niedawnej przeszłości i tło ogólne 

zmieszane, będące sumą „ciemnych” cielesnych doznań, takich samych jak u nas, to tło, 

na którym wyrastają wszystkie bardziej określone, do kombinacji cielesnych jakości 

sprowadzalne uczucia (Witkiewicz 1977A, 296). 

[…] według moich założeń fundamentalnych Istnienia Poszczególnego bez rozciągłości 

samej dla siebie (ciała) i czuć dotykowych wewnętrznych i zewnętrznych ani pomyśleć, 

ani wyobrazić sobie nie możemy (Witkiewicz 1974, 148). 

Fenomenalizm 

Rudymentarne, pozbawione elementu świadomości operacje poznawcze – 

sensotwórcza aktywność zostaje przez Witkiewicza założona nawet na najniż-

szych szczeblach struktury bytu. Czy oznacza to, że istotą każdego konkretnego 

bytu ma być nieświadome poczucie jedności w wielości? 

Osobnik jest jednością w wielości (jakości) i jednością w swej dwoistości (trwania, 

obejmującego bezpośrednio od środka przeżywane ciało); bez tych pojęć nie możemy go 

adekwatnie opisać […] (Witkiewicz 1977A, 297). 

Koncepcja realizmu biologicznego związana była z ideą uczucia metafi-

zycznego określonego jako bezpośrednie przeżywanie jedności w wielości. 

Otóż osobnik, ta istność […] którą nazwałem Istnieniem Poszczególnym, gdy nie mówię 

explicite o jej dwoistym charakterze, jest właśnie i całością – więcej: jednością złożoną  

z pewnych jakości (właściwie z pewnych kompleksów), a jednocześnie jest organizmem, 

złożonym z innych organizmów, czyli organów, a dalej komórek, których okazy, w po-

staci wymoczków, widzimy jako żyjące samodzielnie na wzór nas, psów i ptaków […] 

(Witkiewicz 1977A, 296). 

Bezpośrednie pojmowanie jedności w wielości działa na skondensowanie poczucia jed-

ności osobowości, czyli ułatwia wystąpienie jakości formalnej całego AT [trwania same-

go dla siebie jako takiego – M.O.], do pewnego stopnia zawsze obecnej, na plan pierw-

szy, jako takiej na tle zmieszanym (Witkiewicz 1977 B, 540). 
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W ontologii Witkiewicza fundamentem każdego Istnienia Poszczególnego są 

elementarne operacje przestrzennego i czasowego różnicowania się bytu wzglę-

dem swego otoczenia. Operacje te pojęte zostają jako rejestracja kompleksów 

jakości. W ten sposób sednem materializmu biologicznego staje się fenomena-

lizm, rozciągnięty również na obszar materii nieorganicznej. 

Jak pisze Maciej Soin: 

[…] w istocie, jeśli założyć, że jakości mają charakter fenomenalny, nie postrzegany 

przez nikogo przedmiot traci swoje cechy, gdy „wszyscy wyjdą z pokoju” (wychodzenie 

z pokoju jest według Witkiewicza „operacyjną definicją bytu zjawiskowego”). Zagadkę 

jego istnienia (mamy bowiem domyślać się, że wbrew teoretycznym rozważaniom 

przedmiot istnieje tak samo, gdy jest i gdy nie jest postrzegany) rozwiązywać ma mona-

dyzm: przedmiot istnieje tak samo, gdy nie jest przez nikogo spostrzegany, gdyż w jakiś 

sposób sam się spostrzega. To jest „zdrowa część animizmu ludzi pierwotnych”: przed-

miotom należy przypisać życie, a zatem przyjąć monadyzm (Soin 2002, 84). 

Naturalną konsekwencją fenomenalizmu powinien być idealizm. Jednak 

Witkiewicz jest zdecydowanym wrogiem wszelkich doktryn idealistycznych. 

Powody owej wrogości są dość złożone. Rozpocznijmy od najłatwiej pojmowal-

nego. Otóż właściwe dla materializmu biologicznego uznanie biologii jako naj-

bliższej bytu formy jego poznania w naturalny sposób narzucało perspektywę 

realistyczną. Jak pisze Soin: 

Monadyzm dokonywał […] biologizacji ontologii: zgodnie z systemem, właściwym spo-

sobem opisu istnienia jest biologia, a co więcej, prawa biologiczne są prawami ontolo-

gicznymi (Soin 2002, 86).  

[…] dokonana w monadyzmie biologizacja ontologii wiązała się z niewyrażanym 

wprawdzie wprost, ale jednak całkiem wyraźnie widocznym przesunięciem akcentu na 

cielesność (Soin 2002, 87). 

Inna, częściej obecna w pismach Witkiewicza refutacja idealizmu odwoły-

wała się do kategorii uczucia metafizycznego, tyle tylko, że w tym przypadku 

uczucie to nie było już definiowane jako poczucie „jedności w wielości”, lecz 

jako doświadczenie Tajemnicy Istnienia. Zdaniem Witkiewicza wadą doktryn 

idealistycznych jest unikanie Tajemnicy, jej sztuczna, pozorna neutralizacja. 

[…] że są myśliciele, chcący pozostawać dziś jeszcze w tej właśnie sferze filozoficznego 

półcienia (penumbry) między prawdą realizmu i potwornym, nieprzezwyciężalnym fał-

szem solipsyzmu, to jest zjawiskiem zadziwiającym. Dogadza stanowisko to naturom 

kompromisowym, chwiejnym, uciekającym od rzeczywistości, niechcącym patrzeć 

prawdzie w oczy, które wolą sztuczną ucieczkę od problemów niż spojrzenie w bezdenną 

otchłań Tajemnicy prawdziwej, która znajduje się na dnie poglądu realistycznego (Wit-

kiewicz 1974, 127). 

Pozorne wyjaśnienie Tajemnicy jest tożsame z likwidacją uczucia metafi-

zycznego. 

Otóż idealizm – z chwilą gdy się już nastawimy czy nakręcimy tak, aby nie wiedzieć je-

go niesamowitości – daje nam zupełne uspokojenie metafizyczne w obrębie jednolitego 
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systemu pojęć, czego realizm, akcentujący rzeczywistą dwoistość istnienia, nie obiecuje  

i dać nie może. W świecie idealistycznym nie ma tajemnicy (przynajmniej pozornie) – 

wszystko jest wiadome, bo nie ma stosunku rzeczy do jej zjawiska, ponieważ wszystko 

jest zjawiskiem tylko […] (Witkiewicz 1974, 123). 

Witkiewicz przekonuje, że szczytową formą wyparcia Tajemnicy Istnienia 

jest solipsyzm. 

Jedynie konsekwentnym idealizmem jest solipsyzm, równoznaczny z wyrzeczeniem się 

wszelkich innych rozwiązań i w ogóle nawet stawiania problemów filozoficznych. Ale musi 

być właśnie konsekwentny, tzn., że solipsysta, po skonstatowaniu, że nim jest, nie ma prawa 

powiedzieć już ani słowa więcej – inaczej przeczy sam sobie (Witkiewicz 1974, 121). 

Istotą refutacji idealizmu jest zatem zarzut likwidacji uczucia metafizyczne-

go określonego jako Tajemnica Istnienia. Likwidacja ta dokonuje się w trakcie 

zastąpienia faktycznego dualizmu ciała i psychiki sztucznym monizmem dok-

tryn idealistycznych. 

Identyczna argumentacja pojawiała się wobec drugiego z konkurentów ma-

terializmu biologicznego, którym dla Witkiewicza był fizykalizm. Zarzutem 

przeciwko „fizykalizmowi” miała być niesprowadzalność idei materii nieorga-

nicznej do nieorganicznej. 

Wyższość monadyzmu polega na tym, że przyjmując IP [Istnienie Poszczególne – M.O.] 

za element pierwotny Istnienia (ostatecznostkę), mogę z wielości takich rozciągłych, 

bardzo w stosunku do danego IP małych monad = IPN ukonstytuować MM [materię 

martwą – M.O.] na mocy statystyki, co nawet zgodne jest z istotnym duchem fizyki;  

a odwrotnie: przyjmując za „ostatecznostkę” element martwy (choćby nawet w niepojęty 

sposób obiektywnie niezdeterminowany), tj. „cząsteczkę” fizykalną (w najogólniejszym 

znaczeniu rozciągłości w ruchu) fizyki, nie mogę skonstruować z niej MŻI, żywego ciała 

organizmu rozpatrywanego „z boku”, a tym bardziej ciała samoczującego się, jakim bez-

sprzecznie jestem ja sam, a także reszta żywych stworów, poza wszelką teorią fizykalną, 

w ramach tylko opisowej biologii (Witkiewicz 1977A, 299). 

Zarówno idealizm, jak i fizykalizm zostały oskarżone o likwidację Tajemni-

cy Istnienia. A więc o redukcję poznawczych roszczeń filozofii. Można tu za-

uważyć, że obrona materializmu biologicznego odbywa się z pomocą strategii 

argumentacyjnych, analogicznych jak w przypadku teorii Czystej Formy.  

Po pierwsze, własne stanowisko ontologiczne Witkiewicza zostaje odróż-

nione od interpretacji deformujących jego właściwy kształt. Teza o zegarku 

składającym się z żyjątek zostaje więc rozpozna jako fizykalistyczna deformacja 

materializmu biologicznego 

Po drugie, przeciwstawne względem materializmu biologicznego perspek-

tywy zostają zakwalifikowane jako formy likwidacji klasycznej problematyki fi-

lozoficznej – jako samobójstwo filozofii. 

Sednem argumentacji Witkiewicza okazuje się w takim razie rozpoznanie  

w konkurencyjnych stanowiskach form upadku kultury. W ten sposób jednak 

trafność owej argumentacji zostaje uzależniona od towarzyszącej im teorii histo-

riozoficznej. 
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Dwa modele historiozoficzne 

Maciej Soin odróżnia od siebie właściwe i obiegowe pojęcie uczucia metafi-

zycznego: 

Sam Witkiewicz dość zdecydowanie akcentował definicję przeżycia metafizycznego jako 

poczucia jedności osobowości, natomiast w obiegowym ujęciu przeżycie metafizyczne 

jest raczej doświadczeniem tajemnicy, której granice opisuje ontologia (Soin 2002, 32). 

Właściwa definicja uczucia metafizycznego miałaby zatem opierać się na 

pojęciu „poczucia jedności osobowości”, niewłaściwa zaś używać pojęcia Ta-

jemnicy Istnienia. Proponuje zatem odróżniać od siebie uczucie metafizyczne 

jako ekspresję i kontemplację, zaznaczając jednocześnie, że najpewniej nie cho-

dzi tu o dwuznaczność samej kategorii uczucia metafizycznego, lecz raczej o je-

go odmienne konkretyzacje. 

[…] zarówno ekspresję, jak i kontemplację należałoby rozumieć raczej jako pochodne 

uczucia metafizycznego (poczucia jedności osobowości), jego „przeróbki uczuciowe” 

[…] (Soin 2002, 41). 

Soin wskazuje, że owe odmienne charakterystyki uczucia metafizycznego 

pociągają za sobą zupełnie inne konsekwencje w historiozoficznej teorii Wit-

kiewicza. 

[…] przeżycie metafizyczne pojęte jako poczucie jedności osobowości zdaje się mieć 

znaczenie ekspresji indywidualnej woli, samopotwierdzenia się wielkiego władcy na tle 

„szarego tłumu” (Soin 2002, 38). 

[…] tam, gdzie Witkiewicz mówi o upadku kultury, przeżycie metafizyczne (przeciw-

stawienie własnej wyjątkowej jedności całemu zewnętrznemu światu) ma charakter kon-

templacji, tj. doświadczenia tajemnicy (Soin 2002, 38). 

Odmienność charakterystyk uczucia metafizycznego sprawia, że twierdzenie  

o zmniejszaniu się stopnia intensywności uczuć metafizycznych w związku z roz-

wojem społecznym staje się możliwe do wygłoszenia wyłącznie w odniesieniu do 

uczucia metafizycznego pojętego jako poczucie jedności osobowości (ekspresji). 

[…] twierdzenie, że natężenie uczuć metafizycznych jest odwrotnie proporcjonalne do ich 

powszechności (i teza o zgubnym wpływie demokratyzacji dla istnienia tego typu przeży-

cia), możliwe jest tylko w pierwszym z tych kontekstów; doświadczenie struktury bytu ma 

bowiem niejako z natury charakter demokratyczny i trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób 

właściwa mu intensywność miałaby tracić przez rozpowszechnienie (Soin 2002, 38). 

Inne dla każdego z typów uczuć są mechanizmy odpowiedzialne za ich za-

nik. Ponieważ doświadczenie tajemnicy ma charakter egalitarny, za jego zanik 

jest odpowiedzialny jedynie wzrost komfortu życia i rozwój nauki (Soin 2002, 

39). Tymczasem za zanik uczuć metafizycznych rozumianych jako ekspresja in-

dywidualnej woli odpowiedzialny jest mechanizm życia politycznego, w którym 

stroną zwycięską okazują się systemy demokratyczne (Soin 2002, 40). 



 Czy zegarek może składać się z żyjątek?… 149 

Soin zwraca uwagę, że w przypadku kontemplacji nie istnieją żadne ze-

wnętrzne względem woli jednostek determinanty odpowiedzialne za zanik uczuć 

metafizycznych. 

[…] to nie tajemnica znika (możliwość jej doświadczenia jest nieusuwalna), lecz prze-

ciwnie, to ludzie odwracają się od tajemnicy i piękna, zadowalając się naukowym świa-

topoglądem, kinem i sportem, wybierając wygodę i bezpieczeństwo życia itd (Soin 2002, 42). 

Wskazuje również znamienną dwuznaczność w pojmowaniu przez Witkie-

wicza mechanizmów rozwoju społecznego. 

Rozwój społeczny może być więc z jednej strony tłumaczony działaniem „obiektyw-

nych” praw, lecz z drugiej – działaniem „subiektywnych” idei (Soin 2002, 44). 

Dwuznaczność ta zostaje potraktowana jako przesłanka dla odróżnienia  

u Witkiewicza dwóch odmiennych schematów historiozoficznych. 

O ile bowiem z jednej strony katastrofa jest nieunikniona na mocy nieubłaganych, obiek-

tywnych praw historii, o tyle z drugiej możliwe jest efektywne jej przeciwdziałanie, gdyż 

jest „tylko” (inter-) subiektywnym dziełem człowieka (Soin 2002, 45). 

Etykieta katastrofisty przestaje być stosowna dla Witkiewicza w sytuacji, w któ-

rej odnalezione zostają dowody jego wiary w możliwość wpływania na bieg historii. 

Dowodem takim ma być choćby jego działalność teoretyczna i publicystyczna, która 

musiałaby stracić sens pojęta jako kontestacja niepowstrzymywalnego. 

Soin odnajduje inną jeszcze, znacznie ciekawszą, dwuznaczność związaną  

z pojęciem katastrofy i prowadzącą do idei uczucia metafizycznego. Idzie mia-

nowicie o relację, jaka łączy uczucie metafizyczne ze szczęściem. Sama idea ka-

tastrofy kulturowej, w swej najprostszej wykładni, mówi, że upadek kultury po-

lega na jakiegoś typu utracie wartości. W przypadku historiozofii Witkiewicza 

wartości związane z uczuciem metafizycznym zostają zastąpione przez wartości 

moralne.  

Osobnym zagadnieniem pozostaje określenie typu wartości przysługujących 

uczuciu metafizycznemu. Charakterystyki okresu upadku kultury, którego 

świadkiem jest Witkiewicz, pozwalają sądzić, że wartościami przysługującymi 

uczuciu metafizycznemu są: wartość poznawcza – prawda, oraz wartość este-

tyczna – piękno. Odraza, którą Witkiewicz odczuwa wobec nieubłaganie nad-

ciągającej przyszłości, zdaje się mieć charakter wyłącznie estetyczny. 

[dziś – M.O.] […] piękno tylko jest w obłędzie, prawda leży u naszych nóg rozszarpana 

przez współczesnych filozofów, i z tej trójcy ideałów zostaje nam tylko dobro, tj. szczę-

śliwość wszystkich tych, którzy nie mieli siły, aby tworzyć piękno, ani dość odwagi, aby 

tajemnicy patrzeć prosto w oczy. Czeka nas potworna nuda mechanicznego bezdusznego 

życia, w którym mali świata tego pławić się będą w wolnych chwilach od zmniejszonej 

pracy w tym wszystkim, co zdobyli wielcy panowie ducha dzięki wielkim panom życia  

i śmierci (Witkiewicz 1974, 110). 

Najprostsza charakterystyka katastrofy winna więc mówić o zamianie warto-

ści poznawczych i estetycznych na moralne. Oczywiście zamiana taka może być 
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traktowana jako katastrofa tylko wówczas, gdy pierwszy rodzaj wartości jest 

wyższy niż drugi. Soin wskazuje, że takie założenie u Witkiewicza wcale nie 

jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. 

Witkiewicz pisze wprost o względności etyki i beznadziejności wszelkich prób jej meta-

fizycznego usankcjonowania. […] a zatem wartość kultury, tak jak i ważność powszech-

nego dobrobytu, jest względna i zależna od punktu widzenia. Z drugiej jednak strony 

Witkiewicz pisze także o absolutnej wartości uczuć metafizycznych i związanej z nimi 

kultury […] (Soin 2002, 51). 

Jeśli więc – w ślad za pewnymi partiami Nowych form w malarstwie – również społe-

czeństwo uznamy za ideę, na rzecz której „odwartościowywane” zostają uczucia metafi-

zyczne i Tajemnica Istnienia – to wówczas konflikt wartości nie będzie zderzeniem per-

spektywy uniwersalnej i partykularnej, „obiektywnych konieczności” i „subiektywnego” 

wartościowania, lecz konfliktem dwóch partykularnych perspektyw etycznych, mających 

– co ważne – znaczenie historiotwórcze: ideologii „społecznego szczęścia” i idei nie-

skrępowanej twórczości, kolektywizmu i indywidualizmu (Soin 2002, 54). 

Aby uporządkować mnogość dwuznaczności, Soin proponuje odróżniać od 

siebie dwa modele historiozoficzne obecne w myśli Witkiewicza. 

W poglądach autora Nowych form w malarstwie są […] obecne […] dwa poglądy na isto-

tę wartości. Te dwie teorie aksjologiczne odpowiadają dwom koncepcjom dynamiki hi-

storycznej: historii widzianej jako miejsce intersubiektywnego tworzenia sensu odpowia-

da ujęcie wartości jako społecznie zrelatywizowanych idei; historii widzianej jako reali-

zacja z góry określonego planu odpowiada ujęcie wartości jako ontologicznie zakorze-

nionej hierarchicznej struktury, w której dominują wartości społeczne (Soin 2002, 57). 

Ostatecznie Soin postuluje wyodrębnienie dwóch teoretycznych modeli ba-

zujących na odmiennych rozstrzygnięciach kluczowych problemów historiozofii 

Witkiewicza: aksjologicznej teorii kultury oraz teorii rozwoju społecznego (Soin 

2002, 59). 

Prowizoryczne podsumowanie 

Jako rezultat naszych analiz winniśmy wskazać odnalezienie w doktrynie 

materializmu biologicznego idei sensotwórczej integracji. Jeśli rozpoznanie to 

jest słuszne, należałoby zastanowić się nad związkiem procesu sensotwórczej in-

tegracji z uczuciem metafizycznym. Że nie może tu być mowy o prostym utoż-

samieniu, świadczy fakt, że Witkiewicz definiował uczucie metafizyczne rów-

nież w inny sposób. W strategiach argumentacyjnych składających się na refuta-

cję idealizmu stwierdziliśmy obecność definiowania uczucia metafizycznego ja-

ko Tajemnicy Istnienia. 

By wyjaśnić relację pomiędzy dwoma definicjami uczucia metafizycznego, 

sięgnęliśmy po analizy Macieja Soina, w których odróżnił on od siebie dwa mo-

dele historiozofii Witkiewicza. Pierwszy z nich to aksjologiczna teoria kultury, 

której odpowiada uczucie metafizyczne rozumiane jako doświadczenie Tajemni-



 Czy zegarek może składać się z żyjątek?… 151 

cy Istnienia (kontemplacja) i która wolna jest od elementów determinizmu i ka-

tastrofizmu. Drugi to deterministyczna i katastroficzna teoria społecznego roz-

woju, w ramach której uczucie metafizyczne definiowane jest jako poczucie jed-

ności osobowości (ekspresja). W tym przypadku mechanizmy deterministyczne 

mają charakter gatunkowy i wynikają z biologizacji ontologii. To logika proce-

sów ewolucji gatunku określająca formy społecznej organizacji życia sprawia, 

że zindywidualizowane formy organizacji psychik jednostkowych muszą ustąpić 

miejsca formom zuniformizowanym, składającym się na kolektywny mecha-

nizm życia społecznego. Nie bez powodu Witkiewicz sądził, że postępowe par-

tie polityczne powinny zastąpić materializm dialektyczny materializmem biolo-

gicznym. 

Zauważmy jednak, że z kolektywistycznego punktu widzenia mechanizm 

składający się z żyjątek jawi się jako idea absurdalna. Mechanizm winien skła-

dać się z poddanych standaryzacji zębatych kółek. 

Czy to przypadek, że wizja mechanicznej katastrofy spójna jest z perspekty-

wą, w której idee Witkiewicza są absurdalne? 

Jeśli przyjmiemy drugi z modeli historiozoficznych, w którym to jednostki 

są twórcami kultury, a ich wysiłek może zmienić katastrofalną tendencję dzie-

jów, musi się okazać, że tylko nieprzewidywalne żyjątka mogą zakłócić nie-

uchronność mechanicznego biegu ku zagładzie.  

Jednak odzyskanie wolności i nadziei okupione być musi akceptacją absur-

dalnego przekonania, że materia jest złudzeniem. Odzyskanie wolności i nadziei 

odbywa się za cenę reaktywacji Tajemnicy. Bo przecież tego, że zegarki składa-

ją się z żyjątek, zrozumieć nie można. 
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dwuwymiarowej autorstwa Elizabeth Grosz  

Streszczenie 

Elizabeth Grosz – filozofka działająca w ramach III fali feminizmu, a także w oparciu na do-

gmatach postmodernizmu, stworzyła posthumanistyczną teorię podmiotu ucieleśnionego, która 

może być odczytywana jako krytyka tych dyskursów tożsamościowych, które chciałyby ujmować 

podmiotowość człowieka jako kategorię kształtowaną na sposób esencjalistyczny, przy opisywa-

niu której wyklucza się bardzo ważny składnik tejże, jakim jest ciało i cielesność człowieka. Au-

torka Volatile Bodies tworzy nową koncepcję podmiotowości, która ma stanowić alternatywę dla 

poprzednich koncepcji i uwzględniać dwa elementy – duszę (wymiar wewnętrzny podmiotowości) 

i ciało (wymiar zewnętrzny) w zdefiniowaniu podmiotu, zastrzegając, iż te dwa wymiary podmio-

towości z konieczności muszą się przenikać, wchodzić we wzajemną interakcję. 

W filozofii Grosz ciało jest źródłem znaczeń, stanowi główny punkt w konstruowaniu tożsamo-

ści podmiotu. Właśnie od ciała podmiot zaczyna percypowanie świata, tzn. wszystko, co jednostka 

przeżywa, czego doświadcza od świata, jest filtrowane przez ciało. Na ciele są zapisywane wszel-

kie doświadczenia, jednocześnie ciało niejako stanowi środek do transportowania autorefleksji 

podmiotu na świat. Grosz w swych pracach stanowczo zaznacza, że ciało należy do podmiotu  

(a właściwie ciało jest podmiotem) i jest jego integralną częścią, nie jest odseparowanym mecha-

nizmem, którego zadaniem jest tylko utrzymywanie podmiotu przy życiu. 
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Teoria posthumanistycznego podmiotu korporalnego przedstawiona przez 

Elizabeth Grosz
1
, współczesną filozofkę i feministkę należącą do III fali, składa 
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się z wielu elementów, które tworzą skomplikowaną całość, w głównej mierze 

przez to, iż filozofka czerpała z prac wielu myślicieli współczesnych, a także 

feministek. Grosz na kartach m.in. Volatile Bodies. Toward a Corporeal Femi-

nism (Grosz 1994) stara się odpowiedzieć na cztery główne pytania: 1. Czym 

jest ciało, jaki status ontologiczny ma ciało?, 2. Czy kategoria ciała jest natural-

nie dana, czy kulturowo wypracowana?, 3. Czy wszystkie organy są seksualne, 

dlaczego jedne organy wiążą się z seksualnością człowieka, a inne nie?, 4. Jaki 

status posiada różnica seksualna, czy jest naturalna, czy kulturowa? Odpowiada-

jąc te pytania, na gruncie feminizmu należy podkreślić, iż prace Grosz stanowią 

postulat dotyczący przedstawienia nowej reprezentacji podmiotu kobiecego. Dla 

filozofki najważniejszą kwestią jest, aby kobiety stały się pełnoprawnymi i sa-

moświadomymi podmiotami, jednostkami inteligentnymi, moralnymi i seksual-

nymi (Grosz 1994, 188–189)
2
. 

W pracach Elizabeth Grosz posthumanizm jawi się przede wszystkim jako 

krytyka tych dyskursów tożsamościowych, które chciałyby ujmować podmioto-

wość człowieka jako kategorię kształtowaną na sposób esencjalistyczny czy też 

metafizyczny, która wyklucza  bardzo ważny składnik tejże, jakim jest ciele-

sność człowieka. W historii myśli przez wiele lat panowało przekonanie: cechę 

dystynktywną człowieka stanowi jego rozum, racjonalność, świadome ja, co 

znajdowało odzwierciedlenie w pracach myślicieli, których ambicją było zdefi-

niowanie podmiotowości jednostki. Z przytoczonych powodów autorka Volatile 

Bodies tworzy nową koncepcję podmiotowości, która ma uwzględniać dwa ele-

menty – duszę (wymiar wewnętrzny podmiotowości) i ciało (wymiar zewnętrz-

ny) –  zastrzegając, iż w zdefiniowaniu podmiotu te dwa wymiary z konieczno-

ści muszą się przenikać, wchodzić we wzajemną interakcję, koncepcję, która 

jednocześnie stanowiłaby pozytywną odpowiedź na nieadekwatność i krótko-

wzroczność współczesnych koncepcji feministycznych, których ambicją pozo-

staje zdefiniowanie podmiotu kobiecego. 

Filozofka w swych pracach traktujących o kwestii podmiotowości nie ukry-

wa rozczarowania teoretycznymi rozstrzygnięciami dotyczącymi zdefiniowania 

podmiotu w samej myśli feministycznej. Zdaniem Grosz nie możemy się wy-

zbyć dualizmów w naszym sposobie myślenia o takich kategoriach, jak np. płeć, 

                                                 
2 Jest to jedna z bardziej radykalnych tez Grosz, których filozofka stara się unikać w swoich 

tekstach. Można zapytać: czy kobiety nie są pełnoprawnymi, świadomymi i inteligentnymi 

podmiotami? Grosz w duchu feminizmu odpowiedziałaby stanowcze NIE. Ten sprzeciw można 

rozumieć dwojako. Po pierwsze: przez patriarchat, który doprowadził do hiperkorporalności 

kobiet, kobiety nie mogły stać się w  p e ł n i  podmiotami mówiącymi, które posiadałyby 

niezafałszowaną reprezentację społeczną. Mówić wprost: kobiety były bardziej przedmiotami 

niż podmiotami. Po drugie: kobiety nie zawsze mogły uzyskać pomoc w tym względzie ze 

strony teorii feministycznej, gdyż jak przyznaje Grosz, przynajmniej do III fali, poszczególne 

teorie dotyczące podmiotowości kobiecej zawsze cierpiały jak jakieś braki i wady. Grosz  

w tym kontekście mogłaby zacytować słowa Rosi Braidotti: nie można zdekonstruować 

podmiotu, którego nie było, podmiot kobiecy należy dopiero stworzyć na gruncie feminizmu.  
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a co się z tym wiąże – wartościowania którejś z płci (tj. męskiej lub żeńskiej). 

Aby zmienić społeczne odczytywanie podmiotu-kobiety, należy według Grosz 

przedefiniować na gruncie feminizmu samo znaczenie podmiotowości, a także 

innych kategorii, jak np. świadomość, jaźń, itp., które występują w teoriach do-

tyczących podmiotowości. 

Grosz jako feministka III fali, tworzy swoją koncepcję podmiotowości  

w oparciu na dogmatach postmodernizmu. Postuluje zerwanie z esencjalizmem 

w rozważaniach na temat podmiotowości/tożsamości człowieka, ujmując kwe-

stię nieco dokładniej: esencjalizmem jednego rodzaju – dusza, rozum czy inna 

zasada psychologiczna przestają być kategorią centralną w definiowaniu pod-

miotowości. Co jest związane z tym postulatem – filozofka nawołuje do przy-

wrócenia kategorii ciała i cielesności do dyskursu tożsamościowego, głównie te-

go feministycznego. Grosz otwarcie przyznaje, iż kwestia cielesności i temat 

ciała były pomijane nawet w tych rozważaniach feministycznych, których ambi-

cją było przedstawienie definicji kobiecości. Jaka była przyczyna takiego postę-

powania? Temat ciała i kobiecej cielesności był/jest dla feministek niewygod-

nym tematem. Grosz podziela tezę, na której opiera się feminizm II fali, na któ-

rej ufundowany jest po części feministyczny dogmat o występowaniu patriarcha-

tu – nie tylko w rozważaniach naukowych, ale i w perspektywie społecznej kwe-

stia kobiecej podmiotowości zostaje sprowadzona do kwestii kobiecej cielesno-

ści. Kobieta nie stanowi w społeczeństwie pełnoprawnego podmiotu, a właści-

wie jest upłciowionym, ucieleśnionym przedmiotem, i mam tu na myśli nega-

tywny sens tych pojęć. Takie przedstawienie charakterystyki kobiecości powo-

duje, iż mamy do czynienia z realną opresją kobiet i wykluczeniem ich ze sfery 

społecznej oraz występuje ślepe i naiwne założenie, iż kulturowo kwestia ciele-

sności dotyczy tylko kobiet. W kulturze zachodniej to mężczyzna utożsamiany 

jest z racjonalnością i z rozumnością, a kobieta ze sferą materialną, czyli z bez-

rozumnym czynnikiem cielesnym. Grosz nie chodzi wyłącznie o to, że w naszej 

kulturze mężczyznę definiuje się jako podmiot myślący, a kobietę jako cielesne-

go Innego, lecz problem stanowi to, iż się na tym nie poprzestaje. Jeden człon tej 

binarnej opozycji jest wartościowany dodatnio, charakterystyki kobiety i męż-

czyzny są zupełnie nieprzystające do siebie, tzn. wydaje się, że nie ma i nie mo-

że być takiej płaszczyzny, na której kobiecość i męskość posiadają punkty 

styczne, że kobieta i mężczyzna mogą się w pełni porozumieć. Charakterystyki 

kobiecości i męskości, które znamy z zachodniej kultury, przekładają się na 

prawie wszystkie sfery życia człowieka.  

Według Grosz, w kulturze, w sferze społecznej, mamy do czynienia z hiper-

korporalnością kobiet i, zdaniem autorki Volatile Bodies, za taki stan rzeczy od-

powiedzialny jest Kartezjusz. Grosz wiele miejsca w swych pracach poświęca 

krytyce dualizmu kartezjańskiego. Dualizm kartezjański przyczynił się do roz-

dzielenia dwóch elementów: rozumności i świata materialnego/cielesnego, 

wprowadzając substancję myślącą – cogito, i substancję rozciągłą, która ma opi-
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sywać świat przedmiotów, świat rzeczy materialnych, w tym także i ciało czło-

wieka. Sugerowany znaczący wpływ myśli Kartezjusza na charakterystyki ko-

biecości i męskości, które znamy z kultury zachodniej, jest dyskusyjny nawet dla 

niektórych grup feministek. Trzeba także przyznać, iż Grosz poświęca w swej 

pracy (Grosz 1994) sporo miejsca krytyce kartezjańskiego pomysłu, nie wyja-

śnia jednak w wystarczający sposób, iż to właśnie Kartezjusz jest, chociażby po-

średnio, odpowiedzialny za poślednie traktowanie kobiet. Jednakże Kartezjusz, 

przedstawiając zasadnicze elementy swojej filozofii, tzn. cogito oraz substancję 

rozciągłą (w tym kontekście utożsamianą z ciałem przede wszystkim), nie ukry-

wa swojego mechanistycznego, przedmiotowego, więc w pewnym sensie i nega-

tywnego, stosunku do cielesności człowieka i znajdziemy na to wiele przykła-

dów w  jego dziełach
3
. Charakterystyki rozumu/duszy rozumnej i ciała nie są 

neutralne, nie są pozbawione emocjonalnego stosunku filozofa i wartościowania 

w ogóle. I to jest ten punkt, z którego można formułować feministyczną krytykę 

dualizmu Kartezjusza. Jeżeli Kartezjański opis ciała człowieka uzupełnimy o to, 

co na temat cielesności, czynnika materialnego, miał do powiedzenia Arystote-

les, i ten wizerunek cielesności przeniesiemy na grunt społecznych rozważań  

o płciach, wtedy otrzymamy hiperkorporalną wizję kobiecości i męskości, która 

zajmuje w tym dualizmie pozycję uprzywilejowaną. 

Kartezjusz, obwiniany za odseparowanie duszy od ciała, oczywiście nie jest 

twórcą dualizmu metafizycznego jako kategorii filozoficznej. Filozof przecież 

nie jako pierwszy w historii myśli umieścił człowieka w dwóch światach, tj. 

świecie panowania rozumu i podległej mu materii cielesnej, ale można uznać, że 

filozofia kartezjańska usankcjonowała taki rodzaj dyskursu tożsamościowego,  

w którym człowieka definiuje się poprzez dwie wspomniane kategorie (tj. duszę 

i ciało), które stanowią dwa wymiary tożsamości, przy czym to rozumność, 

świadome ja, czy też ujmując kwestię nieco inaczej – czynnik inteligibilność, ma 

decydować o podmiotowości jednostki. 

W programie filozoficznym Grosz występują wspomniane powyżej charak-

terystyki rozumności i cielesności, owe dwa wymiary człowieczeństwa. Pierw-

szy wymiar za Grosz nazywam zewnętrznym. Są to powierzchniowe doświad-

czenia cielesne, co do których nie możemy mieć pewności, iż są jasne i wyraźne, 

a wręcz przeciwnie – mogą być złudne, gdyż taka charakterystyka wprost wyni-

ka ze specyfiki ciała i nieadekwatności zmysłów w poznaniu. Nie można nie za-

uważyć, iż Grosz nie stara się ukrywać swojego stosunku do tak przedstawionej 

wizji cielesności, zewnętrznej strony podmiotowości, o której pisze, iż jest to in-

skrypcja, którą narzuciła nam kultura. Drugi wymiar obejmuje aspekt wewnętrz-

ny, który tradycyjnie jest utożsamiany z rozumem, psychiką i świadomością 

                                                 
3 To, że Kartezjusz dokonuje właśnie takiego opisu substancji rozciągłej, nie oznacza jeszcze, że 

ten mechanistyczny opis jest negatywny sam w sobie. Ta charakterystyka jest negatywna tylko 

w przyrównaniu do opisów „boskiej” rozumności człowieka, z której francuski filozof tworzy 

centrum swej epistemologii, czy też nawet antropologii.  
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podmiotu (Grosz 1994, X–XII). Jak wykazuję poniżej, w koncepcji podmioto-

wości ucieleśnionej autorstwa Grosz sztywny podział na odseparowane od siebie 

sfery rozumności i cielesności człowieka ulega zatarciu, celowej dekonstrukcji. 

W programie Grosz umysł albo świadomość, która występuje w tradycyj-

nych koncepcjach podmiotowości, przestaje być centralnym punktem w myśle-

niu o podmiotowości. Ewa Hyży, która przyczyniła się do rozpowszechnienia 

koncepcji Grosz na gruncie polskim, o pomyśle filozofki pisze następująco: 

„Takie terminy jak świadomość, refleksja czy sprawstwo zwykle łączone z psy-

chiką jako efektem głębi czy wewnętrzności można objaśnić w kategoriach in-

skrypcji i transformacji korporalnej powierzchni osoby” (Hyży 2003, 90). Dość 

tajemniczy zwrot transformacji korporalnej powierzchni osoby, który niejedno-

krotnie możemy spotkać w pracach Grosz, dotyczy poruszania się przez filozof-

kę po wstędze Möbiusa (Pickover 2005). Model wstęgi Möbiusa opisywany jest 

jako powierzchnia jednostronna, tzn. posiada jedną krawędź, jedną stronę, a pre-

zentuje trójwymiarową przenikalność dwóch końców. Z powodu takiej cechy 

wstęgi Möbiusa autorka wybiera właśnie tę figurę do przedstawienia swojej teo-

rii podmiotu wielowymiarowego. Ta trójwymiarowość i płynność doskonale 

przedstawia przenikalność dwóch elementów, które biorą udział w konstytu-

owaniu się tożsamości człowieka, chodzi tu o umysł i ciało (Grosz 1994, XII; 

Świerkosz 2008, 80). Trójwymiarowy model wstęgi Möbiusa posłużył Grosz do 

pokazania, w jaki sposób społeczne normy, zakazy i nakazy dotyczące płci i sty-

lizacji ciała, zgodne z porządkiem dwóch płci, wpływają na wewnętrzną sferę 

podmiotu, inaczej mówiąc, na świadomość czy też psychikę jednostki, dosłow-

nie na to, w jaki sposób podmiot nie tylko odczuwa swoje ciało, ale także, co są-

dzi o swojej cielesności i tożsamości. Niejako przechodząc na drugą stronę 

wstęgi, dla Grosz także ważny jest moment, w którym to psychiczne wnętrze 

podmiotu wpływa na stylizację cielesnej powierzchni podmiotu. W wykorzysta-

niu symboliki wstęgi Möbiusa najważniejsze jest, aby zaznaczyć, iż dwa aspekty 

podmiotowości (wewnętrzny i powierzchniowy) mają wzajemnie się uzupełniać. 

Wnętrze podmiotu ma być analizowane przez to, co jest zewnętrzne, powierzch-

niowe i kulturowe. Analiza powierzchni podmiotu, jego cielesności, ma być 

tłumaczona przez kategorię wewnętrznej głębi (Świerkosz 2008, 81–82). 

Grosz uważa, że model wstęgi Möbiusa nie tylko we właściwy sposób ujmu-

je istotę jej autorskiej koncepcji podmiotu korporalnego, ale także doskonale od-

zwierciedla metodologię jej pracy. Zdaniem filozofki, zanim przygotuje się no-

wą, pozytywną definicję ciała, należy objąć krytycznym badaniem te dyskursy, 

które opisywały nie tylko znaczenie cielesności w przedstawieniu jakiejś wizji 

podmiotowości, ale także same metody badawcze, za pomocą których przedsta-

wiano definicje ciał i cielesności (Grosz 1994, 62). Grosz śledzi różne koncep-

cje, przeważnie filozoficzne, które postawiły sobie za cel przedstawienie defini-

cji człowieka czy podmiotowości, czy też wyrażenie określonej prawdy o czło-

wieku, i analizuje, jak te koncepcje odnosiły się do kategorii ciała i cielesności 
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człowieka. Wszystkie analizowane przez siebie koncepcje Grosz ustawia po jed-

nej albo po drugiej stronie wstęgi. Poniżej wspominam o dwóch koncepcjach, 

które posłużyły Grosz za bezpośrednią inspirację. 

Tabela 1. Dwie „strony” wstęgi Möbiusa i odpowiadające im teorie 

I. Ruch z wewnątrz do zewnątrz: II. Ruch z zewnątrz do wewnątrz: 

 Teorie, które badały to, jak przeżywane jest 

ciało i jaką rolę pełni cielesność w kształtowa-

niu się podmiotowości/tożsamości jednostki, 

które jako takie mają charakter społecz-

ny/kulturowy. 

 Teorie, które odnosiły się do psychiczności, 

świadomości, rozumności człowieka. 

 Teorie, które wykorzystując kategorie in-

skrypcji społecznych, chcą coś powiedzieć 

na temat głębi podmiotu – terminy, które 

odnoszą się do zewnętrzności podmiotu  

i opisują jego głębię (wnętrze). 

 Rozważany stosunek do własnego ciała, 

bądź jakiejś jego części, który posiadamy 

dzięki społeczeństwu. 

 Rozważania dotyczące społecznego zna-

czenia ciała. 

Przykłady: psychoanaliza, fenomenologia, neuro-

logia, filozofia M. Merleau-Ponty’ego 
Przykłady: Deleuze, Nietzsche, Foucault 

Kategorie: obraz ciała, ciało przezywane 
Kategorie: ciało jako powierzchnia, ciało 

kontrolowane, władza nad ciałem 

Analizując uwagi Grosz na temat wspomnianych teorii i rozpoczynając od 

ruchu od wewnątrz do zewnątrz, trzeba przyznać, iż dla filozofki za bezpośred-

nią inspirację posłużyła kategoria ciała przeżywanego, której autorstwo Grosz 

przypisuje M. Merleau-Ponty’emu. W swym koncepcie filozoficznym Merleau-

Ponty zakłada, iż ciało nie jest tylko narzędziem egzystencji, lecz w ogóle egzy-

stencję umożliwia. Jak pisze Bodziak: „To ono [ciało] stanowi pierwotny punkt 

odniesienia do tego, co zewnętrzne. Pozwala na funkcjonowanie osobnika  

w przestrzeni oraz umożliwia panowanie nad przedmiotami” (Bodziak 2013, 

112). Ciało stanowi fundament ludzkiego doświadczenia, jest punktem patrzenia 

podmiotu na świat. W przypadku człowieka w ogóle możemy mówić o wcielo-

nym sposobie bycia (Merleau-Ponty 2001, 187; Bodziak 2013, 116). Umysł 

człowieka znajduje się w ciele, dlatego już na wstępie zostaje zatarta różnica 

pomiędzy zewnętrznością a wewnętrznością, człowiek nie jest tylko duszą ani 

tylko ciałem, te substancje w człowieku nie są od siebie radykalnie oddzielone. 

Różnica pomiędzy duszą a ciałem jest tylko różnicą funkcjonalną, co wyraźnie 

zaznacza Grosz. Umysł człowieka niezaprzeczalnie czerpie z fizycznego sub-

stratu, ale nie można uznawać, że rozumność daje się zredukować do cielesno-

ści. Zarówno francuski myśliciel, jak i Grosz dochodzą do podobnych konkluzji: 

jeżeli ani umysłowość, ani kategoria ciała nie wyczerpują w pełni znaczenia 

podmiotowości, należy raczej skupić się na zaangażowaniu podmiotu w świat, 

na aktywnym doświadczaniu, w którym brałyby udział wspomniane sfery,  

w które uwikłany jest człowiek (tj. rozumność i korporalność). Dzięki ciału je-
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steśmy także w stanie odróżnić swoje jestestwo od reszty świata, to bycie-w- 

-świecie (połączenie tego, co psychiczne i fizjologiczne). Dzięki ciału jesteśmy 

w relacji do-świata, ale świat także wytwarza relację do-podmiotu. Świat w tym 

znaczeniu to po prostu relacja jednostki z innymi podmiotami. 

Gruntowne przeanalizowanie kategorii ciała przeżywanego jest potrzebne fi-

lozofce do wykazania, iż cielesność jako taka stanowi bardzo ważny składnik 

tożsamości, ale chce także uświadomić czytelnikom, iż ciała/cielesności nie 

można traktować tylko i wyłącznie, z jednej strony, jako kulturowej idei, ani ja-

ko czegoś, co przynależy do świata przyrody – z drugiej strony. Ciało jest 

czymś, co przekracza sferę biologii/fizjologii i tego, co kulturowe, zewnętrzne  

w stosunku do ciała. Seksualność stanowi najlepszy przykład takiego przekra-

czania. Grosz w swej pracy Volatile Bodies przytacza najpopularniejsze defini-

cje czy też rozumienia seksualności
4
 (Grosz 1994, VIII; Rogowska-Stangret 

2010), ale sama podkreśla inne, ważniejsze ujęcie seksualności. Seksualność jest 

zjawiskiem, sferą najbardziej charakterystyczną dla ludzi. Grosz rozdziela sek-

sualność od samego aktu seksualnego. Seksualność nie wiąże się tylko z popę-

dem seksualnym. Seksualność jest związana z całym człowiekiem, ujętym jako 

byt poznający i działający. Pożądanie seksualne jest czymś, co jest także spo-

łecznie kształtowane. To kultura nadaje szczególne znaczenie, seksualne zna-

czenie jednym częściom ciała, a innym nie. 

Śledzenie zewnętrznej powierzchni wstęgi Möbiusa prowadzi bezpośrednio 

do wnętrza, jednakże Grosz zastrzega, że w żadnym przypadku nie opuszczamy 

zewnętrznej powierzchni. Jak pisze filozofka: „Głębia czy raczej efekty głębi są 

zatem wytworzone jedynie przez manipulacje, rotacje i inskrypcje płaskiej po-

wierzchni – trafna metafora dla zguby dualizmu” (Grosz 1994, 116; Rogowska-

Stangret 2010). W tej grupie teorii, które są charakterystyczne dla ruchu od ze-

wnątrz do wewnątrz, ciało traktuje się w pierwszej kolejności jako obiekt społecz-

ny, jako powierzchnię receptywną, na której dochodzi do wyznaczenia granic cia-

ła i jego sfer w kontakcie z innymi podobnymi powierzchniami (Grosz 1994, 116; 

Rogowska-Stangret 2010). Jest to szereg połączeń powierzchniowych, w ich wy-

niku produkowane są efekty psychicznej głębi, indywidualności jednostki. 

Rozprawianie o wewnętrznej stronie podmiotowości, o głębi podmiotu, któ-

re prowadzi Grosz na kartach swych prac, paradoksalnie prowadzi to analizy ka-

tegorii ciała jako powierzchni. W tej koncepcji ciało jest rozumiane jako płaska 

powierzchnia, którą łatwo da się znakować, na której dowolnie mogą być usta-

wiane kartograficzne znaki. Jest to rozumienie ciała jako powierzchni, które 

Grosz czerpie z filozofii Deleuze’a (Grosz 1994, 210). Inaczej kwestię ujmując, 

ciało to powierzchnia, na którą działają czynniki społeczne, kulturowe: normy 

seksualności, płciowości i inne normy dotyczące funkcjonowania w społeczeń-

                                                 
4  1. Forma popędu, kierowanie się podmiotu ku przedmiotowi, 2. Zbiór praktyk, w które zaanga-

żowane jest ciało, 3. Składnik tożsamości seksualnej – tu już pojawia się  opozycja kobie-

ta/mężczyzna, 4. Konkretny sposób realizacji pragnienia seksualnego.  
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stwie. Przez wypełnienie tych norm każda jednostka jest rozpoznana w społe-

czeństwie właśnie jako podmiot, uzyskuje uprawomocnienie społeczne. 

Przy omawianiu tej kategorii (przyp. – ciała jako powierzchni) Grosz wspo-

mina także o skórze, która przez filozofkę jest traktowana jako najlepszy przy-

kład tego, co stanowi przekroczenie zewnętrzności i wewnętrzności w człowieku 

(a co za tym idzie – opozycji kultura/natura). Skóra jest tym punktem przepływu, 

przenikania się dwóch wymiarów podmiotowości, dosłownie jest ujęta przez 

Grosz jako skręt wstęgi Möbiusa. Jak uznaje Rogowska: „Powierzchnia ciała 

jest pośrednikiem pomiędzy podmiotem a jego środowiskiem, jest zarówno ak-

tywna, jak i pasywna […] Skóra, jak pisze filozofka, to zakręt wstęgi Möbiusa, 

oś wokół której generowany jest podmiot” (Rogowska-Stangret 2010). Grosz, 

niejako uznając prymat dotyku w procesie poznawczym człowieka, w tym, w ja-

ki sposób człowiek znajduje się w świecie, pisze o specyficznym doświadczeniu, 

kiedy jednocześnie się dotyka i jest się dotykanym. Kiedy doświadczamy powie-

rzeni swojego ciała, wtedy doświadczamy owej zewnętrzności, o której pisze 

Grosz, ale kwestia dotycząca tego, jak reagujemy na dotyk, jakie refleksje poja-

wiają się w nas po tym doświadczeniu, przynależy już do sfery wewnętrznej.  

Autorka Volatile Bodies w swych pracach rozpatruje podmiot jako osobę, która 

zawsze jest już określona rodzajowo, czy ujmując kwestię nieco inaczej, podmiot, 

który jest zróżnicowany płciowo (Hyży 2003, 226). Grosz, zgodnie z uwagami np. 

Judith Butler, twierdzi, że człowiek jest bytem seksualnym, tzn., że od urodzenia 

jesteśmy naznaczeni płcią (Butler 1993 i 2008). Posiadana przez człowieka płeć 

metrykalna jest pierwszym wyróżnikiem tożsamościowym. Dla Grosz, która two-

rzy w duchu postmodernizmu i przez to może być zaliczana do nurtu feministycz-

nego konstruktywizmu, płeć jest kulturową idą, która jest konstruowana społecznie, 

ale jak podkreśla sama filozofka, w tej konstrukcji nie można pominąć biologii, 

korporalności człowieka. To materia, w koncepcji Grosz, odpowiada za to rozróż-

nienie, które zostaje odzwierciedlone w odmiennych ciałach kobiety i mężczyzny. 

Ten wątek analiz Grosz trafnie ujmuje Hyży: „Inskrypcje przyjmują różne znacze-

nia i funkcje, w zależności od płci. Autorka zauważa, że rodzaj jest ideologiczną 

superstrukturą dodaną do biologicznej bazy, i że męski bądź żeński rodzaj nie może 

być po prostu narzucony którejkolwiek płci […]”
5
 (Hyży 2003, 99; zob. Šebela 

2010, 61–64). Różnica seksualna odgrywa znaczącą rolę w konstytuowaniu tożsa-

mości korporalnej i, zdaniem filozofki, powinna być rozumiana jako konstytutyw-

ny podział między płciami (Grosz 1994, 208–209; Hyży 2003, 229). Z tego, co  

o różnicy płciowej pisze autorka Volatile Bodies, można wywnioskować, iż utrzy-

muje ona nieprzekraczalną granicę pomiędzy kobiecością i męskością
6
. 

                                                 
5 W tym punkcie w swych rozważań Grosz zgodna jest z Arystotelesem i jednym ze znaczeń ma-

terii jego autorstwa, gdyż wydaje się, że zarówno w systemie Filozofa, jak i w projekcie Grosz, 

materia odpowiada za zwielokrotnienie, za różnorodność panującą w świecie.  
6  Czytelnik, napotykając tę i podobne uwagi w pracach Grosz, powinien mieć na uwadze to, iż 

filozofka pisze swe prace na przełomie lat 80. i 90. Analizując doświadczenia ruchu femini-
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Ciało rozważane jest jako nośnik płci kulturowej (zob. Jagusiak 2013). Przez 

odpowiednią stylizację ciała, zgodną ze społecznymi normami dotyczącymi płci, 

dana jednostka daje do zrozumienia, że jest kobietą/mężczyzną. Jednakże Grosz 

nie ogranicza się tylko do stwierdzenia, że ciało podlega różnym stylizacjom, 

które są zależne od zmiennych okresów historycznych, dlatego stanowi kon-

strukt kulturowy. Autorce Volatile Bodies chodzi o coś więcej. Nic, co pisze 

Grosz, nie sugeruje, iż ciało tylko i wyłącznie biernie podlega różnym styliza-

cjom w historii, a kiedy kończy się jedna epoka, ciało natychmiast podlega od-

miennemu traktowaniu. Według Grosz przejście od jednej do drugiej kreacji cia-

ła jest płynne i zależy od wielu czynników. Ciała nie są tylko stylizowane, ale 

realnie wytwarzane i są efektami kolejnych sytuacji (Świerkosz 2008, 82). Jak 

pisze wspomniana już Hyży, doskonale ujmując sedno uwag Grosz:  

Ciała są seksualnie (płciowo) i rasowo określone. [Grosz – przyp. A.J.] przyznaje jednak, 

że to, co esencjalne w ciałach, jest ich „organicznym otwarciem się ku kulturowemu wy-

pełnieniu”. Pojęcie kulturowego wypełnienia ujmuje (w skrajny sposób) z jednej strony 

w kategoriach oznaczającego i oznaczanego [signifying, signified], z drugiej strony jako 

przedmiot społecznych, prawnych, ekonomicznych i seksualnych systemów (Hyży 2003, 91). 

Nie należy zapominać o tym, że Grosz jest także uznawana za przedstawi-

cielkę feminizmu korporalnego. W feminizmie korporalnym ciało jest źródłem 

znaczeń. Stanowi główny punkt w konstruowaniu tożsamości podmiotu kobie-

cego, ale także centralny rozważań o kobiecie w ogóle. Można podać następują-

cą definicję ciała funkcjonującą w feminizmie korporalnym: ciało – ontologicz-

na i metafizyczna całość materii (fizyczności) i kulturowych wyobrażeń ciała, 

poprzez które podmiot może pozostawać w relacji do świata, i przez które świat 

może pozostawać w relacji do podmiotu (Rychter 2014). Analiza najważniej-

szych tekstów Grosz (1994) prowadzi do wniosków, iż cielesna struktura jest 

bardzo ważna w scharakteryzowaniu podmiotu, ponieważ właśnie od ciała pod-

miot zaczyna percypowanie świata, tzn. wszystko, co jednostka przeżywa, czego 

doświadcza od świata, jest filtrowane przez ciało. Z całą pewnością materialność 

ciała ogranicza podmiot, jednocześnie stanowi dystans pomiędzy podmiotem  

a światem, dystans, który jest potrzebny do introspekcyjnego spojrzenia podmio-

tu na otaczającą go rzeczywistość.  

Grosz wielokrotnie w swoich pracach podkreśla, iż ciało podlega inskryp-

cjom, czyli zapisom. Na ciele jednostki są zapisywane wszelkie doświadczenia, 

jednocześnie dla tej samej jednostki ciało jest niejako środkiem do transporto-

wania autorefleksji na świat. Wedle pomysłu Grosz, wydarzenia psychiczne 

podmiotu są zapisywane na ciele, wyrażane za pomocą odpowiedniej stylizacji 

ciała, i od razu należy wspomnieć o drugiej stronie wstęgi – doświadczenia swo-

                                                 
stycznego, Grosz rozumie, że postulowana współpraca kobiet i mężczyzn na arenie społecznej 

oraz wskazywanie na to, że poza biologią nic nie sugeruje, iż kobiety i mężczyźni są radykalnie 

różni od siebie – to bardzo szczytne ideały, ale ich realizacja jest możliwa tylko do pewnego 

stopnia, co pokazuje m.in. historia feminizmu. 
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jej cielesności przez podmiot mają oczywiście wpływ na świadomość czy psy-

chikę jednostki. Zapisy na ciele to nie bierne inskrypcje, o czym wspominałam 

powyżej, na co wskazuje także Hyży: inskrypcje przyjmują różne znaczenia  

i funkcje, w zależności od płci (Hyży 2003, 99). Aby ciało mogło zostać poddane 

zapisom, trzeba w takiej teorii założyć zaangażowanie podmiotu (ciała) w świat. 

Ciało musi być podatne, musi umieć się przystosować do zmiennych sytuacji. 

Zawsze mamy do czynienia z jakimś konkretnym obrazem ciała. Ciało nie sta-

nowi czystej kartki, która pierwotnie nie posiada żadnych znaczeń. Dokonujemy 

zapisów na ciele, ale ważne jest to, czy jest to ciało kobiety, czy mężczyzny.  

W pracach Grosz nie spotkałam się z uwagą wprost poczynioną przez autorkę, iż 

fizjologia miałaby stanowić jakiś bazowy element w prezentowanej przez nią 

teorii podmiotowości, pewne jest natomiast, iż stylizacje ciała kobiet i mężczyzn 

różnią się zasadniczo. Ważne jest także, aby pamiętać, że wedle koncepcji 

Grosz, stanie się kobietą/mężczyzną nie jest związane tylko z konkretnymi zapi-

sami na ciele, lecz także z szeregiem działań, wyborów (świadomych lub też 

mniej świadomych), które mogą być i są różnie realizowanie, zależnie od płci.  

Analizując teorię podmiotu dwu(wielo)wymiarowego, autorstwa Grosz, na-

potkałam pewną aporię, nierozstrzygniętą kwestię tej teorii. W swoim projekcie 

podmiotowości filozofka zakłada współegzystowanie, przenikanie się dwóch 

elementów podmiotowości: ciała i rozumu, jednakże, co trzeba otwarcie przy-

znać, autorka nie wyjaśnia w sposób jednoznaczny tego, w jaki sposób –  albo 

ujmując kwestię inaczej – za pomocą czego pierwiastek duchowy i cielesny mia-

łyby wzajemnie wpływać na siebie, gdzie jest, o ile w ogóle istnieje, ten styczny 

punkt przenikania? Wciąż aktualne pozostaje także inne pytanie: czy na styku 

dwóch powierzchni, tj. umysłowości (psychiki) i cielesności, pojawia się jakaś 

nowa jakość, która miałaby być wynikiem działania wspomnianych wymiarów 

podmiotowości? Hyży zauważa: „[Grosz – przyp. A.J.] wnosi na styku konsty-

tucji psychicznej wewnętrzności i materialnej zewnętrzności – niejako trzeci 

element do dualistycznej dystynkcji ciało/umysł, a mianowicie element rotacji 

pomiędzy tymi członami, broniąc klarowności rozróżnienia materialnego i inte-

lektualnego” (Hyży 2003, 98). Uważam, że Grosz najbardziej interesuje właśnie 

ten trzeci aspekt i to, jaki status będzie miała owa nowo powstała jakość. Sama 

autorka przecież pisze: „Płciowość wślizguje się w różne biologiczne i instynk-

towne procesy, ponieważ jest tam przestrzeń do zajęcia, niezupełność na pozio-

mie instynktów, którą można zagarnąć dla własnych celów […]” (Hyży 2003, 

98). Ta uwaga poniekąd może stanowić odpowiedź na wyżej postawioną przeze 

mnie wątpliwość.  

Feministyczne postulaty Grosz są czytelne: kobiece ciało na nowo, pozy-

tywnie określone, oznaczone na swej powierzchni, a także w głębi, stanowi no-

śnik podmiotowości. Takie zdefiniowanie ciała nie musi być tylko wykorzystane 

przez feministki w ich rozważaniach. Koncepcja Grosz jest może nawet bardziej 

uniwersalistyczna, niż to się wydaje samej autorce, tzn. nie musi obejmować 
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tylko podmiotowości kobiecej. W feminizmie korporalnym Elizabeth Grosz zo-

staje zachowana ważność binarnego związku umysł–ciało, ale nie oznacza to  

w żadnym wypadku zaakceptowania przez filozofkę kartezjańskiego dualizmu. 

Zaznaczam, iż równowaga między tymi sferami podmiotowości zostaje także 

zachowana przez model wstęgi Möbiusa. Ciało należy do podmiotu (a właściwie 

należałoby uznać, iż ciało jest podmiotem) i stanowi integralną część jednostki, 

nie jest odseparowanym mechanizmem, którego zadaniem jest utrzymywanie 

podmiotu przy życiu, jak chciałby Kartezjusz.  

Anna Świerkosz z kolei proponuje odczytanie pomysłu Grosz przez włącze-

nie konceptu tej filozofki do rozważań nad korporalnym odczytaniem tekstu. 

Wedle takiego rozumienia, ciało stanowi źródło znaczeń, które występują  

w każdym tekście. Materialność ciała, z jednej strony, może być składnikiem 

narracji, przede wszystkim ma się tu na myśli przeżycia i odczucia bohaterów,  

a ich cielesność jest kluczem, który umożliwia zrozumienie charakterów, postę-

powania bohaterów, jak całości tekstu. Z drugiej strony ciało – to owo coś, dzię-

ki czemu narracja w ogóle się odbywa – jest czymś zewnętrznym w stosunku do 

opowieści i umożliwia w ogóle fizyczny czy też zmysłowy odbiór dzieła literac-

kiego (Świerkosz 2008, 83–92). 

Próby alternatywnego zdefiniowania kategorii ciała podejmowane przez 

Grosz ukazują, jak trudno jest umieścić pomysły tej filozofki, w którejś z femi-

nistycznych szufladek. Autorska koncepcja pomiotu korporalnego pokazuje, że 

podmiot (nie tylko kobiecy) nie może być pojmowany tylko na sposób esencjali-

styczny, tj. biologistyczny, naturalistyczny. Grosz także nie zgadza się na to, aby 

kategoria ciała była rozpatrywana wyłącznie jako konstrukt kulturowy. Ciało, 

materialność płci kulturowej, znajduje się gdzieś pomiędzy. Zresztą Świerkosz, 

analizując koncepcję Grosz, pisze: „Ciała nie należy zawężać do naturalistycz-

nych i scjentystycznych modeli wyjaśniania, lecz rozumieć je przez szereg nie-

jednorodnych dyskursów” (Świerkosz 2008, 26). Można więc uznać, że Grosz 

doskonale nadaje się na łączniczkę między takimi teoriami feministycznymi, 

które tożsamość kobiety chciałyby odczytywać jako poruszanie się podmiotu  

w ramach kulturowych norm dotyczących kategorii płci (mam tu na myśli 

przyjmowanie, odrzucanie/zmienianie tych norm), oraz takimi teoriami, które 

tożsamość podmiotu kobiecego chcą konstruować w ramach esencjalistycznego 

schematu.  
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The Corporeality in Elizabeth Grosz’s Posthumanistic Theory 

of Two-Dimensional Subjectivity 

Summary 

Elizabeth Grosz – a philosopher and the third-wave feminist who is involved in postmodernism 

thought as well, cretes a posthumanistic theory of  embodied subjectivity which can be understood 

as a critique those discourses of identity that wishing to recognize the subjectivity of the human as 

a category that is shaped in an essentialist mode in which is excluded a very important component 

of subjectivity – the body and the corporeality. The author of Volatile Bodies develops a new 

concept of subjectivity which is an alternative to the previous ideas and takes into account two 

elements in defining the subject – reason/psyche/ consciousness (“internal” dimension of 

subjectivity) and the body/corporeality (“external dimension”), stipulating that these two 

dimensions of subjectivity have to permeate each other and enter in mutual interaction necessarily.  

In the philosophy of Grosz body or corporeality is a source of meaning, it is a major point in 

the construction of subject identity. Precisely, from body itself starts perceiving the whole world 

i.e., everything what is experiencing from the world is filtered through the entity’s body. On the 
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body are stored all experiences that entity sustained, simultaneously, the corporeality is the way 

in which every human conveys its self-reflection about the reality that surrounds she or he. In 

her works Grosz strongly indicates that the body belongs to an entity  (subject is body itself) is 

its integral part, the body is not a separated mechanism whose sole responsibility is to keep an 

entity alive. 

Keywords: body, corporeality, subjectivity, poststructuralism, feminism. 

 

 



 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Filozofia 2015, z. XII, s. 167–176 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.10  

Marek AL SOFIJ HAN ARDABILI 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Świat, który mieści wiele światów.  

Poglądy Wallersteina na temat uniwersalizmu 

europejskiego i jego konsekwencji 

Streszczenie 

Sfery nauki, polityki i etyki są od siebie nieodłączne. Nauka dostarcza teoretycznego podłoża 

dla polityki i gospodarki, a wszystkie razem przyczyniają się do wywyższania pewnych wartości 

kosztem innych. Artykuł jest próbą rekonstrukcji poglądów Immanuela Wallersteina na temat 

tego, co nazywa uniwersalizmem europejskim i jego skutków. 

Słowa kluczowe: Analiza systemów światów, uniwersalizm, utopistyka. 

Istnieje kilka „kamieni filozoficznych”, które z jednej strony są budulcem 

dla fundamentów filozofii, jak i innych nauk, z drugiej – jak kamień filozoficzny 

– nie zostały odnalezione, i niewiele zdaje się wskazywać, byśmy byli choćby 

blisko tego celu. Kamienie te to Prawda, Obiektywność, Neutralność, Racjonal-

ność. Zdaje się, że dysponujemy całą gamą definicji ich przeciwieństw – fałsz, 

błąd, subiektywizm, partykularyzm, irracjonalność, jednak wciąż pojawiają się 

trudności w wykazaniu, że stanowisko, którego przedstawiciele roszczą sobie 

pretensje do którejś (lub wszystkich) spośród wymienionych zalet, nie jest par-

tykularyzmem lub irracjonalizmem. 

Neutralność okazuje się bowiem cichą zgodą na status quo, obiektywizm – 

dobrze wyjaśnionym własnym stanowiskiem, uniwersalizm – partykularyzmem, 

który ktoś stara się wypromować do roli uniwersalizmu, prawda – mętną katego-

rią, trudną do zweryfikowania, a racjonalność – tylko jedną z wielu możliwych 

postaw, i to niekoniecznie najbardziej adekwatną do sytuacji czy najbardziej 

funkcjonalnie użyteczną. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.10
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Problemy te poruszane były już wiele razy – począwszy przynajmniej od 

XIX wieku i anarchistycznej krytyki „nowej kasty kapłańskiej”, jaką mieli być 

naukowcy (Bakunin 2012), poprzez dokonane przez Maxa Webera rozróżnienie 

na cztery typy racjonalności (Weber 2002), po Foucaultowską analizę władzy-

wiedzy oraz krytyki feministyczne i postkolonialne. 

Artykuł jest próbą zwięzłej rekonstrukcji poglądów Immanuela Wallersteina 

dotyczących europejskiego uniwersalizmu w obrębie nauki, ekonomii i polityki 

oraz nierozłączności tych trzech obszarów życia społecznego i sproblematyzo-

wania wyzwań politycznych, jakie pojawiają się wskutek przyjęcia głównych tez 

tego amerykańskiego badacza. Tytuł nawiązuje do Szóstej deklaracji z dżungli 

lakandońskiej napisanej przez zapatystów, która dobrze wyraża polityczną  

i etyczną potrzebę przełamywania uniwersalizmu
1
. 

Uniwersalizm wartości 

Immanuel Wallerstein jest socjologiem, jednak – zgodnie ze zgłaszanymi 

postulatami – w publikacjach wychodzi poza ramy tej dyscypliny naukowej
2
. 

Najbardziej znany jest z pracy nad analizą systemów-światów, poza tym jako 

badacz zaangażowany politycznie stara się wnieść swój teoretyczny wkład  

w naprawę świata.  

System-świat jest jednostką analityczną, która ma zastąpić w tej roli państwa 

narodowe. Wybranie takiej jednostki wiąże się z tym, że pozwala wziąć pod 

uwagę zjawiska, które w innym wypadku mogłyby być niedostrzegane lub ze-

pchnięte na margines. Nie należy utożsamiać systemu-świata ze światem – 

obecna gospodarka-świat istotnie obejmuje całą planetę, jednak w przeszłości 

istniały obejmujące mniejsze terytoria minisystemy i imperia-światy.  

                                                 
1 Nie bez znaczenia zapewne jest kierunek przepływu komunikacyjnego – gdy europejscy kon-

kwistadorzy nieśli „cywilizację chrześcijańską” do Ameryki, napływali z zewnątrz, Ameryka 

była dla nich mapą pełną białych plam i granic do wytyczenia. Zapatyści zaś, przemawiając do 

reszty świata, mówią „od dołu”, czując się częścią różnorodnego świata, przy tym silnie zwią-

zaną z przyrodą. Te dwa odmienne punkty widzenia świetnie ukazane zostały w pracy Meso-

america Resiste! amerykańskiego kolektywu Beehive, którego członkowie spędzili dziewięć lat 

na rozmowach z mieszkańcami Ameryki Środkowej, słuchaniu ich historii i konwertowaniu ich 

na obrazy. Przed rozłożeniem jest to widziana z góry mapa tego obszaru, stylizowana na mapy 

kolonizatorów z XVI i XVII wieku. W środku zaś jest to widziane od dołu drzewo ceiba  

i przedstawienia kilkuset gatunków tamtejszej fauny i flory, będące zarazem przedstawieniem opo-

wieści mieszkańców. Grafikę tę można obejrzeć na stronie internetowej: http://beehivecollective.org/ 

posterViewer/?poster=mr&lang=en.  
2 Wynika to z jego sceptycyzmu wobec specjalizacji dyscyplin naukowych. Zamiast takiej spe-

cjalizacji postuluje unidyscyplinarność – nie oznacza to, że każdy badacz ma się zajmować 

wszystkim, jednak wprowadza bardziej holistyczną perspektywę do nauki. Por. Wallerstein 

2004b, 235–236. 
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Początek współczesnego systemu-świata wyznacza powstanie kapitalizmu  

w XV wieku. Zbiega się to w czasie z odkryciem Ameryki i konkwistą i nieco 

wyprzedza rozwój nauki w kształcie zbliżającym się do dzisiejszego. Rozpo-

wszechnienie się tego systemu na całym świecie jest, zdaniem Wallersteina, jed-

nym ze skutków uniwersalizmu europejskiego. 

Swą książkę pod wiele mówiącym tytułem Europejski uniwersalizm. Retory-

ka władzy Immanuel Wallerstein rozpoczyna przytoczeniem historii sporu to-

czącego się wokół konkwisty, przebiegającego między dwoma hiszpańskimi du-

chownymi – Bartolomé Las Casasem i Juanem Ginésem de Sepúlvedą. Las Ca-

sas był biskupem w Chiapas
3
 i po pierwotnym entuzjazmie wobec konkwisty 

stał się jej przeciwnikiem. Spór ten jest zarazem przykładem uniwersalizmu  

w jego najbardziej oczywistej postaci – czyli uniwersalizmu wartości przekłada-

jących się na sferę etyczną i polityczną. 

Sepúlveda wysunął cztery argumenty uzasadniające działania wojenne pro-

wadzone przez Hiszpanię. Pierwszy odwoływał się do „barbarzyństwa” będące-

go jakoby powszechną cechą Indian. Drugi głosił, że Indianie muszą odpowie-

dzieć za łamanie boskiego i naturalnego prawa. Trzeci, że Hiszpanie są zobo-

wiązani prawem boskim i naturalnym do powstrzymania krzywd, jakie poganie 

wyrządzają niewinnym ludziom, czwarty zaś, że panowanie Hiszpanii na tere-

nach Indian ułatwia ewangelizację zamieszkujących je ludów, zwiększając bez-

pieczeństwo księży. 

Las Casas podjął wyzwanie i postarał się zbić argumenty Sepúlvedy. Na 

twierdzenie o rzekomo wrodzonym barbarzyństwie Indian odparł, że jest to nie-

jasna kategoria – nie wszyscy Indianie, a wręcz nieliczni, dopuszczają się bru-

talności, dopuszcza się jej natomiast wielu Hiszpanów i innych Europejczyków 

– zarzucał Sepúlvedzie, że przypisuje całej społeczności cechy mniejszości. 

W kwestii jurysdykcji zaznaczył, że skoro nie wymaga się od żydów czy 

muzułmanów przestrzegania religijnych praw nawet tam, gdzie Kościół ma silną 

pozycję i panuje chrześcijański władca, tym bardziej nie należy wymagać prze-

strzegania ich od Indian na ich ziemi. 

W kwestii obowiązku zapobiegania krzywdom przyznał, że istnieją grupy 

Indian popełniające straszne czyny – przywołał przykład rytuałów polegających 

na zabijaniu i zjadaniu dzieci. Podkreślił jednak, że czynią to nieliczne plemio-

na, zaś te, które to czynią – zabijają ich niewiele. Nie należy tego oczywiście 

traktować jako usprawiedliwianie zabójstw „niską szkodliwością” – jednak za 

niedopuszczalne uważał zabijanie niewinnych w celu wymierzania sprawiedli-

wości winnym, uważał to za sprzeczne z ideą sprawiedliwości. Ostatni argument 

Sepúlvedy odparł, przypominając, że ewangelizuje się słowem i przykładem,  

                                                 
3 Warto dodać, że również w Chiapas 1.01.1994 wybuchło powstanie zapatystów, którzy do dziś 

są poważną siłą w tym regionie. Wallerstein nie ukrywa zresztą sympatii do tego ruchu. Zob. 

Wallerstein 2014. 
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a nie mieczem, i że wyrządzi się Kościołowi więcej zła niż dobra, powodując, że 

ludzie będą przeklinać chrześcijaństwo i Chrystusa. 

Powyższy spór przypominał współczesny spór o to, kto i w jaki sposób ma 

prawo interweniować w sytuacji występowania terroryzmu czy łamania praw 

człowieka. Wallerstein stwierdza, że aż do połowy XX wieku przeważała dok-

tryna Sepúlvedy, później – wraz z falą dekolonizacji – przyznawano rację Las 

Casasowi, by pod naciskiem organizacji walczących o prawa człowieka de facto 

ponownie przyznać prawo do interwencji krajom „wyżej rozwiniętym”, przy-

najmniej w tej kwestii (Wallerstein 2007b, 30). Jest to poparte przyjęciem okre-

ślonej ontologii oraz epistemologii. Założenie ontologiczne polega na przyjęciu 

esencjalnych różnic pomiędzy światem europejskim (w tym USA) i pozaeuro-

pejskim oraz tego, że postęp jest nieunikniony, a Europa posunęła się w nim 

najdalej. Założenie epistemologiczne, ściśle powiązane z ontologicznym, opiera 

się na uznaniu prawomocności europejskiej metody naukowej w poznawaniu 

prawdy o świecie. To prowadzi do kolejnego rodzaju uniwersalizmu, mającego 

równie silny wpływ na trwanie światowych nierówności co uniwersalizm warto-

ści. Jest nim uniwersalizm naukowy. 

Dla wszystkich omawianych tu typów uniwersalizmu wspólne jest specy-

ficzne pojęcie racjonalności. Choć Max Weber wyróżnił cztery jej typy, wciąż 

przeważa rozumienie racjonalności jako chłodnej, bezstronnej kalkulacji, a gdy 

mowa o problemach, które mają zarówno matematyczne, jak i etyczne aspekty – 

takich jak wydajność produkcji czy dystrybucja dóbr – matematyczna kalkulacja 

przeważa nad refleksją etyczną
4
. Wzrost liczony matematycznie stał się warto-

ścią samą w sobie, niezależnie od tego, czy i jak przekłada się na poszczegól-

nych ludzi. Także w obrębie nauk przyrodniczych odwoływanie się do wartości 

w wielu przypadkach jest przyjmowane z podejrzliwością, a wartość wiedzy czy 

rozwoju nauki jest ceniona wyżej niż np. życie zwierząt poddawanych testom. 

Rodzaje racjonalności wymienione przez Webera to racjonalność celowa, 

przeciwstawiona racjonalności wartościującej w sferze szeroko pojętej aktywno-

ści ludzkiej oraz racjonalność formalna przeciwstawiona racjonalności material-

nej w sferze gospodarowania. Choć te dwie pary zdają się być bardzo podobne, 

według Wallersteina Weber, opisując pierwszą, zachowuje większą dozę kryty-

cyzmu wobec racjonalności celowej (przypisując jej bezkompromisowe trzyma-

nie się przykazań lub powinności), tymczasem przy drugiej parze zdaje się opo-

wiadać raczej po stronie wartości materialnej (chwaląc ją za niezadowalanie się 

jedynie formalnym rachunkiem) (por. Weber 2002, 18–19 oraz Wallerstein 

2004b, 175–179). 

Oczywiście działalność rzadko daje się zaszufladkować biegunowo, np. jako 

czysto celowo racjonalna. Jednak skoro podstawą obecnej gospodarki-świata jest 

                                                 
4 W przypadku sporu o konkwistę czy prawo do interwencji ów matematyczny aspekt nie wysu-

wa się na pierwszy plan, jednak naiwnością byłoby przypisywać dążeniu do interwencji jedynie 

humanitarne pobudki.  
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akumulacja kapitału, wedle ideału – nieograniczona, to oczywistym jest, że na-

cisk kładzie się przede wszystkim na racjonalność celową i formalną. Wallerste-

in proponuje uznanie racjonalności materialnej za ważniejszą i odwoływanie się 

raczej do niej przy rozważaniach na temat przyszłej zmiany społecznej. Podkre-

ślając znaczenie tego rodzaju racjonalności, ostatni rozdział Utopistyki zatytuło-

wał Materialnie racjonalny świat, czyli czy można odzyskać raj? 

Uniwersalizm naukowy 

Wallerstein, za Peterem Snowem, przywołuje podział na dwie kultury w na-

uce. Jest to podział na kulturę nauk przyrodniczych i humanistycznych, do ja-

kiego doszło w XIX wieku. O ile wcześniej przyjmowano wspólną epistemolo-

gię, w pierwszej połowie XIX stulecia nauka zaczęła rościć sobie pretensje do 

odkrywania prawdy, zarazem podważając możliwości dojścia do niej przez filo-

zofię spekulatywną. Tej ostatniej, wraz z innymi naukami humanistycznymi, po-

zostawiono poszukiwanie dobra i piękna. W ten sposób naukowcy przez długi 

czas mogli twierdzić, że poznają czyste fakty, bez wartościowania. Takie było 

założenie zarówno empiryzmu, jak i racjonalizmu. Nauki zostały podzielone na 

nomotetyczne, czyli zajmujące się prawami ogólnymi i powszechnie obowiązu-

jącymi w ramach dziedziny, i nauki idiograficzne – opisujące poszczególne zja-

wiska, niedające się sprowadzić do nauk o deterministycznej konieczności. 

Przedstawiciele tych pierwszych starali się wywyższyć wobec tych drugich,  

a pogląd, że są bliżej poznania prawdy o świecie, stał się dość popularny. 

O ile z przyporządkowaniem w ten sposób do jednej z owych kultur fizyki, 

biologii, czy z drugiej strony – filozofii bądź filologii, nie było większych pro-

blemów, o tyle komplikacja pojawiła się przy zaklasyfikowaniu nauk społecz-

nych – historii, socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Historycy opowiedzie-

li się po stronie ideograficznej, natomiast jako nauki nomotetyczne zostały okre-

ślone socjologia, ekonomia i nauki polityczne. Oprócz tego powstała antropolo-

gia, opisująca tzw. ludy pierwotne. Nauki społeczne jednak nie bardzo potrafiły 

poradzić sobie z „wysoko rozwiniętymi” cywilizacjami Wschodu, które z jednej 

strony żadną miarą nie dawały się określić jako prymitywne, z drugiej – zanadto 

różniły się od świata europejskiego – nie były „nowoczesne” w europejskim ro-

zumieniu tego słowa, były względnie słabe militarnie i technologicznie. Dlatego 

też pojawił się jeszcze jeden obszar badań: orientalizm. Orientaliści, badając 

wschodnie cywilizacje, doszli do wniosku, że w historii zaszło coś, co ów postęp 

wstrzymało, a zadaniem Europy jest pomoc tym krajom w dalszym rozwoju. 

Przekonanie to zostało nieco zmodyfikowane po 1945 roku – wprowadzono 

wówczas pojęcie „rozwoju” i wiązące się z nim – „modernizacji”. Oprócz roz-

wiania wątpliwości teoretycznych – jak pogodzić idiograficzność z nomotetycz-

nością? – dostarczyło ono politycznego pretekstu, by kraje „rozwinięte” mogły 
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rościć sobie prawa do interweniowania w tych „mniej rozwiniętych”. Nie trzeba 

dodawać, że po jednej stronie żelaznej kurtyny za modelowe państwo uważały 

się Stany Zjednoczone, a po drugiej – Związek Radziecki (Wallerstein 2007a, 128).  

Wskutek światowych przewrotów 1968 roku i zwrócenia uwagi na problemy 

dyskryminowanych grup, takich jak czarnoskórzy czy kobiety, pojawiły się py-

tania o zaniedbane obszary badań i w końcu zaczęto zadawać pytania o dotych-

czasowe struktury wiedzy. Pytano nie tylko o tematy, które zostały pominięte, 

ale także o samą metodologię.  

W 1963 roku Anouar Abdel-Malek krytykował orientalizm jako esencjaliza-

cję innego (homo Africanus, homo Arabicus, homo Sinicus), dualistyczne roz-

różnienie „my–oni”, będące z gruntu eurocentryczne (Wallerstein 2007b, 49). 

Oprócz tego atakował dwie główne przesłanki na rzecz samego istnienia tej 

dziedziny nauki: po pierwsze uważał, że Wschód jest bytem abstrakcyjnym, a po 

drugie – że bytowi temu przypisuje się esencjonalne cechy. 

Także feministyczna perspektywa udowodniła, że nauka daleka była od 

obiektywizmu. Badaczki związane z tym nurtem wiele razy udowodniły, że rze-

komo ścisły język nauki pełen jest metafor odwołujących się do stereotypowo 

ujętej męskości i kobiecości i że odrzucenie tej metaforyki pozwala na lepsze 

wyjaśnienie badanych zjawisk
5
. W ten sposób, poza wkładem teoretycznym  

w swoje dyscypliny naukowe oraz realizowaniem feministycznego celu, jakim 

jest modyfikacja języka na nieseksistowski, udało im się coś więcej: zadały silny 

cios dotychczasowej niezachwianej wierze w racjonalność w jednym z obsza-

rów, w którym mogło to być uważane za najtrudniejsze.  

Uniwersalizm w polityce 

Rewolucja francuska dała początek dwóm istotnym przekonaniom. Pierwsze 

z nich głosiło, że zmiana jest stałym elementem życia politycznego, a drugie – 

że podmiotem tej zmiany jest lud (inaczej naród lub obywatele). Wskutek tejże 

rewolucji powstały trzy ideologie polityczne, które przetrwały do dziś. Chodzi 

oczywiście o radykalizm
6
, liberalizm i konserwatyzm, lub też – lewicę, centrum 

i prawicę. Tym, co odróżnia je od siebie zasadniczo, jest stosunek do wspomnia-

nej zmiany – radykałowie chcieliby ujrzeć jej spełnienie jak najszybciej, kon-

serwatyści – pragną ją powstrzymać, a liberałowie sytuują się pośrodku, uważa-

                                                 
5 Evelyn Fox Keller przywołuje przykład metaforyki używanej przy opisie zapłodnienia. Przez 

długi czas plemniki były określane jako „aktywne”, „siłą penetrujące” „bierne” jajeczko. Póź-

niejsze badania zadały kłam tej metaforyce, dowodząc, że plemnik i komórka jajowa są w rów-

nym stopniu aktywne. Por. Keller 2001 
6 Należy dodać, że w XIX wieku radykałami byli zarówno socjaliści, jak też nacjonaliści – ruchy 

narodowe nie przybierały wówczas znanej obecnie postaci szowinizmu i ksenofobii, były to 

przede wszystkim ruchy wyzwolenia narodowego. 
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jąc, że zmiany są potrzebne, ale należy je przeprowadzać w rozsądnym tempie. 

Dlatego też liberałów nazywa się reformistami, podobnie jak socjaldemokrację. 

Zasadniczo liberałowie odnieśli polityczny sukces w silnych państwach, podczas 

gdy radykałowie – w krajach peryferyjnych i półperyferyjnych.  

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na sukces liberalizmu, była jego zdol-

ność adaptacyjna. Był on w stanie przyswoić pewne postulaty, zarówno od lewi-

cy, jak też od prawicy, tworząc w ten sposób centrolewicę i centroprawicę.  

W ten sposób udało się zahamować rewolucyjny zapał tzw. niebezpiecznych 

klas, spełniając krótkoterminowe postulaty
7
. Przy tym liberalizm wpasowywał 

się w „bezstronny” i „obiektywny” dyskurs naukowy, a – jak twierdzi Wallerste-

in – związek nauk społecznych z liberalizmem był esencjonalny, a nie tylko eg-

zystencjalny. Znaczy to, że bez liberalizmu i jego zapotrzebowania na radzenie 

sobie ze zmianą – we właściwym tempie – nauki społeczne nie miałyby swej ra-

cji bytu. Nauki społeczne wspomagały więc swą wiedzą liberalizm, od niego 

czerpiąc w zamian ideologiczne uzasadnienie dla swego istnienia.  

Nie bez znaczenia była również decyzja radykałów o włączeniu się do ofi-

cjalnego życia politycznego. Decyzja ta zapadła zarówno w kręgach socjali-

stycznych (zwycięstwo komunistów nad anarchistami), jak i nacjonalistycznych 

(zwycięstwo nacjonalistów politycznych nad kulturowymi). Skutkiem tego było 

przyjęcie tak zwanej dwustopniowej strategii: pierwszym krokiem miało być 

przejęcie władzy w państwie, a następnym – dokonanie zmian. Jak się okazało – 

zrealizowanie drugiego etapu pozostawiło wiele do życzenia, w dużej mierze ze 

względu na specyfikę systemu-świata i wzajemnej zależności od siebie poszcze-

gólnych jego składników. 

Rewolucja 1968 roku pokazała, że wiara w nieuchronność postępu przestała 

utrzymywać społeczeństwa w ryzach, a cierpliwość ludzi nie jest nieskończona. 

„Stara lewica” została określona jako „część problemu, a nie rozwiązanie”,  

a kontestatorzy zwrócili się nie tylko przeciw konkretnym partiom czy polity-

kom, ale przeciw całemu systemowi, którego częścią były partie komunistyczne 

i socjaldemokratyczne. Ruchy feministyczne czy ruchy mniejszości rasowych, 

które się wówczas wyłoniły, poza zmęczeniem odkładaniem ich potrzeb na „po 

rewolucji” wykazywały też nieufność wobec państw i parlamentarnej aktywno-

ści – kładły nacisk na działania bezpośrednie. To, co wówczas było rewolucyjne, 

feministyczna perspektywa w nauce czy rozważania postkolonialne, dziś znajdu-

je swoje miejsce w kursach uniwersyteckich. Wciąż jednak perspektywy te nie 

zostały powszechnie przyjęte, wciąż toczą się debaty na temat ich zasadności.  

                                                 
7 Krytyka liberalizmu sięga co najmniej Michaiła Bakunina, który w 1847 roku opublikował ar-

tykuł pt. . Reakcja w Niemczech. Opisuje tam dwa rodzaje reakcji – konserwatystów i liberałów 

właśnie, tych drugich krytykując mocniej właśnie za postawę reformistyczną, skuteczniej ha-

mującą rewolucję społeczną (por. Bakunin 1965). Natomiast w styczniu 2015 roku nakładem 

londyńskiego wydawnictwa Verso Tariq Ali opublikował książkę pt. The Extreme Centre.  

A Warning. 
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Liberalizm przez długi czas był w stanie minimalizować napięcia między 

„niebezpiecznymi klasami” a państwami i kapitalistami, poradził sobie także  

z rewolucją 1968 roku, jednak – zdaniem Wallersteina – traci tę zdolność wraz 

ze zbliżaniem się systemu świata do asymptoty w kluczowych aspektach. 

Po pierwsze, kończy się możliwość eksternalizacji kosztów – czyli przerzu-

cania części kosztów produkcji na społeczeństwo i państwo. Inaczej mówiąc, 

przedsiębiorstwa poddawane są coraz większej presji, by same usuwały powo-

dowane przez siebie zanieczyszczenia. Również coraz większy sprzeciw budzi 

np. budowanie z publicznych pieniędzy infrastruktury (np. transportowej) służą-

cej głównie lub wyłącznie kapitalistom. 

Po drugie, kurczą się tereny wiejskie – a co za tym idzie, kończą się możli-

wości przenoszenia produkcji w miejsca, gdzie koszty pracy są niższe.  

Poza tym pracodawcy mają problem wynikający ze sprzecznych potrzeb.  

Z jednej strony korzystne byłoby dla nich jak najniższe opłacanie pracowników, 

z drugiej – niezbędny jest popyt na wytwarzane przez nich towary. Oczywiście 

jest tak, że przedsiębiorstwa z bogatych krajów przenoszą produkcję w miejsca, 

gdzie pracownikom płaci się mało. Jednak ich zysk bierze się z połączenia obni-

żonych kosztów produkcji z popytem, który tworzą inni, lepiej opłacani pracow-

nicy (Wallerstein 2008, 54–56). 

Na tej podstawie Wallerstein twierdzi, że obecny system-świat zbliża się do 

końca. Nazywa to okresem bifurkacji. Nie oznacza to jednak, że z konieczności 

następna epoka będzie lepsza – a jedynie, że obecnie są większe niż dotąd moż-

liwości zmiany świata na lepsze, i że ruchy antysystemowe mają teraz szansę 

wykorzystać słabość systemu, by stworzyć względnie egalitarny i względnie 

demokratyczny świat. Czeka nas jednak wcześniej trudny okres przejściowy – 

wojna światowa lub wiele lokalnych konfliktów (Wallerstein 2008, 68–71). 

Utopistyka 

Wallerstein proponuje zajęcie się utopistyką – czyli rozważaniami na temat 

możliwych alternatyw. Utopistyce jednak daleko jest od determinizmu – wzięcie 

pod uwagę czynnika niepewności Wallerstein uważa za konieczne – nie ma być 

bowiem historią przyszłości, lecz „chodzi o uzgodnienie tego, co mówią nam 

nauka, etyka i polityka, jeśli chodzi o nasze cele – ogólne, a nie wtórne i podpo-

rządkowane” (Wallerstein 2008, 34). 

W artykule After Developmentalism and Globalization, What? (Wallerstein 

2004a) pisze, że nie uważa oddolnych ruchów za główną przyczynę załamywa-

nia się systemu kapitalistycznego, nie znaczy to jednak, że odmawia im istotnej 

roli – to od nich zależeć ma w znacznej mierze kształt przyszłego świata. Jako 

dobry przykład podaje zapatystów, którzy od dwudziestu lat tworzą alternatywę 

zarówno wobec państwa, jak też kapitalizmu. By uniknąć uniwersalizmu, twier-
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dzi, że potrzebna jest umiejętność odnalezienia się w napięciu między uniwersa-

lizacją partykularyzmu a partykularyzacją uniwersalizmu. Z pewnością nie jest 

to łatwe zadanie. Jednak zaletą takiego postawienia sprawy jest to, że nie oferuje 

ułudy prostych rozwiązań, a unikając tworzenia jedynie słusznego światopoglą-

du – pozostawia wiele wolności w dążeniu do lepszego świata. Wynik tej walki 

nie jest przesądzony, ludzkość nie dąży nieuchronnie ku postępowi – za to, być 

może, nie dąży też ku nieuniknionej katastrofie. Amerykański socjolog nie opo-

wiada się też przeciwko globalizacji – wskazuje jednak, że globalizacja może 

mieć charakter raczej integracyjny niż kolonialny, i że może jest szansa na reali-

zację postulatów demokracji i równości – może uda się stworzyć to, co zapatyści 

nazwali „światem na tyle wielkim, by zmieściły się w nim wszystkie światy”. 

Tym bardziej, że alternatywą wydaje się świat, który jest tak ciasny, że nie 

zmieści nawet samego siebie. 
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A World in which Many Worlds Fit 

Summary 

Science, politics and ethics are inseparable. Science delivers theoretical background for politics 

and economy, and all of them together cause preference of some values over others. The article is 

aimed to be a brief reconstruction of Immanuel Wallerstein’s view on European universalism and 

it’s results. 
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Trzeba zatem – dla człowieka – uratować to, co 

przypadkowe, tylko temu bowiem zawdzięcza on 
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Streszczenie 

Michelangelo Anotnioni to włoski reżyser, którego obrazy pozostawiają widzów w stanie 

subtelnego zawieszenia. Jego filmy oscylują wokół egzystencjalnych zagadnień, którymi rządzi 

przede wszystkim przypadek, jak i neurotyzm, tak charakterystyczny dla całej jego twórczości. 

Wnikliwa obserwacja reżysera nie kończy się na tym, aby widzom zakomunikować jakąś decyzję 

czy ulotną zmianę. Stara się za pomocą wizualności dotrzeć do najgłębszych struktur świadomości 

człowieka. Antonioni to prawdziwy filozofujący artysta, próbujący odpowiedzieć na zasadnicze 

pytanie – czy ludzkim życiem rządzi przypadek? 

Słowa kluczowe: Michelangelo Antonioni, film, tetralogia, przypadek, czas. 

„Pytanie o to, czy istnieje filozofia przypadku, nie wydaje się nieuzasadnio-

ne, skoro pyta o nie sam Stanisław Lem, krytykując samego siebie (na długo 

przed opublikowaniem swojej książki Filozofia przypadku) za encyklopedycz-

ność i stochastyczne ujęcie, rozumiane jako jedyny klucz do wyjaśnienia różno-

rodnych zjawisk rzeczywistości” – zastanawia się Rafał Koschany w swojej 

książce Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie 

(Koschany 2006, 17). I słusznie, albowiem interpretacji tego tajemniczego zja-

wiska mamy wiele. Arystoteles twierdził, że przypadkiem jest to, co się zdarza, 

ale nie zawsze ani nie z konieczności, ani najczęściej. Dlatego też według tego 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.11
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filozofa „nauka o przypadku nie jest nawet możliwa […], bo wszelka wiedza 

naukowa dotyczy tego, co istnieje zawsze albo najczęściej, a przypadek nie jest 

ani jednym, ani drugim” (Heller 2015, 24). Stąd też to, co przypadkowe, wymy-

ka się temu, co racjonalne, usystematyzowane, stając się egzemplifikacją tego, 

co nieobliczalne. 

Tymczasem w filozofii przyrody przypadek definiowany jest jako wypad-

kowa działania wielu niezależnych od siebie przyczyn sprawczych. Według kla-

sycznej definicji Antoine’a Augustyna Cournota „jest to spotkanie zjawisk, które 

należą do niezależnych od siebie łańcuchów związków przyczynowych” (Ko-

schany 2006, 19). Według Demokryta, przypadek w przyrodzie nie istnieje  

w ogóle, ale już nawiązujący do najwcześniejszych, zdecydowanie determini-

stycznych postaci atomizmu Epikur sugerował bezprzyczynowe odchylanie się 

atomów od prostolinijnego toru opadania w próżni – pojawia się tu pojęcie pa-

renklizy, czyli nagłej, bezprzyczynowej i nieprzewidywalnej zmiany kierunku 

ruchu przez atomy, ich odchylenia od ruchu pionowego (Koschany 2006, 19). 

Jak stwierdza cytowany obok autor, przeciwstawienie przypadku i nauki upada 

w XVII wieku, kiedy to kształtują się początki statystyki i teorii prawdopodo-

bieństwa, ponieważ uprzednie traktowanie tego, co dzisiaj uznalibyśmy za przy-

padkowe, ówczesna nauka nakładała na karb swojej niewiedzy. Nauka końca 

XX wieku natomiast dochodzi do zupełnie innej konkluzji – przypadek nie jest 

niczym wyjątkowym, lecz staje się regułą. Do ostatecznego sformułowania teorii 

„realności” przypadku przyczyniła się z pewnością mechanika kwantowa, kon-

statuje Koschany (2006, 19). W jej pojawieniu się na początku lat 20. XX wieku 

Ilya Prigogine widzi prawdziwą rewolucję, stwierdzając, że wobec tego nasz 

świat fizyczny nie jest dobrze nakręconym zegarem, ale nieprzewidywalnym 

chaosem, stad też materia i życie mają charakter przypadkowy (cyt. za: Koscha-

ny 2006, 19). Według Odo Marquarda, ludzie, jako „skończone i ograniczone 

przez śmierć jednostki, nigdy nie mają pełnego wpływu na swoje życie, a jeżeli 

jakikolwiek on jest, wydaje się być bardzo znikomy”, albowiem to, co nas na-

prawdę determinuje, według tego filozofa, jest od nas niezależne – „są to szero-

ko ujęte przypadki losu, na przykład urodzenie się, śmierć czy też większość in-

dywidualnych wypadków życiowych” (Marquard 1994). Apologia przypadko-

wości jest zgodą, akceptacją ludzkiej kondycji, która jest w ten przypadek uwi-

kłana, co stara się niejednokrotnie podkreślać filozof (Marquard 1994). Wyrasta 

to według niego z przeciwstawienia się absolutystycznym filozofiom, sugerują-

cym bądź to pełny wpływ człowieka na jego życie, bądź też usiłującym zrzucić 

na niego absolutną odpowiedzialność. Według niego, człowiek nie może nigdy 

siebie całkowicie na nowo stworzyć, gdyż życie jest zawsze za krótkie, by móc 

zmienić w nim wszystko, bo to właśnie skończoność ziemskiej egzystencji wy-

musza akceptację tego, co przypadkowe, co od nas niezależne (Marquard 1994). 

Według Marquarda, akceptacja taka jest konieczna, gdyż ludzie nie mają alter-

natywy, a wszelkie postulaty sugerujące, że istnieje jednak inna możliwość, są 
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wyjątkowo destrukcyjnym w skutkach samooszukiwaniem się (cyt. za: Koscha-

ny 2006, 278).  

Sama kategoria przypadku, oprócz filozofów, angażuje także artystów, któ-

rzy starają się go oswoić za pomocą prac – malarskich, rzeźbiarskich, fotogra-

ficznych czy instalacji. Przypadek w sztuce wydaje się nie zachodzić – twórcy 

angażują się w swoje dzieło, dbają o każdy szczegół, który nigdy nie jest przy-

padkowy, lecz bardzo przemyślany. Sumą przypadków staje się natomiast inter-

pretacja dzieła sztuki, poddanego indywidualnemu odbiorowi. Sensy, nawar-

stwienia symboli lub znaczeń zaczynają kiełkować i przypadkowo odkrywać 

drugie dno oglądanego dzieła. Tymczasem w twórczości włoskiego reżysera 

Michelangela Antonioniego analiza zjawiska przypadku odbywa się poprzez 

filmowe obrazy, a bohaterowie tetralogii, na którą składają się filmy Przygoda 

(1960), Noc (1961), Zaćmienie (1962), Czerwona pustynia (1964), wydają się 

być przez niego wessani, poddając mu się bezwolnie, bezrefleksyjnie, choć mi-

mo wszystko zmysłowo odczuwalnie. Roland Barthes, wielbiciel filmów wło-

skiego reżysera, w jednym ze swoich listów zauważył, że obrazy Michelangela 

Antonioniego objawiają pewnego rodzaju znaczeniowy kryzys: „W gruncie rze-

czy, w tkance Pana filmów tkwi stała krytyka, bolesna, a zarazem surowa tego 

silnego piętna znaczeniowego, które zowie się przeznaczeniem”. Rafał Koscha-

ny w swojej książce zauważa, że ów kryzys znaczeniowy wydaje się przede 

wszystkim głównym tematem wszystkich filmów Antonioniego i objawia się, 

cytując Barthesa, na dwóch podstawowych poziomach omawianych utworów – 

na poziomie zdarzeń oraz na poziomie konstrukcji bohatera (Koschany 2006, 

270). Możemy zauważyć, że w tetralogii przypadek zaczyna implikować kolejne 

zdarzenia, doprowadzając do ostatecznego celu wszystkich bohaterów tetralogii 

Antonioniego. Choć ów cel kończy się przeważnie dekonstrukcją tożsamości 

postaci. 

Reżyser zachwiał także ogólnie przyjętą postawą determinizmu. „Niemal 

każdy kluczowy epizod w poszczególnych filmach włoskiego twórcy pojawia 

się nagle (określenie czasu), znikąd (określenie przestrzeni) i ma wszelkie cechy 

– uniezależnionego od fabuły – przypadku” – twierdzi Koschany (2006, 270). Te 

zabiegi są najbardziej widoczne w Przygodzie. Jak pisze Hanna Książek-

Konicka, tytułowa Przygoda staje się opisem neurotycznych przepychanek ludzi 

niezdolnych oprzeć wzajemnego współżycia na autentycznym porozumieniu. 

Badaczka podkreśla również, że przerażająca łatwość, z jaką akceptują każdą 

zmianę i jak zastępują pełen kontakt emocjonalny eksplozją fizycznych zbliżeń, 

to główny objaw „choroby uczuć”, którym zajął się Antonioni w tym filmie 

(Książek-Konicka 1970, 22).Wyjątkowość Przygody polega także na niewyja-

śnionych, pozornie nieistotnych, wątkach. Tajemnicze zaginięcie jednej z głów-

nych bohaterek filmu, Anny, stwarza dla pozostałych osób dramatu szczególną 

sytuację zawieszenia, bogatą w psychologiczne, jak i egzystencjalne konse-

kwencje (Książek-Konicka 1970, 22). Antonioni idzie w swoich obrazach „pod 
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prąd”, nie oferuje jednoznacznych rozwiązań zagadki, a co najważniejsze – na-

wet się o to nie stara. Reżyser zupełnie lekceważy widzów – wątek się rwie,  

a Antonioni nie wydaje się być zainteresowany zajęciem stanowiska w budzą-

cych sprzeciw moralny widza wydarzeniach (kryminał a rebours – w ten sposób 

właśnie interpretowano tę fabularną, autorską ekstrawagancję). A w Przygodzie 

dzieje się wiele, pomimo powolnej, wręcz leniwej narracji. Anna zostaje zapro-

szona wraz z narzeczonym Sandrem, do którego zdaje się, już nic nie czuje, na 

wycieczkę jachtem. Towarzyszy im Claudia, przyjaciółka Anny, która stanie się 

wkrótce najważniejszą bohaterką psychologicznych i emocjonalnych roszad.  

W trakcie leniwej przechadzki po wyspie niespodziewanie znika, a jej bezowoc-

ne poszukiwania zbliżają do siebie Claudię i Sandra. Chaotyczne i kompletnie 

bezowocne wysiłki bohaterów, które mają pomóc w znalezieniu Anny, przypo-

minają słynną wędrówkę po plaży z Przyjaciółek (1955) tego reżysera, jak traf-

nie zauważa Konrad Eberhardt. „Jakby w jakimś osobliwym przedstawieniu po-

jawiają się poszczególne osoby dramatu, wymachujące rękami i krzyczące «hop, 

hop», «Anna, Anna», by po chwili zniknąć i ponownie powtórzyć irytujące po-

szukiwania” – konstatuje badacz (Eberhardt 1964, 33). Tymczasem Sandro, nie 

potrafiąc udźwignąć kiełkującego uczucia, zdradza Claudię z pierwszą napotka-

ną kobietą. Zniknięcie głównej bohaterki, które wydaje się zupełnym przypad-

kiem (albo i nie), implikuje transformacje zachodzące w bohaterach Przygody. 

Sandro pozostaje w dalszym ciągu słabym, niezdecydowanym mężczyzną, który 

nie potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie, tymczasem Claudia zamienia się 

w dojrzałą, pewną siebie kobietę, która potrafi decydować o swoim życiu na ty-

le, na ile jest to możliwe, nie zdając się na przypadek.  

Konrad Eberhardt zauważa, że Przygoda jest filmem głęboko prawdziwym  

i w tym sensie realistycznym, niepodporządkowanym jakimkolwiek szablonom 

iluzji czy fikcji. Wnikliwa obserwacja reżysera nie kończy się na tym, aby wi-

dzom zakomunikować za pomocą kadrów jakąś decyzję czy ulotną zmianę. An-

tonioni dociera do źródeł, rejestruje każde drganie rodzącego się uczucia, jego 

konflikt z podświadomością i sumieniem, powolne dojrzewanie, aż po sam finał, 

czyli po emocjonalny bezwład. „Jest to coś w rodzaju elektrokardiograficznego 

zapisu pracy serca, utrwalonego na taśmie filmowej” – zaznacza Eberhardt 

(1964, 32). Jak podkreśla ten wybitny krytyk filmowy, na owym zmiennym bądź 

co bądź zapisie można odnaleźć moment, kiedy po raz pierwszy Claudia do-

strzegła Sandra i kiedy przez niego została zauważona; kiedy podczas prze-

jażdżki jachtem Patrizii zorientowała się nagle, że wchodzi w rolę Anny, choć ta 

jeszcze nie zniknęła z widowni, kiedy broniąc się przez Sandrem już wie, że mu 

wewnętrznie uległa, a także moment, gdy budzi się w niej lęk, że zastępując 

ostatecznie Annę, także musi podzielić jej los (Eberhard 1964, 32). „Przypadek 

po raz kolejny daje o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie. Sam 

zresztą tytuł tego filmu ma wydźwięk dość ironiczny i zarazem dosłowny. Iro-

niczny w odniesieniu do Sandra i zblazowanego towarzystwa z jachtu, które nie 
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jest już w stanie żadnej przygody przeżyć. Dosłowny – wobec Claudii, której 

miłość do Sandra nie jest chwilowym kaprysem, lecz rzeczywistością decydują-

cą o jej przyszłości, o niej samej” – konstatuje Eberhardt (1964, 33).  

Claudia i jej emocje wydają się w tym obrazie wręcz kluczowe – w filmie 

bohaterka podkreśla, że jej dzieciństwo upłynęło pod znakiem przytłaczającego 

ubóstwa. Przebywając na luksusowym jachcie, doznaje silnego dysonansu po-

między ponurymi wspomnieniami własnej biedy a bogactwem i snobizmem. Jak 

zauważa Eberhardt, kolejnym, zauważalnym kontrastem jest zmienność nastro-

jów Claudii – raz jest wesoła, wręcz dziecinnie szczęśliwa, ciesząc z każdego 

momentu życia, raz przygnębiona, niepewna samej siebie, jak i własnej tożsa-

mości, wybuchając głośnym, niekontrolowanym śmiechem, strojąc miny do lu-

stra czy śpiewając (Eberhardt 1964, 33). Scena, gdy do wtóru sentymentalnego 

refrenu dobiegającego z ulicy wykonuje przedziwny taniec, wykrzykując swoją 

miłość i szczęście, jakie ją przepełnia, może być kluczem do jej mimo wszystko 

skomplikowanej psychiki, jak stwierdza Eberhardt (1964, 33). Na początku fil-

mu Claudia jest spokojna, potem nerwowo szarpie się z uczuciami do Sandra –  

z jednej strony próbuje się zaangażować w uczucie, z drugiej, nieustannie żyje  

w lęku, że Anna powróci i wszystko pryśnie jak bańka mydlana. Eberhardt za-

uważa, że obie te ewentualności sprawiają, że uczucie do Sandra staje się inten-

sywniejsze, bardziej dramatyczne, bo zagrożone (Eberhardt 1964, 33). Dopiero 

na samym końcu filmu Claudia uświadamia sobie, że ta miłosna przygoda, cha-

otyczna i niepewna, nie jest podszyta lękiem, że Anna wróci, tylko powierz-

chownością tego miłosnego uczucia, które bez wątpienia nie przetrwa próby 

czasu. „Sandro nie czuje się tą miłością zobowiązany do jakichkolwiek wyrze-

czeń. Gdy Claudia znajduje go w objęciach prostytutki, stwierdza nie tyle, że 

jest niewierny, ile że jest mały, przeciętny, nijaki – nie wzbudza już w niej pod-

niecenia, zachwytu. Jednakże ucieka przestraszona, by później przyjść ponownie 

do Sandra i jak gdyby nigdy nic głaskać go po głowie. To już nie jest gest ko-

chanki, raczej siostry lub matki” – zauważa Eberhardt (1964, 34). Gest Claudii 

nie jest więc bezwarunkowym odruchem miłości, tylko raczej litości czy aktem 

d’esespoir lucie, o której pisał Albert Camus (cyt. za: Eberhardt 1964, 34). 

Claudia zaczyna rozumieć, że innego końca być nie mogło. Pomimo tej świa-

domości jest jednak bardzo boleśnie rozczarowana. Stąd też ostatni gest w kie-

runku Sandra jest jej projekcją uczuć, pewnym aktem pocieszenia, zarówno sie-

bie, jak i mężczyzny. Tym samym bohaterka dojrzewa na oczach widza, pozo-

stawiając Sandra w dalszym ciągu zagubionego, niepewnego, niestabilnego.  

Jak zauważa Hanna Książek-Konicka, Sandro to pewnego rodzaju nowocze-

sny archetyp osobowości, któremu wystarcza szybkie nawiązanie relacji seksu-

alnej bez ponoszenia emocjonalnych konsekwencji. Sandro w ten sposób kom-

pensuje porażki w życiu zawodowym. Bohater traktuje pracę tylko jako sposób 

zarabiania pieniędzy, który gwarantuje mu szybkie zaspokojenie materialnych 

potrzeb, nie próbując nawet doszukiwać się w niej jakichkolwiek artystycznych, 
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osobistych aspiracji, pomimo że jest architektem. Książek-Konicka redukuje je-

go postać do roli „kalkulatora kosztorysów cudzych projektów” (Książek- 

-Konicka 1970, 23). Tymczasem Sylwia Bielawska trafnie zauważa, że wypeł-

niony duchową pustką, tęskni do ideałów młodości, kiedy twórczość była na 

najwyższym miejscu, mimo że nie przynosiła finansowych korzyści, do życia, 

kiedy prozaiczne, ludzkie wartości były najważniejsze, a teraz jest zniewolony 

pieniądzem, nie ma już odwagi zmienić swojej egzystencji i zrezygnować z do-

statku i stałej pracy (Bielawska 2002, 28–29). Z jednej strony chce być totalnie 

wolny, kreatywny i poddać się zniewalającej mocy artystycznej kreacji, nie dba-

jąc o pieniądze, z drugiej – nie potrafi zrezygnować z przyjemności, luksuso-

wych dodatków, które tak naprawdę przecież nic sensownego do jego życia nie 

wprowadzają. Jednakże jego emocjonalna niedojrzałość na tyle przewyższa 

świadomość bezsensu własnej egzystencji, że postanawia tkwić w tym dalej.  

I w takim właśnie emocjonalnym bezwładzie, o ile by nawet nie pójść dalej – 

rozkładzie – widzimy go w ostatnich kadrach filmu.  

Te dylematy są charakterystyczne także dla współczesnego człowieka, uwi-

kłanego w baumanowską płynną nowoczesność. Życie w takim świecie, według 

Zygmunta Baumana, uznaje tylko jeden pewnik – że jutro nie może być dziś, nie 

powinno być i nie będzie takie, jak dzisiaj. Oznacza to według niego codzienną 

przymiarkę do znikania, ginięcia i umierania. Płynna nowoczesność ma zapew-

nić ludzkiej jednostce poczucie bezpieczeństwa, jednakże jest to niemożliwe  

z powodu odwiecznego lęku, z którym boryka się każdy z nas. Lęku, który jest 

na co dzień mniej lub bardziej uświadomiony. W płynnej nowoczesności mamy 

do czynienia z bezpośrednim odgrywaniem nieostateczności śmierci, powracają-

cych zmartwychwstań i ustawicznych nowych wcieleń, jak konstatuje Bauman 

(2008, 13). Płynność nie potrafi uciec od przypadkowości, która pojawia się na-

gle, niby niezauważalnie, ale która automatycznie zmienia bieg wydarzeń. To 

jest tak jak z zadrapaniem – znajduje się ono w niewidocznym dla oka miejscu, 

ale odczuwamy drobne mrowienie, jego obecność. Owo mrowienie to właśnie 

przypadek, którego doświadczamy gdzieś głęboko, pod skórą. Antonioni wpisu-

je tym samym w filmowy, ale także w kulturoznawczy dyskurs Heisenbergow-

ską zasadę nieoznaczoności. Świat jawi się tym samym jako niepoznawalny, al-

bo tylko pozornie możliwym do identyfikacji w określonej sytuacji, z określone-

go punktu widzenia (Koschany 2006, 276).  

Ale co jest naprawdę ważne – pyta włoski reżyser i Rafał Koschany – skoro 

nasza wiedza podlega ograniczeniom, zależy od tylu przypadków, skoro mamy 

do czynienia ciągłą obecnością iluzji, a co najważniejsze, czy można przewi-

dzieć w chaosie nakładających się na siebie zdarzeń to, które ma decydujące 

znaczenie dla losu bohatera? (Koschany 2006, 279). Próba zrozumienia pojęcia 

przypadku zawsze zostanie tylko próbą. Stąd też Antonioni swój kolejny film  

z tetralogicznego cyklu, Noc, stara się bardziej uporządkować pod względem 

narracji. Tym razem widz nie boryka się nierozwiązanymi zagadkami. Głównym 



 Kategoria przypadku… 183 

bohaterem tego filmu jest młode małżeństwo – Giovanni i Lidia. Giovanni to 

przystojny, słynny pisarz, zblazowany i poniekąd znudzony życiem mężczyzna, 

który pomimo emocjonalnego niedowładu, boryka się z permanentnym nieza-

spokojeniem seksualnym. Lidia natomiast to urokliwy „dodatek”, błyskotka do 

jego neurotycznego życia. Razem odwiedzają ich przyjaciela Tomasso, który 

jest umierający. Po emocjonującej wizycie w szpitalu, Giovanni wybiera się na 

imprezę promującą jego nową książkę, Lidia natomiast udaje się na samotną 

wędrówkę po miejscach związanych z jej przeszłością. Ostatecznie Lidia  

i Giovanni ulegają urokowi świeżo poznanych przez siebie osób, co kończy się 

ekstatycznym wybuchem seksualnej energii głównych bohaterów. Lidia i Gio- 

vanni zaczynają się intensywnie kochać, co staje się tak naprawdę ostatecznym 

gestem ich rozpaczy. Nocna impreza wydaje się kluczowym, i jak się okazuje, 

zupełnie przypadkowym zbiegiem okoliczności, w którym bohaterowie decydu-

ją się na zamianę swojego życia. Z jakim skutkiem? Tak naprawdę znikomym. 

Pascal Bonitzer sprowadza całą przestrzeń filmową Nocy do metafory szachow-

nicy. Pisze, że jest to nie tylko film w bieli i czerni, lecz także o czerni i bieli, 

jest szachownicą, po której poruszają się bohaterowie (Bonitzer 1999). Nie spo-

sób się nie zgodzić z tym stwierdzeniem – każdy ruch bohaterów wydaje się 

przemyślany, choć uzależniony od kolejnego kroku przeciwnika, wszystko jest 

ze sobą powiązane i tym samym nieprzewidywalne. Grę zaczyna Giovanni – na 

korytarzach szpitala spotyka tajemniczą kobietę, która zaciąga go do szpitalnej 

sali i zaczyna całować, nasz bohater poddaje się jej i odwzajemnia jej pożądanie. 

Następny ruch wykonuje Lidia – wychodzi znienacka ze spotkania promocyjne-

go książki męża. Wędruje po ulicach Mediolanu, muska subtelnym gestem dłoni 

architekturę miasta, starając się nawiązać bliski kontakt z rzeczywistością. 

Otwarta przestrzeń zaczyna symbolizować wyzwolenie bohaterki z więzów 

tłamszącego małżeństwa. Szach następuje podczas nocnego przyjęcia. Lidia  

i Giovanni flirtują z nowo poznanymi osobami, jednakże zaraz po tym następuje 

pat – żadne z nich nie potrafi wykonać kolejnego kroku, bojąc się zaangażowa-

nia lub po prostu z niego rezygnując.  

Ta partia szachów kończy się remisem – Lidia dowiaduje się, że Tomasso 

umarł i zamierza powiedzieć Giovanniemu, że odchodzi, tymczasem główny 

bohater próbuje odzyskać Lidię, co kończy się gwałtownym wybuchem namięt-

ności o poranku, kiedy symboliczna noc ma się już ku końcowi. W życiu bohate-

rów nie zmienia się nic – w dalszym ciągu postanawiają być ze sobą, choć jak 

skończy się tym razem ta, bądź co bądź, trudna miłość, jeżeli w ogóle możemy  

o niej jeszcze mówić, tego już się nie dowiadujemy. Okazuje się, że czasami 

zbiegi okoliczności nie zaburzają biegu wydarzeń, zmieniają tylko na chwilę 

przestrzeń, w której żyje się na co dzień, by po chwili powrócić do swojego 

normalnego, przyjętego wcześniej porządku. Tak dzieje się w Zaćmieniu. Boha-

terką obrazu jest młoda, atrakcyjna tłumaczka Vittoria. Właśnie rozstała się z pi-

sarzem, Riccardem. Na fali kłębiących się w niej emocji postanawia odwiedzić 
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swoją matkę, której wybrakowane, puste życie toczy się tylko wokół giełdy. Vit-

toria nawiązuje szybki romans z brokerem, Pierem. Jednakże przystojny męż-

czyzna zdaje się nie być idealnym partnerem dla młodej, atrakcyjnej kobiety. 

Aby sprawdzić własne emocje i tym samym związek, którego trzon został zbu-

dowany na bardzo wątłych, bo seksualnych podstawach, postanawiają zobaczyć 

się podczas nadchodzącego zaćmienia Słońca. Jednak kochankowie nie spotyka-

ją się – żadne z nich nie przychodzi na umówioną godzinę i na umówione miej-

sce (Autor nieznany 2012). Kamera swobodnie rejestruje obraz wypełniony 

szczegółami miejsca ich przeznaczenia, czyli spotkania, z których wyprana jest 

obecność głównych bohaterów. Przeraźliwa pustka wyłaniająca się z obrazu An-

tonioniego to emocjonalny bezwład, pewnego rodzaju dysonans, który związany 

jest z chęcią bycia kochanym, bycia z kimś bliskim. Z drugiej strony pragnienie 

to jest hamowane przez dławiący strach i niepewność, których źródło trudno jest 

zlokalizować. Czy taki finał był podskórnie przeczuwany od początku filmu? 

Co, tak naprawdę, łączyło Piera i Vittorię? Tylko zmysłowy seks, który nie gwa-

rantuje stworzenia głębokiego związku? Wydawać by się mogło, że tak. W Za-

ćmieniu przypadek i jego konsekwencje zostały zastąpione przez „atrofię 

uczuć”, z którą zmagają się bohaterowie obrazu. Jednakże narracja całego filmu 

oparta jest, bądź co bądź, na przypadkowym spotkaniu głównych bohaterów.  

Tymczasem w Czerwonej pustyni dochodzi do całkowitej, emocjonalnej de-

generacji bohaterów, czego symbolem staje się tytułowa pustynia. Tym razem 

główną bohaterką jest Giuliana, która ulega wypadkowi samochodowemu.  

W wyniku obrażeń wpada w przedziwną niszę pomiędzy świadomością a głębo-

kim snem. Nie wiadomo, co jest przywidzeniem, urojeniem, a co jest tak na-

prawdę realne. Mając rodzinę, Giuliana, niepotrafiąca radzić sobie z rzeczywi-

stością, targana silnym poczuciem samotności i niezrozumienia, wpada w sidła 

szybkiego, mało satysfakcjonującego romansu z Corradem. Nieszczęśliwa boha-

terka próbuje się jakoś zakotwiczyć w otaczającej rzeczywistości, do której nie 

pasuje. Bo to właśnie rzeczywistość jest przeraźliwie zaburzona i wyprana z ja-

kichkolwiek wartości. Lecz Giuliana do końca próbuje ją oswajać. I tym razem 

przypadek dał o sobie znać – spotkanie dwóch osób generuje ciąg wydarzeń, 

które prowadzą do zrozumienia samego siebie, do zrozumienia emocji, będących 

ostatecznie pustynią. Pustynią, na której nie może zakiełkować miłość, bliskość, 

prawdziwie głęboka intymność.  

Oprócz zagadnienia przypadku i tajemnicy życia bardzo ważna kwestią, któ-

rą porusza Antonioni w swojej tetralogii, jest pojęcie czasu. Jak stwierdza Syl-

wia Bielawska, czas w filmach reżysera w zasadzie zachowuje swoją ciągłość  

i rozwija się poprzez następstwo wydarzeń, jednakże epizody są ze sobą luźno 

powiązane – mimo że chronologicznie uporządkowane, nie muszą być bezpo-

średnią konsekwencją tego, co już się stało, ani też nie wpływają na to, co ma się 

wydarzyć (Bielawska 2002, 62–63). „Gdyby na przykład sekwencja samotnej 

wędrówki Lidii z Nocy pojawiła się w innym momencie, nie zniszczyłoby to  
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w żaden sposób spójności fabularnej. Oczywiście nie oznacza to, że kolejność 

epizodów jest przypadkowa, ale nie względy fabularne odgrywają tu znaczącą 

rolę. Antonioni ujawnia tu wyraz nieufności wobec modelu sprowadzającego 

życie człowieka do przyczynowo-skutkowego schematu fabularnego, racjonali-

zującego działania ludzkie poprzez ujęcie ich w siatkę logicznych zależności” – 

stwierdza Bielawska (2002, 63). W zamian za to reżyser skupia swoją uwagę na 

tych momentach życia człowieka, w których ujawnia się prawda o nim samym, 

czasami trudna do wizualnego przełknięcia. 

„Wydłużenie czasu trwania ujęcia o kilka lub kilkanaście sekund, nawet mi-

nut, po tym, gdy bohaterowie opuszczają ramy kadru. Powoduje to, że widz za-

czyna odczuwać upływ czasu w jego fizykalnym wymiarze, a nie wskutek pro-

stego wypełnienia go zdarzeniowością” – zauważa Bielawska (2002, 63). Taki 

efekt uzyskuje Antonioni w wielu swoich filmach. Autorka wskazuje ostatnie 

ujęcie z filmu Zaćmienie, które mimo nieobecności w nim bohaterów trwa około 

sześciu, ośmiu minut. „Podobne rezultaty reżyser uzyskuje w siedmiominutowej, 

także ostatniej, sekwencji filmu Zawód: reporter (1975), podczas której, kamera 

zamiast być z bohaterem, pokazuje, co dzieje się za oknem pokoju, w którym on 

przebywa. Ten wydawałoby się martwy czas jest czystym trwaniem świata” – 

podsumowuje Bielawska (2002, 63). Jak pisze Aleksander Jackiewicz, „czas jest 

tu wymiarem samego życia […]. W tym wymiarze realizują się ludzie Antonio-

niego: ich ruchy, gesty, wyrazy twarzy, spojrzenia, rozstania” (Jackiewicz 1983, 

45). Człowiek istnieje w czasie, ale nigdy nie będzie mógł nad nim zapanować, 

doświadczając na co dzień poczucia przemijalności, nieodwracalności. Obrazy 

Antonioniego przywołują mimowolnie na myśl proustowski rytuał widzenia 

spowolnionego. Roman Ingarden, analizując kontekst czasu i człowieka, zauwa-

ża, że na co dzień „zabijamy czas” pracą i innymi czynnościami, które mają tym 

samym pozornie zapobiegać odczuciu przemijania. Bohaterami tetralogii są 

przeważnie osoby twórcze, aktywnie pracujące. Pisarze, fotografowie, reporte-

rzy czy malarze, a także reżyserzy – to najczęściej pojawiające się postaci w je-

go twórczości. Hanna Książek-Konicka zauważa, że na ich przykładzie daje się 

najdobitniej stwierdzić konsekwencje sytuacji, w której praca przestaje być re-

alizacją możliwości człowieka i nie angażuje pełni jego sił duchowych. To wła-

śnie praca stwarza człowiekowi optymalne warunki do najpełniejszej ekspresji 

osobowości, zastępuje podświadomy lęk przed przemijaniem. Jest drugą, oprócz 

związków uczuciowych, sferą życia, w której człowiek ma szansę wyrazić siebie 

i zdobyć potwierdzenie indywidualnej wartości. Zwłaszcza że atrofia czy też 

anoreksja uczuć w relacjach bohaterów Antonioniego sieje destrukcyjny zamęt, 

którego skutków nijak nie można zniwelować (Książek-Konicka 1970, 21). 

Anoreksja dlatego, że odstępują od zmysłowych, wartościowych doświadczeń, 

próbując zachować kontrolę tylko nad tym, co dobrze znają i potrafią oswoić. 

Wybicie ich z „naturalnego” rytmu powoduje chaos. Spowodowana tym słabość 

i utrata wiary w swoje możliwości to główne cechy człowieka, które go determi-
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nują i jednocześnie hamują dalszy rozwój. Antonioni podejmuje ten temat także 

w innym filmie, nie tylko w tetralogii, mianowicie w Damie bez kamelii (1953), 

którego akcja rozgrywa się na początku lat 50. w środowisku włoskich filmow-

ców. Główną bohaterką filmu jest młoda kobieta, Clara Manni, która pragnie zo-

stać prawdziwą aktorką, lecz jej się to nie udaje. Reżyser zastanawia się dlacze-

go i dochodzi do prostych wniosków – mianowicie człowiekowi, z jednej strony, 

zależy na realizowaniu samego siebie, z drugiej, pragnienia, najczęściej z powo-

du lenistwa, zostają zastąpione przez rytuały albo bzdurne przyjemności, które 

okazują się z czasem kompletnie bez znaczenia (Książek-Konicka 1970, 22). 

Roman Ingarden zauważa, że człowiek zagubiony w rzeczywistości stara się 

utrwalić, zamknąć siebie w swym dziele. „Ulega złudnemu przeświadczeniu, 

zrodzonemu z tęsknoty za bytem trwałym, że jedynie on sam, na granicy dwóch 

niebytów zawieszony, przemija i nie może naprawdę być, że natomiast świat go 

otaczający jest czasowi niepodległy, trwa, istnieje. Stara się wtedy swoje dzieło 

– dzieło sztuki, nauki, czy techniki – umieścić w tym rzekomo od czasu nieza-

leżnym świecie i w nim zawrzeć siebie lub to, co w sobie uważa za najlepsze” – 

trafnie podkreśla Ingarden (1975, 66–67). W efekcie człowiek przestaje zauwa-

żać, że nie zamknie i nie zakonserwuje w czasie zarówno swojego dzieła, jak  

i siebie samego. „Wystawia je […] w tok czasu historycznego i poddaje biegowi 

przemian nieustannych i nieodwracalnych, w których ono wcześniej lub później 

starzeje się i niszczeje lub staje się niemym. Gdy to pewnego dnia pojmie, zro-

zumie też, że nadaremnie ofiarował życie uganianiu się za ułudą” – konstatuje 

Ingarden (1975, 66–67). Ułudą jest także ostateczne rozwiązanie kategorii przy-

padku, który wydaje się czymś tak sensualnym i nieuchwytnym, że trudno jest 

go ubrać w sensowną artykulację. Bohaterowie tetralogii Antonioniego próbują 

się z przypadkiem mierzyć. Ostatecznie przegrywają z kretesem z przeznacze-

niem, które doprowadza ich do granicy, do miejsca, z którego nie ma już powro-

tu; rozstają się, nie przychodzą na spotkanie, czy uprawiają szybki, bezsensowny 

seks z niekochaną osobą tylko po to, aby jeszcze bardziej utwierdzić się w prze-

konaniu, że nic nie można zrobić, że przypadek zawsze będzie decydował o ich 

miejscu w świecie, a także nieodwracalnie zmieni ich tożsamość. Podobnie jest  

z kategorią czasu, którego nie można zdyscyplinować – mija nieustannie, nie-

ubłaganie, kierując ku ostateczności. Wiesław Myśliwski w Traktacie o łuskaniu 

fasoli pyta swojego czytelnika: „Nie ma czegoś takiego jak przypadek. Cóż to 

bowiem jest przypadek? To tylko usprawiedliwienie tego, czego nie jesteśmy  

w stanie zrozumieć”. Pytanie tylko, czy tak naprawdę tego chcemy? 
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Category of Accident in Michelangelo Antonioni’s Tetralogy 

Summary 

Michelangelo Antonioni is an Italian director whose images leave the viewers in a state of sub-

tle suspension. His films oscillate around existential matters which, above all, are ruled by the 

forces of chance and coincidence as well as neuroticism, so characteristic to his whole creative ac-

tivity. Director’s discerning observation does not end where a decision or a fleeting change is 

communicated to viewers. With visuality, he tries to reach the deepest structures of human con-

sciousness. Antonioni is a true artist-philosopher, trying to answer the fundamental question – is 

human life governed by coincidences? 
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Streszczenie 

Prawo do życia jest najbardziej fundamentalnym uprawnieniem, jakie przysługuje każdemu 

człowiekowi. Z kolei immanentną cechą kary śmierci jest jej nieodwracalność. W związku z po-

wyższym nie można przywrócić naruszonego najważniejszego prawa, jakie posiada człowiek. 

Problem możliwości wykonywania kary śmierci w kontekście prawa do życia jest obecny nie 

tylko na płaszczyźnie aksjologicznej i prewencyjnej (odstraszającej), lecz także w aspekcie coraz 

silniej akcentowanego prawa międzynarodowego. Ponadto nie sposób mówić o karze głównej, 

pomijając zagadnienia filozoficzne oraz prawnofilozoficzne. Wydaje się, iż są one fundamentem 

sporów o możliwość legalnego pozbawienia życia przez państwo, natomiast dogmatyka prawa jest 

kwestią równie istotną, lecz zawsze wtórną. 

Nie ma wątpliwości co do bezwzględnego, przyrodzonego, niezbywalnego i uniwersalnego 

charakteru prawa do życia, lecz kwestią sporną do dnia dzisiejszego pozostaje zakres jego obowią-

zywania, także w kontekście głównego przedmiotu sporu niniejszego artykułu, jakim jest kara 

śmierci. 

Słowa kluczowe: kara, prawo, śmierć, prawo międzynarodowe, problem. 

Wstęp 

Twierdzenie, że życie stanowi dla każdego człowieka ogromną wartość, by-

łoby truizmem, lecz przeświadczenie, iż jest ona najwyższa, w mojej ocenie 

uchodzi za kontrowersyjne. Współcześnie istnieje filozoficzny spór między zwo-

lennikami wartości życia pojmowanej w sposób absolutny a protagonistami – 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.12
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zgłaszającymi potrzebę relatywizmu w owej kwestii (zob. Tokarczyk 2012, 90–

98). Problem ten pojawia się wówczas, gdy władza państwowa zezwoli na zasto-

sowanie środka uśmiercającego danego człowieka, np. w postaci kary śmierci, 

aborcji, eutanazji, lub nawet jeśli przyzna służbom porządkowym zbyt szerokie 

uprawnienia (np. na użycie ostrej amunicji podczas manifestacji). W niniejszym 

tekście przybliżę jedynie prawno-filozoficzny problem wykonywania kary po-

zbawienia życia w konfrontacji z istnieniem prawa do życia – w kontekście 

współczesnych dokumentów międzynarodowych. 

Wykonywanie kary śmierci jest wielopłaszczyznowym problemem (Dziur-

kowski 2015, 7) cyklicznie powracającym do dyskursu publicznego. Sankcja ta 

uchodzi za niezwykle kontrowersyjną między innymi z uwagi na coraz częstsze 

przeświadczenie współczesnych prawników, jakoby kara śmierci pozbawiała 

człowieka najważniejszego prawa, jakie mu przysługuje od momentu urodzenia. 

Zagadnienia filozoficzne 

Możliwość wykonywania kary śmierci przez państwo jest nie tylko proble-

mem prawnym, lecz także filozoficznym. Nasuwa się podstawowe pytanie: czy 

państwo ma prawo zabijać człowieka w świetle prawa, jeżeli nie jest to działanie 

w ramach obrony koniecznej? Ponadto można także zapytać: czy każde zabój-

stwo w świetle prawa jest moralnie złe? Wydaje się, iż odpowiedzi na powyższe 

pytania polaryzują naukowców (przede wszystkim etyków i prawników).  

W świetle omawianej kwestii niezbędne jest przybliżenie filozoficznych i praw-

nomiędzynarodowych problemów przejawiających się w kontekście możliwości 

wykonywania kary śmierci. 

Jak powszechnie wiadomo, zakaz zabijania jest nie tylko normą prawną, lecz 

także moralną (zob. więcej: Ossowska 1963, 294–302). Jeżeli przyjmiemy, że 

kara śmierci jest legalnym zabójstwem dokonanym przez upoważnione do tego 

organy państwowe, wówczas takie prawo nie będzie posiadało walorów moral-

nych. Zwolennicy twardego pozytywizmu prawniczego nie będą widzieli w tym 

nic złego, ponieważ w ich ocenie prawo i moralność z powodzeniem mogą się 

logicznie wykluczać. Z kolei niektórzy zwolennicy naturalizmu prawniczego 

uzależniającego prawo od moralności, chcąc skutecznie dezaprobować karę 

śmierci, mogą argumentować, iż kara ta rozumiana jako zabójstwo jest sprzecz-

na z moralnością. 

Roman Tokarczyk twierdzi, że właściwym celem prawa stanowionego (po-

zytywnego) jest zagwarantowanie praworządności oraz legalności działania 

władzy państwowej oraz obywateli. Prawo stanowione tworzą normy obiektyw-

nie obowiązujące, natomiast kwestia sprawiedliwości według R. Tokarczyka na-

der często ciąży ku normom subiektywnym. Zwolennicy pozytywizmu prawni-

czego używają terminu „sprawiedliwość” jedynie w odniesieniu do legalizmu  
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i praworządności (Tokarczyk 2008, 107). Powyższy pogląd polskiego prawnika 

można wzmocnić, gdy zauważymy, iż wszelkie definicje prawa jako systemu 

reguł zachowania, formułowane przez admiratorów prawnopozytywistycznej 

koncepcji teoretycznoprawnej, nigdy nie zawierają terminów typu: „słuszność”, 

„dobro”, „sprawiedliwość” itd. 

Sprawiedliwość na gruncie omawianej koncepcji jest pojmowana indywidu-

alnie, co oznacza, iż zaimplementowanie jednej ogólnie pojmowanej sprawie-

dliwości, np. w postaci sprawiedliwej kary śmierci za niesprawiedliwie dokona-

ne morderstwo, okaże się niemożliwe. Stanie się tak dlatego, że część ludzi uzna 

karę śmierci za sankcję zbyt surową, a więc niesprawiedliwą. Przyjęcie takiej 

koncepcji wejdzie w ostry konflikt z częścią zwolenników kary śmierci aprobu-

jących teorie absolutne (bezwzględne) kar kryminalnych (zob. więcej: Filipkow-

ski i in. 2012, 142). Ich zdaniem kara główna jest wyłącznie sprawiedliwą odpła-

tą władzy państwowej na jednostce za popełnioną zbrodnię
1
 (Wolniewicz 1995, 

15). Całkowite odrzucenie bezwzględnych teorii kar może być niezwykle nie-

bezpieczne, ponieważ prowadzi do redefiniowania pojęcia samej kary, a w kon-

sekwencji do negacji jej jako dolegliwości wymierzonej przez władzę państwo-

wą na jednostce. 

Prawo międzynarodowe 

W świetle tego, co dotychczas zostało poruszone, nasuwa się pytanie o za-

kres interpretacji prawa do życia w kwestii orzekania i wykonywania kary 

śmierci w świetle współczesnych aktów prawa międzynarodowego. Ponadto, jak 

powszechnie wiadomo, wszelkie prawo pozytywne oraz jego wykładnia są osa-

dzone w myśli filozoficznej, prawno-filozoficznej, teologicznej, itd. Uważam 

więc za uzasadnione mówienie o współczesnym istnieniu prawno-filozoficznego 

problemu wykonywania kary śmierci w kontekście tak silnie akcentowanego od 

drugiej połowy XX wieku prawa do życia. 

Przykre doświadczenia drugiej wojny światowej skłoniły ludzkość (przede 

wszystkich rządy państw należących do kręgu cywilizacji Zachodu) do zastano-

wienia się nad próbą zagwarantowania każdemu człowiekowi uniwersalnych, 

przyrodzonych i niezbywalnych praw, których źródłem jest godność człowieka. 

Omawiane uprawnienia nie przez przypadek nazwane zostały prawami człowieka
2
. 

Do katalogu praw człowieka zalicza się przede wszystkim prawo do życia, 

prawo do wolności (w tym wolności słowa i sumienia), prawo do własności, 

                                                 
1  Jednym ze znanych w Polsce zwolenników uzasadniających wykonywanie kary śmierci z przy-

czyn wyłącznie sprawiedliwościowych, przy jednoczesnym zmarginalizowaniu jej walorów 

utylitarystycznych jest filozof prof. Bogusław Wolniewicz. 
2  Synonimem praw człowieka w terminologii stosowanej przez Unię Europejską są prawa pod-

stawowe. 
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prawo do prywatności, itd. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej fundamental-

nym z wyżej wymienionych uprawnień jest prawo do życia. Właśnie dlatego 

najczęściej celowo klasyfikowane jest jako pierwsze spośród wszystkich. Rze-

czywiste zagwarantowanie prawa do życia jest warunkiem sine qua non zapew-

nienia pozostałych praw człowieka. Wielu prawników podkreśla, że jest ono 

klasyczną „negatywną wolnością” wytwarzającą swoistą barierę wokół jednost-

ki, która może zostać przekroczona wyłącznie przez państwo w wyjątkowych 

okolicznościach (Hołda i in. 2014, 89). 

Prawo do życia oraz zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci zostały 

unormowane w wielu współczesnych aktach prawa międzynarodowego. Nie-

rzadko w zamyśle prawodawcy jest ustanowienie prawa do życia oraz zakazu 

orzekania i wykonywania kary śmierci pod tą samą jednostką redakcyjną języka 

prawnego (np. w Karcie praw podstawowych UE, która szerzej zostanie omó-

wiona w dalszej części niniejszego artykułu). Warto przyjrzeć się kilku wyda-

nym po drugiej wojnie światowej aktom prawa międzynarodowego, które 

wprost odnoszą się do kary śmierci i prawa do życia. 

Europejska konwencja praw człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności), nazywana konstytucyjną kartą praw 

podstawowych, cywilnych i politycznych, została sporządzona w 1950 roku  

w Rzymie, a 3 lata później weszła w życie. Każde państwo, przystępując do 

Konwencji, zobowiązuje się przestrzegać takich podstawowych praw, jak: pra-

wo do życia, zakaz tortur i innego nieludzkiego traktowania, zakaz niewolnic-

twa, zakaz karania za czyny niebędące przestępstwami w chwili ich popełnienia, 

prawo do rzetelnego sądu itd. (Nowicki 2000, 15–16). Przepisy, które dotyczą 

kary śmierci, to art. 2 Konwencji oraz protokoły VI i XIII. 

Artykuł 2 ust. 1 brzmi: „Prawo każdego człowieka do życia jest chronione 

przez prawo. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przy-

padki wykonania wyroku sądowego, skazującego za przestępstwa, za które pra-

wo przewiduje taką karę”. Kara śmierci zgodnie z treścią tego artykułu jest do-

puszczona, ale tylko pod warunkiem, iż zostanie wymierzona wyrokiem sądu. 

Ponadto takie postępowanie, jak i każde inne, musi spełniać rzetelne wymogi 

sprawiedliwego procesu sądowego (Nowicki 2000, 90–90, 99). 

Protokół VI EKPC z 28 kwietnia 1983 roku znosi karę śmierci w okresie po-

koju, pozostawiając tym samym państwom możliwość wymierzania jej podczas 

wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną. Poza niedopuszczalno-

ścią orzekania i wykonywania kary śmierci przez państwa, które ratyfikowały 

omawiany protokół, dodatkowo zakazuje on wykonywania wszystkich wcze-

śniej zasądzonych wyroków śmierci. Ponadto istotną jego cechą jest nadanie 

unormowaniu charakteru niederogowalnego (Gromski 2005, 87)
3
. Kraje zgodnie 

                                                 
3  Derogacja (łać. derogatio – usunięcie, częściowe zniesienie). „Pozbawienie normy prawej jej 

mocy obowiązującej przez inną normę prawną. W doktrynie prawa postuluje się, żeby deroga-
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z omawianym protokołem mogą, co prawda, wprowadzić karę śmierci do swo-

ich przepisów prawnych podczas konfliktu zbrojnego lub bezpośredniego zagro-

żenia nim, ale zobowiązane są poinformować o tym zamiarze sekretarza gene-

ralnego Rady Europy (Jasudowicz 2005, 125–127). 

Większość państw Rady Europy, chcąc całkowicie wyeliminować karę 

śmierci, ustanowiła 3 maja 2002 roku XIII protokół do EKPC. Treść jego zaka-

zuje wprowadzania kary głównej w absolutnie wszystkich okolicznościach oraz, 

podobnie jak w przypadku protokołu VI, jest on niederogowalny. Niedopusz-

czalne jest również wnoszenie przez państwo jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczą-

cych wyżej wymienionego protokołu (Jasudowicz 2005, 128). 

Krótko po wojnie w Europie, 25 czerwca 1945 roku, wprowadzono wielo-

stronną umowę międzynarodową, zwaną Kartą Narodów Zjednoczonych, która 

wspominała między innymi o godności ludzkiej. Następnie 10 grudnia 1948 ro-

ku przyjęto Powszechną deklarację praw człowieka gwarantującą prawo do ży-

cia. Jednak najistotniejszym, dla moich rozważań z uwagi na kwestię kary śmierci, 

był przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 16 grudnia 1966 roku Mię-

dzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (Bartusiak 2011, 116). 

Warunki, w jakich kara śmierci może być dopuszczona, zostały precyzyjnie 

wskazane w jego artykule 6 ust. 2–6. Pakt zakazuje wymierzania kary śmierci  

w sposób arbitralny, w porównaniu do EKPC, która z kolei wyklucza „umyślne” 

pozbawienie życia. Ponadto wyraźnie zaznacza możliwość stosowania kary 

śmierci wyłącznie wobec najcięższych przestępstw oraz to, że każdy skazany 

(obojętnie za jakie przestępstwo) ma prawo do ubiegania się o ułaskawienie go 

lub zmianę wyroku (Gronowska i in. 2005, 232–234). 

Zgodnie z postanowieniami paktu nie można orzekać kary śmierci w stosun-

ku do osoby, która nie ukończyła 18. roku życia. Ponadto zakazane jest wykona-

nie wyroku śmierci wobec kobiety ciężarnej. Ten ostatni zakaz budził spore 

wątpliwości i dlatego zdecydowano na wprowadzenie protokołu dodatkowego 

(art. 76 ust. 3 I PO) rozszerzającego zakres jego obowiązywania również na ko-

biety wychowujące dzieci (Gronowska i in. 2005, 233–234). 

Podobny do protokołu VI EKPC jest przyjęty w 1989 roku II protokół fakul-

tatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, wy-

kluczający karę śmierci w okresie pokoju. Ważną różnicą jest kwestia podejścia 

poszczególnych państw do obu aktów prawa międzynarodowego, ponieważ  

II protokół ratyfikowała niespełna 
1
∕3 krajów należących do MPPOiP, natomiast 

protokół VI EKPC ratyfikowały wszystkie państwa Konwencji (Gronowska i in. 

2005, 235). 

II protokół fakultatywny zobowiązuje państwa-strony do zniesienia kary 

śmierci oraz niewykonywania już orzeczonych wyroków. Grażyna Michałowska 

                                                 
cje dokonywać w sposób wyraźny przez użycie przepisu uchylającego lub w drodze noweliza-

cji” (Gromski 2005, 87). 
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twierdzi, że jest on uzupełnieniem merytorycznej części Paktu odnoszącym się 

do kwestii prawa do życia. Nadto nader istotną kwestią jest brak bezwzględnego 

zakazu kary śmierci, ponieważ omawiany protokół dopuszcza stosowanie kary 

pozbawienia życia w jednym tylko przypadku, a mianowicie w wyniku skazania 

za najpoważniejsze przestępstwa wojskowe popełnione w czasie wojny (Micha-

łowska 2007, 52). W związku z powyższym niniejszy protokół nie ma charakte-

ru absolutnego, a więc i prawo do życia w myśl jego postanowień również nie 

jest prawem bezwzględnie zakazującym orzekania i wykonywania kary śmierci 

w każdym przypadku (Kuźniar 2008, 104)
4
. 

Kolejnym aktem prawa międzynarodowego nierozerwalnie połączonym  

z traktatem lizbońskim i odnoszącym się w swej treści do prawa do życia i kwe-

stii kary śmierci jest Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Jest to do-

kument podpisany i proklamowany podczas posiedzenia Rady Europejskiej  

w Nicei 7 grudnia 2000 roku. Przewodniczący Komisji Europejskiej, przewod-

niczący Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciel Francji, która sprawowa-

ła wówczas prezydencję w UE, proklamowali dokument zawierający podstawo-

we prawa człowieka, ale dopiero traktat lizboński z 2007 roku (w 2009 wszedł  

w życie), którego integralną częścią stała się KPP, nadał jej moc wiążącą (Bar-

cik i Wentkowska 2011, 289–290). 

Karta składa się z preambuły oraz 7 rozdziałów (I – Godność, II – Wolności, 

III – Równość, IV – Solidarność, V – Prawa obywatelskie, VI – Wymiar spra-

wiedliwości, VII – Postanowienia ogólne) złożonych z 54 artykułów. W art. 2 

ust. 1 rozdziału pierwszego gwarantuje się każdemu człowiekowi prawo do ży-

cia, natomiast w ust. 2 tego samego artykułu wprost zakazuje orzekania i wyko-

nywania kary śmierci (Barcik i Wentkowska 2011, 291–292). 

Premier Kaczyński znany był z decyzji dotyczącej ograniczenia zakresu 

obowiązywania Karty praw podstawowych w Polsce. Pod wpływem nacisków 

ze strony Wielkiej Brytanii do traktatu lizbońskiego dołączony został protokół 

brytyjski (nr 9), do którego w końcowej fazie negocjacji przystąpiła także Pol-

ska. Ma on za zadanie ochronę krajowych standardów dotyczących podstawo-

wych praw człowieka przewidzianych w ustawach Polski i Zjednoczonego Kró-

lestwa. Treść jego wyraża zakaz możliwości wkraczania Europejskiego Trybu-

nału Praw Człowieka w przepisy ustawowe, administracyjne lub wykonawcze, 

które będą sprzeczne z postanowieniami karty, a w szczególności dotyczy to roz-

działu IV mówiącego o sprawach socjalnych (Barcik i Wentkowska 2011, 295). 

Przystąpienie Polski do protokołu brytyjskiego może być argumentem dla 

rygorystów, że przywrócenie kary śmierci nie stanowi prawnej przeszkody  

w członkostwie w Unii Europejskiej, ale druga strona zawsze będzie wskazywa-

ła ogólny trend forsowany przez władze UE, które obecnie silnie sprzeciwiają 

                                                 
4  Podobnie twierdzi Roman Kuźniar, omawiając prawo do życia w świetle Paktu praw obywatel-

skich i politycznych. Uważa on, że w myśl przepisów owego dokumentu „prawo do życia nie 

ma charakteru bezwzględnego, są możliwe wyjątki” (Kuźniar 2008, 104). 
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się jakimkolwiek próbom jej ponownego przywrócenia przez państwa człon-

kowskie. Obecnie istnieje spór wśród prawników, czy protokół nr 9 dostatecznie 

chroni Polskę przed przepisami KPP. 

W 2007 roku zanim ostatecznie wynegocjowany został traktat z Lizbony 

państwa członkowskie postanowiły ustanowić 10 października Europejskim 

Dniem Przeciwko Karze Śmierci. Pierwsza z inicjatywą dotyczącą ustanowienia 

tego dnia wyszła Unia Europejska, jednak rząd na czele z Jarosławem Kaczyń-

skim w 2007 roku skutecznie zdołał ją zablokować, gdyż w UE obowiązuje za-

sada jednomyślności. Widząc brak możliwości przeforsowania tej propozycji  

w UE, z wnioskiem wyszła Rada Europy, w której to, w przeciwieństwie do Unii, 

decyzje podejmowane są większością głosów. RE podjęła stosowną uchwałę i dzień 

ten zgodnie z wolą środowisk pozarządowych, takich jak Amnesty International czy 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, został ustanowiony (ES 2007, 2). 

Często w dyskusjach pojawiają się głosy, że jeżeli kara śmierci narusza pra-

wo do życia, to analogicznie kara pozbawienia wolności naruszałaby prawo do 

wolności, które również jest prawem człowieka. Takie twierdzenie byłoby 

uprawnione, gdybyśmy postawili znak równości w hierarchii ważności między 

tymi dwoma prawami człowieka. Nadto o ile naruszenie prawa do wolności lub 

własności może być odwracalne, o tyle naruszenie prawa do życia jest absolut-

nie nieodwracalne. 

Władze współczesnych państw muszą odpowiedzieć sobie na pytanie o za-

kres obowiązywania prawa do życia. Na przykład Barbara Mikołajczyk uważa, 

że organy stojące na straży wykonywania przez państwa zobowiązań międzyna-

rodowych wyraźnie łączą prawo do życia z dostępem do opieki zdrowotnej. Po-

dobnie szerokiej interpretacji omawianego przepisu dokonuje Europejski Trybu-

nał Praw Człowieka, który w swoich wyrokach wielokrotnie wiązał funkcjono-

wanie służby zdrowia w danym państwie z prawem do życia. Także Konwencja 

o prawach osób niepełnosprawnych, która w art. 10 przywołuje prawo do życia, 

zobowiązuje wszelkie państwa-strony do podjęcia stosownych działań w celu 

skutecznego egzekwowania wyżej wymienionego prawa na równych zasadach 

wobec wszystkich obywateli (zob. Mikołajczyk 2012, 234). Z kolei Aleksandra 

Oniszczuk twierdzi, że prawo jednostki do wody jest również konsekwencją za-

gwarantowania człowiekowi prawa do życia (Oniszczuk 2013, 281–312). Co 

prawda, brak dostępu do wody nie oznacza bezpośredniego naruszenia prawa do 

życia, lecz celowe pozbawienie, np. przez władze państwowe kogoś wody,  

w pośredni sposób naruszałoby właśnie to prawo. 

Konstytucja RP 

Niniejszy tekst dotyczy prawno-filozoficznych aspektów możliwości wyko-

nywania kary śmierci w konfrontacji z prawem do życia zawartym we współcze-
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snych aktach prawa międzynarodowego. Niemniej jednak w celach porównaw-

czych przybliżę także wykładnię unormowanego prawa do życia w Konstytucji 

RP z 1997 roku. Jest to koniecznie także dlatego, iż rodzina danego obywatela, 

którego konstytucyjne prawo do życia zostanie złamane, ma prawo odwołania 

się do organów ponadnarodowych. 

Prawo do życia, a ściślej do ochrony życia, zostało unormowane w art. 38 

obecnie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 roku, której nie sposób pominąć, 

omawiając powyższy problem dopuszczalności kary śmierci w kontekście prawa 

do życia
5
. Powyższy przepis brzmi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu 

człowiekowi prawną ochronę życia”. Artykuł ten oraz żaden inny istniejący  

w konstytucji nie wyklucza wprost stosowania kary śmierci, niemniej jednak 

wielu konstytucjonalistów, w tym prof. Sarnecki, uważa, że treść art. 38 de facto 

wyklucza możliwość ponownego jej wprowadzenia do kodeksu karnego (Gra-

bowski 2006, 180). 

Istnieją również poglądy przeciwne, w myśl których polska konstytucja nie 

zakazuje stosowania kary śmierci w ogóle (nie tylko art. 38). Spotkać się można 

również z głosami pośrednimi, np. Radosław Grabowski twierdzi, że prawna 

ochrona życia zagwarantowana przez omawiany artykuł nie wyklucza możliwo-

ści stosowania kary śmierci, lecz brak odpowiedniego zapisu nie oznacza jej do-

puszczalności. Grabowski swoje stanowisko wzmacnia podobną opinią wyrażo-

ną przez znanego polskiego konstytucjonalistę Wiesława Skrzydłę (Grabowski 

2006, 181). 

Konkluzje 

Zarówno prawo międzynarodowe, jak i prawa krajowe poszczególnych 

państw nie dają odpowiedzi na następujące pytania: 

1)  co zrobić w sytuacji prawdziwości odstraszającego efektu kary śmierci? 

(zob. Ehrlich 1975, 397–417; Pojman i Reiman 1998, 37),  

2)  co zrobić w przypadku, gdy musimy naruszyć prawa człowieka, żeby rato-

wać życie innych osób? (np. gdy jedynym wyjściem w śledztwie jest zasto-

sowanie tortur, w celu wydobycia informacji, w którym miejscu wybuchnie 

bomba, która zabije wielu niewinnych ludzi).  

Tego typu nierozwiązywalne etyczno-prawne problemy będą istniały dopó-

ty, dopóki będzie istniał absolutny i niezbywalny charakter praw człowieka. Za-

stanówmy się przez chwilę, co by się stało w sytuacji, gdybyśmy zezwolili orga-

nom władzy państwowej na złamanie praw człowieka w pewnych określonych 

sytuacjach w celu na przykład wydobycia informacji umożliwiających uratowa-

                                                 
5  Warto zaznaczyć, iż art. 9 Konstytucji RP wprost stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska prze-

strzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. W związku z powyższym akty prawa krajo-

wego nie powinny być sprzeczne z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. 
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nie wielu niewinnych ludzi. Zwolennicy stanowiska, że „cel uświęca środki” za-

aprobują takie działanie i uznają je za słuszne i wskazane. Z kolei przeciwnicy 

traktowania praw człowieka w sposób względny z pewnością będą argumento-

wali dwojako. Po pierwsze, przyzwolenie na złamanie konkretnego prawa czło-

wieka w pewnej tylko sytuacji może wytworzyć niebezpieczny precedens, iż  

w każdej następnej podobnej sytuacji państwo będzie miało taką możliwość. Po 

drugie, jeżeli państwo może złamać prawo człowieka w jednej sytuacji, to dlaczego 

nie miałoby tego zrobić w innej? W konsekwencji mogłoby się okazać, że prawa 

człowieka są łamane w tak wielu przypadkach, że ich charakter oraz cel stałyby się 

fikcją. W związku z powyższym skazani jesteśmy na pozostawanie w etyczno- 

-prawnym impasie, który i tak jest bezpieczniejszy, niż gdybyśmy go rozwiązali za 

sprawą zniesienia niezbywalnego i bezwzględnego charakteru praw człowieka. 

Pomimo różnego rodzaju zakresu interpretacji prawa do życia należy zwrócić 

uwagę, że współcześni europejscy prawodawcy silnie łączą je z zakazem stosowa-

nia kary śmierci. Ma to swój wymiar, co już zostało wcześniej wspomniane,  

w konstruowaniu przepisów prawnych w taki sposób, że owe prawo unormowane 

jest zaraz obok artykułu zakazującego orzekanie i wykonywanie kary śmierci. 

Omawiany zabieg prawno-redakcyjny nie ma charakteru przypadkowego lub wy-

łącznie stylistycznego. Przepis prawny o prawie do życia znajduje się w jednostce 

redakcyjnej aktu prawnego bezpośrednio nad przepisem zakazującym stosowanie 

kary śmierci. Wynika z tego, że zakaz wykonywania kary śmierci jest oczywistą 

konsekwencją omawianego najbardziej fundamentalnego prawa człowieka. 

Na podstawie powyższych analiz możemy zaobserwować europejski trend 

ku rozszerzaniu wykładni prawa do życia oraz do eliminowania kary śmierci  

w każdym przypadku. Zdaniem trybunałów i sądów współczesnych państw eu-

ropejskich nie ma wątpliwości, że wykonanie wyroku śmierci wiąże się z naru-

szeniem prawa do życia. Warto przyjrzeć się prawu federalnemu oraz ustawo-

dawstwu poszczególnych stanów w USA w zakresie stosowania kary śmierci. 

Współcześnie widzimy, że na szczeblu federalnym oraz w większości stanów 

omawiana kara jest cały czas unormowana. Uczciwie należy zaznaczyć, że tylko 

w kilkunastu stanach jest ciągle wykonywana, gdyż w pozostałych albo została 

zniesiona, albo obowiązuje moratorium. Jeżeli przyjmujemy uniwersalny cha-

rakter praw człowieka oraz jego wykładnię, którą zapewne zastosowałyby sądy  

i trybunały państw Europy Zachodniej i UE, to musielibyśmy uznać, że Stany 

Zjednoczone łamią prawo do życia (z punktu widzenia prawa europejskiego).  

W konstytucji USA mamy dwa kontrowersyjne przepisy prawne, które mogłyby 

zabraniać wykonywania kary śmierci, chodzi o poprawki nr VIII
6
 (zob. więcej: 

Laidler 2007, 131–132) i XIV
7
 (Laidler 2007, 141–148). 

                                                 
6  Poprawka VIII brzmi: „Nie wolno żądać nadmiernych kaucji, nakładać wygórowanych grzywien ani 

skazywać na kary okrutne i nieludzkie, będące w sprzeczności z uświęconymi zwyczajami”. 
7  Poprawka XIV brzmi: „Wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjednoczo-

nych i podległe ich jurysdykcji są obywatelami Stanów Zjednoczonych i stanu, w którym 
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Pamiętać należy, że w omówionym wcześniej europejskim abolicjonistycz-

nym trendzie zupełnie zapomina się o znamiennym twierdzeniu, które ksiądz 

Ślipko przytacza w swojej książce Kara śmierci, za czy przeciw: „[…] ze śmier-

cią ofiary agresji nie schodzi do grobu jej moralne prawo do życia i obrony ko-

niecznej” (Ślipko 2010, 136). W związku z powyższym państwo miałoby mo-

ralny obowiązek przedłużenia prawa do obrony koniecznej osoby już zamordo-

wanej
8
, czyli tej, której prawo do życia zostało zanegowane przez inną jednostkę 

w sposób arbitralny i niesprawiedliwy. 

Zakres praw człowieka ze swoim bezwzględnym, przyrodzonym, niezby-

walnym i uniwersalnym charakterem ulegał wielokrotnej reinterpretacji. Powyż-

sze cechy nie podlegają dyskusji, lecz kwestią sporną pozostaje szerokość ich in-

terpretacji, np. wykładania prawa do życia w kontekście orzekania i wykonywa-

nia kary śmierci. Wydaje się, że na świecie jest zbyt dużo różnych interpretacji 

zakresu prawa do życia, a więc i kompromisu na tej płaszczyźnie nie sposób ła-

two znaleźć. Omawiany problem potęguje fakt, iż wielu rządzących we współ-

czesnym świecie rości sobie prawo do suwerennego i ambicjonalnego stanowie-

nia praw na własnym terytorium w oderwaniu od jakichkolwiek uregulowań 

międzynarodowych. 
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Legal and Philosophical Problem of Admissibility of Execution 

of Death Penalty in the Context of the Right to Life in the Light 

of Contemporary International Documents 

Summary 

The right to life is one of the most fundamental rights of every man. However, the immanent 

feature of capital punishment is its irreversibility. Therefore, the breached right to life cannot be 

restored.  

The issue of admissibility of sentencing to and execution of death penalty in the context of the 

right to life exists not only due to axiological and general preventive reasons but also due to the 

growing importance of treaties signed by numerous states, whose dignitaries do not always agree 

with the interpretation of international tribunals.  

Looking at international documents executed after World War II and their interpretation by 

courts and tribunals of the particular states of the world, it has to be stated that there is no doubt 

about the absolute innate inalienable and universal character of the right to life, however, the scope 

of its applicability remains a matter of dispute, also in the context of death penalty. 

Keywords: law, death, penalty, execution, problem. 
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Streszczenie 

Wiersz Z. Herberta Studium przedmiotu stawia fundamentalne pytanie natury filozoficznej  

o sposób istnienia przedmiotu przedstawionego na obrazie. Czy tematyka dzieła sztuki może być 

bezprzedmiotowa i wyrażać jedynie doznania i odczucia artysty, tak jak to miało miejsce  

w suprematyzmie K. Malewicza? Czy też artysta, tworząc, odwołuje się do przedmiotów 

istniejących w świecie realnym? Jest to tak naprawdę filozoficzny spór o istnienie świata,  

w którym transcendentalny idealizm Husserla zostaje przeciwstawiony realizmowi R. Ingardena. 

Herbert znał dobrze fenomenologię prof. R. Ingardena, gdyż uczęszczał na jego wykłady,  

a w omawianym wierszu wyraźnie opowiada się po stronie realizmu ontologicznego. Tematem 

obrazu nie powinno być czyste doznanie artysty, ale świat przedmiotów istniejących realnie,  

w świecie zewnętrznym wobec świadomości twórcy, który jednak w akcie intencyjnym próbuje 

uchwycić istotę, czy też eidos ukazanego przedmiotu. Dlatego też wybór Herberta pada na zwykłe 

krzesło jako przedmiot będący wyzwaniem dla malarza. Przedmioty świata realnego, jako temat 

sztuki, stają się rzecznikami prawdy o człowieku i otaczającym go świecie. Sztuka ma wówczas 

wymiar aksjologiczny, ponieważ ukazuje coś, co diametralnie wyróżnia człowieka w świecie 

przyrody, a co jest jego ciągłym poszukiwaniem wartości: prawdy, dobra i piękna. 

Słowa kluczowe: poezja, malarstwo, fenomenologia, realizm, idealizm. 

Możliwość interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta Studium przedmiotu  

z perspektywy fenomenologii Romana Ingardena wynika z kilku faktów. Przede 

wszystkim poeta uczęszczał na wykłady prof. R. Ingardena, które miały miejsce 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1945–47, a więc nie jest całkiem arbi-

tralne założenie, że fenomenologia w ujęciu profesora odegrała pewną rolę  

w myśleniu twórczym poety. Sam Herbert, w liście do Cz. Miłosza z dnia  

14 sierpnia 1963 roku, pisze, że „tylko pełna akceptacja zmysłowego świata mo-
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że doprowadzić do poznania Istoty” (Herbert cyt. za: Toruńczyk 2006, 27), które 

to stwierdzenie jest wyraźną aluzją do fenomenologii w ujęciu prof. Ingardena, 

to znaczy takiej, która skłania się ku realizmowi ontologicznemu i zakłada ist-

nienie świata r e a l n e g o, czy też świata „konkretu”, jak powiedziałby Her-

bert. Trzeci argument, oprócz dwóch wyżej wymienionych, który pozwala łą-

czyć twórczość Herberta z fenomenologią, to także słowa samego poety, który 

wspomina o tzw. p r z e z r o c z y s t o ś c i  s e m a n t y c z n e j, opisanej 

przez Husserla: 

Otóż nie mając pretensji do nieomylności, a wypowiadając tylko moje predylekcje, 

chciałbym powiedzieć, że najbardziej w poezji współczesnej podobają mi się te wiersze, 

w których dostrzegam coś, co nazwałbym cechą przezroczystości semantycznej (termin 

zapożyczony z logiki Husserlowskiej). Owa przezroczystość semantyczna jest to wła-

sność znaku polegająca na tym, że w czasie używania go uwaga jest skierowana na 

przedmiot oznaczany i sam znak nie zatrzymuje na sobie uwagi. Słowo jest oknem 

otwartym na rzeczywistość (Herbert 2008, 243). 

Bez wątpienia istnieją więc relacje łączące niektóre wiersze Herberta z fe-

nomenologią, co udowodniła już Katarzyna Wojtkowska w swoim eseju Stołek. 

Z powrotem do rzeczy. Ukryta debata z Ingardenem we wczesnej poezji Herber-

ta (Wojtkowska 2010, 53–73). Niniejsza praca stanowi próbę rozwinięcia tej 

myśli badawczej, w szczególności w kontekście dzieła sztuki, takiego jak rozu-

miał je R. Ingarden w swojej fenomenologii estetyki. Wiersz Herberta Studium 

przedmiotu to utwór o powstawaniu dzieła sztuki, a konkretnie obrazu, który 

sam z kolei jest przedmiotem innego dzieła sztuki, jakim jest utwór literacki, tj. 

wiersz Herberta.  

Studium przedmiotu pochodzi z tomiku o tym samy tytule, który ukazał się 

w 1961 roku. Wiersz zaczyna się od słów: 

I 

najpiękniejszy jest przedmiot 

którego nie ma 

nie służy do noszenia wody 

ani do przechowania prochów bohatera 

nie tuliła go Antygona 

nie utopił się w nim szczur 

Przedmiot, którego „nie ma”, nie jest przedmiotem konkretnym, nie można 

go zobaczyć, dotknąć ani poczuć, a więc nie jest poznawalny przy pomocy zmy-

słów. Nie jest także przedmiotem użytecznym („nie służy do noszenia wody/ ani 

do przechowania prochów bohatera”), nie wiąże się z żadną tragiczną historią 

człowieka (przykład Antygony jest celowy), czy nawet szczura (który zakończy-

łby w nim swój żywot), a więc ów przedmiot przekracza, czy też transcenduje, 

rzeczywistość cielesną i zmysłową. Nie ma nic wspólnego czy też nie dzieli ze 

światem istot żywych ich doświadczenia bólu, tragedii, czy śmierci. Rodzi się 
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nieuchronnie pytanie: czym jest ów przedmiot, który jest i jednocześnie nie jest, 

a który przy tym został opisany jako „najpiękniejszy”. Powstaje także pytanie: 

jak możliwy jest sąd estetyczny na temat przedmiotu nieistniejącego? 

Herbert podaje klucz do zrozumienia wiersza, twierdząc, że jest on „małą hi-

storią malarstwa europejskiego” (Herbert cyt. za: Wojtkowska 2010, 67), a za-

tem można słusznie założyć, że przenosi nas w sferę twórczości artystycznej. 

Ów tajemniczy „przedmiot” Herberta to nie przedmiot istniejący r e a l n i e, 

jak zwykliśmy mówić w języku potocznym o czymś, co fenomenologia Ingarde-

na określa mianem s a m o i s t n e g o  p r z e d m i o t u  i n d y w i d u a l -

n e g o  (Ingarden 1961). Zamiast więc przedmiotu, który istnieje s a m o i s t -

n i e  i  a u t o n o m i c z n i e, jako transcendentny wobec świadomości, ma-

my p r z e d m i o t  c z y s t o  i n t e n c j o n a l n y, który jest wytworem 

świadomości twórczej. Gdyby w ten sposób interpretować Herbertowski przed-

miot, „którego nie ma”, to można śmiało powiedzieć, że przedmiot ten istnieje 

jako nieskończona liczba twórczych możliwości artysty, tak malarza, o którym 

mowa w wierszu, jak i poety, który opisuje proces powstawania obrazu.  

W twórczej fantazji czy wyobraźni przedmiot ów jawi się jako „najpiękniejszy”, 

ale jednocześnie nie istnieje w tzw. świecie r e a l n y m, a zatem jego istota,  

o której wiemy, że stanowi optymalne piękno, poprzedza istnienie. Tymczasem 

tak dla Arystotelesa, jak i św. Tomasza z Akwinu istnienie jest prymarne wobec 

istoty. Tak pisze na ten temat Karol Hryniewicz: 

Jednakże na gruncie klasycznej metafizyki Arystotelesa, a później również Tomasza  

z Akwinu, uznanie istnienia jest warunkiem koniecznym umożliwiającym orzekanie  

o istocie przedmiotu. Sama możliwość realnego zaistnienia danego bytu świadczy o jego 

niesprzeczności. Akwinata, wprowadzając ostre rozróżnienie na esse i essentia, w istnie-

niu dostrzega czynnik powołujący wszelki byt do bycia. Istnienie jest więc największą 

wartością, bez niego bowiem nie możemy mówić o istocie konstytuującej przedmiot, któ-

ry staje się przedmiotem różnych wartości, w tym estetycznych (takich jak piękno). Mo-

żemy powiedzieć, że istnienie posiada wartość metafizyczną, która zrealizowana  

w przedmiocie pozwala zaistnieć wartości o charakterze czysto aksjologicznym (Hry-

niewicz 2014, 142–143). 

W wierszu Herberta nieistnienie przedmiotu nie jest jednak wcale jedno-

znaczne, ponieważ wiersz otwierają słowa: „najpiękniejszy jest przed-

miot/którego nie ma”, a zatem pojawia się orzeczenie „jest”, które w sądach eg-

zystencjalnych stanowi afirmację bytu. Jeżeli owego przedmiotu „nie ma”, może 

to oznaczać nie tyle jego nieistnienie, ile brak obecności, czy też nieobecność, 

jak słusznie zauważa K. Hryniewicz (2014, 144). Za taką interpretacją przema-

wia także użycie przez Herberta w odniesieniu do owego przedmiotu słowa 

„nieobecny” w drugiej części wiersza („będzie to prosty tren/o pięknym nie-

obecnym”). Obecność przedmiotu oznaczałaby możliwość opisania jego wyglą-

du, kształtu czy koloru, gdy tymczasem ów nieobecny przedmiot w pierwszych 

słowach wiersza jest określony jednym, jedynym słowem „najpiękniejszy”. 

Oznacza to, że w sferze estetycznej jego ocena nie podlega żadnej gradacji. 
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Przedmiot jest perfekcyjnie piękny. Herbert pisze jednak dalej na temat „przed-

miotu, którego nie ma”: 

nie posiada otworu 

całe jest otwarte 

widziane  

z wszystkich stron 

to znaczy zaledwie  

przeczute 

włosy wszystkich jego linii 

łączą się 

w jeden strumień światła 

ani  

oślepienie 

ani 

śmierć 

nie wydrze przedmiotu 

którego nie ma 

Jeżeli ów tajemniczy przedmiot jest w całości otwarty, to znaczy, że nie 

określają go żadne granice kształtów, a przy tym jest „widziane/z wszystkich 

stron”, czyli w całej swojej istocie, bez konieczności d o o k r e ś l a n i a  tego, 

co pozostaje ukryte dla podmiotu poznającego. Tymczasem w wypadku, gdy 

mamy do czynienia z przedmiotem transcendentnym wobec świadomości (tj. 

przedmiotem istniejącym r e a l n i e), a także w przypadku dzieła sztuki, czyli, 

mówiąc językiem Ingardena, p r z e d m i o t u  c z y s t o  i n t e n c j o -

n a l n e g o, istnieją tzw. m i e j s c a  n i e d o o k r e ś l e n i a, które wyma-

gają aktywnej interpretacji lub aktów domniemania ze strony podmiotu (zob. In-

garden 1961, 55–59; 1966, 53–54). Podobnie „nieobecny” przedmiot Herberta 

wymaga pewnego d o o k r e ś l e n i a  ze strony odbiorcy analizującego wiersz, 

i to zarówno jako potencjalny przedmiot (t e m a t) obrazu, jak i przedmiot opi-

sywany w słowach wiersza. Skoro jednak przedmiot ten opisany jest słowami 

„całe jest otwarte”, paradoksalnie wydaje się nie potrzebować żadnych d o -

o k r e ś l e ń. Coś, co nie jest określone kształtem, a cechuje je całkowita otwar-

tość, może być próżnią, nieskończoną przestrzenią lub bezkresem. Może zatem, 

jak było wspomniane uprzednio, stanowić n i e s k o ń c z o n ą  ilość możliwo-

ści twórczych artysty-malarza, które istnieją w sferze jego fantazji czy wyobraź-

ni, ale może także posiadać w sobie rys platoński.  

Skoro „włosy/wszystkich jego linii/łączą się/w jeden strumień światła”, 

przypomina światło u wrót jaskini, znane z platońskiej paraboli, które tylko nie-

licznym pozwala na poznanie świata Idei, czyli świata prawdy i autentycznej 

rzeczywistości. Intrygujący „przedmiot” w wierszu może także – choć uznaję tę 

interpretację za ryzykowną – stanowić subtelne odniesienie do Absolutu, lub 

Pierwszej Zasady, z zaznaczeniem, że oba słowa zostałyby potraktowane przez 
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Herberta z właściwą mu ironią, biorąc pod uwagę stosunek poety do hermetycz-

nego języka filozofii, jak choćby w wierszu Uprawa filozofii. Gdy mowa jednak 

o interpretacji „przedmiotu, którego nie ma” w omawianym wierszu Herberta, warto 

przytoczyć myśl neoplatonizmu na temat pierwszej zasady nazywanej Bogiem: 

W negatywnej postaci neoplatonizmu pierwsza zasada nie jest bytem czy będącym, ale 

jest niebytem. Nie jest nim przez pozbawienie lub niedobór, lecz jest „niebędącym nad-

będącym” (Porfiriusz). Natomiast w pozytywnej postaci neoplatonizmu zasada może 

przyjmować różne nazwy: „Jedna” u Plotyna, „Pierwszego” u Proklosa, a także u więk-

szości późniejszych neoplatoników. Zasada ta jest jednak wciąż charakteryzowana jako 

„nieskończoność” (απειρον, αοριστια). Nieskończoność rozumiana jest tu nie w znacze-

niu braku, jako nieobecność granicy, ale jako to, czego nie można określić, ponieważ jest 

ona fundamentem wszelkich określeń. Jest ona nieskończonością będącą możliwością, 

mocą (δυναμις), wcześniejszą od działania i urzeczywistnienia, a nawet od wszelkiego 

istnienia (Aubenque 2013, 38). 

Neoplatońskie określenie Pierwszej Zasady, czy też Absolutu, jest zbliżone 

do Herbertowskiego „przedmiotu, którego nie ma”. Ślad neoplatonizmu odkry-

wa w wierszu także Cz. Miłosz, który w liście do Herberta nt. Studium przed-

miotu pisze: „Zresztą ciekawe, jak ta linia angelizmu, zaprzeczenia materii ist-

niejącej, jest mocna. Jeżeli w 2 połowie XX w. zwycięzcą w sztuce jest ta swo-

łocz mallarmé [pis. oryg. – przyp. aut.]. Wstecz to chyba idzie daleko, aż do 

neoplatońskiej ascezy” (Miłosz cyt. za: Toruńczyk 2006, 26). Jednak Herbert nie 

jest zwolennikiem ani angelizmu, ani symbolizmu w poezji S. Mallarmego, ani 

neoplatońskiej ascezy, ponieważ każdy z tych kierunków oznacza odrzucenie 

świata zmysłowego i realnego na rzecz bliżej nieokreślonej czystości angelizmu, 

duchowości osiągniętej przez ascezę, czy też wyrzeczenie się świata realnego na 

rzecz idealnej rzeczywistości symbolizmu, jak ma to miejsce w poezji S. Mal-

larmego. Stąd zdecydowana riposta Herberta, który w odpowiedzi na komentarz 

Miłosza pisze: „Niezmiennie, acz nieudolnie, dawałem w swoich utworach wy-

raz wiary w konkret” (Herbert cyt. za: Toruńczyk 2006, 27).  

Nieobecny przedmiot w Studium przedmiotu jest o tyle związany z neopla-

tońskim rozumieniem pierwszej zasady, o ile jest, cytując Porfiriusza, „niebędą-

cym nadbędącym”. W wierszu Herberta pozostaje „pięknym nieobecnym” i po-

dobnie jak Jedno Plotyna określony jest przy pomocy negacji, choć nie tylko. 

Negacja nie oznacza w tym wypadku zaprzeczenia istnienia owego przedmiotu, 

ale raczej wskazuje na niemożliwość zredukowania go do jakiegokolwiek opisu, 

ponieważ taki opis byłby ograniczeniem przedmiotu, gdy tymczasem on sam 

przekracza możliwości języka. W kategoriach pozytywnych można o nim po-

wiedzieć jedynie to, że „całe jest otwarte” i że „włosy wszystkich jego linii/ łą-

czą się/ w jeden strumień światła”. Nie sposób oddać jego kształtu na obrazie. 

Co więcej: „ani/oślepienie/ani/ śmierć/nie wydrze przedmiotu/którego nie ma”. 

Nie podlega zatem prawom śmierci, tak jak istoty żywe, czy zniszczeniu, tak jak 

przedmioty materialne. Już w pierwszej części wiersza poeta, używając negacji 
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w formie „nie”, zaznacza nieobecność owego przedmiotu wśród ludzi czy zwie-

rząt („nie tuliła go Antygona/nie utopił się w nim szczur”).  

Jeżeli, jak to już zostało wspomniane, ów przedmiot oznacza jedynie myśl 

twórczą artysty, a więc istnieje jedynie w sferze wyobraźni, faktycznie nie pod-

lega zniszczeniu. Nie jest przecież przedmiotem istniejącym fizycznie i samoist-

nie. Stanowi raczej, posługując się językiem Ingardena – t e m a t  p r z e d -

m i o t u  c z y s t o  i n t e n c j o n a l n e g o, który na chwilę obecną pozo-

staje jedynie w świecie artystycznej fantazji. Jest myślą czy też świadomością 

czegoś, co fizycznie pozostaje nieobecne, co jest „zaledwie przeczute”. A więc 

artysta, dzięki intuicji (por. Hryniewicz 2014, 143–144), wydaje się mieć wgląd 

ejdetyczny w istotę owego przedmiotu (który jest „najpiękniejszy”), lecz pozo-

staje bezsilny, próbując oddać przedmiot na płótnie. 

Sądzę, że Herbert, mówiąc o „strumieniu światła”, nawiązuje do daru po-

znania istoty rzeczywistości. Jest to pragnienie artysty, w tym wypadku i poety,  

i malarza, aby ukazać rzeczywistość w sposób jasny i wyrazisty, a więc praw-

dziwy. Nie chodzi naturalnie o jej – rzeczywistości – fotograficzne odtworzenie, 

ale o ujęcie jej istoty, czyli tego, co w języku fenomenologii stanowi ide-

ę/formę/esencję, tj. eidos rzeczy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy artysta po-

siada dar dany z zewnątrz, pochodzący niejako od „strumienia światła”. Dlatego 

m.in. w utworze Brewiarz Herbert pisze: 

Panie, 

 obdarz mnie zdolnością układania zdań długich, których 

 linia jest linią oddechu, rozpiętą jak mosty, jak tęcza, jak alfa 

 i omega oceanu 

Jest to wiersz-modlitwa poety, który prosi o dar stworzenia świata przy po-

mocy zdań. Chce ująć słowami to, co stanowi o całej treści rzeczywistości  

i w ten sposób nadać istnienie temu, co niewypowiedziane. Ponadto, gdy Her-

bert wspomina o p r z e z r o c z y s t o ś c i semantycznej w ujęciu Husserla  

(o czym wspomniałam na początku pracy), ukazuje się między wierszami to sa-

mo pragnienie, a mianowicie, by „odpowiednie dać rzeczy słowo”, tzn. posiąść 

umiejętność pisania takiej poezji, która byłaby korelatem prawdy o rzeczywisto-

ści lub – posługując się językiem fenomenologii – posiadałaby doskonały wgląd 

ejdetyczny w naturę rzeczywistości. 

Herbertowski „strumień światła” to także metafora tego, o czym mówił Josif 

Brodski w czasie procesu sądowego w 1964 roku, gdy władza radziecka oskar-

żyła go o pisanie poezji, tj. o „pasożytnictwo” niegodne człowieka radzieckiego. 

Zapytany przez sąd, dlaczego pisze wiersze, odpowiedział: „Myślę, że to od… 

Boga”. 

Wróćmy jednak do drugiej części wiersza. Miejsce po „najpiękniejszym 

przedmiocie” jest teraz puste, a jego odejście komunikuje „czarny kwadrat”, 

prosta figura geometryczna, która w sposób powściągliwy, a zarazem godny, ma 

wyrażać „męski żal” po stracie przedmiotu. 
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2 

zaznacz miejsce 

gdzie stał przedmiot 

którego nie ma 

czarnym kwadratem 

będzie to  

prosty tren 

o pięknym nieobecnym 

męski żal 

zamknięty 

w czworobok 

Uprzednio „najpiękniejszy przedmiot” pozostawał w całości otwarty, nato-

miast wkraczający na jego miejsce „czworobok” pozostaje zamknięty w grani-

cach swojego kształtu. Figura geometryczna posiada konkretny kształt przypo-

minający kształty niektórych przedmiotów fizycznych, ale do nich nie nawiązu-

je. Stanowi, posługując się językiem Ingardena, t e m a t  p r z e d m i o t u  

c z y s t o  i n t e n c j o n a l n e g o, tj. dzieła sztuki, i pozostaje niedookreślo-

na, gdyż artysta-malarz nie jest w stanie pokazać ją ze wszystkich możliwych 

stron jednocześnie. Kwadrat jest zatem niedoskonały w porównaniu z „najpięk-

niejszym przedmiotem”, który był „otwarty” w całości. A więc zamiast „stru-

mienia światła”, teraz na płótnie widnieje kwadrat w czerni, symbol żałoby po 

utracie czegoś/kogoś bardzo bliskiego, „najpiękniejszego”, co przecież jednak 

nigdy nie istniało fizycznie, a więc nie mogło ulec śmierci. Na płótnie pojawia się 

chaos przypominający obraz świata przed Stworzeniem, gdy zgodnie z opisem bi-

blijnym: „ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią,  

a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód”. Podobnie jest w wierszu Herberta: 

3 

teraz 

cała przestrzeń 

wzbiera jak ocean 

huragan bije 

w czarny żagiel 

skrzydło zamieci krąży 

nad czarnym kwadratem 

i tonie wyspa 

pod słonym przyborem 

Wydaje się, że w Studium przedmiotu akt powstawania obrazu przypomina 

nieomal akt Stworzenia, a „czarny kwadrat”, niczym okręt w czasie sztormu, 

opiera się z trudem potędze żywiołu („huragan bije / w czarny żagiel”).  

Ponieważ Herbert opisuje Studium przedmiotu jako „małą historię malarstwa 

europejskiego”, w wierszu pojawia się aluzja do słynnego obrazu Kazimierza 
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Malewicza Czarny kwadrat na białym tle, który pokazano w 1915 roku na wy-

stawie w Piotrogrodzie zatytułowanej „0.10” i który dał początek tzw. suprema-

tyzmowi w sztuce. „Przez suprematyzm – twierdził Malewicz – rozumiem su-

premację czystego wrażenia (uczucia, doznania, przeżycia) w sztukach pięk-

nych” (Malewicz 2006, 65). Suprematyzm intronizował zatem czyste przeżycie 

jako temat malarski, ignorując przy tym zupełnie odwołanie do rzeczywistości 

materialnej, stąd tytuł dzieła Malewicza Świat bezprzedmiotowy, w którym wy-

łuszcza on główne idee nowego kierunku w sztuce. Cyfra zero pojawiająca się  

w nazwie wystawy oznacza początek zupełnie nowej sztuki, która odrzuca ja-

kiekolwiek obrazy rzeczywistości przedmiotowej i ucieka się do samych wra-

żeń, czy doznań n i e p r z e d m i o t o w y c h. Zero nie jest żadną liczbą,  

a jednak istnieje, i podobnie malarstwo suprematystów dąży do całkowitej re-

dukcji przedmiotu, do zanegowania rzeczywistości w sztuce. „W końcu jednak 

radosne uczucie wolności oferowanej przez bezprzedmiotowość porwało mnie  

w tę pustynię, gdzie nic nie jest rzeczywiste prócz doznania… i to stało się tre-

ścią mojego życia” – pisał Malewicz (2006, 66).  

„Czarny kwadrat na białym tle”, owa „ikona” suprematyzmu, nie reprezen-

towała zatem niczego (była podobna z e r u). Pozostało jedynie wrażenie na 

białym tle nicości. Przedmioty, czyli rzeczywistość transcendentna wobec pod-

miotu, zostały wygnane z malarstwa, a tematem obrazu stał się sam podmiot, 

czyli artysta, a raczej jego doznania. W ten sposób, jak twierdził sam Malewicz, 

konflikt przedmiot-podmiot został raz na zawsze rozwiązany. Malarz w wierszu 

przypomina stwórcę w tym sensie, że podobnie jak „Jedno” Plotyna jest zupeł-

nie wolny i nieograniczony transcendencją przedmiotów. Nie jest więc nawet 

myślą, gdyż ta oznaczałaby odniesienie do przedmiotu myśli w akcie intencyj-

nym. W centrum obrazu, w postaci czarnego kwadratu widnieje jedynie jego do-

znanie. 

Herbert w Studium przedmiotu nawiązuje do obrazu Malewicza i do świato-

poglądu kryjącego się za sztuką suprematystów. Pisząc o swoim wierszu w liście 

do Miłosza, stwierdza, że „poema opisuje przygodę umysłu szukającego czysto-

ści przez zaprzeczenie” (Herbert cyt. za: Toruńczyk 2006, 27). Istotnie,  

w czwartej części wiersza redukcja przedmiotu zostaje pogłębiona. Teraz nie ma 

już nawet czarnego kwadratu, a tylko białe tło płótna. Ponieważ przedmiotowość 

została totalnie zanegowana, malarz staje wobec pustki i nicości perspektywy: 

4 

masz teraz 

pustą przestrzeń 

piękniejszą od przedmiotu 

piękniejszą od miejsca po nim 

jest to przedświat 

biały raj 

wszystkich możliwości 

możesz tam wejść 
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krzyknąć 

pion – poziom 

uderzy w nagi horyzont 

prostopadły piorun 

możemy na tym poprzestać 

i tak już stworzyłeś świat 

Stosunek Malewicza do Czarnego kwadratu na białym tle był niemal religij-

ny. Nazywał go „ikoną”. Po śmierci artysta został pochowany w suprematycznej 

trumnie. Także samochód, którym ją wieziono, przystrojony został czarnym 

kwadratem, a żałobnicy nieśli kwadratowe wieńce. Ów mistyczny stosunek arty-

sty do suprematyzmu oddaje w wierszu Herbert, czyniąc subtelne aluzje do aktu 

Stworzenia. „Nagi horyzont” to świat pozbawiony przedmiotów, a zatem świat 

nieskończonych możliwości twórczych, a sam malarz posiada boską moc two-

rzenia, ujętą symbolicznie w postaci „piorunu”. By przedstawić sztukę czystą, tj. 

czyste doznanie, malarz rezygnuje z jakiejkolwiek formy i tworzy „biały raj / 

wszystkich możliwości”, co jest aluzją do innego obrazu Malewicza, a mianowi-

cie Białego kwadratu na białym tle.  

Obraz powstał w 1918 roku, kilka lat po wystawieniu Czarnego kwadratu na 

białym tle, a więc stanowił kolejny radykalny etap na drodze negacji świata 

przedmiotów. Jak twierdził sam artysta: „Można tu mówić o tworzeniu, w któ-

rym forma nie naśladuje natury, ale emanuje z malarskiej masy, nie powtarzając 

przy tym, ani nie modyfikując pierwotnych form przedmiotów naturalnych” 

(Malewicz cyt. za: Faerna 1996, 43, przekł. własny). Niechęć Malewicza do pre-

zentowania na płótnie przedmiotów tzw. świata realnego wynikała z przeświad-

czenia o wolności sztuki, której rola – według suprematystów – nie mogła spro-

wadzać się do jakiegokolwiek poddaństwa wobec religii, państwa czy społe-

czeństwa. Sztuka ma być wolna. Malarstwo suprematystów oznaczało zatem to-

talną redukcję przedmiotu i rezygnację z jakiejkolwiek celowości w sztuce na 

rzecz podświadomego uczucia artysty.  

Podobnie rzecz się miała z nowatorskim językiem, zwanym „zaum”, stwo-

rzonym przez awangardowych poetów rosyjskich – Wielemira Chlebnikowa  

i Aleksieja Kruczonycha. „Zaum”, którego zwolennikiem był Malewicz, to ję-

zyk odrzucający logikę i rozumność myślenia, a także zawartość semantyczną 

słowa, reprezentujący „stan, w którym percepcja i ekspresja mogą mieć miejsce 

bez świadomego myślenia” (Faerna 1996, 6). „Zaum” miał znaczący wpływ na 

sposób rozumienia sztuki malarskiej przez Malewicza. 

Dlatego Herbert w czwartej części wiersza porównuje proces twórczy malar-

stwa abstrakcyjnego do stworzenia nowego świata, którego dominującą, jeśli nie 

jedyną, barwą jest biel prezentująca pustkę lub nicość. Nie ma tu żadnej logiki 

ani celowości. Nie ma obrazu przedmiotów istniejących realnie czy wyobrażo-

nych. „możemy na tym poprzestać/i tak już stworzyłeś świat”, pisze poeta, 

świadomie porównując artystę do Boga, ponieważ zgodnie z poglądami supre-
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matystów wolność malarza – tak jak Stwórcy – jest nieograniczona. „Malarz 

także stwarza swój mały kosmos z pionów i poziomów, kolorów, linii światła” 

(Herbert, 2001, 344), pisze poeta w eseju Malarstwo jest rzeczą umysłu. 

W kolejnej, piątej części Studium przedmiotu podmiot liryczny zwraca się do 

artysty z sugestią, by nie czynił tematem obrazu przedmiotów i ludzi przedsta-

wionych w sposób bezrefleksyjny, lukrowany i kiczowaty. Dlatego mowa o „ró-

żowej wacie obłoków”, „niechlujnych zielonych włosach” drzew czy też o „pur-

purze” i „wyzłacaniu”: 

5 

słuchaj rad  

wewnętrznego oka 

nie ulegaj 

szeptom pomrukom mlaskaniu 

to niestworzony świat 

tłoczy się przed bramami obrazu 

aniołowie oferują 

różową watę obłoków 

drzewa wtykają wszędzie 

niechlujne zielone włosy 

królowie zachwalają purpurę 

i każą trębaczom  

wyzłacać 

nawet wieloryb prosi o portret 

słuchaj rad wewnętrznego oka 

nie wpuszczaj nikogo 

W swojej analizie Studium przedmiotu Jacek Łukasiewicz interpretuje tę 

część wiersza jako aluzję do malarstwa, które ociera się o banał i dalekie jest od 

uchwycenia istoty rzeczywistości: 

Wszystko rozgrywa się przez aluzje kulturowe. W tym wypadku przez pokazanie wypa-

czeń wzorców w sztuce jarmarcznej. A więc aniołowie są barokowi, a równocześnie 

oleodrukowi. Drzewa wtykające wszędzie „niechlujne zielone włosy” mogą być z Watte-

au lub naszego Norblina, ale poprzez zapatrzenie się autorów łabędzi pływających po le-

śnym jeziorku, wyobrażonym na makatkach, na osiemnastowieczne malarstwo. Potem są 

królowie i złocone trąbki. A więc odpust (Łukasiewicz 2000, 363–364). 

Rzeczywiście, skoro wiersz stanowi „małą historię malarstwa europejskie-

go”, część piąta jest odniesieniem do sztuki zapatrzonej w pozór, spłyconej, su-

gerującej swoimi przedstawieniami świat sielankowy, złocony i odpustowy, jak 

np. malarstwo baroku. Nawet „wieloryb” nie powinien stać się tematem obrazu, 

choć przecież we wspomnianym już liście do Miłosza Herbert pisze: „Za przy-

kładem Waszej Wysokości jestem również po stronie drzew i wielorybów” 
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(Herbert cyt. za: Toruńczyk 2006, 27). Nie chodzi zatem poecie o lekceważenie 

przyrody, jako możliwej tematyki obrazu, ale o unikanie sentymentalizmu  

w malarstwie. W tym kontekście zrozumiały staje się bunt Malewicza, który od-

rzuca sztukę rozumianą jako radosna, naiwna i polukrowana imitacja rzeczywi-

stości. Dla niego i podobnie dla Herberta sztuka jest nośnikiem wartości abso-

lutnych. Jak pisze Malewicz: „A. Giotto, Rubens, Rembrandt. Millet, Cezanne, 

Braque i Picasso tę istotę rzeczy jednak uchwycili oraz stworzyli nieśmiertelne 

dzieła o doniosłości absolutnej ” (Malewicz 2006, 34). 

W Studium przedmiotu pokusa tworzenia banalnych obrazków wyrażona zo-

staje w formie hałaśliwych, niewyartykułowanych dźwięków, takich jak „szep-

ty”, „pomruki”, „mlaskanie”. Na tle ciszy i czystości „Białego kwadratu na bia-

łym tle”, kakofonia owych dźwięków wydaje się być niestosowna i nieadekwat-

na. Dlatego podmiot liryczny sugeruje artyście, by nie ulegał krzykliwym ra-

dom. Hałaśliwości przeciwstawia poeta ciche skupienie „wewnętrznego oka”, 

które pozwoli malarzowi dotrzeć do istoty rzeczy i ukazać ją przez pryzmat 

sztuki prawdziwej, autentycznej. „Wewnętrzne oko” może więc sugerować im-

manentny świat świadomości artysty, lub może także oznaczać, jak twierdzi  

K. Hryniewicz, miejsce, gdzie tworzy się wizja obrazu: „Gdzie, jeśli nie we-

wnątrz oka, zbiegają się promienie światła, tworząc jeden strumień dający ob-

raz? Tam również, jak się wydaje, możliwe jest widzenie ze wszystkich stron, 

gdyż intencjonalny byt jawi się tam cały otwarty dla ujmującej go naoczności” 

(Hryniewicz 2014, 150). Być może, tak właśnie powstaje p r z e d m i o t  

c z y s t o  i n t e n c j o n a l n y  w malarstwie, które wymaga myślenia i sku-

pienia, tak ze strony artysty, jak i ze strony odbiorcy. Sztuka autentycznie piękna 

nie jest sztuką łatwą do zrozumienia, ponieważ zmusza do kontemplacji, do pod-

jęcia wysiłku myślenia. Nie jest to konieczne w sytuacji obcowania ze sztuką ła-

twą i przyjemną w odbiorze. Perceptor takiego malarstwa nie ma nawet potrzeby 

żadnego współuczestnictwa w interpretacji dzieła sztuki. Pisząc o „trudnym po-

jęciu piękna”, Herbert ujmuje rzecz następująco: 

Dla człowieka posiadającego takie gusta, sztuka ma przedstawiać to, co ładne, łagodne, 

miękkie. Ale wielu najwybitniejszym artystom wszystkich epok taka rola ozdabiaczy 

świata wydawała się mało ambitna. Nie chcieli być ornamentatorami, twórcami łagod-

nych harmonii, ale pragnęli przedstawić dramat człowieka, wydrzeć światu nową prawdę 

widzenia, poszerzyć granicę jego doznań (Herbert, 2001, 335). 

Czarny kwadrat na białym tle, podobnie jak Biały kwadrat na białym tle, 

przedstawia dramat artysty, ponieważ Malewicz próbuje stworzyć swój własny 

świat doznań poprzez całkowitą negację świata materii. Jest to jego artystyczne 

zmaganie się z niemożliwością uchwycenia istoty rzeczywistości. 

W szóstej i ostatniej części wiersza osoba mówiąca sugeruje artyście nama-

lowanie zwykłego przedmiotu, jakim jest krzesło: 
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6 

wyjmij 

z cienia przedmiotu 

którego nie ma 

z polarnej przestrzeni 

z surowych marzeń wewnętrznego oka 

krzesło 

piękne i bezużyteczne 

jak katedra w puszczy 

[…] 

Krzesło powstaje niejako „z cienia przedmiotu / którego nie ma”, a więc  

w trudny do uchwycenia sposób jest z nim związane. Cień sugeruje przecież 

obecność przedmiotu, który mimo że pozostaje ukryty przed wzrokiem malarza, 

istnieje, ponieważ rzuca cień. Nie jest zatem wcale „pięknym nieobecnym” tak, 

jak w drugiej części wiersza. „Polarna przestrzeń” odsyła z kolei do białego tła 

na obrazach Malewicza, które było jego artystycznym ujęciem nicości i czysto-

ści. To właśnie z tych elementów w twórczej świadomości artysty tworzy się 

istota przedmiotu. Oczywiście Herbert odchodzi w tej części wiersza od supre-

matystycznego widzenia sztuki, czy też – mówiąc inaczej – od jej postaci abs-

trakcyjnej, bezprzedmiotowej. Krzesło, jako temat obrazu, wydaje się banalne, 

lecz tak naprawdę nie chodzi przecież o jego wierne odwzorowanie na płótnie, 

ale o to, w jaki sposób malarz ujmuje istotę przedmiotu. 

Krzesło jest „piękne i bezużyteczne / jak katedra w puszczy”, a więc jego 

wartość nie ma wymiaru pragmatycznego. Jest jedynie t e m a t e m  obrazu. 

Nie można go dotknąć, usiąść na nim ani zobaczyć go ze wszystkich stron. Jest 

widzialne na płótnie tylko z jednej, ściśle określonej przez artystę, perspektywy. 

Różni się więc zasadniczo od przedmiotu i s t n i e j ą c e g o  a u t o n o -

m i c z n i e, o czym pisze R. Ingarden w swoim szkicu z teorii sztuki O budo-

wie obrazu:  

Natomiast do rzeczy p r z e d s t a w i o n y c h  na obrazie, a biorących udział w uob-

razowanej sytuacji życiowej nie możemy się zbliżyć dowolnie blisko. Gdy chcemy to 

uczynić, to nawet gdybyśmy – jeżeli tak można powiedzieć – przyłożyli nos do malowi-

dła, pozostają one w pewnej dla nas niedostępnej dali, w gruncie rzeczy zawsze w tej 

samej, w jakiej zostały „wymalowane”, tylko że raz to dobrze widzimy – gdy ustawimy 

się w odpowiedniej odległości od malowidła, – drugi raz zaś to przestaje być dla nas tak 

dobrze widoczne, gdy mianowicie staniemy przed nim za blisko lub za daleko od niego. 

Osiągnąć ich nigdy nie możemy (Ingarden 1946, 5). 

Przedmioty będące tematem obrazu są więc nieosiągalne dla odbiorcy i nie 

spełniają żadnej roli użytkowej. Nie uczestniczą w jego życiu w taki sposób, jak 

przedmioty należące do świata materii. W tym względzie przypominają Herber-

towski „przedmiot, którego nie ma”, który „nie służy do noszenia wody/ani do 

przechowania prochów bohatera”. Choć „przedmiot, którego nie ma” był jeszcze 

bardziej radykalny w swojej bezpostaciowości i nieobecności.  
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Dla Malewicza bezużyteczność dzieła sztuki jest bez znaczenia, ponieważ 

wartość utylitarna jest tylko wartością względną, podlegającą niszczącemu dzia-

łaniu czasu. Prawdziwe dzieła sztuki, tymczasem, transcendują czas:  

Publiczność jest wprawdzie, tak teraz, jak i wcześniej, przekonana o tym, że artysta robi 

niepotrzebne, bezsensowne rzeczy. Nie zauważa, że te nieprzydatne przedmioty, prze-

trwawszy wiele tysiącleci, są nadal „aktualne”, a tymczasem przedmioty utylitarne, tak 

[rzekomo] niezbędne, zestarzały się po niewielu dniach (Malewicz 2006, 96). 

Krzesło na obrazie, o którym mowa w ostatniej części Studium przedmiotu, 

jest więc „piękne i bezużyteczne/jak katedra w puszczy”. Jego niepragmatycz-

ność nie oznacza bezwartościowości. Piękno „krzesła”, podobnie jak „katedry”, 

jest wartością estetyczną. Oba przedmioty są też nośnikiem prawdy o doświad-

czeniu konkretnego artysty, próbującego pozostawić ślad własnego zmagania się 

z rzeczywistością. Osoba mówiąca w wierszu proponuje: 

połóż na krześle 

zmiętą serwetę 

dodaj do idei porządku 

ideę przygody 

niech będzie wyznaniem wiary 

w obliczu pionu zmagającego się z horyzontem 

[…] 

„Zmięta serweta” położona na krześle to martwa natura, która jednak suge-

ruje jakieś zdarzenie czy historię, pozostawiając wyobraźni odbiorcy możliwość 

jej dokończenia czy dookreślenia. Stąd „idea przygody”. W szóstej części wier-

sza obraz nie jest już obrazem abstrakcyjnym. W definicji Ingardena obraz abs-

trakcyjny jest „w y i z o l o w a n y  z  c a ł e g o  s w e g o  o t o c z e n i a  

jako swoisty zestrój jakościowy” (Ingarden 1966, 221). Nie ma zatem nic 

wspólnego ze światem zmysłowo poznawalnych przedmiotów, a raczej: „jako 

taki właśnie zestrój czystych jakości stanowi na podłożu pewnego indywidual-

nego przedmiotu pokaz i d e a l n e g o  z e s t r o j u  czystych jakości (jakby 

«idei platońskich»)” (Ingarden 1966, 221). 

W ostatniej części Studium przedmiotu następuje jednak odrzucenie „ideal-

nego zestroju czystych jakości” na rzecz nie idealnego, lecz konkretnego przed-

miotu – krzesła, na którym malarz może umieścić „zmiętą serwetę”. Martwa na-

tura jest więc powrotem do świata bliskiego człowiekowi, tj. świata znajomych 

mu rzeczy i przedmiotów z jego otoczenia. 

Obraz nie przedstawia tym razem czystego doznania artysty, jak to miało 

miejsce w malarstwie suprematystów, ale poprzez swój temat łączy i artystę,  

i odbiorcę dzieła z rzeczywistością czysto ludzką, poznawalną zmysłowo, znaną 

w doświadczeniu. Nie „czyste jakości” na wzór platońskich idei, ale przedmioty 

naśladujące ludzką rzeczywistość miały stać się tematem obrazu. Była to rze-

czywistość bliska Herbertowi, o czym świadczy jego zamiłowanie do obrazów 

mistrzów holenderskich. Martwa natura z wędzidłem – zbiór esejów Herberta – 
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bezpośrednio odnosi się przecież do obrazu J. Torrentiusa z 1614 roku o tym 

samym tytule. Sam poeta uważał, że najzwyklejsze przedmioty, jako temat ma-

larski, mówią więcej o ludzkiej rzeczywistości, zmaganiach i tęsknotach artysty, 

niż tematy pozornie wzniosłe: 

Ten świat roi się od scen biblijnych, na które nie padł ani jeden promień Objawienia, 

dwuznacznych ogrodów rajskich, alegorii cnót tak odpychających, że budzą nieprzeparty 

pociąg do siedmiu grzechów głównych. Natomiast obrazy błahe posiadają moc oczysz-

czania duszy, zapowiedz wybaczenia – żółty mur ze śladami wielu jesieni i kępami 

chwastów na szczycie, kawałek ziemi, pochyła olcha, łuszcząca się sina rzeka i rybak 

pod niebem zachodu, kilka jabłek rozsypanych na stole i dzban, i nóż, i zmięta serweta – 

jakby one mogły wyrazić tęsknotę za niedościgłym, niepewnym porządkiem wszech-

świata (Herbert, cyt. za: Ruszar 2006, 246). 

Dlatego też to zwykłe „krzesło”, a na nim „zmięta serweta” zostają podnie-

sione w końcowych partiach wiersza do rangi przedmiotów będących „wyzna-

niem wiary”. Nie czyste doznania podświadomości artysty wyrażone w formie 

figur geometrycznych, ani obrazy „rajskich ogrodów”, lecz studium przedmiotu 

jest drogą do wyrażenia tego, co trudno uchwycić, a co stanowi istotę rzeczy  

i prawdę o ludzkiej kondycji. Wiersz kończy się słowami: 

niech będzie 

cichsze od aniołów 

dumniejsze od królów 

prawdziwsze niż wieloryb 

niech ma oblicze rzeczy ostatecznych 

prosimy wypowiedz o krzesło 

dno wewnętrznego oka 

tęczówkę konieczności 

zrenicę śmierci 

Najtrudniejszy jest sposób przedstawienia „krzesła” na obrazie. Jak już 

wspomniałam, nie jest ono i nie może być fotograficznym odtworzeniem rze-

czywistego krzesła. Nie chodzi bynajmniej o rozumienie sztuki malarskiej jako 

tylko mimesis, ani też o kreowanie sztuki jarmarcznej, ale o takie ujęcie przed-

miotu w świadomości, by wydobyć jego istotę i odtworzyć swój własny, indy-

widualny sposób jego postrzegania. W tym postrzeganiu fenomenu krzesła ma 

być zawarte „oblicze rzeczy ostatecznych”, a więc jest ono nośnikiem prawdy  

o człowieku; tak o jego życiu wśród innych ludzi i przedmiotów („krzesło”, 

„zmięta serweta”), jak i o konieczności, nieuchronności śmierci. W jakimś sen-

sie krzesło na obrazie jest wyrazem tęsknoty za „przedmiotem, którego nie ma”, 

a który jest „najpiękniejszy”. Powstaje przecież „z cienia” owego przedmiotu. 

Dla Herberta świat rzeczy namacalnych, poznawalnych zmysłowo, miał 

istotne znaczenie i nie jest wykluczone, że fenomenologia Ingardena – krytyczna 

wobec idealizmu transcendentalnego Husserla – wpłynęła na jego sposób my-

ślenia o sztuce. Pisze przecież do Miłosza, że „tylko pełna akceptacja zmysło-
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wego świata może doprowadzić do poznania Istoty” (Herbert cyt. za: Toruńczyk 

red., 2006, 27). Swoją drogą, ciekawe jest napisanie słowa „istota” dużą literą.  

Dla Husserla natomiast świat zewnętrzny wobec świadomości tj. świat mate-

rialny i zmysłowy, nie jest realny. Realne są jedynie przeżycia świadomości 

transcendentalnej, natomiast świat materialny zostaje niejako wzięty w nawias, 

podlega redukcji transcendentalnej (epoché): „Transcendentalna fenomenologia 

jest fenomenologią k o n s t y t u u j ą c e j  ś w i a d o m o ś c i, tym samym 

zaś nie należy do niej ani jeden obiektywny aksjomat (odnoszący się do przed-

miotów, które nie są świadomością) […]” (Husserl, 2008, 7).  

Tak naprawdę, jak twierdzi Ingarden, spór między idealizmem a realizmem: 

„dotyczy istnienia lub nieistnienia świata realnego, wynika zaś z różnicy między 

zasadniczą powątpiewalnością świata realnego a niepowątpiewalnością czystej 

świadomości lub też z transcendencji świata realnego i jego składników w sto-

sunku do przeżyć czystej świadomości” (Ingarden 1960, 23). Ingarden rozwiązu-

je ten spór na rzecz faktycznego istnienia świata przedmiotów, tj. na rzecz reali-

zmu ontologicznego. To przedmioty transcendentne wobec świadomości prowa-

dzą do poznania, najpierw poprzez zmysły, a następnie na drodze redukcji ejde-

tycznej, której celem jest poznanie istoty przedmiotu. 

Studium przedmiotu to wiersz o powstawaniu obrazu, a więc w sensie po-

dwójnym mowa tu o dziele sztuki, tak w znaczeniu poezji, jak i malarstwa. W 

języku Ingardena, jak już wspominałam, dzieło sztuki jest przedmiotem „czysto 

intencjonalnym” (tzn. pomyślanym w akcie intencyjnym), w odróżnieniu od 

przedmiotów świata tzw. realnego, które są „samoistne” i „autonomiczne”. In-

garden odróżnia naturalnie materialną postać dzieł sztuki w formie obrazów czy 

książek od t e m a t u  dzieła, na które artysta kieruje świadomość w akcie in-

tencyjnym. 

„Bohaterem” końcowej części Studium przedmiotu jest zwykłe krzesło,  

a więc przedmiot, który istnieje także w świecie zewnętrznym wobec świadomo-

ści. Powstaje, czy też ma powstać, na płótnie na miejscu „czarnego kwadratu”, 

oraz „białego kwadratu”, które nie przedstawiały nic oprócz czystego wrażenia  

i doznania artysty, lub ujmując rzecz inaczej – przedstawiały n i c o ś ć. Wybór 

krzesła jako propozycji tematu malarskiego przez Herberta pozostaje w zgodzie 

z jego pokorną postawą wobec rzeczywistości świata przedmiotów. Doznania  

i przeżycia podświadomości, podobnie jak Husserlowskie „ja transcendentalne”, 

doskonale obiektywne i ujmujące świat w nawias – są mu obce. W ogóle, szcze-

gólna jakaś koncentracja na własnym „ ja” była traktowana przez Herberta z pew-

ną podejrzliwością. O arcydziełach sztuki pisał, że nie pozwalały mu: „ażebym – 

jak mówi św. Tomasz More – kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się 

czegoś, które nazywa się «ja»” (Herbert 2000, 90). Swojej miłości do świata kon-

kretnych rzeczy, jako prymarnych wobec własnej świadomości, czy podświado-

mości, broni także w liście do Miłosza, w którym cytuje po łacinie początek Eklo-

gi IV Wergiliusza. W tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka tekst brzmi następująco: 
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O, sycylijskie Muzy, podnieśmy ton naszej pieśni! 

Nie wszystkich radują tarniny i tamaryszki przyziemne. 

Jeśli sławimy lasy, niech będą godne konsula  

    (Wergiliusz cyt. za: Toruńczyk 2006, 226). 

Herbert preferuje urodę zwykłych, a nawet „przyziemnych” drzew, takich 

jak tarnina czy tamaryszek, od kontemplacji nieistniejących w świecie zmysło-

wym idei. Ślad „przedmiotu, którego nie ma”, a który – paradoksalnie – j e s t, 

znajduje w otaczającej go rzeczywistości oraz w dziełach sztuki tworzonych  

z trudem: „w niejasnym wnętrzu, wśród kurzu, pajęczyn i nieopisanego bałaga-

nu przedmiotów bez wdzięku i urody” (Herbert 2003, 21). Tak powstająca sztu-

ka, zakorzeniona w realnym świecie, jest wartością, ponieważ ukazuje prawdę  

o ludzkiej kondycji, w tym o tęsknocie człowieka do tego, co piękne i dobre. Ta 

właśnie tęsknota i próba kreowania wartości, również poprzez sztukę, jest tym, 

co stanowi o istocie człowieka i co dramatycznie odróżnia go od świata przyro-

dy. Ingarden pisze o człowieku następująco: 

Dopiero przez to, że wytwarza rzeczywistość, która ujawnia lub ucieleśnia w sobie war-

tości dobra, piękna, prawdziwości i prawa, że pozostaje w swym życiu, a przynajmniej  

w tym, co w życiu jego jest jedynie ważne, na służbie realizowania wartości w rzeczywi-

stości przez siebie wytwarzanej, dopiero przez to osiąga swe właściwe człowieczeństwo, 

swe o człowieczeństwie jego stanowiące posłannictwo: staje się człowiekiem pośredni-

czącym pomiędzy tym, co jest tylko „przyrodą”, a tym, co on jeno w przybliżeniu, jakby 

w odblasku może przeczuwać w ujawnionych i ucieleśnionych przez siebie wartościach 

(Ingarden 1998, 37–38). 
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How does the object, which there is not, exist?  

(Zbigniew Herbert’s poem Study of the Object in light of Roman 

Ingarden’s phenomenology) 

Summary 

Z. Herbert’s poem Study of the Object poses a fundamentally philosophical question about the 

manner, in which an object exists as depicted in a painting. Can the theme of a work of art be non-

objective and express merely the experiences and feelings of an artist, like it was the case in  

K. Malevich’s suprematism? Or, does the artist, while creating his work, refer to the objects exist-

ing in the real world? This is essentially a philosophical debate about the existence of the world, 

whereby E.Husserl’s transcendental idealism is juxtaposed with realism as proposed by  

R. Ingarden. Herbert was well acquainted with prof. Ingarden’s phenomenology as he attended his 

lectures and in the aforementioned poem he clearly opts for the ontological realism. The theme of 

a painting should not be merely a depiction of the artist’s feelings, but it should include the world 

of objects which exist in reality, in the world outside of the artist’s consciousness, who, however, 

in the intentional act, attempts to grasp the essence, or eidos of the depicted object. Therefore Her-

bert chooses a simple chair as an object which becomes the artist’s challenge. The objects of the 

real world, as the theme of art, become  the proponents of the truth about man and the world, in 

which he lives. Thus art receives axiological dimension since it reveals something which pro-

foundly distinguishes man from nature and which means his constant search for the values of:  

truth, goodness and beauty. 

Keywords: poetry, painting, phenomenology, realism, idealism. 
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Filozofia prawa
1
 obok historii i dogmatyki tej dyscypliny zaliczana jest do 

ogólnych nauk o prawie. Wykłada się ją zwykle na ostatnim roku studiów praw-

niczych, ale jej elementy studenci poznają już w pierwszym semestrze na 

przedmiocie „prawoznawstwo”
2
. Może ona być także rozumiana jako dział filo-

zofii politycznej. 

Nie tylko jurysprudencja
3
 korzysta z rozwiązań proponowanych przez filo-

zofię prawa z uwagi na jej najobszerniejszy zakres obowiązywania. Nie sposób 

dokonywać analiz koncepcji teoretycznoprawnych w oderwaniu od filozofii ro-

zumianej jako całościowe poznawanie człowieka i świata. W związku z powyż-

szym uznałem za uzasadnione dokonanie recenzji książki Lecha Morawskiego 

Podstawy filozofii prawa w czasopiśmie filozoficznym. 

Warto przypomnieć, że od początku lat 50. XX wieku filozofia prawa zosta-

ła administracyjnie wyrugowana z polskich uniwersytetów
4
. Katedry noszące jej 

nazwę zostały zastąpione katedrami teorii państwa i prawa. Dopiero w roku 

                                                 
1  Wielu przedstawicieli środowisk prawniczych traktuje filozofię prawa jako synonim teorii pra-

wa. Natomiast zdaniem Ireneusza Stanisława Grata różnica między tymi dwiema dyscyplinami 

polega na tym, że teoria prawa wyjaśnia aktualną rzeczywistość, z kolei filozofia prawa zajmu-

je się przyszłością refleksji nad prawem (Grat 2009, 54). 
2  Przedmiot ten wykładany na niektórych uczelniach zatytułowany jest również jako „podstawy 

prawoznawstwa”. 
3  Jurysprudencja jest terminem polisemantycznym. Na potrzebny niniejszej recenzji przyjmuję, 

iż jest ona synonimem ogólnych nauk o prawie. 
4  Nieprzerwanie wykładano ją jedynie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Akademii 

Teologii Krakowskiej. 
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1990, czyli w okresie transformacji ustrojowej, filozofia prawa została przywró-

cona do polskich szkół wyższych (Kuźmicz 2009, 221). Wykorzenienie filozofii 

prawa w okresie poprzedzającym transformację ustrojową miało zasadnicze 

znaczenie ze względów politycznych i geopolitycznych. Domniemywać mogę, 

iż refleksje nad prawem w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w zamierzeniu 

władz socjalistycznych koncentrowały się wyłącznie na tym, jakie prawo jest, 

bez odwoływania się, jakie powinno być. Badanie jurysprudencji pod kątem 

możliwości jej późniejszej modyfikacji mogłoby doprowadzić do niekontrolo-

wanego przewartościowania obowiązującej wówczas dogmatyki prawniczej, 

zdeterminowanej ideologią partyjną. 

Refleksja nad prawem jest pierwotna względem wszelkich regulacji normu-

jących życie ludzie. Myśl ludzka jest zatem źródłem historycznych i współcze-

snych konstytucji, ustaw, rozporządzeń, a także innych powszechnie oraz we-

wnętrznie obowiązujących zasad. Nadto niektórzy zwolennicy teistycznego na-

turalizmu prawniczego będą stali na stanowisku, że myśl ta została wcześniej za-

inspirowana wolą Boga. Niniejsze kwestie mają ścisły związek z twórczością 

Lecha Morawskiego, w której wiele miejsca zajmują aspekty filozoficzno-

prawne. Recenzowane działo powyższego Autora porusza interesującą materię 

naukową, która nad wyraz często bywa ignorowana bądź bagatelizowana przez 

środowiska prawnicze z uwagi na jej pozorną niepraktyczność. 

Praca Podstawy filozofii prawa koncentruje się wyłącznie na kwestiach filo-

zoficznoprawnych państw należących do kręgu cywilizacji Zachodu. Przepisy 

prawne krajów Europy, a także Stanów Zjednoczonych, Australii czy Nowej Ze-

landii wypracowały swój własny porządek polityczny, który niejednokrotnie 

uzurpuje sobie status dominującego na świecie. Wystarczy popatrzeć na tak sil-

nie akcentowane w ostatnich dekadach prawa człowieka. Zostały one wymyślo-

ne przez Zachód, a jak powszechnie wiadomo, ich charakter ma być uniwersalny 

(obejmujący każdego człowieka na świecie). Z drugiej strony, gdyby każde dzieło 

poświęcone tematyce historii, filozofii czy dogmatyce prawa miało obejmować 

wszystkie cywilizacje na świecie, wówczas niemożliwe byłoby zastosowanie jed-

nej metodologii, a być może i nawet jednego języka. W związku z powyższym 

ograniczenie się L. Morawskiego wyłącznie do filozofii prawa cywilizacji Zacho-

du uważam za właściwe z metodologicznego i z praktycznego punktu widzenia. 

Morawski jest polskim profesorem nauk prawnych zasiadającym od 2014 

roku w Trybunale Stanu. Jest autorem licznych publikacji na temat filozofii 

prawa, w której to tematyce się specjalizuje. Poza niniejszym recenzowanym 

dziełem do jego najważniejszych prac możemy zaliczyć: Główne problemy 

współczesnej filozofii prawa; prawo w toku przemian (1999) oraz Wstęp do pra-

woznawstwa (2000). Ponadto jest także redaktorem książki: Wykładnia prawa  

i inne problemy filozofii prawa (2005). 

Praca Morawskiego Podstawy filozofii prawa, wydana w 2014 roku w Toru-

niu przez Wydawnictwo „Dom Organizatora”, składa się ze wstępu, czterech 
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części (które zawierają siedemnaście rozdziałów) oraz bibliografii. Całość liczy 

384 strony. Jest to najnowsza pozycja książkowa powyższego Autora, w tym 

także jedna z najnowszych polskich publikacji zwartych dotykających szeroko 

rozumianej materii filozofii prawa. 

We wstępie autor określa podwójny cel swojego dzieła. Pierwszy dotyczy 

podsumowania własnego dorobku naukowego oraz rozszerzenia i modyfikacji 

tez zawartych w publikacji z 2005 roku (Wykładnia prawa…). Z kolei drugi ma 

za zadanie przedstawienie treści w formie podręcznikowej. 

W pierwszej części zatytułowanej Spór o pojęcie prawa Morawski analizuje 

społeczeństwa nowoczesne i ponowoczesne, pozytywizm prawniczy, naturalizm 

prawniczy, prawo jako technikę oraz prawo jako rozmowę, prawo w praktyce, 

elementy teorii źródeł prawa, a także doktryny polityczno-prawne, takie jak libe-

ralizm, komunitaryzm i republikanizm. Na końcu omawianego rozdziału Autor 

przybliża zagadnienia związane z prawem międzynarodowym i unijnym. 

Omawiana część jest napisana spójnie i logicznie. Zawiera w sobie ujednoli-

coną wiedzę na temat myśli i sporów wielkich filozofów zajmujących się filozo-

fią prawa. Pojawiają się przemyślenia m.in. Arystotelesa, św. Augustyna, św. 

Tomasza, Johna Austina, Herberta Lionela Adolphusa Harta, Lona Luvoisa Ful-

lera, Hansa Keslena czy Jürgena Habermasa. Jedyną drobną uwagą natury re-

dakcyjnej może być zastosowana niewłaściwa kolejność dwóch podrozdziałów 

Pozytywistyczna definicja prawa i Prawo naturalne. Prawo naturalne wraz ze 

swoim rysem historycznym jest o wiele starsze od koncepcji prawa pozytywne-

go, która rozwinęła się dopiero w XIX wieku. Niemniej jednak moja uwaga  

w żadnym stopniu nie deprecjonuje recenzowanego rozdziału. Jest to część teo-

retyczna napisana przystępnym językiem i zawierająca w swojej treści niezwy-

kle dużo wartościowych informacji dotyczących istoty filozofii prawa. 

W drugiej części Stosowanie prawa autor zajmuje się analizą modelu sylogi-

stycznego i argumentacyjnego stosowania prawa, doktryną pasywizmu i aktywi-

zmu sędziowskiego. Ponadto przybliża kwestie związane z zasadami prawa, pre-

cedensami sądowymi, wykładnią prawa, procesem sądowym i pozapaństwowy-

mi wymiarami sprawiedliwości. 

Omawiana część ma wyraźny wymiar praktyczny. Autor zajmuje się kwe-

stiami spornymi, które często pojawiają się w dogmatyce prawa. Przy czym czę-

sto zestawia dwa przeciwstawne stanowiska w danej kwestii (np. aktywizm sę-

dziowski i pasywizm sędziowski), uczciwie przedstawiając argumenty obu 

stron. Omawiana część pozornie przypomina dogmatykę prawa, ponieważ niesie 

za sobą walor pragmatyczny. Jednakże po zaznajomieniu się z jej treścią widać 

wyraźnie, że Autor konsekwentnie skupia się na metaaspektach prawniczych. 

Wystarczy spojrzeć na rozdział wykładnia prawa, żeby zrozumieć, że Moraw-

skiemu nie chodzi o nauczenie czytelnika interpretacji przepisów prawnych, lecz 

o wskazanie na wady i zalety różnych klasyfikacji wykładni proponowanych 

przez innych autorów. 
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W trzeciej części Państwo prawa Morawski podejmuje zagadnienia prawno-

politologiczne, dokonując analiz następujących zagadnień: praworządność for-

malna i materialna, warunki istnienia państwa prawa, a także pozytywistyczna  

i niepozytywistyczna koncepcja państwa prawa. 

Jest to najkrótsza część recenzowanej pracy, lecz niezwykle ciekawa z uwagi 

na problemy dotykające każdego z nas. Mam tu na myśli takie sytuacje, przed 

którymi niejeden wielokrotnie stanął w swoim życiu, m.in. kwestia nieposłu-

szeństwa obywatelskiego lub urzędnicze odstępstwo od reguł prawnych. Mo-

rawski skrupulatnie w punktach wymienia szereg warunków, jakie muszą zaist-

nieć, żeby obywatel mógł podjąć decyzję o złamaniu prawa. Uczciwie jednak 

zaznacza, że cywilne (obywatelskie) nieposłuszeństwo oraz urzędowe odstęp-

stwo od reguł prawnych są decyzjami wzbudzającymi wiele kontrowersji. Autor 

podobnie jak w poprzednich częściach swojego dzieła ukazuje często pojawiają-

ce się spory dotyczące powyższych kwestii oraz w celu lepszego zobrazowania 

danych problemów podaje liczne przykłady z historii (m.in. walkę Martina Lu-

thera Kinga z dyskryminacją rasową, a więc działalność będącą klasycznym 

przykładem cywilnego nieposłuszeństwa). 

Czwarta i zarazem ostatnia część O nauce prawa składa się z szeregu ogól-

nych uwag dotyczących sporów o status naukowy filozofii prawa i innych nauk 

prawnych. Ujęte zostały w nim także spory o nauki prawa rozumiane jako pro-

gramy badawcze, a także nauki prawa jako nauki instrumentalne. 

Morawski w ostatniej części analizuje zagadnienia dotyczące m.in. finanso-

wania nauki z budżetu państwa. Ciekawą kwestią poruszoną w niniejszym roz-

dziale jest problem nierozerwalnego związku nauki z polityką. Autor z pełną 

stanowczością stwierdza, że „nauka odcięta od źródeł finansowania przez prze-

mysł i politykę prawdopodobnie byłaby skazana na uwiąd. Przemysł, rządy  

i partie polityczne będą finansować naukę, bo któż inny w końcu miałby to ro-

bić. W zamian za to będą jednak stawiać naukowcom określone warunki” (Mo-

rawski 2014, 360). Jest prawdą, iż wszelkie finansowanie działalności naukowej 

nigdy nie odbywa się bez stawiania określonych warunków przez podmioty fi-

nansujące. Niemniej jednak nauka pozbawiona pieniędzy płynących od przemy-

słu, rządów lub partii politycznych niekoniecznie zostałaby zmarginalizowana. 

Istnieją na świecie prywatne uczelnie, które w przeważającej mierze finansują 

się same i nader często wypadają lepiej w światowych rankingach od placówek 

publicznych. Autor pod koniec książki postanowił zająć własne stanowisko w 

kwestiach przyszłości nauki, m.in. bezkompromisowo odniósł się do niepokoją-

cego współcześnie zjawiska załamania etosu akademickiego, za co również na-

leżą mu się słowa uznania. 

Praca kończy się obszerną bibliografią. Autor do napisania swojego dzieła 

korzystał z wielu cenionych i uznawanych na świecie źródeł anglojęzycznych 

oraz niemieckojęzycznych, w tym m.in. z publikacji Austina, Kelsena, Dworki-

na, Fullera, Harta, Radbrucha itd. Nadto Morawski często stosuje przypisy do 
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swoich innych dzieł, tym samym podsumowuje własny dorobek naukowy. Jest 

to konsekwentna realizacja celu postawionego we wstępie. 

W recenzowanej książce dominuje synteza poglądów klasycznych myślicie-

li, filozofów oraz prawników, a także współczesnych prominentnych naukow-

ców uznawanych na świecie. Opinie ich nierzadko wzajemnie się wykluczają, co 

nadaje publikacji walor polemiczny. 

Adresatami książki Podstawy filozofii prawa są przede wszystkim osoby in-

teresujące się prawem i filozofią, a także zawodowi prawnicy. Morawski ze 

skrupulatną dokładnością objaśnia podstawowe pojęcia i problemy zawierające 

się w treści tytułu recenzowanego dzieła oraz historii doktryn polityczno-

prawnych. Zajmują one kluczowe miejsce w niniejszej publikacji i, jak już zosta-

ło wcześniej powiedziane, nie sposób analizować ich w oderwaniu od filozofii. 

Podsumowując, warto przywołać słowa prof. Jerzego Zajadły, który twier-

dzi, że filozofia prawa jest to: „nie tylko ozdobnik prawniczej erudycji (w grun-

cie rzeczy – kwiatek do jej «profesjonalnego kożucha», lecz potrzebny, a nawet 

wręcz konieczny element warsztatu pracy prawnika” (Zajadło 2008, 12). Afir-

macja omawianej nauki pojawia się również u Marka Zirka-Sadowskiego, który 

zwraca uwagę na możliwość spojrzenia na filozofię prawa z dwóch perspektyw. 

Pierwsza jest ujęciem charakterystycznym dla filozofów niebędących prawni-

kami. Punktem wyjścia są tutaj wielkie filozofie skierowane ku prawu. Nato-

miast drugi wariant uprawiania tej dyscypliny jest typowy dla osób posiadają-

cych wykształcenie prawnicze (tj. części pracowników naukowych, adwokatów, 

radców prawnych, sędziów, itd.). Ich rozważania koncentrują się na ogólnej re-

fleksji nad normami prawnymi. Niemniej jednak zdaniem Zirka-Sadowskiego 

druga perspektywa jest ograniczona oraz niewystarczająca dla rozumienia i wła-

ściwego stosowania prawa (Zirk-Sadowski 2011, 7). Wada ta wynika m.in.  

z myślowego oderwania norm prawnych od filozofii zajmującej się fundamen-

talnymi kwestiami związanymi z człowiekiem (np. jego charakterem lub naturą). 
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Książka Andrzeja Tarnopolskiego stanowi podsumowanie pracy ze studentami  

I r. II st. filozofii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach zajęć 

„wybrane zagadnienia współczesnej antropologii” w roku akademickim 2014/2015. 

Jest zapisem trzynastu wykładów, będących także punktem wyjścia do ćwiczeń. Za-

gadnienia antropologiczne zostały przedstawione w ujęciu problemowym. 

Człowiek jest istotą racjonalną – tak można ująć myśl przewodnią książki. 

Racjonalność (łac. rationalis – rozumny, rozsądny) nieco inaczej charakteryzuje 

człowieka, niż myślenie, będące podstawą definicji ludzkiej istoty jako homo 

sapiens, racjonalność bowiem kojarzy się z praktycznym działaniem. Poza tym 

myślenie przypisywane jest także innym niż ludzie istotom, a na pewno nie jest 

im odmawiane, zatem nie jest cechą specyficznie ludzką. Rozważaniami nad ra-

cjonalnością Autor włącza się w nurt dyskusji wokół istoty człowieczeństwa. 

Wybitnym przedstawicielem tego nurtu rozważań był Ernst Cassirer, autor okre-

ślenia człowieka jako istoty symbolicznej (animal symbolicum) (Cassirer 1977). 

Książka jest próbą charakterystyki racjonalności jako specyficznie ludzkiej ce-

chy – w różnych jej aspektach.  

Gruntem, z którego książka wyrasta, jest praktyczne nastawienie Autora do 

nauki. Obydwa stanowiska – teoretyczne i praktyczne – nie są sobie przeciw-

stawione, bo A. Tarnopolski umiejętnie je ze sobą łączy. Pragmatyzm Autora 

przejawia się w doborze i ujęciu analizowanych problemów, ale także w prak-

tycznym zastosowaniu efektów pracy naukowej na zajęciach ze studentami. 

Ostatecznym efektem jest sama książka, będąca podręcznikiem akademickim, 
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zawierającym nad wyraz bogaty materiał wykładowy, rozległą bibliografię oraz 

aneks z pracami studentów.  

Problemy, jak przyznaje Autor, precyzyjnie wskazując w Rozdziale biblio-

graficznym źródła analizowanych w książce wątków myśli antropologicznej, nie 

są w jego pracy naukowej nowe – nowe jest ich ujęcie i praktyczne zastosowa-

nie. Uprawianą przez siebie antropologię filozoficzną A. Tarnopolski charakte-

ryzuje jako próbę odpowiedzi na istotne i zarazem aktualne pytania związane  

z ludzkim życiem i jego różnorodnymi uwarunkowaniami – czym uzasadnia po-

stawę „skrajnego pragmatyzmu” (s. 8). Ewentualny zarzut o naruszanie idei 

uniwersalności nauki odpiera odwołaniem się do filozoficznych koncepcji neo-

pozytywistycznych, podkreślających instrumentalny charakter wiedzy, co dało 

bardzo pożyteczne owoce, takie jak między innymi rozwój nauk szczegółowych. 

Dodatkowym argumentem na korzyść podejścia praktycznego jest coraz bardziej 

czytelne we współczesnej filozofii zainteresowanie problemami ludzkiej kondy-

cji, wymagające od filozofa łączenia postawy praktycznej z postawą intelektualną. 

Poszczególne wykłady łączy nie tylko wątek racjonalności. Drugim wspólnym 

motywem jest stosunek do szeroko pojmowanej niewiedzy, traktowany jako wy-

znacznik racjonalności. Może on być inkluzywny (włączający, akceptujący) bądź 

ekskluzywny (wykluczający, redukcyjny). Stosunek do niewiedzy ujawnia się w sy-

tuacjach granicznych racjonalnie, które scharakteryzowane zostały następująco: 

Rozum w sytuacji racjonalnej granicznie postawi się wtedy, gdy dojdzie do pytań, na 

które nie będzie już miał żadnych odpowiedzi. Odpowiedzi retrospektywnych opartych 

na posiadanej wiedzy. Gdy dojdzie do granic swojej wiedzy. Wtedy, jak myślę, stanie  

w obliczu niewiedzy, w obliczu potencjalnego błędu. Nie będzie już mógł odwołać się 

retrospektywnie do posiadanego zakresu uzasadnień, ponieważ sytuacja racjonalna gra-

nicznie charakteryzuje się właśnie brakiem uzasadniającej wiedzy (s. 26). 

Rozważania na temat racjonalności A. Tarnopolski rozpoczyna od scharakte-

ryzowania człowieka dobrze wykształconego. Charakterystyki nie wyczerpują 

cechy, takie jak ukończenie renomowanej szkoły, określony poziom wykształ-

cenia, umiejętności zawodowe, wiedza ogólna i kultura osobista. Powyższe kry-

teria nie są teraz przydatne, choć w myśleniu potocznym ciągle jeszcze używa-

ne. Obecnie człowieka dobrze wykształconego rozpoznaje się poprzez jego po-

stawę, opisaną piętnastoma wyznacznikami, dotyczącymi zarówno kwalifikacji 

intelektualnych, jak i moralnych (s. 17–23). W stosunku do niewiedzy człowiek 

dobrze wykształcony prezentuje racjonalność inkluzywną. 

Stosunek do niewiedzy jest problemem starym, sięgającym opowieści biblij-

nych. W aspekcie ekskluzji i inkluzji można ocenić również poglądy filozofów, 

co potwierdza przegląd stanowisk, dokonany w ujęciu historycznym (wykład II). 

To swoiste repetytorium z historii filozofii, ujętej z punktu widzenia głównego 

problemu książki – racjonalności, kończy stwierdzenie o dominacji teorii  

z przewagą myślenia ekskluzywnego, co pozwala na wysnucie wniosku o uzna-

waniu ekskluzji za nadrzędną regułę naszego życia: 
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Podsumowując, pomimo znaczących osiągnięć filozofii inkluzywnych konfrontację wy-

daje się wygrywać rozum ekskluzywny. To on dominuje we współczesnej nauce i tę ra-

cjonalność uważa się za prawidłową. Prawdopodobnie również w obszarze myślenia po-

tocznego taki rozum uważamy za ważniejszy, a przez to ekskluzja staje się niepisaną (ale 

za to niezwykle ważną) regułą sterującą naszym życiem (s. 40). 

W charakterystyce racjonalności nie mogło zabraknąć rozważań na temat my-

ślenia potocznego, nazywanego zdroworozsądkowym i kojarzonym z myśleniem 

naturalnym, a więc przypisanym człowiekowi z racji jego natury. Przeprowadzona 

w wykładzie III wnikliwa charakterystyka wiedzy potocznej i potocznego myśle-

nia prowadzi do wniosku, iż zawsze są one związane z deficytem wiedzy. Jednak 

– paradoksalnie – światopogląd potoczny wyklucza zgodę na niewiedzę… 

Wykład IV poświęcony jest syntezie poglądów Helmutha Plessnera (2004)  

i Odo Marquarda (2001). Pierwszy z niemieckich antropologów zajął się śmiechem 

i płaczem jako reakcjami specyficznie ludzkimi i pojawiającymi się, gdy silnych 

emocji, ogarniających ciało i duszę, nie da się wyrazić inaczej. Są więc reakcją na 

sytuacje graniczne emocjonalnie, jednak nie jest to reakcja wyłącznie emocjonalna: 

Tam, gdzie nie ma odpowiedzi, jest sytuacja graniczna. Płacz i śmiech to reakcje w sytu-

acjach granicznych. W tym sensie ujawniają jakąś formę (i treść) racjonalności ludzkiej, 

bo człowiek jako istota racjonalna tak właśnie zachowuje się w sytuacjach granicznych 

racjonalnie. Płacze lub śmieje się. To jakaś cecha jego racjonalności. Cecha związana  

z emocjami (uczuciami) (s. 52). 

Koncepcję Plessnera uzupełnił Marquard, charakteryzując rozum inkluzyw-

ny i ekskluzywny, a następnie nakładając te cechy na śmiech i płacz, dzięki 

czemu powstały kategorie płaczu i śmiechu, charakterystyczne dla rozumu in-

kluzywnego i ekskluzywnego. Zarówno obserwacje stanów i zachowań wła-

snych oraz innych ludzi, jak i opisy literackie potwierdzają istnienie różnych ro-

dzajów płaczu i śmiechu, które można uporządkować według zaproponowanej 

klasyfikacji: płacz może być inkluzywny lub ekskluzywny, śmiech – także. Naj-

ciekawsze jest jednak to, iż reakcje na najsilniejsze emocje, tradycyjnie uznawa-

ne za emocjonalne, zostały uznane za przejaw ludzkiej racjonalności. 

Wiele uwagi poświęca A. Tarnopolski rozwojowi techniki, podkreślając za-

równo jego dobre, jak i złe strony, zauważając szanse i zagrożenia, które ze sobą 

niesie. Pierwotnie będąc przeciwieństwem tego, co naturalne, rozwinięta techni-

ka spowodowała powrót do dyskusji na temat naturalności i weryfikację jej defi-

nicji – zwłaszcza w odniesieniu do środowiska, które współcześnie bywa two-

rzone, a właściwie odtwarzane przez człowieka na podstawie wyobrażeń albo 

oczekiwań. Technika początkowo była sposobem na przetrwanie, ponieważ 

człowiek był istotą słabo przystosowaną do życia w naturze. Stopniowo jednak 

rola techniki rosła, aż spowodowała zmianę stylu życia człowieka, wprowadza-

jąc kult przedmiotów, niszcząc międzyludzkie relacje. Obrazowo rzecz ujmując, 

kultura ogniska została zastąpiona kulturą technologiczną, w której przewodnią 

ideą jest idea nowości. 
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W kulturze ogniska odnośnikiem weryfikacji jest tradycja i jej elementy, mit, przekaz 

słowny, zwyczaj itp. W kulturze technologicznej z braku takich elementów weryfikato-

rem rozwoju, definiowanym zresztą błędnie jako postęp, jest idea nowości (s. 73). 

Racjonalność techniczna jest ściśle związana z użytkowością. Rozwój tech-

niki sprawia, iż racjonalna staje się pogoń za nowościami – wszak są coraz lep-

sze, a ludzie, korzystający z nich, coraz bardziej nowocześni i uczestniczący  

w rozwoju technicznym, który niekoniecznie oznacza postęp. Ten rodzaj racjonal-

ności A. Tarnopolski nazwał „racjonalnością ekskluzywnie instrumentalną” (s. 61). 

Rozwój środków masowego przekazu, w tym zwłaszcza telewizji, sprawił, że 

pojawił się nowy rodzaj człowieka, nazwany przez Giovanniego Sartoriego homo 

videns (Sartori 2007) – „człowiek obrazkowy”. Sartori uważa, że wynalazek telewi-

zji zmienił ludzkie myślenie, wcześniej kształtowane przez kontakt z tekstem pisa-

nym. Najbardziej istotne zmiany, charakteryzujące racjonalność „człowieka obraz-

kowego”, można ująć w kilku punktach, zasługujących na przytoczenie: 

1. wykluczenie z obszaru zainteresowań poznawczych wielu sfer, które nie są – 

z różnych powodów – rejestrowane przez media, co w konsekwencji powo-

duje powstawanie pseudowiedzy; 

2. daleko posunięty indywidualizm postaw, obejmujący także obszar aksjologii; 

3. rozmycie tożsamości człowieka; 

4. podatność na wpływy zewnętrzne, w tym na manipulację; 

5. potrzeba konsumpcji – rzeczy, przeżyć, doznań, informacji, znajomości – ja-

ko formy spełnienia; człowiek realizuje się poprzez konsumpcję (por. s. 78–80). 

Łatwo zauważyć, że dla cywilizacji multimedialnej charakterystyczny jest 

rozum ekskluzywny. Świat kreowany przez środki masowego przekazu jest wi-

zją świata, prezentującą współczesny model racjonalności, zgodnie z którym 

wiedza jest łatwo dostępna i bez wysiłku przyswajalna. Homo videns traktuje te-

lewizję jako źródło informacji o świecie, a przede wszystkim jako źródło roz-

rywki i oczekuje, że zdobywanie wiedzy będzie pozbawione wysiłku i związane 

z przyjemnością. Wobec takiej postawy „Niewiedza staje się ikoną cywilizacji 

multimedialnej” (s. 80). 

Wątek rosnącej potrzeby konsumpcji kontynuowany jest w kolejnym wykła-

dzie (VII), poświęconym ponowoczesnemu miastu, ukazanemu jako specyficzne 

środowisko, odzwierciedlające szeroko rozumiane ludzkie potrzeby. Dlatego też 

można powiedzieć, że struktura miasta charakteryzuje człowieka danej epoki. 

Przyglądając się elementom miejskiej zabudowy, A. Tarnopolski zwrócił uwagę 

na pewną nowość, a mianowicie na odwrócone płoty, będące manifestacją sto-

sunku do innego człowieka (najbliższego sąsiada i przechodnia),  postrzegania 

siebie na tle innych oraz zainteresowania tworzeniem wspólnoty lokalnej. Zna-

czenie odwróconego płotu jest czytelne: nie dość, że odgradzam się od sąsiada, 

to na dodatek każę mu oglądać brzydszą stronę ogrodzenia. Nie jest to dobra ba-

za dla działań wspólnotowych, zwłaszcza że w wielu europejskich krajach pło-

tów między sąsiadami nie ma wcale. Odwrócony płot jest także symbolem za-
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mknięcia na zmiany, przychodzące z zewnątrz, i wiary we własną umiejętność 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez pomocy innych. Rekompensatą za 

osamotnienie jest konsumpcja. Z socjologicznego punktu widzenia odwrócony 

płot świadczy o wzrastającym poziomie anomii.  

Przyczyną takiej postawy jest konsumpcjonizm, którego krótka charaktery-

styka stanowi punkt wyjścia dla prezentacji autorskiej koncepcji metabolizmu 

konsumpcyjnego: 

Jego istotą jest ciągła wymiana towarów konsumpcyjnych (towarów i usług) pomiędzy kon-

sumentami a producentami (instytucjami produkującymi towary konsumpcyjne) (s. 100). 

Konsumpcja we współczesnym świecie zdaje się zaspokajać wszelkie indy-

widualne i społeczne ludzkie potrzeby; jest sposobem na sprawienie radości, 

ulżenie w bólu i cierpieniu, zapełnienie pustki duchowej, jest też sposobem na 

samotność. Cywilizacja odwróconych potrzeb – chciałoby się powiedzieć… 

A. Tarnopolski w kolejnych wykładach/rozdziałach książki poszukuje racjo-

nalności współczesnego człowieka, zadając pytania, w czym się ona przejawia. 

Następne pytanie dotyczy intelektu. Wydawać by się mogło, że padnie odpo-

wiedź twierdząca, bo intelekt, którego charakterystykę zawiera VIII rozdział, 

jest cechą specyficznie ludzką i w szczególny sposób predestynuje do racjonal-

ności. Ten wykład jest szczególnie ważny, dotyczy on bowiem zasad wszelkiej 

działalności intelektualnej, w tym zwłaszcza pracy naukowej. Autor na zakoń-

czenie przypomina, że celem pracy intelektualisty jest dążenie do prawdy: 

Uczciwość intelektualna uczy rzetelności w prezentowaniu swych poglądów, teorii na-

ukowych czy wyników badań, ponieważ interesuje ją tylko dojście do wiedzy prawdzi-

wej. Badacz prezentujący swe osiągnięcia ma obowiązek, oprócz argumentów za, przed-

stawić argumenty przeciwne. Tak samo powinien postępować nauczyciel. Nie może ar-

gumentów przeciwnych zatajać, licząc na tani poklask i chwilowe splendory. Musi liczyć 

się z tym, że argumenty przeciw będą lepsze i że będzie musiał zmodyfikować swe po-

glądy, a w skrajnym przypadku z nich zrezygnować. Musi ujawnić swoją niewiedzę. Po-

stawa taka nauczy pokory wobec wiedzy i jest pewnego rodzaju eksplikacją skromności 

wobec nieskończonego bogactwa wiedzy, przyznaniem się do własnej niewiedzy. Jest 

miarą mądrości, tak jak chciałby tego zapewne Sokrates (s. 109). 

Jednak nie wszyscy cenią intelekt i intelektualistów, co zauważa Autor  

w następnym wykładzie – zgodnie z zasadą obiektywności, wymagającą prezen-

tacji stanowiska przeciwnego. Filozofia, jako uprawniona do krytykowania, czę-

sto wywołuje niechęć do siebie i do humanistyki w ogóle, co w dalszej konse-

kwencji może zmierzać do wyeliminowania ich z życia publicznego i naukowe-

go. Pisząc o tym, A. Tarnopolski miał zapewne na myśli niedawne wydarzenia, 

związane z próbą pozbycia się filozofii z jednego z polskich uniwersytetów. Od-

notowuje także przypadki filozofów uwikłanych w politykę, pełniących funkcję 

ideologów, ekspertów i medialnych gwiazd. Można jednak uznać, iż celem wy-

kładu jest obrona intelektualistów, wśród których filozofowie pełnią rolę szcze-

gólną jako intelektualiści z posłannictwem: 
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Intelektualizm jest przeznaczeniem filozofii i przeznaczeniem filozofów. Może być 

groźny, może być także naiwny, pożyteczny i próżniaczy. Ujawnia co jakiś czas swe no-

we oblicze. Zmienia się i ewoluuje, tak jak nauka, czy szerzej kultura i będąca jej częścią 

filozofia (s. 117). 

Zdaniem A. Tarnopolskiego człowiek współczesny charakteryzuje się 

„ograniczoną racjonalnością” (s. 119). Ze względu na wieloznaczność pojęcia 

racjonalności i szeroki zakres jego znaczenia, w praktyce posługujemy się stra-

tegiami (modelami) racjonalności, którym poświęcony został wykład X. Po za-

prezentowaniu przykładu klasyfikacji strategii, Autor proponuje własną ich kla-

syfikację: podział na strategie inkluzywne i ekskluzywne. Dla myślenia potocz-

nego charakterystyczne są strategie ekskluzywne, natomiast w odniesieniu do 

nauki dobór strategii wymaga głębszego namysłu i wzięcia pod uwagę kilku 

czynników. W polityce szczególnie niebezpieczne są strategie ekskluzywne, po-

nieważ zmierzają do wykluczenia z pola uwagi grup ludzi oraz grup problemów, 

z różnych powodów niewygodnych. 

Rozwinięcie problemu strategii racjonalności zawiera wykład XI, prezentu-

jący autorską propozycję klasyfikacji koncepcji radzenia sobie z niewiedzą. 

Różnice między strategiami wyznaczone są stosunkiem do niewiedzy, a zapro-

ponowana systematyzacja zakłada coraz wyższy poziom ekskluzji – od postawy 

„Nie wiem, ale mogę wiedzieć” po całkowicie ekskluzywną „Nie wiem, bo tego 

nie warto wiedzieć”. Rozróżnienia wydają się subtelne, jednak w praktyce dają 

poważne skutki. Stosunek do niewiedzy charakteryzuje z konieczności każdego 

człowieka, nie sposób bowiem posiąść całej wiedzy. Świadomość tego faktu 

oraz otwarcie lub zamknięcie na jakiś rodzaj wiedzy charakteryzują racjonalność. 

Wyróżniając pięć faz rozwoju cywilizacji (wykład XI), A. Tarnopolski do-

konuje tego w oparciu o kryteria uwzględniające stosunek do racjonalności. Inte-

resujące są same kryteria, pozwalają bowiem na wyodrębnienie etapów rozwoju 

człowieka i ich scharakteryzowanie z antropologicznego punktu widzenia. Cha-

rakterystyka człowieka fazy współczesnej, określanej jako faza społeczności 

multimedialnych (informatycznych, późnej nowoczesności), jest jednocześnie 

krótkim podsumowaniem rozważań o ludzkiej kondycji. Jest też przyczynkiem 

do zadania ważnego pytania o przyszły model racjonalności. Z diagnozy obec-

nego stanu wyłaniają się trzy hipotetyczne drogi i nie wiadomo, którą z nich 

wybierze ludzkość: 

Nie jest bowiem pewne, jakie naprawdę są oczekiwania ludzi (nasze oczekiwania). Czy 

chcemy budować istniejący obraz świata w imię prawdy, czy też nie, ponieważ życie  

w spokoju daje nam poczucie zbliżania się do szczęścia (s. 143). 

Ostatni wykład jest próbą nakreślenia modelu racjonalności, jaką będzie pre-

zentował przyszły człowiek. Będzie ona z całą pewnością ściśle związana  

z techniką. Autor często ujawnia swój sceptyczny stosunek wobec wiary  

w zbawczą moc postępu technicznego, który nie jest jednoznaczny z postępem 

cywilizacyjnym ani tym bardziej kulturowym czy też humanistycznym. Jako 



 [rec.] Andrzej Tarnopolski… 233 

pewnego rodzaju przestrogę A. Tarnopolski przywołuje przykład Rosji sowiec-

kiej, gdzie wiara w postęp techniczny była istotnym składnikiem reżimowej ide-

ologii. Ideologie technokratyczne, mające często źródło w literaturze fantastycz-

nej, są zdaniem Autora prymitywne i infantylne. Nie dotyczy to, rzecz jasna, li-

teratury wartościowej, przedstawiającej świat zdominowany przez technikę jako 

przerażający i nieludzki.  

Przemiany cywilizacyjne są sygnalizowane przez ruchy kulturowe, mocno 

uwypuklające znaczenie techniki dla przyszłości i dla nowego człowieka. Temat 

podejmują również filozofowie, zauważając ogrom przemian w ostatnich latach. 

Wizje te nie są zbyt optymistyczne, tym bardziej warto więc na zakończenie za-

cytować słowa A. Tarnopolskiego: 

Z tygla owych przemian zrodzić się może nowy człowiek. Bardziej świadom swego ist-

nienia i uwarunkowań, którym podlega. Miejmy nadzieję, że bardziej niezależny i bar-

dziej racjonalny, z większym poczuciem odpowiedzialności za losy swoje, ludzkości  

i całej Ziemi (s. 165). 

Imponująca jest wielość poruszonych w książce problemów oraz ich interdy-

scyplinarne ujęcie. Streszczenie jej zawartości jest trudne ze względu na obfitość 

treści, szeroką tematykę i nad wyraz bogaty kontekst naukowy i kulturowy. Na 

podkreślenie zasługuje bogata i różnorodna bibliografia. Charakterystyczna jest 

także rozmaitość perspektyw w ujmowaniu problemów. Kolejność wykładów 

nie jest przypadkowym ciągiem, lecz przemyślaną konstrukcją, stąd też zasad-

nym jest ich przedstawienie w układzie autorskim. Ze względu na bogactwo tre-

ści książki prezentacja jej zawartości ma charakter skrótowy. Poza walorami 

wymienionymi wcześniej, podkreślić należy jeszcze jeden, być może najistot-

niejszy. Książka napisana jest z wielką wrażliwością i troską o ludzką kondycję, 

jej Autora bowiem, oprócz profesjonalizmu intelektualisty, cechuje wrażliwość hu-

manisty, o czym miałam przyjemność przekonać się, uczestnicząc w zajęciach. 

Bibliografia 

Cassirer E. (1977), Esej o człowieku: wstęp do filozofii kultury, Spółdzielnia 

Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa. 

Marquard O. (2001), Szczęście w nieszczęściu. Rozważania filozoficzne, Oficyna 

Naukowa, Warszawa. 

Plessner, H. (2004), Płacz i śmiech. Badania nad granicami ludzkiego zachowa-

nia, Antyk, Kęty. 

Sartori G. (2007), Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwa Uni-

wersytetu Warszawskiego, Warszawa. 

 



 



PRACE NAUKOWE Akademii i m. Jana Długosza w Częstochowie  
Filozofia 2015, z. XII, s. 235–246 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.16  

Ryszard MISZCZYŃSKI 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

[rec.] Stanisław Leśniewski, Pisma zebrane, red. 

Jacek Jadacki, t. 1–2, Towarzystwo Naukowe 

Warszawskie i Wydawnictwo Naukowe Semper, 

Warszawa 2015 (t. 1, s. 1–468, t. 2, s. 475–876) 

Ponieważ kilkakrotnie na łamach naszych „Prac Naukowych AJD. Filozo-

fia” pisałem na temat Stanisława Leśniewskiego, po pojawieniu się jego Pism 

czuję się zobowiązany do zwrócenia uwagi na to wydarzenie. Czynię tak, cho-

ciaż już do innego periodyku skierowałem wypowiedź na ten temat. Będę jednak 

się starał akcentować inne aspekty omawianej pracy. Kolejnym powodem za-

brania głosu jest data wydania, która przypomina o zbliżającej się 130 rocznicy 

narodzin wybitnego uczonego i filozofa; myśliciela, którego nazwisko znajduje 

się w większości publikacji poświęconych historii ubiegłego wieku w logice, fi-

lozofii analitycznej, lingwistyce. Niestety – jak sądzę – uczony jest chyba mniej 

znany w Polsce niż poza jej granicami. Taki wniosek nasuwa się, gdy oglądamy 

znajdujące się w zasobach internetowych publikacje na jego temat. Dostrzegana 

nierównowaga – jak twierdził jeden z jego uczniów, Czesław Lejewski –  

w znacznym stopniu wynika z powojennego rozproszenia się po całym świecie 

osób, które słuchały jego wykładów:  

uczniowie Leśniewskiego, z filozoficzną raczej niż matematyczną przeszłością, usiłowali 

propagować i kontynuować tradycje „leśniewszczyzny”. Dzięki tym usiłowaniom zainte-

resowanie teoriami Leśniewskiego okazują dziś coraz liczniejsi wykładowcy filozofii na 

niektórych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Austrii,  

w Szwajcarii, we Włoszech, w Japonii i na Łotwie, co wydaje się świadczyć, że [jego – 

R.M.] filozofia […] nie jest bez przyszłości (cyt. za: s. 865–866). 

Podkreślenie filozoficznych aspektów twórczości uczonego wynika z potrak-

towania przezeń matematyki przede wszystkim jako problemu filozoficznego,  
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a nie techniczno-naukowego. Nie był filozofującym matematykiem, a raczej fi-

lozofem zainteresowanym tą nauką. Rzetelność filozoficznego myślenia nie po-

zwalała mu na spokojną akceptację rozpowszechnionego wśród matematyków 

poparcia dla platonizmu, który przypominał mu poszukiwanie fundamentów na-

uki w sferach bliskich religii, a nie w nauce. Według Józefa M. Bocheńskiego, 

chociaż Leśniewski w swoim myśleniu sam otwierał się na metafizykę, z sarka-

zmem wypowiadał się o dwóch typach ludzi: „[…] tych, którzy wierzą w Pana 

Boga i tych, co wierzą w klasy” (Bocheński 1998, 67). Chciał zamiast fide-

istycznych uzasadnień znaleźć dla nauki bardziej zdroworozsądkowe podstawy. 

Miał je stanowić nominalizm. 

Moje uwagi mogę podzielić na cztery części. Najpierw skoncentruję się na 

charakterystyce Leśniewskiego. Będzie ona służyła do uzasadnienia tezy o ade-

kwatności tytułu wydanych prac w stosunku do rzeczywistych dokonań twórcy 

(oddziaływanie jego publikacji stanowiło tylko fragment rzeczywistych osią-

gnięć). Nieco miejsca poświęcę zwrotowi Leśniewskiego od języka naturalnego 

ku formalnemu. Na zakończenie chcę zwrócić uwagę na możliwość odczytywa-

nia prac z ostatniego okresu twórczości autora w kontekście pewnej specyficznej 

tradycji formalistycznej. 

Na początku, wykorzystując ustalenia Jacka Jadackiego (s. 814–818), przy-

pomnę kilka danych biograficznych. S. Leśniewski urodził się 28 marca 1886 

roku w Sierpuchowie pod Moskwą
1
. W roku 1904 rozpoczął studia uniwersytec-

kie w Lipsku, które kontynuował w Zürychu, Heidelbergu, Petersburgu, Mona-

chium (s. 779). W roku 1910 przyjechał do Lwowa, gdzie po dwu latach (23 lip-

ca 1912 roku) na Uniwersytecie Jana Kazimierza został przez profesora Kazi-

mierza Twardowskiego wypromowany na doktora filozofii. Po tym wydarzeniu 

podjął starania o możliwość wykładania: próbował uzyskać docenturę w Rosji 

(s. 782, 784–785)
2
. Nieco podróżował po Europie. Przez pewien czas uczył ma-

tematyki, m.in. w Warszawie i Moskwie. 1 października 1919 roku objął stano-

wisko profesora nadzwyczajnego filozofii matematyki Uniwersytetu Warszaw-

skiego. W latach 1919–1921, podczas wojny polsko-rosyjskiej, pracował w biu-

rze szyfrów. 27 września 1935 roku został mianowany profesorem zwyczajnym. 

Zmarł 13 maja 1939 roku po nieudanej operacji. 

Przytoczone informacje pozwalają się harmonijnie spleść z podkreślaną przez 

wielu autorów jego przynależnością do sławnej szkoły lwowsko-warszawskiej 

oraz warszawskiej szkoły logicznej, której był jednym ze współtwórców. 

                                                 
1  Inne daty podaje np. Eugene Luschei (1962, 18, 308). 
2  W opublikowanym na stronach 784–785 liście do Twardowskiego podany jest imponujący ze-

staw materiałów do egzaminu, którego zdanie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Peters-

burskiego ma „[…] umożliwić magisterium i docenturę na uniwersytetach rosyjskich” (s. 782). 

W tym celu w 1913 roku w Petersburgu wydał w języku rosyjskim dwie swoje rozprawy (Przy-

czynek do analizy zdań egzystencjalnych oraz Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczno-

ści) pod tytułem Логичeские рассуждения (1913). 
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Dość powszechnie uchodził za osobą wybitną. Wszystkim rzucała się  

w oczy jego nieprzeciętna dbałość o precyzję. Zwrócił na to uwagę już podczas 

swojego pierwszego spotkania z nim Jan Łukasiewicz. W Pamiętnikach przy-

pominał wydarzenie z 1912 roku: nieznany mu młody człowiek poinformował 

go o zamiarze przedstawienia w „Przeglądzie Filozoficznym” (Leśniewski 1912) 

krytyki jego poglądów z książki O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Jak 

przypominał sobie:  

Krytyka ta była napisana z taką ścisłością naukową, że nie było do czego się przyczepić. 

Pamiętam, że gdy po godzinnej dyskusji Leśniewski pożegnał się ze mną, a ja wysze-

dłem jak zwykle do Kawiarni Szkockiej, oświadczyłem czekającym kolegom, że likwi-

duję swój interes logiczny. Powstała bowiem firma, której konkurencji nie wytrzymam 

(Łukasiewicz 2013, 16–17). 

Ta, podkreślana przez różne osoby, nieprzeciętna dbałość Leśniewskiego  

o precyzję wypowiadania się zawsze imponowała Łukasiewiczowi. Jeszcze 

mocniej podkreślał ją po dłuższym okresie wzajemnej współpracy w Warszawie. 

Pod tym względem przyznał nawet Leśniewskiemu rolę swego nauczyciela. 

Chociaż uważał się za  ucznia twórcy szkoły lwowsko-warszawskiej, to jednak – 

jak dodawał – „Ścisłości w myśleniu nie nauczyłem się […] od Twardowskiego. 

Co znaczy myśleć ściśle, dowiedziałem się dopiero w Warszawie od Leśniew-

skiego (Łukasiewicz 2013, 67). 

Na niepoślednie zdolności autora Pism wskazywał Tadeusz Kotarbiński, na-

zwany przezeń jego „serdecznym przyjacielem i kolegą ze studenckich jeszcze 

czasów” (s. 458). Twórca prakseologii wyróżnił Leśniewskiego z grona wszyst-

kich znanych mu osób następującą charakterystyką: „[…] był to jedyny geniusz, 

z którym los pozwolił się […] spotykać przez wiele lat w obcowaniu niemal co-

dziennym” (s. 819).  

Do zbioru pochlebnych opinii należy także dodać zdanie jednego z najgło-

śniejszych logików początku XX wieku, Alfreda Tarskiego, jedynego doktoranta 

Leśniewskiego i jednocześnie jednego z jego najważniejszych współpracowni-

ków. Uczeń wielokrotnie podkreślał wielość i bogactwo naukowych treści usły-

szanych od nauczyciela. W swej głośnej pracy o definicji prawdy wyraźnie mó-

wił o zakorzenieniu swych analiz w myśli nauczyciela: 

Uwagi, które w tym kontekście poczynię, w przeważnej części nie stanowią dorobku 

mych własnych badań: znalazły w nich swój wyraz poglądy rozwijane przez p. St. Le-

śniewskiego w jego wykładach na Uniwersytecie Warszawskim (począwszy od roku 

akademickiego 1919/20), w dyskusjach naukowych i rozmowach prywatnych; w szcze-

gólności dotyczy to niemal wszystkiego, co powiem na temat wyrażeń cudzysłowowych 

i antynomii semantycznych (Tarski 1995a, 17). 

Zbiór pozytywnych referencji Leśniewskiego zakończę przytoczoną przez 

Jana Woleńskiego wypowiedzią Jerzego Słupeckiego, który w dość kolokwialny 

sposób określił możliwości Leśniewskiego: „Nikt nie wie, co jeszcze siedziało  

w jego głowie” (cyt. za Woleński 1985, 153). 
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Jak wiadomo, za pomocą przeciwstawienia domniemanych „rewelacyjnych” 

pomysłów i ich opublikowanych wersji, oczywiście, można próbować scharakte-

ryzować każdego autora. Pozwala ono także mniej wydajnym twórcom zacho-

wywać bardzo dobrą samoocenę preferencją rzekomo gotowych pomysłów, któ-

rych realizację miały uniemożliwić różne empiryczne okoliczności. W przypad-

ku Leśniewskiego nie można jednak w żadnym wypadku utożsamiać „nieopu-

blikowanego” z „nieistniejącym”. Uczonego charakteryzowało bardzo niewspół-

czesne podejście do sprawy propagowania własnych wyników. Był bliższy So-

kratesowi, tradycyjnemu myślicielowi, dla którego przede wszystkim liczyło się 

rozwiązanie problemu, a nie np. anglojęzyczna wypowiedź  przedstawiona w ar-

tykule umieszczonym w wysokopunktowanym wydawnictwie. 

W zasadzie za podstawowy sposób komunikowania swoich pomysłów Le-

śniewski uznawał przekaz informacji podczas bezpośrednich kontaktów między 

ludźmi powiązanymi wspólnymi zainteresowaniami lub zadaniami. Mogły to 

być np. zajęcia ze studentami
3
, rozmowy ze współpracownikami, wystąpienia na 

różnych zebraniach naukowych. Nie oznacza to jednak negowania roli wypo-

wiedzi drukowanej jako ważnego medium pośredniczącego w kontaktach mię-

dzy uczonymi. Z tego powodu obwiniał się o przywiązywanie zbyt małej wagi 

do uczestnictwa w tej sferze życia naukowego. Nawet przyznawał się do „[…] 

swojej ograniczonej poniekąd ułomności w zakresie szybkiego i precyzyjnego 

redagowania prac naukowych do druku” (s. 811). Słuszności tych zarzutów do-

wodzi historia jego publikacji. Na przykład pierwszy z warszawskich tekstów 

pojawił się dopiero po 8 latach pracy w charakterze profesora filozofii matema-

tyki na uniwersytecie. Ponadto, ów artykuł otwierający istotny cykl O podsta-

wach matematyki (1927) (s. 295–337) – jak sam przyznawał – nie miał spełniać 

tylko roli medium do zapoznania innych z jego odkryciami. Ważnym zadaniem 

przygotowanej publikacji była – jak autor napisał we wstępie – próba rozwiąza-

nia dość trudnej sytuacji, w jakiej postawił kolegów swą indolencją pisarską  

(s. 295–296). Niektórzy, opierając się na rezultatach Leśniewskiego, doszli do 

ciekawych rezultatów. Nie mogli jednak przedstawiać ich w druku, ponieważ 

nie zostały jeszcze opublikowane wykorzystywane w nich przesłanki. 

11 lat braku publikacji nie oznaczało jednak twórczej bezczynności. W tym 

czasie zbudował dwie nowe teorie logiczne (ontologię i prototetykę), które mo-

gły być podstawą rozważań przedstawionych w poprzednim artykule z 1916 ro-

ku (Podstawy ogólnej teorii mnogości I, s. 256–294). Otrzymane w tym czasie 

wyniki przedstawiał szerszym gremiom m.in. w 14 referatach wygłaszanych na 

różnych spotkaniach naukowych (s. 825–826). Wśród nich znajdują się poświę-

                                                 
3  Podczas swoich zajęć Leśniewski np. wykładał własne teorie logiczne, korzystając z wypraco-

wanej przez siebie notacji. To np. na jego wykładach Tarski dowiadywał się o wynikach nie-

opublikowanych nigdzie rozważań nauczyciela nad niemożliwością obejmowania przez  język 

własnej semantyki (Tarski 1995b, 175), tj. o twierdzeniach, z którymi powszechnie wiąże się 

właśnie nazwisko twórcy semantycznej definicji prawdy.  
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cone jego teoriom trzy wystąpienia podczas II Polskiego Zjazdu Filozoficznego 

w Warszawie (23–28 września 1927 roku): O podstawach teorii klas, O podsta-

wach ontologii
4
, O podstawach logistyki. 

Podkreślana wyżej twórcza energia Leśniewskiego – jak sądzę – miała także 

swe trudne do akceptacji konsekwencje. Jak łatwo zauważyć na podstawie mate-

riału przedstawionego w Pismach, ich autor zapowiadał rozpoczęcie wielu prac, 

do realizacji których nigdy jednak nie dochodziło. O kilku przypomnę: recenzja 

z książki Floriana Znanieckiego Humanizm i poznanie (1912), (s. 781, 783); re-

cenzja z pracy Leona Chwistka Zasada sprzeczności w świetle nowszych badań 

Bertranda Russella (1912), (s. 782); w latach 1915–1918 (brak dokładniejszych 

danych) otrzymał wyłączne prawo przekładu na język polski Logische Untersu-

chungen Edmunda Husserla (s. 1916), niestety, nie wykorzystał go; w 1934 roku 

przygotowywał artykuł z krytyką logik wielowartościowych (s. 794–795);  

w 1935 roku pisał o chęci ukończenia rozbudowanej już pracy nad rezultatami 

związanymi z antynomiami „[…] z zakresu analizy języków z punktu widzenia 

składni i semantyki” (s. 811), w 1936 roku ponownie planował dokończenie za-

powiadanego wcześniej opus magnum dotyczącego antynomii (mówił o umiesz-

czeniu w nim m.in. wyników swoich badań i innych zagranicznych uczonych) 

(s. 812–813). 

Zapowiadane prace z lat trzydziestych nie muszą stanowić dowodów na su-

gerowaną wyżej samounicestwiającą się twórczość. Rezygnacja z krytyki logik 

wielowartościowych mogła być wynikiem chęci uniknięcia sporu z Łukasiewi-

czem, który mógłby przyjąć charakter pozamerytoryczny
5
 (s. 795). Wiedza o re-

alizacji późniejszych zapowiedzi, niestety, może nie być kompletna. Po śmierci 

Leśniewskiego jego żona przekazała wszystkie rękopisy Bolesławowi Sobociń-

skiemu, który starał się je zredagować. Niestety, wyniki tej pracy oraz materiały 

stanowiące jej źródła spłonęły podczas powstania warszawskiego. Po wojnie 

koordynacją odtwarzania ich zajął się Kotarbiński. Pewne wyniki zrekonstru-

ował i opublikował Sobociński. 

Fragmentem dowodu tego negatywnego  aspektu twórczości może być nie-

kończenie rozpoczynanych prac. Nigdy nie powstała druga część Podstaw ogól-

nej teorii mnogości I. Nigdy nie pojawiły się także dalsze części wydawanych  

w latach 1927–1931 O podstawach matematyki, które – jak pisał – miały stano-

                                                 
4  W tym jedenastoletnim okresie działalności Leśniewski skoncentrowany był na pracy twórczej, 

a nie na redagowaniu artykułów. Prezentował więc ontologię podczas różnych wystąpień, np. 

na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 10 stycznia 1921 roku (s. 457), na 

wykładach dla studentów, np. podczas ćwiczeń z zakresu cantorowskiej teorii mnogości w se-

mestrze letnim roku akademickiego 1919/1920 (s. 454). Wiedział o poświęconych jego ontolo-

gii publikacjach Tarskiego i Kotarbińskiego. Dlatego sam  w zasadzie nie pisał o tej teorii. Nie 

skończył także jej wykładu jedynie rozpoczętego w ostatniej z opublikowanych części pracy  

O podstawach. 
5  W ten sposób zakończył się spór z Sierpińskim o istnienie zbioru pustego. 
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wić rozwinięcie Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathema-

tik (s. 808). 

Wyżej wspominałem o trzech referatach wygłoszonych podczas zjazdu filo-

zoficznego w Warszawie. Jak można domyślać się, treścią tych niewydrukowa-

nych wystąpień był system podstaw matematyki złożony z poświęconej zbiorom 

kolektywnym mereologii, z rachunku nazw, zwanego ontologią, i z uogólnione-

go rachunku zdań, czyli prototetyki. Kolejność wyżej przedstawionych teorii 

odpowiada tytułom referatów i odzwierciedla porządek ich powstawania. Lo-

giczne następstwo jest odwrotne. Warto w tym miejscu podkreślić, że o ile pro-

totetyka i ontologia stanowią logiczne składniki systemu, o tyle zadaniem me-

reologii jest opis budowy rzeczywistości, mówiąc dokładniej: charakterystyka 

relacji całość–część. 

W Pismach mereologii poświęcone są teksty: Czy klasa klas nie podporząd-

kowanych sobie jest podporządkowana sobie (s. 223–235), Podstawy ogólnej 

teorii mnogości I (s. 256–294), O podstawach matematyki (s. 295–468)
6
. Z ko-

lejną teorią wiąże się artykuł Über die Grundlagen der Ontologie (s. 724–745). 

Prototetyka jest tematem tekstów Grundzüge eines neuen Systems der Grundla-

gen der Mathematik (s. 489–569, 630–713), Einleitende Bemerkungen zur Fort-

sezung meiner Miteilung u.d.T. „Grundzüge eines neuen Systems der Grundla-

gen der Mathematik” (s. 570–629), Über Definitionen in der sogenannten The-

orie der Deduktion (s. 746–766).  

Z wybitnymi zdolnościami Leśniewskiego wiązał się także jego indywidu-

alizm i naukowa niezależność. Nie poddawał się modom, a kierował się własnym 

poczuciem wagi rozważanych problemów. Podstawą przekonania o prawdzie gło-

szonych tez była jego intuicja. Takie stanowisko pozwalało uczonemu podejmo-

wać samodzielnie wybierane tematy, wypracowywać własne metody rozwiązy-

wania problemów bez zwracania uwagi na aktualne trendy naukowe. Częściowym 

uzasadnieniem dla podkreślanego wyżej „naukowego nonkonformizmu” może 

być kształt budowanej ontologii. Mimo wielokrotnie podkreślanego podziwu dla 

Fregego i znajomości zalet jego rekonstrukcji zdania w postaci schematu „P(x)”, 

sam podjął próbę budowy zupełnie innej formuły, która nie tylko inaczej przed-

stawiała zasadniczy kształt budowy tej kategorii semantycznej, ale jednocześnie 

stanowiła podstawę teorii realizującej zadania rachunku predykatów. Jak łatwo 

zauważyć, zaproponowany formalny schemat „PɛM”
7
 nie jest przekształceniem 

wspomnianego wzoru Fregego „P(x)”, ale raczej przypomina wyrażenie typu 

„SaP”, które znane jest z formalnych wzorów sylogistyki Arystotelesa. 

Przedstawione wyżej kłopoty uzasadniają tytuł wybrany przez Jadackiego. 

Nie mogły być nim Dzieła wszystkie. Tłumaczeniem nie są tylko wydarzenia 

                                                 
6  Ostatni rozdział tej niedokończonej pracy zawiera uwagi wstępne do ontologii (s. 451–468). 
7  Świadomie zrezygnowałem z używania małej litery na miejscu drugiej nazwy, aby ułatwić do-

strzeżenie podobieństwa między obu schematami. Wprowadzona w ten sposób graficzna „ko-

rekta” – jak wiadomo – nie prowadzi do żadnych nowych merytorycznych konsekwencji.  
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wojenne. Pisma nie stanowią także kompletnego materiału ze względu na opi-

sywaną wyżej osobowość Leśniewskiego: jego sposób uprawiania nauki, komu-

nikowania wyników i częsty brak konsekwencji w kontynuowaniu podejmowa-

nych prac.  

Poglądy Leśniewskiego zwykle określane są mianem „intuicyjnego formali-

zmu”, co ma oznaczać konieczność współwystępowania obu składowych mate-

matycznego rzemiosła. Intuicyjnie dane treści matematyczne powinny być ujęte 

w precyzyjnym sformalizowanym języku. Oba elementy są ważne: formalizm, 

któremu nie towarzyszy intuicyjna treść, przypomina dziecinną zabawę; z dru-

giej strony, same intuicyjne dane bez odpowiedniego języka nie są komuniko-

walne. Mimo powyższego sformułowania sugerującego równą wagę obu skła-

dowych, Leśniewski nie miał wątpliwości, że podstawą jest intuicja, język for-

malny jest jedynie precyzyjnym środkiem jej wyrażenia. 

Z podkreślaną wyżej kolejnością obu elementów koresponduje rozwój po-

glądów Leśniewskiego. Jego początkowe prace poświęcone matematyce kon-

centrowały się na składowej intuicyjnej i pisane były w języku naturalnym, np. 

Czy klasa klas… (1914). To przywiązanie do mowy potocznej stanowiło konty-

nuację wcześniejszych ogólnych zainteresowań i badań wyrażanych w sposób 

charakterystyczny dla filozofii klasycznej: Przyczynek do analizy zdań egzysten-

cjalnych (1911, s. 15–31), Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności 

(1912, s. 32–56), Czy prawda jest tylko wieczna, czy też i wieczna i odwieczna 

(1913, s. 147–182), Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka (1913, s. 183–

221), Логичeские рассуждения (1913, s. 57–146). Mimo początkowego przy-

wiązania do języka naturalnego, z czasem wypowiedzi matematyczne wyrażone 

za jego pomocą podlegały większej schematyzacji, pojawiało się więcej symboli 

(Podstawy ogólnej teorii mnogości I (1916), O podstawach matematyki (1927–

1931)). Decyzję o rezygnacji z wykorzystywania tego medium podjął w wyniku 

prowadzonych w 1920 roku rozmów z Leonem Chwistkiem. Wtedy – jak 

wspomina – zdecydował się  

[…] na wprowadzenie do swojej praktyki naukowej jakiegoś języka „symbolicznego”, 

opartego o wzory, stworzone przez „logików matematycznych”, zamiast języka potocz-

nego, jakim się do owego czasu z upartą premedytacją posługiwałem, starając się, jak ty-

lu innych, o ujarzmienie tego języka potocznego pod względem „logicznym” i nagięcie 

go do teoretycznych celów, do których nie został stworzony. Operacja językowa, jakiej  

w ten sposób na sobie dokonałem (by, jak się potem okazało, już nigdy więcej nie zatę-

sknić pod tym względem za powrotem do natury), była już zresztą wtedy w znacznym 

stopniu psychologicznie przygotowana przez kilkoletni okres krytycznej nieufności  

w stosunku do podstawowych wzorów „logiki matematycznej” […] (s. 452). 

W późniejszych publikacjach (zawartych w tomie II Pism) treści matema-

tyczne wyrażane są przede wszystkim w języku formalnym. Wcześniejsze po-

sługiwanie się z „upartą premedytacją” językiem naturalnym wiązało się m.in.  

z krytyką, jakiej w latach 1918–1919 Leśniewski poddał rozumienie formali-

zmów wykorzystywanych w Principia Mathematica przez jej autorów: Alfreda 



242 Ryszard MISZCZYŃSKI 

Whiteheada i Bertranda Russella (s. 301–312). Nie potrafię dokładniej określić, 

czy owa „krytyka” była wynikiem wspomnianej niechęci do języka sztucznego, 

czy może między obu elementami zachodziła inna relacja. 

Przedstawiona wyżej wypowiedź o zwrocie od języka naturalnego ku sym-

bolicznemu pojawiła się w ostatnim z wydrukowanych rozdziałów pracy O pod-

stawach matematyki (1931). Całość została poprzedzona deklaracją umieszczoną 

w pierwszej części cyklu (1927). Stanowiła fragment dedykacji dla obchodzące-

go sześćdziesiątą rocznicę urodzin promotora: „Swemu Czcigodnemu i Kocha-

nemu Profesorowi filozofji, Panu D-rowi KAZIMIERZOWI TWARDOWSKIE- 

MU, składa tę pracę w spóźnionym hołdzie jubileuszowym apostata filozofii  

a wdzięczny uczeń” (s. 295). W rozdziale II autor wyjaśnił dokładniej, na czym 

ma polegać owa apostazja, a tym samym, co zamierza porzucić:  

Żyjąc umysłowo poza sferą cennych zdobyczy, osiągniętych w nauce przez przedstawi-

cieli „logiki matematycznej”, a ulegając licznym zgubnym nałogom, płynącym z kultury 

jednostronnie „filozoficzno”-gramatycznej, zmagałem się w pracach wymienionych bez-

radnie z szeregiem zagadnień przerastających moje ówczesne siły, odkrywając przy spo-

sobności odkryte już Ameryki. Wspomniałem już o tych pracach, pragnąc zaznaczyć, iż 

bardzo się martwię, że zostały wogóle wydane, uroczyście „wyrzec się” niniejszem tych 

prac, co uczyniłem zresztą już dawno z katedry uniwersyteckiej, i stwierdzić bankructwo 

„filozoficzno”-gramatycznych poczynań pierwszego okresu swej działalności (s. 313–314). 

„Wymienione prace” to – wspominane już wcześniej – niedotyczące mate-

matyki artykuły pisane w języku naturalnym przed 1916 rokiem.  

Ponieważ wcześniej koncentrowałem się na osobowości autora, myślę, że 

warto może w tym miejscu zwrócić uwagę na odpowiedź adresata dedykacji. 

Zapowiedź odejścia od tradycyjnej filozofii – jak można się domyślać – mogła 

mieć pewien wymiar skandalizujący. Leśniewski ofiarował swemu nauczycie-

lowi pracę, w której deklarował zerwanie z jego filozofią, ideami, narzędziami. 

Manifestowany bunt nie wywołał jednak żadnych negatywnych emocji nauczy-

ciela
8
. Odniósł się do swego doktoranta z wyrozumiałością. Wyraził zadowole-

nie z dedykacji, podziękował za nią i dodał:  

Radości tej bynajmniej nie mąci mi to, że Szanowny Pan Kolega nazwał się w dedykacji 

„apostatą filozofii”. Uważam to bowiem za kwestię czysto terminologiczną, a nie wątpię, 

że semantyka normatywna pozwoliłaby właśnie treść dedykowanej mi pracy nazwać fi-

lozoficzną (s. 802–803).  

Twardowski był zadowolony z postępów ucznia: bardzo wysoko oceniał je-

go możliwości i znaczenie przedstawionego tekstu. Dlatego wyraził życzenie  

[…] aby praca ta, po jej ukończeniu w języku polskim najrychlej ukazała się w jednym  

z języków światowych. Skoro bowiem Szanowny Pan Kolega już zdecydował się prze-

                                                 
8  M.in. na tym polegała jego spolegliwość. Akcentowanemu spokojowi chciałem przeciwstawić 

zupełnie inną reakcję Sierpińskiego, którego Leśniewski skrytykował za poglądy na temat ist-

nienia zbioru pustego (s. 324–325). 
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rwać milczenie i powiedzieć to, co ma do powiedzenia, należy przemówić nie tylko do 

Polaków, lecz do całego świata „filozoficznego” (s. 803). 

Cytując przytoczoną deklarację z 1927 roku, można uznać artykuł z 1916 

roku Podstawy ogólnej teorii mnogości I za wyznaczający ważną cezurę w twór-

czości Leśniewskiego. Oddziela (nie należąc doń) pierwszy, związany z Twar-

dowskim, okres twórczości tzw. „«filozoficzno»-gramatycznej” od drugiego, tj. 

konsekwentnej prezentacji systemu podstaw matematyki. W O podstawach – 

jednym z pierwszych tekstów drugiego okresu twórczości – znajdują się opisane 

w języku naturalnym intuicyjne analizy stanowiące jądro podstaw matematyki. 

W pozostałych pracach tego okresu (Grundzüge eines neuen Systems, Einleiten-

de Bemerkungen, Über die Grundlagen der Ontologie. Über Definitionen in der 

sogenannten Theorie der Deduktion) Leśniewski prezentuje swą metodę forma-

lizacyjną.  

Wymienionego jako cezura artykułu – jak sądzę – nie można także zaliczyć 

do drugiego okresu. Co prawda, nieznacznie zmieniona treść weszła w skład 

czwartego rozdziału pracy O podstawach matematyki (s. 338–368), jednak  

w nowym kontekście spełniała także inną rolę. W swej pierwotnej wersji z 1916 

roku artykuł rozpoczął się od następującej deklaracji (s. 258): „Praca niniejsza 

jest pierwszem ogniwem w dłuższym szeregu prac, które zamierzam wydać  

w bliższej lub dalszej przyszłości, pragnąc przyczynić się w miarę możności do 

uzasadnienia matematyki współczesnej”. Samo literalne brzmienie tej deklaracji 

– wydaje się – zgadza się z przyjętą charakterystyką drugiego okresu. Niestety, 

zapowiadana w nim zamiana teorii zbiorów dystrybutywnych przez jej kolek-

tywny odpowiednik w systemie podstaw opierała się na przekonaniu o ich 

ekwiwalentności. Dzięki temu byłaby to jedynie nominalistyczna korekta pro-

gramu logicystycznego. Dostrzeżenie nierównoważności obu teorii odroczyło 

zapowiadaną nadzieję na budowę nowego systemu: mereologia nie mogła zająć 

miejsca, jakie autor przypisywał jej, pisząc cytowaną deklarację. To miejsce za-

jęła ontologia. Zupełnie inna struktura podstaw matematyki, przewidywana 

przez Leśniewskiego w pracy z 1916 roku i zapowiadana w tekście z 1927 roku, 

jest powodem mojego sceptycyzmu co do zaliczenia artykułu z 1916 roku do 

drugiego okresu twórczości Leśniewskiego. Jak sądzę, zajmuje pozycję pośrednią. 

Aby lepiej unaocznić rolę proponowanej przez Leśniewskiego metody for-

malizacyjnej opisanej w końcowych pracach, zwrócę najpierw uwagę na poglą-

dy uczonych określanych mianem „formalnych arytmetyków” lub „radykalnych 

formalistów” (Miszczyński 2015). Przyznając matematyce kompetencje do ba-

dań specyficznych obiektów (np. liczb, figur geometrycznych, zbiorów) i jedno-

cześnie konstatując jej problemy z odpowiedziami na filozoficzne pytania, czym 

są owe obiekty, jak istnieją itp., uczeni ci uznali, że można traktować owe anali-

zy jako pewną grę polegającą na odpowiednim zestawianiu słów. Zamiast zaj-

mować się analizami pewnych budzących wątpliwości przedmiotów, można 

ograniczyć się do badania samych wskazujących na nie słów. Podstawy analizy 
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tak określonych nowych przedmiotów nie powinny budzić większych zastrze-

żeń. Pewne układy słów są zgodne z przyjętymi regułami, inne zestawienia nie 

są aprobowane. Zwykle koncepcję radykalnych formalistów streszcza się za 

pomocą powiedzenia, że matematyka w zasadzie jest grą w szachy: aksjomaty 

określają początkowy układ figur, reguły gry to dyrektywy teorii. Gottlob Frege 

w II tomie Grundgesetze der Arithmetik (2009) poddał pomysł zdecydowanej 

krytyce. W tak pojmowanej matematyce, skoro figury na nic nie wskazują, więc 

także i jej wyrażenia nie mają żadnej treści. Więc matematyka jest o niczym nie-

informującą zabawą w przestawianie pustych znaków. W tej sytuacji nie można 

rozpatrywać jej twierdzeń w kategoriach prawdy i fałszu, czyli nie ma żadnego 

sensu przypisywanie jej jakiejkolwiek wartości, nie ma podstaw do dywagacji 

nad jej naukowością.  

Chociaż Leśniewski nigdzie nie powoływał się na krytykowane przez Frege-

go poglądy formalnych arytmetyków
9
 – jak sądzę – to deklarowany przez pol-

skiego uczonego radykalny formalizm realizuje ich marzenie o możliwości trak-

towaniu nauki jako gry. Na artykuły Grundzüge eines neuen Systems, Über die 

Grundlagen der Ontologie można patrzeć jak na opis gier prototetyki i ontologii. 

O ile formalnym arytmetykom nie udało się przedstawić pełnego zestawu  reguł 

gry arytmetycznej, co stanowiło jeden z istotnych punktów krytyki Fregego,  

o tyle Leśniewski skonstruował go. W artykule Grundzüge eines neuen Systems 

podał komplet reguł pozwalających uprawiać grę napisami w prototetykę  

(s. 547–567). Oczywiście, poprzedził je wyjaśnieniami, na czym polega owa gra 

i w jakim sensie jest ogólniejsza od tzw. klasycznego rachunku zdań. Wskazał 

kilka dopuszczalnych początkowych układów słownych figur (aksjomatów). 

Przedstawił dyrektywy kierujące grą (s. 564–565), poprzedził je wyjaśnieniami 

występujących w nich terminów (Terminologische Erklärungen) (s. 548–563).  

Kłopotem z lekturą „reguł gry” jest ich formalny język, który od początko-

wych prostych określeń ostensywnych szybko przechodzi do pojęć o bardzo du-

żym stopniu komplikacji. 

W zasadzie metoda formalizacji Leśniewskiego polega na konstrukcji języka 

teorii: zapoczątkowuje go wypisanie aksjomatu(-ów). Jednocześnie w metajęzy-

ku podane są reguły precyzyjnie określające możliwość dołączenia kolejnych 

pozbawionych znaczenia napisów. Reguły te odwołują się jedynie do kształtów  

i położenia występujących już napisów. W ten sposób można patrzeć na teorię 

jako na przedstawianą przez formalnych arytmetyków grę. Mimo opisu teorii ja-

ko gry pozbawionych treści figur w rzeczywistości matematyk nie musi zrezy-

gnować z takich myśli. Zapoznał się z nimi na etapie opanowywania matematyki 

                                                 
9  Pisma Leśniewskiego i wielokrotne deklaracje dowodzą jego bardzo dobrej znajomość GG. 

Mimo niepowoływania się na przywoływane poglądy formalistów można domniemywać, że 

wykorzystywał jednak przeprowadzoną przez Fregego krytykę. Jak sądzę, np. wprowadzenie 

terminu „równokształtność” było wynikiem lektury krytycznych uwag z paragrafu 100 (Frege 

1903, 107–108). 
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intuicyjnej. To tylko radykalnie formalistyczny opis rezygnuje z nich. W rze-

czywistości te myśli stanowią podstawę istnienia owego opisu. Mimo wykorzy-

stywania metajęzyka Leśniewski nie podzielał przekonania wybitnego jenajczy-

ka o konieczności budowy odpowiedniej metateorii. Nie interesowały go podej-

mowane przez Hilberta metamatematyczne problemy (np. niesprzeczności, do-

wodliwości). Wykorzystywany metajęzyk służył tylko do przedstawienia teorii, 

a nie był źródłem własnych problemów. 

Twórcza energia Leśniewskiego, na którą zwracałem uwagę w początkowej 

fazie mojej wypowiedzi, nie była poświęcona tylko opisowi gry. Oprócz kon-

centracji na precyzyjnym i formalnym wyrażeniu jej reguł autor podjął się także 

innego dość rzemieślniczego zadania: próby naszkicowania kształtów używa-

nych figur. Efektem tego projektu stał się pewien system figur, w którym podo-

bieństwa i różnice między nimi ułatwiają zapamiętanie przypisanych im ruchów. 

Mówiąc językiem dosłownym, zaprojektował ideografię o dostrzegalnej mne-

motechnicznej przewadze względem innych zapisów
10

 (s. 521, 535; 590–592). 

Podjęta przez Leśniewskiego próba spojrzenia na teorię logiczną jako na grę 

nie była jedynym przedsięwzięciem tego typu wśród warszawskich uczonych.  

8 grudnia 1924 roku Leśniewski był obecny na odczycie Jana Łukasiewicza, 

który prezentował możliwość przedstawienia teorii dedukcji jako jednoosobowej 

gry polegającej na układaniu odpowiednich trapezów. Najpierw scharakteryzo-

wał „klocki”, za pomocą których można toczyć grę, przedstawił jej reguły. Pre-

zentację pomysłu zakończył uwagą, która także leży u podstaw radykalnego 

formalizmu intuicyjnego stanowiska Leśniewskiego:  

Operowanie znakami, chociażby najściślej przystosowane do dyrektyw, nie daje pewno-

ści, że nie opieramy się na założeniach intuicyjnych, ponieważ ze znakami wiążą się 

pewne intuicje dotyczące ich sensu; okoliczność ta nie zachodzi przy konstruowaniu fi-

gur gry (Łukasiewicz 1998, 129). 

Kolejny artykuł Über die Grundlagen der Ontologie pokazuje, jak dodając 

pewne nowe reguły i figury, przekształcić poprzednią grę w nową, ontologiczną 

(s. 728–729). Jak wiadomo, empiryczne przeciwności uniemożliwiły konstruk-

cję gry mereologicznej. 

Podobieństwo matematycznych teorii do szachów jest dość ograniczone. 

Istotny problem sprawiają definicje wprowadzające nowe terminy. Wielokrotnie 

podkreśla się wagę tzw. dyrektyw definiowania określających warunki wprowa-

dzenia nowych figur do gry. W 1931 roku Leśniewski przedstawił zestaw takich 

reguł w grze teorii dedukcji prowadzonej zgodnie zasadniczymi regułami Łuka-

siewicza w Über Definitionen in der sogenannten Theorie der Deduktion  

(s. 746–766).  

                                                 
10  Używam słów „proponował”, „sugerował”, ponieważ – jak podkreślał – kształt znaków nie jest 

kategorycznie związany z całością jego systemu. Jest jego przemyślaną propozycją, ale ma cha-

rakter „prywatny” i wypisane dyrektywy teorii nie zobowiązują do jego akceptacji (s. 590).  
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Chociaż podkreślałem, że dzieło Leśniewskiego nie ograniczało się do jego 

publikacji, z zadowoleniem należy powitać przedstawione tomy i mieć nadzieję 

na ich przyczynienie się do powiększenia wiedzy o twórczości autora Pism  

w stopniu odpowiadającym randze tego myśliciela.  
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Niecałkiem obiektywne i nieosobiste sprawozdanie  

z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej 

konferencji naukowej Górskie Filozofowanie: Dokąd 

zmierza filozofia? Pytanie o właściwy kierunek  

(w) filozofii „jutra”, 29–30 maja 2015 r., Schronisko 

PTTK na Hali Rysiance (Beskid Żywiecki) 

W dniach 29–30 maja 2015 r. w Schronisku PTTK na Hali Rysiance w Be-

skidzie Żywieckim odbyła się – oparta na idei Górskiego Filozofowania – ogól-

nopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Dokąd zmierza filozofia? 

Pytanie o właściwy kierunek (w) filozofii „jutra”, zorganizowana przez: mgr. 

Michała Płóciennika, lic. Maksyma Adamczaka, lic. Marcina Jakubasa oraz  

3 studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Filozofów Akademii im. Jana Dłu-

gosza w Częstochowie, Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Wro-

cławskiego oraz Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu Śląskiego. Pomysło-

dawcą i głównym organizatorem konferencji był Michał Płóciennik, reprezentu-

jący środowisko częstochowskiej AJD, która jawi się tym samym jako matecz-

nik idei Górskiego Filozofowania
1
. Konferencja ta, tym razem o charakterze 

ogólnopolskim i zorganizowana we współpracy z innymi krajowymi ośrodkami 

naukowymi, nawiązuje do zeszłorocznej studencko-doktoranckiej konferencji 

naukowej Sens – kultura – nauka. Między możliwością a koniecznością filozofo-

wania w XXI wieku, 16–17 maja 2014 r., która odbyła się w Schronisku PTTK 

                                                 
1 Warto zaznaczyć, że idea Górskiego Filozofowania jest nieco zmodyfikowaną i rozszerzoną, 

ale jednak kontynuacją cyklu konferencji naukowych opartych na idei Spotkań na szczycie, któ-

rych pomysłodawcą i inicjatorem w poprzednich latach była dr Anna Marek-Bieniasz, adiunkt 

w Zakładzie Filozofii AJD. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.17
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na Przysłopie pod Baranią Górą w Beskidzie Śląskim
2
, zorganizowanej wów-

czas przez Koło Naukowe Filozofów AJD oraz Zakład Filozofii AJD
3
. To wła-

śnie na styku tychże dwóch konferencji oraz w nawiązaniu do wspomnianych 

Spotkań na szczycie pojawiła się idea Górskiego Filozofowania, która w zamyśle 

jej pomysłodawcy oraz organizatorów ma przyświecać kolejnym tego typu 

przedsięwzięciom, co zresztą znalazło także odbicie w tzw. zajawce konferen-

cyjnej:  

Jesteśmy przekonani, że theoria i praxis tworzą w filozofii swoiste compositum, stąd na-

sze myślowe wyzwanie chcemy osadzić w klimacie górskiej wędrówki – innymi słowy 

zapraszamy na wspólne wędrowanie górskim szlakiem, połączone z filozoficzną ucztą  

i noclegiem w schronisku.  

Idea ta została także poniekąd dookreślona kilkoma wymownymi afory-

zmami na styku gór i filozofowania; i tak: na zaświadczeniu o uczestnictwie  

w konferencji została zamieszczona wypowiedź Waltera Bonattiego: „Góry są 

środkiem, celem jest człowiek. Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt, robi się to 

po to, aby stać się kimś lepszym”, zaś informacje dla uczestników konferencji 

zostały opatrzone słynną wypowiedzią George’a Leigh Mallory’ego: „Bo jest”, 

której Brytyjczyk miał udzielić, kiedy został zapytany, po co chce wspinać się 

na Mount Everest – wraz z retorycznym pytaniem, dodanym przez organizato-

rów, a mianowicie: Czy można bardziej filozoficznie?, oraz słowami Romana 

Rogowskiego, księdza, profesora oraz alpinisty: „Góry mają swoją filozofię.  

W górach «wysoki» nie zawsze znaczy «trudny» i odwrotnie – szczyty niewyso-

kie mogą być trudne do zdobycia. Góry to siła, siła zaklęta w skałę. I wierność  – 

góry są wierne. Góry są tajemnicą. Stanowią wielkie misterium. Z jednej strony 

fascynują i pociągają, z drugiej – wywołują trwogę i budzą lęk”. Ponadto 

uczestnicy otrzymali tekst, znaleziony na jednym z blogów górskich, który zna-

komicie prezentuje ideę Górskiego Filozofowania:  

Dla jednych góry to filozofia, dla innych sens życia. Myli się ten, kto uważa, że góry dla 

tych, którzy się nimi pasjonują, to tylko przeszkody do pokonania. To nie są tylko pasma 

i łańcuchy górskie, i nie jest to też zwyczajny sport. Doliny, szczyty, masywy i kotliny, 

przełęcze i granie – te pojęcia zna praktycznie każdy, nawet Ci, którzy niewiele wspól-

nego na co dzień mają z górami. Ale dlaczego jest tak, że dla prawdziwych pasjonatów 

górskich wędrówek i zdobywania szczytów te słowa mają wręcz metaliczny wymiar? 

Dlatego, że dla miłośników gór one same w sobie są filozofią życia. 

Kto wspina się po górach, ten doskonale wie, o czym tutaj jest napisane. Każdy, kto 

zimą próbuje zdobywać nawet średniej wielkości szczyty, wie, że musi być w tym coś 

                                                 
2 Sprawozdanie z tejże konferencji zob. M. Płóciennik, Sprawozdanie ze studencko-dokto- 

ranckiej konferencji naukowej „Sens – kultura – nauka. Między możliwością a koniecznością fi-

lozofowania w XXI wieku”, 16–17 maja 2014 r., Schronisko PTTK na Przysłopie pod Baranią 

Górą, „Filozofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. XI,  

s. 193–195. 
3 W skład komitetu organizacyjnego weszli wówczas: dr hab. Maciej Woźniczka, dr Anna Ma-

rek-Bieniasz, mgr Michał Płóciennik, lic. Maksym Adamczak. 
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więcej aniżeli tylko chęć uprawiania takiej czy innej aktywności fizycznej. Do gór, jako 

do filozofii życia, podchodzą wszyscy nasi himalaiści i zdobywcy naprawdę najwyż-

szych celów. Każdy, kto decyduje się na wspinanie, musi czuć respekt do miejsca, które 

chce osiągnąć. Jak wiele trzeba mieć siły i odwagi, żeby zmierzyć się z czymś, co poten-

cjalnie stanowi dla wspinających się zagrożenie? To jest właśnie mierzenie się z sensem 

swojego życia. 

Wracając jednak na ziemię, a pisząc trafniej, w niższe i bezpieczne partie gór, to tutaj 

również nie brakuje ludzi, dla których właśnie taki rodzaj aktywności jest najważniejszy. 

Jeśli Waszą pasją są tylko wędrówki po wyznaczonych trasach, ale robiąc to, czujecie, że 

życie jest w Waszych właśnie rękach, to znaczy, że również dla Was góry stały się czymś 

więcej, czymś zdecydowanie bardziej znaczącym. Wystarczy raz wejść na szczyt i poko-

nać w ten sposób własne słabości, żeby zrozumieć, jak ważne może być obcowanie  

z górskimi pasmami. 
Zachęcamy każdego do tego, żeby spróbować swoich sił i zacząć od najprostszych 

górskich ścieżek. Beskidy Śląskie czy Żywieckie nadają się idealnie dla każdego, kto do-

piero poszukuje swojego sensu życia i filozofii istnienia. Bo przecież niewiele nam trze-

ba, żeby znaleźć drogę, jaką chcemy w życiu podążać. W tym na pewno każdemu pomo-

gą góry. To, jaki budzą one szacunek, respekt i podziw, sprawi, że znajdziemy cel  

w każdej kolejnej wyprawie na górską trasę4. 

W konferencji wzięło udział 30 osób, z tego 14 (de facto 12) w sposób czyn-

ny, a więc wygłaszając referat. Uczestnicy czynni reprezentowali 6 ośrodków 

akademickich: Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet 

Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Papieski Jana Paw-

ła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet im. 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Konferencja przebiegała na dwóch przenikających się płaszczyznach, co 

zresztą odpowiada idei Górskiego Filozofowania, a więc górskim wędrowaniu  

i filozofowaniu, które poza wyraźnie wyznaczaną ramami referatów oraz ich 

dyskutowaniu przestrzenią dało się odczuć niejako permanentnie wśród uczest-

ników; co nie powinno dziwić, jako że idea Górskiego Filozofowania budowana 

jest na pogłębionym rozumieniu filozofii jako jedności dyskursu i sposobu życia, 

z niebagatalnym wymiarem wspólnotowości filozoficznej, do czego zresztą or-

ganizatorzy zachęcali w planie konferencji, pisząc:  

Rozmowa stanowi jedną z podstawowych form filozofowania, zatem bardzo zachęcamy 

nie tylko do pozajęzykowej kontemplacji, ale i współ-filozofowania, co chyba jednak jest 

skazane przynajmniej na pewne formy językowe:), a więc ogólnie rzecz biorąc – do 

współ-bycia filozoficznego. Rozmowy jak najbardziej wskazane, zasadniczo permanent-

nie, z minimalnymi przerwami na wysłuchanie, co mają inni do powiedzenia, ewentual-

nie na spanie bądź chwile górskiego zachwytu. Wierzymy, że wszyscy macie/mamy filo-

zoficzną potencję i nie zawahacie się jej użyć, tj. zaktualizować i z nami się nią podzielić! 

Szczegóły obrad konferencyjnych będziemy ustalali na bieżąco, gdyż uzależnione są 

one m.in. od czasu dotarcia do schroniska, pogody (w przypadku dobrej pogody przewi-

dujemy obrady na świeżym powietrzu) etc. Na miejscu będzie wiadomo, kiedy zacznie-

my, kiedy skończymy – to już wyższa filozofia… 

                                                 
4 Za: http://www.po.gorach.com.pl/gory-to-filozofia-i-sens-zycia/ [stan z 10.05.2015]. 
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Pierwszym etapem była wędrówka górska z Węgierskiej Górki na Halę Ry-

siankę do PTTK-owskiego schroniska
5
, stanowiącego miejsce „właściwych” ob-

rad konferencyjnych. Wędrowanie przebiegało pod czujnym okiem przewodnika 

górskiego, wiosenna pogoda dopisała, a trudy marszu rekompensowało na poły 

mistyczne obcowanie z przyrodą oraz piękne widoki. Część obradowa rozpoczę-

ła się pierwszego dnia w przestronnej sali schroniska już nieco po ostatnich 

promieniach słońca, z majaczącym przez okno zarysem masywu Pilska. Z lekką 

nieśmiałością można zaryzykować porównanie atmosfery, jaka panowała pod-

czas części stricte konferencyjnej, z tą, jaka została odmalowana przez Platona 

w Uczcie. Tego wieczora zostało wygłoszonych i przedyskutowanych 8 refera-

tów. Jako pierwszy wystąpił Olaf Strachota (UWr), który w swoim przedłożeniu 

Filozofia na straży definiowania pojęć zwrócił uwagę na niezwykle istotne za-

danie stojące przed filozofią, i to nie tylko w wymiarze językowym, a mianowi-

cie dbania – stania na straży – o definiowanie pojęć wraz z całym suponowanym 

przez tę kwestię zapleczem problemowym (sposoby definiowania, prawdziwość 

pojęć, redefiniowanie, rozmywanie etc.). Patryk Urbanik podjął zagadnienie po-

zainstytucjonalnego uprawiania filozofii, jego filozoficznego charakteru, możli-

wości i ograniczeń, wad i zalet, prezentując referat Filozofia pozainstytucjonal-

na- oderwanie czy droga do rzeczywistości?. W kolejnym wystąpieniu – zatytu-

łowanym Filozofia jako sztuka życia, Paweł Skowroński (UŚ) podjął się kry-

tycznego rozważenia ujęcia filozofii w kategoriach sztuki życia, na przykładzie 

współczesnych nurtów neostoicyzmu. Neostoicyzmowi, czytanemu w kluczu 

pomocy dla współczesnego człowieka, poświęcone było także jedno z kolejnych 

przedłożeń, tym razem autorstwa Maryi Mavko (UWr): Pomoc stoicka w życiu 

współczesnym. Między tymi dwoma referatami znalazły się refleksje mgr. Nor-

berta Bociańskiego (AJD) zatytułowane Kwestia seksu jako narzędzia kontroli 

społecznej w filozofii. Wczoraj, dziś i jutro, oscylujące wokół filozoficznych 

pomysłów sprawowania kontroli społecznej za pomocą seksu, nie tylko w kon-

tekście przeszłości, ale ich aktualności. Lic. Ewa Buchwald (AJD) w swoim wy-

stąpieniu Filozofia w szkole – szansa czy zagrożenie? poruszyła kwestię edukacji 

filozoficznej w szkole, opierając swoje przemyślenia także na własnych bada-

niach empirycznych. Co mają wspólnego coaching i filozofia, co mogą mieć, 

czy cokolwiek mogą mieć? Czy może wyniknąć coś dobrego dla filozofii z tego 

ewentualnego mariażu? Oto z kolei m.in. pytała w swojej prezentacji, zatytuło-

wanej Coaching? Gwóźdź do trumny filozofii czy jedno z kół ratunkowych dzi-

siejszej konsumpcyjnej rzeczywistości?, lic. Justyna Dudek (UP). W ostatnim 

wystąpieniu tego wieczoru Marek Sofij (UMK) przedstawił refleksje dotyczące 

społeczno-politycznych poglądów Immanuela Wallersteina, opatrując je tytułem 

                                                 
5 Trasa o długości ok. 16 km wiodła Głównym Szlakiem Beskidzkim im. Kazimierza Sosnow-

skiego i przebiegała następująco: Węgierska Górka – Żabnica – Stacja Turystyczna Abraha-

mów – Stacja Turystyczna Słowianka – Suchy Groń – Przełęcz Pawlusia – Hala Pawlusia – 

Schronisko PTTK na Hali Rysiance.  
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Świat, który mieści wiele światów. Dzień pierwszy konferencji zakończyło 

wspólne biesiadowanie i odciążone, z nie(?)zbędnych formalizmów konferen-

cyjnych, filozofowanie. 

Drugiego dnia w godzinach dopołudniowych zostało wygłoszonych 5 refera-

tów. Mgr Mateusz Kuta (UP JP II) w swoim wystąpieniu Dwie drogi współcze-

snej filozofii religii – perspektywa hermeneutyczna G. Vattimo oraz ewolucyjna 

S. Atrana porównał humanistyczne-hermeneutyczne podejście do religii autor-

stwa G. Vatimmo z perspektywą ewolucyjno-opisową zaproponowaną przez  

S. Atrana oraz wskazał ich znaczenie i konsekwencje dla dyskursu filozoficzno-

religijnego. Mgr Marek Barton (AJD) w przedłożeniu zatytułowanym „Jak 

uczynić nasze myśli jasnymi” – aktualność klasycznej filozofii pragmatycznej 

podniósł aktualność filozofii pragmatycznej w jej klasycznej wersji związanej  

z postacią i poglądami Ch.S. Pierce’a. Kolejna prezentacja, którą przedstawił 

Arkadiusz Kubiak (UWr), dotyczyła obecności filozofii w szeroko rozumianej 

kinematografii i nosiła tytuł Filozofia w kinematografii – współczesne kino wy-

sokobudżetowe a aspekt wielowymiarowości. Lic. Marcin Jakubas (UŚ) wygłosił 

referat Rola mitu i symbolu w refleksji filozoficznej, w którym podjął się namysłu 

nad miejscem, rolą i znaczeniem mitu oraz symbolu w filozofii, zwracając tym 

samym uwagę na wielowymiarowość kategorii i narzędzi filozoficznych. Ze 

względu na dość późną porę, a także zróżnicowane koncepcje co do sposobu 

spędzenia dalszej części dnia oraz formy i trasy powrotu, dwa ostatnie przedło-

żenia, tj. lic. Maksyma Adamczaka (UWr) Personalistyczna jedność teorii  

i praktyki jako odpowiedź na kryzys filozofii oraz mgr. Michała Płóciennika 

(AJD) Meditatio mortis jako uniwersalny wzorzec życia filozoficznego resp. by-

cia autentycznym filozofem, wspólną decyzją organizatorów nie odbyły się. Gór-

skie Filozofowanie kontynuowane było na kilka sposobów: nieliczna grupa po-

została w schronisku, dwie grupy wyruszyły w drogę powrotną, wybierając jed-

nakowoż odmienne szlaki
6
, zaś 4-osobowa grupa częstochowska postanowiła 

zdobyć Pilsko
7
, aby następnie przez Korbielów i Żywiec dołączyć – co akurat 

stało się w wyniku sytuacji losowych, zasługujących nota bene na stanie się tre-

ścią opowieści w formie książki lub filmu – do części powracających grup. 

Wydaje się, że cel, jaki sobie postawili organizatorzy konferencji – a mia-

nowicie nieakademicka, tj. więcej (!) niż akademicka, integracja polskiego śro-

dowiska filozoficznego z jednoczesnym ukazaniem, więcej: daniem możliwości 

udziału (swoistej inicjacji), owszem w wyjątkowości filozofii (tak jak wyjątko-

we są góry), ale poniekąd na sposób codzienny (wyjątkowości w codzienności) 

– jedność sposobu życia i dyskursu w wymiarze filozoficznej communio – został 

osiągnięty (tak bynajmniej zdawało się wynikać w przeważającej mierze z reak-

                                                 
6 Jedna grupa wybrała szlak przez Halę Boraczą do Milówki, druga zaś powędrowała do Rajczy. 
7 Grupie Pilsko, owszem, udało się zdobyć, jednakowoż tylko polski wierzchołek, gdyż w wej-

ściu na główny, słowacki wierzchołek przeszkodziła pogoda. 
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cji uczestników)
8
. Co bynajmniej nie oznacza, że nie mógł być „lepiej” osiągnię-

ty lub że obyło się bez niedociągnięć, które powinny być z pewnością przypisa-

ne odpowiedzialności organizatorów. A może należałoby powiedzieć: droga do 

celu została rozpoczęta… Wszak Górskie Filozofowanie zawiera w sobie świa-

domość bycia nieustannie w drodze; zarówno w życiu, jak i w filozofii droga 

wiedzie zawsze wyżej i wyżej, tak iż horyzont filozoficznie (przemyśliwanego) 

przeżywanego życia (a innym życiem żyć nie warto, jak uczył Sokrates) jest 

ostatecznie nieskończony… Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wyrazili 

chęć pozostania na szlaku Górskiego Filozofowania; na ile ono samo stanie się 

nowym szlakiem (w) polskiej filozofii, czas pokaże, jedno jest wszakże pewne: 

takich szlaków filozofia, nie tylko polska, potrzebuje, takiej filozofii potrzebują 

nie tylko filozofowie, ale poniekąd wszyscy; filozofii, której nie można zrozu-

mieć inaczej, niż wchodząc w nią całym sobą tak, iż jedyną możliwą odpowie-

dzią, udzielaną przez wszystkich i każdego z osobna, na wszelkie pytania i wąt-

pliwości będzie ta, jakiej udzielił Reinhold Messner w 1980 roku po zdobyciu 

samotnie i bez tlenu Everestu: „Nie ma odpowiedzi. Ja jestem odpowiedzią”
9
. 

                                                 
8 Fotorelacja z całości wyjazdu dostępna jest na stronie internetowej konferencji: 

https://gorskiefilozofowanie.wordpress.com/galeria/ [stan z 10.11.2015]. 
9 Por. M. Pacukiewicz, Grań kultury. Transgresje alpinizmu, Universitas, Kraków 2012, s. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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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