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Caroline Guibet Lafaye
CNRS  Centre Maurice Halbwachs (EHESS  ENS)
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QUEL MODÈLE POUR PENSER
LINAPPROPRIABLE?
Conceptualizing the Inappropriable: Which Pattern?
S ³ o w a k l u c z o w e: zasoby niezaw³aszczalne, zasoby wspólne, w³asnoæ intelektualna, niezbywalnoæ, wykluczanie, norma prawna.

K e y w o r d s: inappropriable, commons, intellectual property, inalienability, exclusion, legal norm.

Streszczenie

Abstract

Kwestie dotycz¹ce zasobów niezaw³aszczanych by³y dot¹d spychane na margines prawa.
Zasoby te uznawano za uboczn¹ cechê pewnych systemów prawnych odnosz¹cych siê do
niektórych dóbr, takich jak na przyk³ad zasoby
wspólne. Pomimo to, mo¿na tym zasobom
nadaæ status formalny. W tym celu ustalono najpierw podstawy do uznania czego za zasoby
niezaw³aszczalne oraz status takiego uznania.
Nastêpnie podjêto rozwa¿ania nad modelami pozwalaj¹cymi na zrozumienie, czym s¹ zasoby
niezaw³aszczalne, np. niezbywalnoæ oraz zasoby wspólne. Na koniec przeanalizowano uwarunkowania instytucjonalizacji zasobów niezaw³aszczalnych, w³¹cznie z gwarancj¹ powszechnej
dostêpnoci, zastrze¿eniem niepublicznego wykorzystania oraz zakazem wykluczania. S³owa
kluczowe: zasoby niezaw³aszczalne, zasoby
wspólne, w³asnoæ intelektualna, niezbywalnoæ, wykluczanie, norma prawna.

The inappropriable has until now been relegated to the margins of the law. It has been
thought of as an accidental property of the legal regime concerning some entities, such as
the commons. Nevertheless a positive status can
be conferred to it. This paper aims to define this
positive status. To this end, we will first identify the requirements for recognizing something
as the inappropriable and a status for it. Then,
we will consider the models in terms of which
the inappropriable can be understood, for example the inalienability and the commons. Finally, we will analyse the conditions for the institutionalization of the inappropriable, including
the guarantee of universal usability, the private
reservation of utilities and the prohibition of
exclusion.
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Classification JEL: P14, P16, Z10, B10.
Nous avons en d’autres lieux1 montré que l’inappropriable n’a pas été pensé
comme tel mais simplement en se référant à des figures de l’existant – telles que
les choses communes – ou par rapport au domaine du sacré (à l’époque romaine) ou encore conformément à des modèles juridiques du passé (tel le droit romain). Pour que l’inappropriable ne demeure pas ainsi impensé, il est requis de
trouver une détermination juridique ou un modèle normatif à partir desquels
développer une conceptualisation positive de l’inappropriable. Ce statut ne sera
fondé ni sur le sacré ni sur la «nature» des choses afin qu’il ne concerne pas que
des objets naturels mais également des produits du travail humain et d’autres
entités, telles le génome.
D’ores et déjà, l’inappropriable ne signifie pas toujours un régime de non
droit ni ne se trouve hors de toute régulation. Ainsi dès 2004 a été rédigé un projet de loi, ayant pour objet de créer, conformément à la directive 2004/35/CE du
21 avril 2004, un régime de responsabilité applicable aux dommages causés aux
biens inappropriables, que sont les ressources naturelles2. Cette disposition, eu
égard aux mécanismes classiques du droit de la responsabilité, contribue à ce
qu’entre, en 2008 dans le droit français, «le principe de réparation du dommage
écologique causé aux biens inappropriables, indépendamment de toute atteinte
à des biens ou des personnes»3. Instituer l’inappropriable suppose de poser des
normes et des interdits, susceptibles de tenir à distance l’appropriation, car celle-ci demeure le danger systématiquement mis en exergue pour récuser la non
appropriation et lui préférer d’autres régimes, autorisant des droits de propriété4.
Cet article aurait pu se donner pour objectif de délimiter le champ des objets
(choses et droits) soustraits à l’appropriation. Il visera plutôt à établir un statut
de l’inappropriable valide et pertinent pour étendre le champ des entités soustraites à l’appropriation. Cet effort impose indissociablement de penser les règles
d’un usage des choses inappropriables car le statut que nous voulons proposer
n’implique pas l’interdiction de l’usage, contrairement à ce qui a pu être le cas,
1 C. Guibet Lafaye, L’inappropriable, un impensé, [dans:] M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld
(dir.), Dictionnaire des communs, PUF, Paris 2016.
2 Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et
du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, relatif à la
res-ponsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire
dans le domaine de l’environnement (n° 916). Voir [online] <www.assemblee-nationale.fr/13/
pdf/rapports/r0973.pdf> p. 13–17.
3 Voir la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et
à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
4 Ainsi le copyleft serait préférable au motif que l’on demeurerait sinon dans un régime
consistant à «offrir des ressources gratuites aux systèmes propriétaires» (M. Xifaras, Le copyleft
et la théorie de la propriété, «Multitudes» 2010, n° 41, p. 13).
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lorsque la norme d’inappropriabilité a été invoquée, dans d’autres contextes, par
exemple en droit romain5.
D’un point de vue conceptuel et spéculatif, il est requis de distinguer ce que
le droit confond et associe: ce qui est à tous, d’une part, et ce qui n’est à personne, d’autre part. Si l’on peut, d’un côté, considérer que «ce qui est à tous»
n’est à personne individuellement (tels les biens sectionaux), en revanche, «ce
qui n’est à personne» n’est pas nécessairement à tous (ex: l’air, la mer, les eaux
courantes, l’atmosphère, l’espace hertzien, l’île de Hans6). Nous soutiendrons
que tel pourrait également être le cas de certaines choses que l’on considère aujourd’hui comme étant communes, telles les œuvres de l’esprit et les inventions
tombées dans le domaine commun, les idées et les informations reflétant les
données du monde réel. Cette ambition suppose d’affronter les interprétations
instituées du droit de propriété.
La détermination du «rapport propriétaire» varie historiquement et géographiquement. Dans la tradition nord-américaine, le droit de propriété est généralement défini comme une relation entre les personnes relativement aux choses7
alors qu’en Europe, et en particulier en France, il a été institué, après la Révolution française, en un droit absolu d’une personne sur sa chose, dans une fiction
du propriétaire-seul-au-monde-avec-sa-chose8. Bien qu’il existe une pluralité de
théories à partir desquelles appréhender la propriété (telles la théorie libérale et
individualiste, la théorie de la propriété fonction-sociale9, la théorie socialiste),
prévaut – en France au moins – une interprétation souverainiste et exclusiviste10.
La prévalence de ce paradigme constitue la conception dominante en référence
à laquelle «les auteurs [sont] ensuite obligés de décrire comme des exceptions
au principe toutes les contraintes sociales et juridiques qui pèsent sur lui)»11.
Ce modèle commun, qui fait de la propriété le droit réel le plus complet d’une
personne sur un objet matériel, domine les débats où des thèses apparemment
5

En droit romain, les animaux dont la chasse est interdite ne sont pas des choses communes «car la norme d’inappropriabilité, loin de les destiner à l’usage commun, a pour finalité
d’en interdire l’usage» (M.-A. Chardeaux, Les choses communes, préface de G. Loiseau, LGDJ,
Paris 2006, p. 164).
6 Voir article 714 du Code civil et J.B. Auby, Propriété et gestion domaniale, «Droit Administratif», Juillet 2011, n° 7, p 1.
7 J.W. Singer et al., Property Law: Rules Policies & Practices, Wolters Kluwer Law
& Business, 4ème ed., New York 2014, p. 2; voir aussi T.W. Merrill, H.E. Smith, What happened to property in law and economics?, «The Yale Law Journal» 2001, n° 2, p. 365.
8 J.-P. Chazal, La propriété: dogme ou instrument politique? Ou comment la doctrine
s’interdit de penser le réel, «RTD civ.» 2014, p. 763.
9 L. Duguit, Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État, Alcan, Paris
1908.
10 M. Xifaras, Le copyleft....
11 J.-P. Chazal, op. cit.
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contradictoires sur la juste interprétation du droit de propriété semblent s’opposer, qu’il s’agisse des thèses personnaliste de Planiol12 ou néo-personnaliste de
Ginossard, de l’extension de la propriété comme une relation d’exclusivité entre
le propriétaire et sa chose aux choses corporelles et aux droits13 ou de l’interprétation du régime juridique de la propriété à partir de la structure des choses14. Ces déterminations de la propriété ont en commun de la définir à partir,
d’une part, de prérogatives conférées au propriétaire – et inspirées du code civil
de 1804, article 544, en l’occurrence le droit d’user et de jouir de la chose – et,
d’autre part, à partir de caractéristiques qui lui seraient essentielles, telles l’exclusivité, la perpétuité, l’absoluité, l’unicité, le droit de disposer. C’est pourtant
en référence à ce cadre interprétatif restrictif de la propriété, nourri par le droit
romano-germanique et le code civil français, que nous allons tenter de dessiner
la possibilité de l’inappropriable15.
Interroger le statut de l’inappropriable, en particulier dans sa différence
d’avec le commun, pose la question de savoir pourquoi il faut s’approprier16.
L’appropriation – à la différence de la consommation ou de l’usage – n’est pas
nécessaire au développement de l’être humain17. Que risque-t-on à laisser les
choses inappropriées? Pourquoi l’appropriation serait-elle préférable à la non
appropriation régulée et contrôlée? Craint-on de ne pouvoir organiser la conservation et la gestion rationnelle de la ressource, hors de l’appropriation? Redoute-t-on, face à l’inappropriable, un défaut de responsabilité ou de responsabilisation, l’impossibilité d’une imputation de responsabilité, en cas de dommage ou
de préjudice? Nous envisagerons ces questions en identifiant, en premier lieu, les
conditions d’une pensée positive de l’inappropriable sortant les entités qu’il con12 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 5e éd., F. Pichon (éd.), Paris 1908, vol. I,
n° 2329. Contre la définition classique du droit réel, faisant de la propriété un rapport direct entre une personne et sa chose, Planiol a suggéré de la définir comme un rapport d’obligation entre des personnes (le propriétaire et le reste de l’humanité).
13 F. Zenati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, «RTD. civ.» 1993, p. 305.
14 W. Dross, Une approche structurale de la propriété, «RTD. civ.» 2012, p. 419.
15 Nous ne considérerons pas ici l’approche anglo-saxone du droit de propriété.
16 Si historiquement l’institution de la propriété privée a joué un rôle de médiation dans
les conflits entre les prérogatives individuelles ainsi qu’entre ces dernières et les besoins sociaux, nous récusons qu’elle soit la seule modalité de résolution de ce type de conflit, comme le
suggérent les travaux soulignant la fonction de la distribution des accès ou le rôle des usages
(J. Rochfeld, Entre propriété et accès: la résurgence du commun, «La bioéquité. Batailles autour du partage du vivant», Autrement, Paris 2009; P. Crétois, La propriété repensée par
l’accès, «Revue internationale de droit économique», 2014).
17 G.H. Mead, L’esprit, le soi et la société, PUF, Paris 1963; A. Honneth, La Lutte pour la
reconnaissance, Le Cerf, Paris 2000, p. 114 et sqq.; A. Sen, Commodities and Capabilities,
North-Holland, Amsterdam 1985; J. Rawls, Social Unity and Primary Goods, [dance:] A. Sen,t
B. Williams (éd.), Utilitarianism and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge 1982,
p. 164–165.
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cernerait des res nullius, c’est- à -dire des choses simplement vacantes. Nous tenterons, dans un second temps, de déterminer le cadre normatif à partir duquel
instituer l’inappropriable et identifierons certaines des conditions de sa réalisation.

1. Les présupposés d’une pensée de l’inappropriable
1.1. Sortir du régime de la valeur
Conférer un statut positif à l’inappropriable suppose de s’extraire de plusieurs
présupposés dont le premier concerne l’appréhension d’entités, biens ou choses,
à partir de leur valeur économique ou de leur possible usage marchand. Or l’inappropriabilité met en scène la mise à l’écart de certains types de biens hors de
toute appropriation: individuelle ou collective. Tracer des limites même étendues de l’inappropriable signifie indissociablement accepter qu’une part, plus
ou moins large, du reste des objets du monde demeure dans un régime marchand quoique la question essentielle réside ici dans la possibilité d’en restreindre l’extension. La redéfinition de catégories de biens sous le régime de
l’inappropriable n’exclut pas la légitimité de la propriété de certains biens matériels.
Cependant envisager la sphère de l’inappropriable de nos jours, comme ce
fut le cas par le passé, exige de sortir du régime de la valeur et de décrire «une
enclave de choses interdites d’appropriation»18, sans que celles-ci ne s’inscrivent
aujourd’hui dans le registre du sacré. Cette ambition ne peut faire l’économie
d’une réflexion sur la valeur, sur sa nature et son origine. N’y a-t-il de valeur
qu’économique et productrice de profit ou de capital? L’utilité n’est-elle que
matérielle, quantifiable et appréhendable en termes économiques?
La notion de valeur, appréhendée dans une perspective substantialiste19,
a pris sens classiquement soit à partir de la satisfaction qu’un individu tire de
l’usage de ce bien soit au regard de l’échange dans lequel l’objet s’inscrit20. La
première désigne sa valeur d’usage, laquelle dépend à la fois des caractéristiques physiques du bien mais aussi des goûts de l’individu. Elle présente un
aspect subjectif. La seconde désigne une propriété objective du bien, laquelle se
trouve déterminée socialement, à travers l’échange.

18
19

M.-A. Chardeaux, op. cit., p. 58.
Voir A. Orléan, L’Empire de la Valeur. Refonder l’économie, Seuil, Paris 2011.
20 K. Marx, Le Capital [1867], Livre I, Gallimard, La Pléiade, Paris 1965, vol. 1, p. 568
et 607.
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Dans le cadre de l’économie classique, l’origine de la valeur des biens est
liée au travail humain, notamment au temps de travail21. La valeur d’échange
d’un bien est intrinsèquement liée à sa valeur d’usage. Avec l’économie néoclassique, la théorie de la valeur-travail s’est effacée au profit de la valeur-utilité22.
La possibilité d’appréhender ce qui est sans en référer à la valeur, quand bien
même il s’agirait de la valeur-utilité, est offerte par deux approches tenant compte
soit de la destination des choses pour elles-mêmes soit de finalités humaines fondamentales. Elles reflètent une perspective critique sur le désencastrement de
l’économique à l’égard du social et du non marchand23. L’un des prérequis d’une
pensée positive de l’inappropriable consiste à envisager les entités, auxquelles
ce statut sera attribué, pour elles-mêmes, indépendamment du rapport à un agent,
à une entité extérieure à elles, comme cela a été fait par la constitution de 2008
de l’Équateur concernant la Terre-Mère, Panchamama24. Ainsi on peut dessiner
une sphère de l’inappropriable, sans s’en remettre à une logique du sacré, fondée
sur la prise en compte de la destination des choses, comme c’était le cas en droit
romain, ou encore sur la référence à l’accomplissement de besoins humains fondamentaux25.
Des perspectives n’émanant pas du champ économique proposent d’autres
regards sur la valeur que celles tirées des lectures économiques classique et
néoclassique de la valeur. Ainsi l’écocentrisme suggère qu’«une chose est bonne lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est mauvaise lorsqu’il en va autrement»26. Cette approche
récuse que l’être humain soit le point de référence et la source qui confère une
valeur aux choses. Celle-ci leur est, au contraire, inhérente, inscrite dans la Na21 Voir A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations [1776],
Gallimard, Paris 1976; D. Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt [1817,
Garnier-Flammarion, Paris 1999.
22 Nous ne récusons pas que la valeur puisse trouver d’autres interprétations en économie
(valeur du capital, la valeur comme rapport social ou norme sociale, la valeur monétaire non
marchande, la valeur comme fruit d’un accord social, d’une convention, portant à la fois sur
l’instrument de mesure et sur les conditions d’évaluation de cette valeur). Nous rappelons simplement ici les interprétations qui ont classiquement marqué l’histoire de la pensée économique
sans entrer encore dans la question des biens publics.
23 Voir K. Polanyi, La Grande Transformation: Aux origines politiques et économiques de
notre temps [1944], Gallimard, Paris 1983.
24 Voir aussi R. Lafargue, Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l’environnement.
Droit au cadre naturel et réalités socioculturelles: interdépendances et interdisciplinarité, Colloque «La réparation des atteintes à l’environnement», Cour de Cassation, 24 mai 2007. La notion d’appartenance ontologique de l’homme à la terre constitue une référence sous-jacente
à ces déterminations (voir T.C. Mac Luhan, S. Curtis (dir.), Pieds nus sur la terre sacrée, Canada 1974, p. 62).
25 P. Crétois, op. cit.
26 A. Leopold, A Sand County Almanac, Oxford University Press, New York 1966, p. 240.
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ture, dans les propriétés naturelles que tend à préserver tout écosystème. La mise
en évidence de la valeur intrinsèque des entités procède d’une perspective, non
pas économicocentrée, mais holiste et compréhensive, tenant en particulier compte de l’écosphère. L’éthique environnementale promeut également la biodiversité
sur le fondement de la pluralisation des acceptions de la notion de valeur27 voire d’une théorie subjectiviste de la valeur28. Ainsi l’écocentrisme confère un
point d’appui et une justification à la non appropriation, dans la mesure où il permet de considérer la destination des choses pour elles-mêmes29.
Il ne s’agit pas tant de déclarer l’ensemble de la nature inappropriable
puisqu’une appropriation partielle est nécessaire aux fonctionnements des sociétés humaines. Néanmoins certaines parts de la nature doivent pouvoir demeurer inappropriables, en particulier lorsque leur usage produit une désutilité
avancée. Le droit de propriété et l’inappropriation peuvent alors jouer non pas
tant en s’adaptant aux choses sur lesquelles ils portent qu’aux rôles que cellesci peuvent trouver dans la société, pour l’environnement ainsi qu’à l’égard de
l’humanité. Quels motifs justifient l’inappropriation? Deux types de motifs entrent en jeu voire en concurrence: d’une part, un souci de protection des humains et, d’autre part, des raisons intrinsèques relatives aux entités considérées pour
elles-mêmes. L’un et l’autre peuvent cependant converger, lorsque la promotion
de l’inappropriable et la protection de la nature s’opèrent, en affichant une volonté explicite de mieux protéger, de la sorte, les humains30. En somme, les deux
finalités n’ont rien d’incompatible. L’inappropriable ou la non appropriation interviennent alors comme des moyens permettant d’assurer que les populations vivent dans un environnement sain.
La défense de l’inappropriable peut, d’autre part, reposer sur la promotion
écocentriste exclusive d’un droit de la nature, au nom du seul «intérêt» des milieux environnementaux31 et du fait de la valeur intrinsèque des milieux natu27 V. Maris, Philosophie de la biodiversité (Petite éthique pour une nature en péril), Buchet-Chastel, Paris 2010; H.-S. Afeissa (dir.), Éthique de l’environnement. Nature, valeur, respect, Vrin, Paris 2007; voir aussi F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit,
La Découverte, Paris 1995; P. Viveret, Le point de vue d’un philosophe, «Revue Critique d’écologie politique» 2010, n° 38, p. 78–80.
28 J.B. Callicott, In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy,
SUNY Press, Albany 1989; idem, Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy, SUNY Press, Albany 1999.
29 Sur les dispositifs permettant d’envisager une protection de la nature indépendamment
de la référence à l’humain et son utilité, voir R. Lafargue, op. cit.
30 Les régimes juridiques définissant des espaces naturels protégés ou des réserves naturelles participent de cette protection qui se passe pas par un phénomène d’appropriation.
31 Cette dualité de motifs et de raisons au fondement de la défense de l’inappropriable
tient à ce qu’«on distingue deux versions de cette idée de faire de la nature un sujet de droit»
(L. Bégin, La revendication écocentriste d’un droit de la nature, «Laval théologique et philosophique» 1992, vol. 48, n° 3, p. 398). L’idée de faire de la nature un sujet de droit est moins
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rels. Ceux-ci et les vivants qui s’y perpétuent sont protégés en raison de leur valeur propre, indépendamment de toute considération d’utilité pour les humains.
Les préjudices causés à la nature ne sont alors pas évalués en fonction des
intérêts humains mais en fonction des besoins des objets naturels concernés32.
Dans cette double perspective, l’inappropriable – c’est-à-dire un statut réglementé de non appropriation – est susceptible d’intervenir aussi bien comme une
finalité que comme un moyen, i.e. comme un outil de protection de la nature
voire comme un vecteur de promotion d’intérêts humains. L’écocentrisme offre
une perspective intéressante, dans la mesure où il permet non seulement de sortir
de l’ethnocentrisme et par conséquent d’élargir le champ des motifs pour lesquels
une institution réglée de l’inappropriable est requise, laquelle ne reposerait pas
simplement sur la promotion et la défense de besoins humains fondamentaux. Cette
perspective a le mérite de suggérer un déplacement du regard permettant de considérer que l’être humain n’est plus la source unique du sens ni de la valeur.

1.2. S’extraire du naturalisme
a. N’y a-t-il d’inappropriable que le naturel?

L’ambition de conférer une détermination substantielle et pas simplement par
défaut à l’inappropriable ne suppose pas seulement de se tenir à distance du régime de la valeur d’utilité et d’une logique anthropocentrée. Elle exige également
de ne pas réifier ce statut et de ne pas considérer que seules des entités naturelles sont inappropriables car cette perspective a pour effet de conduire à la restriction inéluctable du champ de l’inappropriable. La doctrine juridique peut,
dans certains cas, s’appuyer sur une certaine «nature des choses», dans la détermination de ses catégories. Or s’agissant de l’inappropriable, elle lui confère un
rôle spécifique. Pourtant il n’est pas certain que le droit ait vocation à reproduire
dans la sphère normative un simple état de fait ou l’ordre du monde, c’est-à-dire
«à reproduire l’ordre de la nature dans les relations sociales» plutôt qu’à «construi[re] sa propre réalité»33.
Le droit positif, dans ses formes actuelles, ne permet pas de penser l’inappropriable parce qu’il s’en est largement remis à une détermination naturaliste
extravagante qu’il n’y paraît dans la mesure où l’univers juridique comporte nombre de sujets
de droit inanimés et fictifs tels les corporations, les trusts et les municipalités (voir C.D. Stone, Should Trees Have Legal Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, «Southern
California Law Review», 1972, n° 45, p. 450–501; M.-A. Hermitte, La nature, sujet de droit?,
«Annales. Histoire, Sciences Sociales» 2011, n° 1; R. Lafargue, op. cit.).
32 Voir C.D. Stone, op. cit., p. 450–501.
33 M.-A. Chardeaux,op. cit., p. 107.
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de ce dernier, fondée sur la dite nature des choses34. Or ce présupposé est un
écueil et conduit inévitablement à une impasse, en particulier à l’inéluctable restriction du champ des choses inappropriables.
En effet, la doctrine juridique «considère très majoritairement que le critère
des choses communes réside dans leur inappropriabilité “par nature”»35. Un recouvrement existe entre la création de la catégorie juridique de choses communes et celle d’inappropriable, d’une part, et la nature des entités, d’autre part36,
ce recouvrement donnant lieu à une occultation dans laquelle la spécificité de
l’inappropriable se dissout37. Les entités figurant aujourd’hui sur la liste des choses communes mettent en évidence ce parti pris naturaliste. Ainsi on considère
d’ordinaire que la référence à l’inappropriabilité peut être pertinente pour certains
biens (air, la haute mer) mais pas pour des biens de consommation. La catégorie
de choses communes, dans ses déterminations actuelles, ne permet pas de faire
précisément le départ entre inappropriable et biens communs. L’environnement,
par exemple «bien que qualifié de “patrimoine commun de l’humanité”38, reste
une chose commune, inappropriée et inappropriable, au sens de l’article 714 du
code civil39, dénuée de personnalité juridique»40.
L’interprétation de l’inappropriable à partir de l’existant – i.e. de ce qui, aujourd’hui, est non approprié en particulier dans le domaine naturel – conduit
à une impasse car, d’une part, elle laisserait penser que seules des entités naturelles pourraient relever du registre de l’inappropriable41. D’autre part, elle repose sur un présupposé normatif vidant de toute substance la notion d’inappropriable. En effet, dans son interprétation actuelle l’impossibilité d’enclore, d’être
enfermé dans le domaine exclusif d’une personne ou réservé42, serait le fondement ultime de l’inappropriable et la raison essentielle de l’inappropriabilité.
Cependant ne se trouve alors formulé qu’un critère par défaut de l’inappropria34
35
36
37
38

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 8.
C. Guibet Lafaye, L’inappropriable, un impensé...
Selon le préambule de la Charte de l’environnement de 2004, «l’environnement est le
patrimoine commun des êtres humains».
39 L’article 714 du code civil prévoit qu’«il est des choses qui n’appartiennent à personne
et dont l’usage est commun à tous».
40 Proposition de loi n° 546 rectifiée bis (2011–2012), déposée sur le bureau du Sénat par
M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collégues, le 23 mai 2012, visant à inscrire la notion de
préjudice écologique dans le code civil » (voir http://www.senat.fr/rap/l12-519/l12-5191.html).
41 Une exception récente à cette perspective est toutefois apportée par la dernière version
de loi sur le numérique (en cours de discussion) qui qualifie les biens immatériels non appropriés de choses communes et donne un statut juridique positif au domaine public immatériel.
42 Lorsque le bien a une valeur dématérialisée (voir J. Rochfeld, Les grandes notions du
droit privé, PUF, Paris 2013.. L’enclosure prend d’autres formes, lorsque les biens n’ont plus la
réalité matérielle d’immeubles.
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ble, en ce que serait inappropriable ce qui ne peut être approprié. Il s’agit
pourtant de penser un critère positif de l’inappropriable, au sens où certaines
entités ne doivent pas être appropriées. Dans l’appréhension par défaut de
l’inappropriable, celui-ci n’aurait d’autre fondement que factuel. Cependant cette approche a des conséquences normatives car, à ce plan, le champ de l’inappropriabilité se décrirait, par défaut, à partir du droit de clore consacré par l’article
647 du code civil français. L’impossibilité factuelle a des effets normatifs comme le statut de l’information le montre: «en raison de son ubiquité, le propre de
l’information serait donc de se dérober au “caractère exclusif de l’appropriation”»43. Néanmoins l’analyse des doctrines juridiques montre qu’un critère
fondé sur l’impossibilité factuelle de l’appropriation, de même qu’un critère
assis sur la nature des choses, ne sont pas pertinents ni suffisants pour fonder
l’inappropriable.
b. Sortir des logiques naturalistes sous-jacentes à la promotion
de l’inappropriable

Il y a en effet une impasse à conditionner l’inappropriable par un fondement
naturaliste car celui-là ne se réduit pas à des entités naturelles (ou naturalisées),
comme le suggère la considération de certains biens informationnels, culturels
ainsi que le génome humain44. Réciproquement, tout ce qui est naturel n’a pas,
par soi-même vocation, à rentrer dans le registre de l’inappropriabilité. L’ambition est donc de conférer une substance à la notion d’inappropriable sans naturaliser cette catégorie. Pourtant cet effort ne peut s’appuyer sur les développements économiques et philosophiques récents, les plus innovants, en matière de
droit de la propriété, car certains d’entre eux demeurent traversés par des logiques naturalistes. Ce naturalisme est rémanent dans l’approche d’E. Ostrom45 qui
fonde la privatisation ou la communalisation des ressources, c’est-à-dire un mode
de gestion privé, public ou commun de celles-ci, sur leur nature46. Cette logique
naturaliste persiste dans les promotions contemporaines les plus explicites du
principe d’inappropriabilité. En l’occurrence, la responsabilité à l’égard de la
nature et la justification de la non appropriation procèderaient du constat d’une
appartenance des vivants à la terre, d’un «lien pré-originaire [qui] est l’appartenance à la Terre préalable à toute perception, toute pensée et toute action, et en
43

M.-A. Chardeaux, op. cit., p. 114.
Sur l’institution des races animales comme patrimoines communs, voir J.Labatut, F. Aggeri,
G. Allaire, Étudier les biens communs par les changements institutionnels, «Revue de la régulation», Autumn 2013, n° 14, [online] <http://regulation.revues.org/10529>.
45 E. Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action,
Cambridge University Press, Cambridge  New York 1990.
46 Le terme de «nature» ne sentend pas ici en un sens métaphysique mais exprime le fait
que des ressources naturelles sont concernées.
44
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même temps condition de la perception et de l’action. Or cette appartenance
veut dire que ce n’est pas la terre qui nous appartient, c’est nous qui lui appartenons: elle est à ce niveau hors de toute appropriation, en somme inappropriable. L’inappropriabilité de la Terre engage à penser la substitution d’une relation
d’appartenance à celle d’appropriation»47. Nous verrons ultérieurement que ce
présupposé naturalisant est sous-jacent à la détermination du patrimoine commun de l’humanité.
Contre ces logiques naturalisantes et essentialistes, le droit constitue le principal instrument normatif d’institution de l’inappropriable. La «nature des choses» est un fondement non suffisant à la fois intrinsèquement mais aussi du fait
des évolutions technologiques (voir les biens informationnels, le génome humain) pour fonder l’inappropriabilité d’entités. Le droit et les qualifications qu’il
autorise et a autorisées – comme ce fut le cas en droit romain48 – permet seul
de s’extraire de ces logiques naturalistes. Inappropriabilité, indisponibilité, inaliénabilité sont des régimes juridiques fondés sur des opérations de qualifications
du droit49. Ce n’est aucunement de la nature de la chose que se déduit sa qualité
d’inappropriabilité50. Le droit joue ici un rôle majeur du fait de sa capacité
à soustraire des entités du commerce, de la sphère du marché et de la valeur
d’usage (i.e. de tout ce qui peut être considéré comme monnayable). Toutefois
c’est la fonction normative du droit plutôt que les outils offerts par le droit positif qui peuvent être utiles dans cette démarche. De façon complémentaire,
cette perspective suppose d’admettre que la propriété puisse être envisagée
comme un instrument politique51, dans la mesure où, d’une part, elle structure
les relations entre les personnes dans la cité et, d’autre part, contribue à une
régulation économique (par le jeu de la répartition des richesses) ainsi qu’
à celle des rapports politiques du fait des choix d’organisation des pouvoirs
qu’elle reflète.

47

Y.C. Zarka, L’inappropriabilité de la Terre, A. Colin, Paris 2013. Cette conception n’a
rien d’original car elle décrit le rapport à la terre de société non occidentale, kanak par exemple, pour laquelle la terre est un élément de l’identité de l’homme kanak (voir F. Trolue, Le Kanak, le clan et la terre, «La Terre» – actes du 6ème colloque C.O.R.A.I.L. Nouméa 27 au 29
octobre 1993, CORAIL BP 2448 Nouméa).
48 Voir Y. Thomas, La valeur des choses. Le droit romain hors la religion, «Annales. Histoire, Sciences Sociales» 2002, 57ème année, n° 6, p. 1440.
49 La qualification juridique consiste à dire un phénoméne en termes juridiques.
50 Voir aussi M.-A. Chardeaux, op. cit.
51 Voir C. Guibet Lafaye, Philosophiques, «Revue de la Société de Philosophie du Québec»,
Montréal (Canada), printemps 2014; J.-P. Chazal, op. cit., p. 763.
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1.3. Sortir du régime du droit positif contemporain
Envisager l’inappropriable indépendamment du sacré et de la nature des choses suppose de s’écarter de la division des choses en patrimoniales et extrapatrimoniales ainsi que d’une tradition juridique reposant sur la distinction entre droit
divin et droit humain, telle qu’elle existait en droit romain52. Cette dernière n’est
plus d’actualité. Néanmoins elle réserve une place à des «choses publiques qui
sont soustraites à l’aire d’appropriation par un acte du droit public afin que leur
usage soit commun à tous»53. «Les choses de droit divin et les choses publiques
ont cela en commun d’être inappropriables et, par là même, indisponibles et
inévaluables»54. Cette tradition met en évidence la fonction du droit dans l’institution des limites – i.e. du champ d’extension – de l’inappropriable puisque
l’inappropriabilité des choses communes, par exemple, a été organisée par le droit
afin de garantir l’usage commun à tous55. D’ores et déjà, le droit a constitué
un instrument pour garantir une jouissance commune de certaines choses hors
du ressort de la propriété. C’est dans cette perspective que la catégorie de l’inappropriable a un rôle à jouer et que le droit entre en jeu.
Le droit et, plus précisément, la qualification juridique interviennent comme
des processus susceptibles de dissocier ce qui est inappropriable de fait – ce qui
signifie inapproprié de fait (ce sont alors les choses sans maître) – de ce qui est
inappropriable en droit. L’opération de qualification juridique est tout à la fois
fondamentale et fondatrice56, puisqu’elle seule permet que certaines entités soient devenues des choses communes ou deviennent inappropriables. L’espace
hertzien et l’espace extra-atmosphérique en offrent une illustration. La qualification juridique est fondamentale car elle institue l’usage ou la (les) fonction(s)
reconnue(s) à l’entité considérée. Elle peut intervenir dans l’identification de
frontières renouvelées de l’inappropriable voire dans le renouvellement de son
sens et de sa substance, pour autant qu’il doit être envisagé, comme nous le verrons, indépendamment de la référence au commun. Ce processus de qualification est à même de constituer un outil décisif permettant de tracer le champ des
entités susceptibles d’être soustraites à l’appropriation. Néanmoins assumer ce
rôle suppose de reconnaître que la vocation du droit n’est pas de reproduire, dans
la sphère normative, un simple état de fait ou l’ordre du monde, c’est-à-dire de
« reproduire l’ordre de la nature dans les relations sociales»57.
52
53

Y. Thomas, op. cit., p. 1433.
Ibidem, p. 58; nous soulignons.
54 Ibidem, p. 58.
55 Voir ibidem, passim.
56 Voir M.-A. Hermitte, Le droit est un autre monde, «Enquête» 1999, n° 7, [online]
<http://enquete.revues.org/1553> (mis en ligne: 2.02.2009).
57 M.-A. Chardeaux, op. cit., p. 107.
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1.4. Sortir du régime de la propriété et de la logique
de lexclusivité
Instituer l’inappropriable suppose ultimement de sortir du régime de la propriété, c’est-à-dire du régime des choses appropriées et appropriables mais également de ne pas le résorber dans le statut du commun. Il ne s’agit pas de défendre l’idée que tous les objets ou entités devraient être inappropriables mais que
ce statut doit être étendu à certaines d’entre elles. Cette ambition suppose notamment de penser un type de rapport au bien qui maintienne la chose hors du
rapport d’appropriation58 et dont l’inaliénabilité constitue une première étape, un
premier modèle. Des formes minimales d’usage – permettant la survie et la reproduction vitale – ne constituent pas un problème en soi. En revanche, l’extension indéfinie de l’appropriation privative est problématique.
La sortie hors du régime de la propriété de certains types de biens est parfois évoquée par des juristes demandant: «pourquoi est-il indispensable de concevoir les biens publics comme des objets de propriété?»59. Les arguments allégués
pour récuser cette possibilité sont insuffisants. Le premier veut que si les biens
publics étaient inappropriables, ils ne se distingueraient pas des biens privés, ce
qui aurait pour effet la disparition du champ des biens publics. Cet argument est
pourtant erroné car l’inappropriable ne constituerait alors qu’une propriété accidentelle des biens publics, déclarés inaliénables et non appropriables. La confusion tient, une nouvelle fois, au présupposé identifiant ce qui est non approprié
à ce qui est vacant ou toujours en voie d’appropriation, toujours disponible pour
ou susceptible d’appropriation mais c’est une erreur interprétative, une erreur du
jugement60.
Une seconde critique soulève la question de la gestion de biens non appropriés et de son efficacité. Le régime de l’inappropriable que nous voulons esquisser n’est pas antinomique de la gestion. Bien au contraire, il appelle une réglementation stricte sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. La question essentielle consiste à identifier les instances assumant cette responsabilité qu’elles
soient publiques ou communautaires. Il convient donc d’envisager une gestion
et une responsabilité pour l’inappropriable dont le régime ne soit pas celui des
choses sans maître, laissées vacantes et soustraites à toute législation.
58 S. Vanuxem, Les choses saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-milieux,
«Revue interdisciplinaire d’études juridiques», 2010, n° 1, vol. 64, p. 123–182.
59 J.B. Auby, op. cit., p. 1.
60 Les «fardeaux du jugement» (J. Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press,
New York 1993) relèvent, en premier lieu, de l’usage même de la raison théorique et concernent, par
exemple, des erreurs dans l’administration de la preuve. De même, des erreurs du jugement peuvent
se nicher dans la diversité des interprétations suscitées par ces démonstrations. Bien évidemment
les erreurs de logique ou de raisonnement ne sont pas les seules sources des conflits d’opinions.
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2. Quel modèle pour l’inappropriable?
2.1. L’inaliénabilité, modèle de l’inappropriable?
La détermination positive de l’inappropriable – irréductible au statut de res
nullius, choses vacantes ou simplement sans maître – peut être recherchée en
suivant plusieurs pistes. Notre ambition est à la fois d’identifier une détermination positive de l’inappropriable, qui ne soit ni la vacance ni le commun, et
d’esquisser les linéaments d’un régime adéquat pour ces entités61. La première,
pour ce faire, se trouverait du côté du Code civil. L’inaliénabilité s’offrirait comme un modèle alternatif. On pourrait penser que cette catégorie introduit un autre type de rapport au bien maintenant la chose hors du rapport d’appropriation.
Un bien matériel est inaliénable, lorsqu’il ne peut être aliéné, c’est-à-dire ni cédé,
tant à titre gratuit qu’onéreux, ni grevé de droits réels. Le terme est utilisé, au
figuré, pour désigner ce qui ne peut être retiré ou ôté, ce qui appartient de manière intangible à quelqu’un, à quelque chose. Ainsi la notion d’appropriation est
présupposée par le terme car ce qui est inaliénable est ce dont on ne peut perdre
la propriété. Sont par exemple inaliénables le droit moral62, les domaines de
l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics63. Les collections publiques nationales sont inaliénables en Espagne. Tel est également le cas
en Italie, où le code civil pose le principe de l’inaliénabilité des collections publiques appartenant à l’État ou aux collectivités territoriales. L’inaliénabilité ne
concerne que des choses hors commerce mais placées en la possession d’une
entité. Elle ne peut donc constituer un modèle de l’inappropriable qu’à condition de repenser le postulat de départ, c’est-à-dire que la chose ne doit pas être
appropriée.
En revanche, le principe de non patrimonialité qui s’incarne dans l’indisponibilité du corps humain est plus adapté pour penser l’inappropriable. Il en constitue un proxy. Le Code civil établit la non patrimonialité du corps humain, de
ses éléments et produits: «Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial» (art. 16-1, al. 3); ou encore: «Les con61

Statut juridique ne se réduisant pas à des dispositions protégeant les biens inappropriables d’éventuelles appropriations privatives, en conférant par exemple à des parties, ayant
intérêt à agir, le droit de revendiquer contre ces appropriations.
62 L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle énumère les différents caractères
du droit moral qui est un droit «attaché à la personne». Il dispose que le droit moral «est
perpétuel, inaliénable et imprescriptible». En outre, le droit moral est insaisissable. Il constitue
un principe d’ordre public par conséquent il ne peut être aliéné par convention. L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité.
63 La reconnaissance du droit coutumier, via la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999,
art. 18 admet que «Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables» – JORF, 21 mars 1999, p. 4197 sqq.
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ventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain,
à ses éléments ou à ses produits sont nulles» (art. 16-6, 16-7 et sqq.). Contrevenir à ce principe expose à des sanctions pénales (voir Code pénal, art. 511-2, art.
511-4).
2.2. Le commun, un modèle pour penser l’inappropriable?
L’inappropriable semble également pouvoir être précisé à la lumière de ce
que sont les choses communes et de ce que le droit des choses communes – ou,
en droit romain, des choses publiques – nous apprend, en particulier du point de
vue de leur usage.
Ainsi la détermination du patrimoine commun de l’humanité – et les objets
qui entrent dans son champ64 – pourraient a priori constituer un modèle pour
penser, de façon renouvelée, l’inappropriable. Pourtant trois raisons au moins
expliquent qu’elle n’ait pas cette vocation: d’une part, du fait du présupposé
naturaliste qui est à son fondement; d’autre part, en raison de la notion de «patrimoine», qui lui est inhérente et qui n’a rien d’anodin; enfin parce que l’application de la catégorie de «patrimoine commun» a été étendue vers des ressources
appropriées et sous souveraineté nationale, ce qui a eu pour effet que des ressources, incluses dans ces patrimoines, peuvent aujourd’hui être non appropriées mais
aussi appropriées par une collectivité, voire laissées aux mains d’un propriétaire
privé ce qui conduit à faire basculer l’inappropriable vers de l’approprié.
L’inappropriable, dans la détermination du «patrimoine commun de l’humanité» demeure un accident – au sens où la métaphysique le distingue de la substance65 – i.e. une caractéristique accidentelle de l’entité considérée. Ce n’est
donc pas encore du côté de cette notion qu’il faut chercher un modèle de l’inappropriable car elle s’inscrit, de façon persistante, dans le registre de la patrimonialité66. Comme nous l’avons vu, envisager l’inappropriable suppose de s’écarter de la division des choses en patrimoniales et extrapatrimoniales. Il ne s’agit
pas seulement, comme dans la jurisprudence de l’époque impériale, de penser des
«choses relevant d’un patrimoine qui n’appartient à personne», ce que le droit
romain désignait sous l’expression de res nullius in bonis et qui se distinguent
spécifiquement des choses communes à tous, i.e. des res communes, mais d’ad64

«Le “patrimoine commun de l’humanité” ne s’applique et ne protège explicitement que
la lune et les corps célestes, les fonds marins et les sites du Patrimoine mondial, la haute mer,
l’espace extra-atmosphérique, l’Antarctique, le spectre des fréquences radioélectriques, le patrimoine culturel (archéologique et artistique) et le patrimoine naturel (espaces et espèces sauvages)» – N. Belaidi, A. Euzen, De la chose commune au patrimoine commun, «Mondes en développement», 2009, n° 145, p. 55–72.
65 R. Descartes, Méditations métaphysiques [1641], Garnier-Flammarion, Paris 2009, VI.
66 Voir F. Ost, op. cit.
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mettre que certaines choses puissent n’entrer dans les limites décrites par aucun
patrimoine.
Du point de vue des entités susceptibles d’échapper à cette patrimonialité, on
ne compterait pas simplement des items naturels mais aussi des biens culturels,
dont certains sont déjà inscrits dans ce «patrimoine commun de l’humanité» et
placés sous gestion publique car ces biens relèvent d’intérêts communs à la communauté voire à l’humanité.
Toutefois les outils d’interprétation et d’institution de l’inappropriable sont
moins à chercher du côté des objets et entités aujourd’hui inscrits dans le patrimoine commun de l’humanité et de la législation qui les régit, que du côté de la
conception renouvelée des droits de propriété, associée à l’analyse des communs,
i.e. en référence au paradigme des «faisceaux de droits» (bundle of rights)67. Ce
schéma interprétatif est fructueux en ce qu’il suppose d’envisager la propriété
– et le rapport à l’existant – non plus comme le rapport d’un individu à une chose,
mais comme un rapport entre individus concernés par cette dernière. Ce faisceau
est constitué de droits et d’obligations, attribués à des individus. Ceux-ci règlent
les relations interindividuelles concernant l’usage et la gestion des biens matériels ou immatériels68. Ces droits statuent également sur les conditions d’accès
et d’usage de la ressource, sur la possibilité de s’en approprier les résultats et
d’en tirer des revenus, sur la possibilité de la gérer individuellement ou de participer à sa gestion collective. Ils anticipent enfin les possibilités de cession entre
individus de ces droits.
Cependant cette première étape ne suffit pas pour instituer l’inappropriable.
Pour que le commun constitue le modèle à partir duquel appréhender ce dernier,
il faut encore pouvoir extraire les biens communs de la problématique de l’appropriation69. En effet, le commun se distingue de l’inappropriable en ce que celui-ci
67 «Property is, therefore, not a single absolute right, but a bundle of rights. The different
rights which compose it may be distributed among individuals and society – some are public
and some private, some definite, and there is one that is indefinite. [...] It is merely a definite
restriction upon the unlimited control which belongs to the individual» – J.R. Commons, The
Distribution of Wealth, Macmillan and Co, Londres 1893, p. 92.
68 Sur la question des communs, voir Autour d’Ostrom: communs, droits de propriété et
institutionnalisme méthodologique «Revue de la régulation» 2013, n° 14, 2e sem., [online]
<http://regulation.revues.org.gate3.inist.fr/10287>.
69 Les défenseurs du commun estimeront que l’usage introduit un nouveau rapport à l’appropriation. Il demeure que celui-là implique des communautés auxquelles l’usage demeure
réservé: «un groupe d’individus est considéré comme partageant des droits de propriété commune lorsque ces individus ont au moins formé des droits collectifs de gestion et d’exclusion en
relation avec un systéme de ressource définie et des unités de ressources produites par ce
systéme» (E. Ostrom, Private and common property rights, [dans:] Encyclopedia of Law and
Economics, vol. II: B. Bouckaert et G. De Geest (dir.), Civil Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham (GB) 2000, p. 332–379, p. 342, nous soulignons).
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ne doit permettre aucune appropriation exclusive fut-elle fragmentaire70. De même,
ce que l’on désigne aujourd’hui par «les communs» relève encore du registre de
la patrimonialité71. Dans les faits, les commoners restent dans une logique propriétaire72 et se trouvent à gérer, au sein du ou des communs, des problématiques analogues à celles qu’imposent les relations entre propriétaires privés, notamment des enjeux d’exclusion, d’appropriation limitée de la ressource73.
Au plan conceptuel, on a récemment voulu effacer la différence (la frontière)
entre le commun et l’inappropriable, en considérant qu’«il institue quelque chose d’appropriable comme inappropriable, au sens où le droit absolu d’un individu
est interdit: si le commun est à instituer, il ne peut l’être que comme inappropriable, en aucun cas comme l’objet d’un droit de propriété»74. Cette inappropriabilité activement entretenue n’est pas à comprendre sur le modèle de l’usufruit. En
effet, celui-ci suppose un «nu-propriétaire»: il n’y a d’usufruit que concédé par
un propriétaire à un usufruitier75. Or ici il n’y a pas de propriétaire du tout.
Le commun ne peut être un modèle pour penser l’inappropriable, si ce n’est
comme barrage à l’appropriation privative individuelle. L’identification évoquée
ne confère pas encore le contenu substantif positif à l’inappropriable que nous
recherchons76 car, dans le commun ainsi conçu, l’appropriation est possible, mais
suspendue à la réciprocité77, tenue pour fondamentale, et conditionne l’usage, qui
est premier. Il n’est pas absolu, ni public, ni privé, mais dépendant de l’usage
qui est fait, eu égard au contexte et aux résultats auxquels la réciprocité aboutit.
«S’approprier» renvoie donc ici plutôt à «rendre propre à» un certain usage78,
plutôt que soustraire une chose à l’ensemble de celles qui sont vacantes. L’usage est ordonné aux autres usages, il est communisé79. On trouve en droit romain
un statut relativement proche, un «public» qui n’est pas pour autant de propriété
étatique.
70 C. Guibet Lafaye, L’inappropriable, un impensé... Les biens informationnels constituent
des «quasi choses communes» puisqu’ils empruntent à la chose commune l’élément caractéristique
de leur régime (i.e. l’usage commun), alors même qu’ils ne satisfont pas à un critére essentiel
de la notion d’inappropriabilité – voir M.-A. Chardeaux, op. cit., p. 405.
71 Voir E. Ostrom, Governing the Commons...
72 Voir M. Xifaras, Le copyleft...
73 Voir infra 2.3.
74 P. Dardot, C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte,
Paris 2014, p. 233. La position assumée par ces auteurs peut être contestée du fait qu’elle présuppose une conception très étroite de la propriété comme droit absolu or la réalité et le droit démontrent le contraire (voir J.-P. Chazal, op. cit.).
75 P. Dardot, C. Laval, op. cit., p. 245.
76 Voir C. Guibet Lafaye, L’inappropriable, un impensé...
77 P. Dardot, C. Laval, op. cit., p. 258.
78 Ibidem, p. 273.
79 Ibidem, p. 581.
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Néanmoins, dans ces approches, le statut de l’inappropriable demeure à chaque fois dissout dans celui d’autres entités, communes ou publiques, et ultimement dans l’approprié. La catégorie du commun pour autant qu’elle laisse une
place à la possibilité de l’appropriation privative ou collective est donc insuffisante. Les frontières et les modalités de l’appropriation, abordées en référence
au paradigme de la propriété privée, doivent donc être repensées et c’est à cette
fonction que la catégorie d’inappropriable peut être convoquée.
2.3. Conditions d’institution de l’inappropriable
a. Garantir l’usage de tous

Lorsque l’inappropriable est pensé sur le modèle des choses publiques dont
le statut, en droit romain, est tel qu’elles sont affectées à l’usage commun, la
question essentielle se résume à la garantie d’un usage commun des entités considérées demandant simplement à être réglementé. Jusqu’ici l’inappropriable a été
institué juridiquement en vue de fonder l’accès pour tous et l’usage de tous. Notre objectif est d’envisager la catégorie de l’inappropriable, indépendamment de
cette perspective, c’est-à-dire de façon non instrumentale, ou qui ne soit ni anthropologiquement ni économiquement centrée80. Un statut d’inappropriabilité se
justifie, lorsque sont notamment pris en considération des principes de satisfaction égale des besoins fondamentaux ou encore des possibilités augmentées de
satisfaction de ces derniers, d’accomplissement humain, d’accès de tous à un
environnement sain, de préservation des externalités liées à l’usage des biens81,
d’utilité commune ou publique82, et une plus grande prise en compte des intérêts
des générations futures et de l’environnement. L’appropriation privée de ressources mettant en jeu «l’intérêt d’une collectivité de personnes» «pose explicitement
la question du maintien sans nuance du paradigme de l’appropriation privée qui
aboutit en effet à une privatisation de ressources pouvant être regardées comme
vitales ou nécessaires à la subsistance d’un groupe d’individus»83.
Incontestablement, la référence à «l’usage» et la création de droits qui lui sont
relatifs permettent d’aborder sous un nouveau jour les rapports d’appropriation
et les droits de jouissance. En ce sens, l’accès, l’ouverture à tous des accès aux
choses84 constituerait une étape préliminaire, une modalité d’institution de l’inap80
81

Le droit, réinvesti de façon normative (cf. supra), constitue alors un outil indispensable.
I.e. ce qui suppose que l’on ne puisse user ni s’approprier une entité en négligeant les
droits des autres, les externalités négatives sur autrui.
82 La logique de l’utilité publique, présidant à l’usage des biens publics, est l’un des termes
de référence devant être considéré dans l’institution de l’inappropriable, le public devant toutefois
s’entendre au-delà des frontiéres nationales et des personnes désignées comme publiques.
83 J. Rochfeld, Entre propriété et accès..., p. 71.
84 P. Crétois, op. cit.
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propriable mais elle n’en épuise pas la substance85. Elle constitue cependant
une piste intéressante dans la mesure où le rapport à l’entité inappropriable pourrait être pensé sur le mode de l’accès ou de l’usage sans appropriation possible. L’accès ne représente qu’une condition de possibilité, d’implémentation ou
de réalisation d’une logique de l’inappropriable, au même titre que la réservation exclusive temporaire des utilités ainsi que nous allons le voir. Pas plus qu’il
ne s’épuise dans le commun, l’inappropriable ne se résout dans l’accès. Ce dispositif est toutefois pertinent pour les ressources immatérielles et culturelles car
l’accès peut être autorisé, sans que ne soient délivrés de titres de propriété et
indépendamment de tout droit de propriété, en mobilisant des finalités non économiques, des motifs concernant des besoins fondamentaux ou d’accomplissement humain, des raisons d’utilité collective ou sociale, des principes d’équité
et de justice (equity, fairness) plutôt que d’efficacité dans l’allocation des ressources86. Tous les hommes – y compris les générations futures – ayant un droit
sur les ressources, devraient avoir droit à la part des ressources nécessaires à leur
activité car il est illégitime que le droit des uns entrave celui des autres de s’accomplir. Deux principes s’associent: l’interdiction d’empêcher ou de rendre impossible l’accomplissement d’autrui et un droit créance de tous aux ressources,
sans lesquelles ils se trouveraient dans l’impossibilité totale de s’accomplir.
L’institution de l’inappropriable, pour autant qu’elle n’implique pas de récusation de l’usage, présuppose une finalité spécifique ainsi qu’une gestion particulière87. Cette finalité implique de prendre en considération des objectifs d’usage et des bénéfices partagés mais également la conservation des ressources pour
les générations futures. Elle actualise une responsabilité intergénérationnelle88.
85 En effet, les utilités, les accès sont ce qui reste disponible de la chose, lorsqu’elle n’est
pas appropriable. En outre, la notion d’accès permet d’élargir le spectre des ressources concernées par les déclinaisons de l’inappropriable. Enfin la perspective ouverte par le souci des
accès permet d’éviter le naturalisme (ex: éducation, culture, etc.) inhérent à la référence à l’usage. En Afrique de l’Ouest, on distingue deux niveaux de «maîtrise» de la ressource foncière: la
«maîtrise de l’usage» (de la terre) et la «maîtrise du contrôle» (de l’usage de la terre) – J. Bouju, La malédiction, l’honneur et la spéculation, «Bulletin de l’APAD», [online] <http://apad.
revues.org/4006> (mis en ligne: 15.06.2009). La seconde s’articule dans «l’accés à la ressource» et dans «le prélèvement de la ressource» (conféré par l’appartenance lignagère). La
«maîtrise du contrôle de l’accès à la ressource» se décompose encore en deux maîtrises: la «gestion de la ressource» (la capacité d’autoriser et d’organiser l’accés et le prélévement) et enfin
«le pouvoir d’exclure», détenu par des «maîtres de la terre» ou des «chefs de terre».
86 O.R. Young, The politics of international regime formation: managing natural resources
and the environment, «International Organization» Summer 1989, n° 43(3), p. 368; C. Albin,
Negotiating International Cooperation: Global Public Goods and Fairness, ECPR Pan-Eureopean International Relations Conference, The University of Kent, September 2001.
87 Comme c’est déjà le cas avec le régime d’affectation que désigne le terme de «patrimoine».
88 Voir H. Jonas, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Le Cerf, Paris 1979.
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La prise en compte de «finalités» et de «bénéfices ou de bénéficiaires», dans une
perspective de non appropriation, impose que ces bénéfices concernent les
générations présentes et futures, c’est-à-dire «tous les individus nés et à naître».
La gestion des ressources non appropriables doit donc s’effectuer en faveur des
intérêts de la communauté intéressée et, plus largement, en faveur de l’humanité
– aussi difficile soit-il de cerner les bénéfices dont celle-ci puisse jouir. Elle peut
s’opérer «sous l’égide d’une entité impartiale qui représente cette dernière (et non
d’un État en particulier)»89.
Cette perspective pourrait s’appuyer sur des dispositifs juridiques associant
des termes systématiquement pensés en corrélation, tels les couples droits/ devoirs, possibilité (privilege)/ non-droit, pouvoir/ responsabilité (liability), immunité/ incapacité90. Dans ce cadre, se dessine un réseau complexe d’attributions
et de devoirs entre les individus au sujet des choses, susceptible d’être adapté
aux situations, de sorte que la fonction de la propriété et de la non appropriation
permettent à la fois de satisfaire les intérêts des titulaires de droit de propriété,
de conférer une réalité au souci du bien commun, et de permettre un arbitrage
politique entre ces entités91. Propriété et non appropriation ne sont plus à penser dans la logique d’un droit réel complet d’un individu sur une chose mais comme des constructions politiques, usant d’une technique juridique de distribution
des droits, des devoirs, des possibilités, des responsabilités et des immunités entre les entités concernées ou les parties prenantes.
Cette distribution des droits, des possibilités d’usage ou d’accès s’appuierait
avec profit sur la classification des règles proposée par E. Ostrom92. Dans ce
modèle à sept entrées figurent des règles de «position» (position rules) définissant les différentes positions ainsi que les actions qui leur sont attribuées. Les
règles d’entrée/sortie (boundary rules) précisent l’éligibilité à ces positions et les
conditions dans lesquelles un individu peut accéder et quitter (par choix ou obligation) une position. Les règles de choix spécifient, dans le cours du processus
89 J. Rochfeld, Penser autrement la propriété: la propriété s’oppose-t-elle aux «communs»?,
RIDE 2014.
90 W. Hohfeld, Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning ,
«23 Yale Law Journal» 1913, n°16, p. 30. Lorsque propriété il y a, celle-ci suppose que le propriétaire, en tant que titulaire d’une fonction, est indissociablement investi de responsabilités,
liées à l’exercice de cette dernière et variant selon les circonstances.
91 Voir J.-P. Chazal, op. cit., p. 763.
92 Cette classification en sept types de règles (E. Ostrom, Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2005, chap. 7) présente une vertu heuristique, permettant d’élucider les interactions entre acteurs, occupant des positions distinctes
dans le processus décisionnel, et ayant des capacités d’action variables, s’ancrant dans des formes de contrôle et s’appuyant sur des informations données. Ces capacités d’action dépendent
également du contrôle des conséquences vraisemblables de leur agir ainsi que de leurs coûts et
des bénéfices qui en sont attendus (voir E. Ostrom, X. Basurto, Crafting analytical tools to study institutional change, «Journal of Institutional Economics» 2011, n° 7, p. 323).
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décisionnel, les actions possibles, imposées ou interdites, et liées à chaque position. Les règles d’attribution du contrôle (agrégation rules) définissent le niveau de contrôle des individus sur les actions ou la mise en œuvre d’une activité.
Les règles d’information agissent sur le niveau d’informations disponibles concernant les actions des parties prenantes et les liens entre actions et résultats. Les
règles de payement, ou règles de contribution et de rétribution (payoff rules), affectent les coûts et les bénéfices en fonction des actions des agents et des résultats. Les règles de cadrage – ou règles de ciblage des usages des ressources (scope rules) – définissent les conséquences et leur acceptabilité. Cette approche
analytique permet d’envisager des combinatoires et des configurations institutionnelles appropriées93, au sein desquelles des allocations de droits et d’obligations
(et des coûts et bénéfices) s’opèrent entre les parties prenantes.
Lorsque les finalités précédemment évoquées (en particulier de préservation
des intérêts des communautés ainsi que des générations présentes et futures) sont
assurées et que l’usage commun est garanti et réglé d’une façon s’imposant
à tous, l’appropriation est inutile. Contrastant avec la représentation apparemment figée du rapport entre l’individu et l’objet du modèle souverainiste, les
règles susceptibles de régir l’usage se révèlent d’une extrême richesse et complexité. La réglementation des usages assure l’inutilité de l’appropriation. Le
passage à cette dernière n’a rien d’inéluctable puisqu’inappropriable ne signifie
pas inutilisable et que des choses inappropriables ont été utilisées ou sont utilisées, comme l’air, l’espace hertzien, et antérieurement les temples et les espaces sacrés, du forum ou de la basilique à l’époque romaine. Autrement dit, le statut d’inappropriabilité n’interdit pas l’usage ni l’usage collectif. Ils ne sont
aucunement incompatibles.
L’environnement et certains milieux naturels pourraient aujourd’hui aussi
bien se comprendre sous la modalité de l’inappropriable qu’à partir de la considération d’un usage commun. La chose commune se caractérise par l’usage
commun qui l’entoure et l’impossibilité de son appropriation privative. Rien
n’empêcherait, en effet, de mobiliser la catégorie de l’inappropriable pour
appréhender ces entités, sauf à croire que l’on ne puisse s’opposer à l’appropriation privative qu’en instituant une propriété collective ou commune. Toutefois
notre ambition n’est pas de soutenir que tout ce qui est commun pourrait être
déclaré inappropriable mais de montrer que, pour certaines entités, l’appropriation et le statut de la chose commune sont inutiles. Pour les logiciels libres, nous
verrons que le statut aménagé d’appropriation est même contre-productif, puisque
l’usage et l’exploitation individuelle des dérivés ou des modifications de ces lo93 Voir O. Weinstein, Comment comprendre les “communs”: Elinor Ostrom, la propriété et
la nouvelle économie institutionnelle, «Revue de la régulation» 2013, n° 14, [online] <http://regulation.revues.org/10452>.
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giciels ont conduit à des dérives, i.e. à des appropriations privatives abusives. Les
déclarer inappropriables privativement, par des particuliers quand bien même ils
auraient contribué à la création, aurait évité ces écueils.
b. La réservation privative des utilités

Certaines innovations juridiques offrent des pistes pour penser des droits qui
seraient attachés à des entités déclarées inappropriables. Elles dessinent des modalités d’usage et d’accès à des entités soustraites à la sphère de l’échange. Le
copyleft sans constituer un modèle interprétatif de l’inappropriable en tant que
tel, propose des orientations à la fois pour sortir de l’exclusivisme propriétariste
et pour envisager des statuts, autorisant un usage de l’inappropriable et donc des
outils susceptibles de lui conférer réalité et crédibilité. L’inappropriable signifie
l’exclusion de l’appropriation, c’est-à-dire pas seulement des tiers mais de tous
ou de toute forme d’appropriation.
Dans cette perspective, la propriété intellectuelle, le modèle réservataire de
la propriété94 ou encore le bénéfice de jouissance spéciale d’un bien95 méritent
d’être explorés96. La réservation privative des utilités d’un bien ou encore l’interprétation de la propriété comme un privilège temporaire (conformément à ce
qu’elle a pu être, dans certains cas, durant l’Ancien Régime) interviennent comme des outils permettant de dissocier l’appropriation de l’usage97 et, ce faisant,
de concevoir une utilité, un usage de choses qui par ailleurs seraient déclarées
inappropriables. L’inappropriable pourrait s’incarner dans une juridiction minimum, consistant en une clause de non appropriation, la question étant ensuite de
réglementer l’usage – ce point ayant été abordé supra en 2.3.a. Les logiciels libres pourraient être déclarés non susceptibles d’appropriation, toute appropriation pouvant faire l’objet de sanctions judiciaires. La question anthropologique
et philosophique serait ensuite de savoir si les gens y travailleraient de façon comparable, s’ils ne pouvaient se les approprier. Le contester revient à récuser le prin94 Voir R. Stallman, J. Gay (dir.), Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard
M. Stallman, Free Software Foundation 2002; M. Xifaras, Le copyleft..., p. 3
95 Voir arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 3éme Audience publique du 31 octobre 2012.
96 R.-J. Pothier (Traité du droit de domaine de propriété, Debure-Orléans, Rouzeau-Montaut, 2ème éd., Paris 1766, vol. I, n° 5) suggérait déjà que les prérogatives du propriétaire pouvaient varier suivant les choses et les situations.
97 La fiducie ouvre des perspectives comparables (voir Code civil, article 2011, titre XIV).
Elle amende le modèle exclusiviste tout en s’actualisant dans le champ de l’approprié et d’un
rapport spécifique entre constituants et fiduciaires, les premiers étant détenteurs du privilége du
transfert des biens, des droits ou des sûretés à des tiers et de leur institution en tant que fiduciaires.
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cipe aristotélicien d’accomplissement de soi98 et à considérer que l’égoïsme rationnel est le seul principe anthropologique que même la théorie économique standard délaisse partiellement aujourd’hui99.
Cette forme de propriété se distingue de la propriété des biens matériels
conçue comme un droit «intrinsèque» (absolu et perpétuel) des travailleurs à la
jouissance exclusive des fruits de leur travail, c’est-à-dire comme un droit propre à chacun, opposable même en l’absence de titre, ou encore du droit de propriété comme d’«un droit socialement mis en œuvre de choisir les usages d’un
bien économique»100. Le régime des droits de propriété intellectuelle autorise
une interprétation qui en fait non pas des droits naturels, ayant un caractère
perpétuel et absolu, ni des droits sui generis (i.e. spéciaux, temporaires, sans droit
de suite, etc.) mais un privilège exclusif, en ce sens que «les objets immatériels
(discours, idées etc.) ne sont pas appropriables, les créateurs n’étant pas propriétaires de droit naturel101. La société leur alloue des monopoles temporaires
d’exploitation, en rémunération de l’utilité de leurs œuvres et inventions. Ce sont
des privilèges, pas des droits»102. L’inappropriable n’est aucunement incompatible avec l’octroi de tels privilèges. Ceux-ci permettent d’introduire un régime de
l’inappropriable qui n’exclut pas totalement le régime de la propriété103.
La distinction de l’objet et de ses utilités, tout de même que la réservation
privative des utilités d’un bien ou encore l’interprétation de la propriété comme
un privilège temporaire (conformément à ce qu’elle a pu être durant l’Ancien
Régime) constituent autant d’outils pour donner une réalité à l’inappropriable et
98

«Le principe aristotélicien se formule de la manière suivante: toutes choses égales par
ailleurs, les êtres humains aiment exercer leurs talents (qu’ils soient acquis ou innés), et plus
ces talents se développent, plus ils sont complexes, plus grande est la satisfaction qu’ils procurent. L’idée intuitive ici est que les êtres humains prennent d’autant plus de plaisir à une activité qu’ils y deviennent plus compétents et, entre deux activités qu’ils exercent également bien,
ils préférent celle qui fait appel à une plus vaste gamme de jugements plus complexes et plus
subtils» – J. Rawls, Théorie de la justice, Paris 1987, p. 466–467.
99 C. Laval, L’homme économique. Essai sur les racines du néolibéralisme, Gallimard,
Paris 2007.
100 «Property right is a socially enforced right to select uses of an economic good» – A.A. Alchian, Property rights, [dans:] J. Eatwell et al. (dir.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, The MacMillan Press Limited, New York 1987, p. 1031.
101 Le droit de jouissance exclusif a été reconnu par la Cour de Cassation dans le cadre de
la copropriété (Cass. 3éme civ., 2 déc. 2009: JurisData n° 2009-050590). Il s’agit d’un droit réel
qui, sans être un droit de propriété – puisqu’il constitue simplement un usage privatif attaché
à la personne du copropriétaire – ne peut être révoqué.
102 M. Xifaras, Le copyleft..., p. 1.
103 Le droit de propriété, dans l’Ancien régime, était caractérisé par des superpositions
d’utilités sur un même bien, selon les usages exercés, au sein de propriétés «simultanées» – voir
A.M. Patault, Introduction historique au droit des biens, PUF, Paris 1989, spéc. n° 28, p. 37 et
sqq. et p. 42–43.
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proposer des modalités selon lesquelles il puisse se rendre compatible avec un
usage des entités soustraites à l’appropriation. Sur certaines entités non appropriables pourraient être octroyée une garantie légale d’exclusivité, i.e. la réservation privative des utilités d’un bien. L’entité reste inappropriable pendant que les
utilités constituent des supports de privilèges exclusifs.
La garantie légale d’une exclusivité ou réservation privative des utilités d’un
bien constituerait donc un modèle pour penser l’inappropriable et le concrétiser.
Il serait d’autant plus utile que sont en jeu des biens produits en commun. L’instauration de l’inappropriable irait de pair avec l’ouverture de privilèges temporaires (ou plutôt de droits d’exploitation) sur certaines utilités voire sur certaines
entités. Ce faisant, un contrôle par des tiers serait possible et envisageable, en
l’occurrence pour des biens naturels, en particulier un contrôle par des organismes nationaux, internationaux ou non gouvernementaux; pour les biens informationnels, un contrôle des parties prenantes de la création; pour les biens culturels, un contrôle public, de l’État ou d’organisations non étatiques. Cependant
l’attribution d’exclusivité doit se faire de façon nuancée car si elle signifie l’exclusion des tiers, on se voit reconduit à une conception de la propriété comme
exclusion, quand bien même seules les utilités seraient concernées.

2.4. Un concept positif de linappropriable:
exclure lexclusion?
Au-delà des usages des entités inappropriées que rendrait possible la réservation privative des utilités, la propriété intellectuelle et le copyleft104, en particulier, offriraient-ils des moyens de conférer une substance positive à l’inappropriable, du fait notamment de la prise de distance qu’il implique à l’égard de la
propriété comme maîtrise absolue et exclusive du bien ou de l’entité considéré(e)?
La licence copyleft permet d’user, d’étudier, de distribuer, de modifier un logiciel mais pas d’exclure les tiers des modifications dont on est l’auteur. Elle repose, de façon essentielle, sur le principe excluant la possibilité de l’exclusion.
Cette modalité présente, dans notre perspective, un intérêt qu’écartait la conception du bundle of rights (BoR), cette dernière étant fondée sur l’articulation des
104

Le copyleft est un «concept général» qui désigne un ensemble de principes régissant
certaines licences de distribution. Ces principes consistent dans le respect de quatre libertés
(freedom to run, study, distribute and improve the source code) et d’une interdiction. 1. Run offre la liberté d’exécuter le programme pour tous les usages. 2. Study permet le libre accès au
code source. 3. Distribute garantit la liberté de donner ou de vendre des copies. 4. Improve
confère la liberté de modifier le programme, ce qui suppose là encore l’accès au code source. 5.
L’interdiction est celle de ne pas laisser «libre» les modifications (voir M. Xifaras, Le copyleft...,
p. 6).
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cinq droits d’accès, de prélèvement, de gestion, d’exclusion105, d’aliénation106.
Y demeure, parmi les quatre types de détenteurs de droits de propriété, une
catégorie de propriétaires (owners), seule détentrice de l’ensemble du faisceau
de droits. L’approche du BoR, bien qu’offrant la possibilité de penser la propriété
comme relative et partagée entre plusieurs acteurs, réaffirme le principe d’exclusion, quand bien même il ne constituerait plus la composante dominante du
faisceau de droits ni même l’attribut central du gouvernement des communs107.
Avec le copyleft en revanche, se trouve interdite toute appropriation exclusive des fruits du travail collectif108. De ce fait, un espace semble s’ouvrir pour
l’inappropriable. Le «libre» implique la possibilité d’élargir les droits d’inclusion.
Toutefois une nuance distingue celui-ci de l’inappropriable, dans la mesure où
ce dernier pourrait être pensé comme une inclusion, de droit, de tous, sans possibilité d’appropriation109. L’inclusion signifie la possibilité de l’usage non appropriatif et une responsabilité, i.e. le fait d’être concerné par l’entité et sa préservation ou par les modalités de son exploitation.
Plusieurs aspects distinguent le «libre» de l’inappropriable. D’une part, «les
auteurs de logiciel libre n’abandonnent pas toutes leurs prérogatives de propriétaires (sauf le nom), puisqu’ils imposent aux futurs utilisateurs des clauses assez
strictes de distribution (les quatre libertés et l’interdiction)»110. D’autre part, le
libre pose toujours la question de la limite, de qui est inclus et qui n’est pas inclus, de ceux qui sont légitimes pour imposer à d’autres des obligations et des
restrictions, de qui appartient à la communauté et de qui n’en fait pas partie111.
Demeure la question – que l’on retrouve toutefois pour l’inappropriable – de savoir qui gère les accès et l’ouverture des accès, sachant que cette responsabilité
incombe, dans le «libre», aux auteurs de logiciel et que cette responsabilité participe de leurs prérogatives de propriétaires: c’est parce qu’il est propriétaire de
ses créations que le créateur a la liberté d’user librement de son bien, jusqu’
à décider de ses conditions de distribution. Le «libre» demeure inscrit dans une
105

Le droit d’exclure permet l’identification du bénéficiaire du droit d’accès et stipule la
façon dont le droit à l’accès peut (ou non) être transféré.
106 E. Schlager, E. Ostrom, Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis, «Land Economics», 1992, n° 68(3), University of Wisconsin Press, p. 249–262;
E. Ostrom, Private and common property rights..., p. 332–379.
107 F. Orsi, Réhabiliter la propriété comme bundle of rights: des origines à Elinor Ostrom,
et au-delà?, «Revue Internationale de Droit Économique» 2014, p. 384.
108 Voir P. Dardot, C. Laval, p. 168.
109 L’inappropriable constituerait l’extrémité d’un continuum dont le copyleft représenterait
l’un des degrés. Il demeure que cette image ne fait pas totalement droit aux réévaluations interprétatives du concept de propriété que suppose le passage d’une forme d’appropriation à une
autre.
110 M. Xifaras, Le copyleft..., p. 7.
111 P. Dardot, C. Laval, op. cit., p. 175–176.
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logique de droits de propriété112. Enfin, lorsque l’on appréhende l’inappropriable sur le modèle du copyleft et de l’ouverture aux accès qu’il présuppose, on
s’enquiert de la gestion des accès, tout en demeurant ancré dans une logique de
l’appropriation, certes quelque peu revisitée.
Avec le copyleft, le «droit d’inclure» passe certes au premier plan – et prévaut
sur le droit d’exclure – puisque le propriétaire originaire a toujours la possibilité de choisir le partage. Cette possibilité d’inclusion est essentielle, pour une
détermination des usages de l’inappropriable, mais elle ne doit pas être, s’agissant de ce dernier, inféodée à un droit de propriété antécédent.
Bien qu’ouvrant des pistes pour instituer l’inappropriable, le copyleft ne permet pas d’en achever la détermination. Cette forme de propriété des biens immatériels, comme privilège exclusif alloué aux créateurs sous forme d’un monopole temporaire d’exploitation de leurs créations, reste fondée – comme dans le
modèle souverainiste de la propriété – sur un droit d’exclure les tiers. Certains
sont investis du droit et du pouvoir d’exclure des tiers, certains tiers, en l’occurrence ceux qui n’ont pas contribué ou participé. L’effort pour penser un statut
de l’inappropriable dont le modèle ne soit pas le commun ou le régime de biens
immatériels suppose de se départir de la référence à l’exclusion des tiers, le statut de chaque individu face à l’entité considérée devant être identique. Penser
l’inappropriable requiert donc de s’écarter des modèles fournis par les biens informationnels ou par les choses communes car l’un et l’autre demeurent des
biens appropriés113. L’inappropriable appelle un principe d’égalité dont on verra qu’il s’agit d’un égal respect de l’autre et de l’entité concernée.
L’inappropriable requiert de penser l’impossibilité de toute clôture comme
mode de rapport aux entités considérées. La question n’est pas tant celle de l’utilisation et de la réutilisation (ce que permet wikipédia ainsi que des logiciels open
source), dans la mesure où ces biens ne sont pas rivaux, que celle de la récusation de toute exclusivité, de toute «clôture» concernant quelque chose qui est
à tous ou qui n’appartient à personne. L’inappropriable supposerait que le droit
d’inclure soit attribué, non pas à un propriétaire originaire, mais aux instances
ou aux institutions en charge de la gestion des entités, sans titre de propriété. La
gestion peut être envisagée soit de façon horizontale et décentralisée, comme
pour des communs, soit de façon verticale comme c’est aujourd’hui le cas pour
112 Or l’attribution de droits exclusifs (copyright, brevet) repose sur la reconnaissance d’un
rapport fondamental d’appartenance des créations à leur créateur, que ce rapport soit réputé «intrinsèquement» juridique, ou ne devienne juridique que par la médiation de statuts législatifs.
C’est sur ce rapport originaire d’appartenance de la création à son créateur que reposent aussi
bien le copyright que le copyleft. Voir M. Xifaras, Le copyleft..., p. 9.
113 «Selon Stallman le copyright et le brevet sont chacun dans leur genre des droits de propriété (au sens d’exclusivité), dont l’allocation aux auteurs et inventeurs organise un système
propriétaire (proprietary operating system)» – M. Xifaras, Le copyleft..., p. 3.
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certains biens publics et comme cela a été envisagé pour des biens inscrits au
patrimoine commun de l’humanité.
Une forme de rivalité pourrait intervenir entre les statuts du copyleft et de
l’inappropriable en tant que respectivement droit d’inclusion subordonné à l’existence d’un statut de propriétaire et d’un titre de propriété, d’une part, et, d’autre part, l’inappropriable défendant une non appropriation et une inclusion a priori de tous, subordonné à la condition d’un usage non appropriatif. A priori,
l’inclusion est celle de tous – fondée sur des principes de continuité, de libre
accès de chacun, et d’égalité – mais le problème est celui des droits d’usage,
quand il s’agit de ressources naturelles épuisables voire rares (ce qui n’est pas
le cas de l’immatériel), c’est-à-dire quand l’usage suppose la destruction de la
ressource. L’inappropriable interviendrait comme une «neutralisation des effets
jugés politiquement et moralement délétères de l’exclusivisme»114 mais en s’appuyant et en procédant en outre à une subversion de la propriété. La catégorie
du commun comme la réservation exclusive des utilités pour autant qu’elles laissent une place à la possibilité de l’appropriation privative sont insuffisantes. Les
frontières et les modalités de l’appropriation, abordées en référence au paradigme de la propriété privée, doivent donc être repensées et c’est à cette fonction que la catégorie d’inappropriable peut être convoquée.
Rien n’interdit à l’inverse, de considérer que l’inappropriable (le non appropriable) régisse le champ des biens communs informationnels. Cette hypothèse
trouve des partisans plaidant pour la «reconnaissance de la légitimité inconditionnelle des biens communs informationnels et de leur protection contre l’appropriation (clauses de copyleft)»115. Cette reconnaissance «suppose un énoncé clair
soulignant que les biens communs ne relèvent pas d’un contrat entre parties, mais
que chacun est libre d’y verser ce qu’il crée, et que leur statut s’applique à ce
que la nature et les générations antérieures ont accumulé. Chacun est libre d’y
puiser, pour peu qu’il en respecte le caractère inappropriable»116.
Nous défendons donc l’idée que le statut d’inappropriabilité n’a pas à être
développé pour «garantir l’usage commun à tous» mais pour prévenir l’appropriation et l’usage abusif, soit dans un intérêt de préservation écologique (préservation des espaces et des ressources naturelles, laquelle peut se justifier par elle114
115

Ibidem, p. 13.
Ph. Aigrain, Cause commune. L’information entre bien commun et propriété, Fayard,
Paris 2005, p. 233. La doctrine juridique française proposait déjà au XIXe siècle les «droits de
police domaniale», désignant un régime applicable au domaine public, celui-ci étant alors réputé
n’appartenir à personne (supprimer: en l’occurrence «appartenir au public») mais faisant l’objet
de «droits de garde» ou encore de «droits de police» exercés par les autorités publiques pour sa
conservation. Parmi ces droits, s’inscrivait celui de s’opposer à l’appropriation privative. Cependant ces droits ont disparu avec la propriété publique du domaine public (nous remercions
un lecteur anonyme de ce texte pour cette indication).
116 Ph. Aigrain, op. cit., p. 233.
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même) ainsi que de souci des intérêts collectifs des générations précédentes et
à venir, soit par respect du travail collectif et de la non appropriation unilatérale
de biens produits en commun. Le principal argument traditionnellement opposé
à l’inappropriable est celui des biens laissés vacants, c’est-à-dire celui de la possibilité de l’appropriation privative. Cette crainte motive la défense d’un régime d’appropriation, fut-il aménagé sur le modèle du copyleft, pour écarter cette
possibilité117. Cette inquiétude s’enracine dans l’illusion selon laquelle le non
approprié constitue un régime de non droit et se tient hors de toute règle, ce qui
n’est pas le cas car l’inappropriable est aujourd’hui régi par des lois et des réglementations (voir le statut de l’Antarctique118 ou des terres non appropriées et non
appropriables). Nous avons voulu montrer que la terra nullius ou les res nullius
n’épuisent pas à eux seuls le statut de l’inappropriable. La question est plutôt
celle des mécanismes susceptibles d’être institués pour mettre un frein, concernant certaines entités, à la logique de l’appropriation, à la logique propriétaire
ou propriétariste. Elle est aussi celle de leur gestion ainsi que de leur contrôle.
Or ces mécanismes seront nécessairement de nature juridique.

Conclusion
Sans récuser qu’un domaine de choses appropriées et qu’une sphère marchande puissent exister, nous avons voulu montrer qu’il demeurait possible de réserver un espace à des choses à la fois non appropriées et non appropriables, sans
que celles-ci ne tombent ni de facto ni de jure sous la qualification des choses
vacantes. Pour cerner ce statut des choses résolument non appropriables, nous
avons exploré plusieurs pistes vers lesquelles nous pensions trouver des modèles
interprétatifs d’une non appropriation juridiquement fondée. Plusieurs de ces pistes se sont révélées être des impasses, telles l’inaliénabilité, les choses communes; d’autres sont apparues plus fructueuses, comme la réservation privative des
utilités des choses, l’interdiction de l’exclusion des tiers, non soumise à un titre
de propriété. Nous n’avons volontairement pas tracé de limites plus larges au
domaine de l’inappropriable car son extension dépend des valeurs socialement
reconnues et défendues ainsi que, concernant les entités naturelles, de la vision
que la société a de son environnement. Cependant nous pensons avoir mis en
évidence à la fois les conditions (s’extraire du régime de la valeur, du naturalisme, des perspectives véhiculées par le droit positif contemporain, de l’exclusi117

Le copyleft serait préférable pour ne pas demeurer dans un régime consistant à «offrir
des ressources gratuites aux systémes propriétaires» (M. Xifaras, Le copyleft.., p. 13).
118 Voir l’article 4 du Traité sur l’Antarctique qui géle les prétentions territoriales des États
le concernant.
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visme de la propriété privée et, positivement, s’appuyer sur la valeur normative
du droit) et les éléments normatifs requis pour envisager un concept positif de
l’inappropriable non réductible à celui des choses vacantes/sans maître, toujours
en devenir d’appropriation.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ porusza problematykê zwi¹zan¹
z pojêciem rozumu. W szczególnoci kwestiê,
jakie czynniki musi wzi¹æ pod uwagê obroñca
znaczenia idei rozumu oraz jak mo¿e uzasadniaæ swoj¹ obronê. Ponadto, jakie uwagi mo¿na sformu³owaæ co do tego uzasadnienia i jaki
ono samo ma walor. Przyjrzymy siê zatem najpierw próbom obrony rozumu formu³owanym
na gruncie niemieckiej filozofii wspó³czesnej,
k³ad¹c szczególny nacisk na Herberta Schnädelbacha koncepcjê rozumu otwartego, nastêpnie
zapytamy o uzasadnienie samego d¹¿enia do
ustanowienia takiej koncepcji, która w zamierzeniu ma byæ obron¹ rozumu. W koñcu sformu³ujemy podstawowe uwagi krytyczne.

The article discusses issues related to the
concept of reason. In particular, the question of
what factors must be taken into account by
a defender of the importance of the idea of
reason, and how he can justify his defense. Moreover, what conclusions can be drawn regarding that justification and what a value it has.
Therefore, let us look at the defenses of reason
formulated on the basis of the modern German
philosophy with a special emphasis on Herbert
Schnaedelbachs concept of the open reason,
and then we will ask about a justification of the
efforts to establish such a concept which is intended to be a defense of reason. Finally, we
will draw basic criticism.
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Rozum i wiedzê miej za proch i py³,
Gard t¹ najwy¿sz¹ z ludzkich si³,
Niech tylko w z³ud i czarów dziwy
Pcha ciê wci¹¿ dalej duch k³amliwy,
A ju¿ bez reszty bêdziesz mój!
(Goethe, Faust)

S³owa Mefistofelesa brzmi¹ jak przestroga, a wobec nat³oku z³ud i czarów
w dzisiejszej kulturze masowej nabieraj¹ szczególnie aktualnego wydwiêku. Niew¹tpliwie nie jest nieuzasadniona obawa przed tym, ¿e gdy stracimy zaufanie do
rozumu, zostaniemy wydani na pastwê mocy, co do których podejrzewamy, ¿e s¹
mocami demonicznymi. Nieznane s¹ nam przecie¿ w pe³ni, prawdopodobnie na
nasze szczêcie, owe moce, ale nazbyt czêsto okazuje siê, ¿e maj¹ one charakter
g³êboko destrukcyjny. Nieznajomoæ ich i niepewnoæ co do ich pochodzenia jest
jednak przyczyn¹ wieloci interpretacji dotycz¹cych domniemanych przyczyn
z³a. I oto poród interpretacji tych spotykamy i takie, które w³anie rozum i zaufanie, jakie siê w nim pok³ada, uznaj¹ za w³aciwe miejsce narodzin ludzkich
demonów. W ten sposób sam rozum trafia na ³awê oskar¿onych o najwy¿sze
zbrodnie. Temu, który Kantowi kojarzy³ siê z Najwy¿szym Trybuna³em, przypada rola oskar¿onego. Zarzuca siê mu bycie przyczyn¹ najbardziej ukrytego zniewolenia, jakie w ogóle mia³o miejsce, zniewolenia spowodowanego przemoc¹
tego, co ogólne, nad tym, co jednostkowe. Ta ambiwalencja tkwi¹ca w jednym
z najwa¿niejszych pojêæ tradycyjnie okrelaj¹cych ludzk¹ to¿samoæ przek³ada
siê na utratê pewnoci co do tej¿e to¿samoci, utratê pewnoci co do tego, czy
w ogóle mamy odwo³ywaæ siê do logosu, ratio, intellectus, by poj¹æ samych siebie. Racjonalne zwierzê u¿ywa oczywicie swego rozumu, ale przede wszystkim dlatego, ¿e ma apetyt na swego przeciwnika1.
Na tle tej tak bardzo lakonicznie zaznaczonej sytuacji tytu³ jednej z ksi¹¿ek
Herberta Schnädelbacha  Próba rehabilitacji animal rationale2  brzmi zaskakuj¹co. Dlaczego mielibymy rehabilitowaæ ideê, która prezentuje obraz cz³owieka, co prawda przez wiele wieków nony i silnie oddzia³ywuj¹cy, ale ju¿
przedawniony i poddany radykalnej krytyce, która uczyni³a go moralnie podejrzanym  jest on przecie¿ wykorzystywany jako narzêdzie wzmacniaj¹ce to,
co z³e.
1

Nawi¹zujê tutaj do okrelenia Theodora W. Adorno, jakie pojawia siê w Dialektyce negatywnej (t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 35). Jest ono wyrazem takiej perspektywy
patrzenia na ludzk¹ naturê, która zaciera jakociowe ró¿nice pomiêdzy cz³owiekiem a zwierzêciem, ustanawiaj¹c instynkt samozachowawczy podstawowym motywem wszelkiej aktywnoci. Oczywicie sam Adorno jej nie podziela.
2 H. Schnädelbach, Próba rehabilitacji animal rationale, t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.
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K³opot powiêksza siê, gdy uwiadamiamy sobie, ¿e obroñca idei rozumu
musi wzi¹æ pod uwagê nie tylko radykalne krytyki, maj¹ce miejsce w XIX i XX
wieku3, lecz równie¿ inne, znamienne dla ostatniego stulecia, wydarzenie intelektualne, mianowicie proces uhistorycznienia rozumu4. Rehabilitacja animal
rationale nie mo¿e oznaczaæ zapoznania tego procesu. Uwzglêdnienie wiadomoci historycznej oraz protestów wobec panowania rozumu kognitywno-instrumentalnego to zatem dwa g³ówne zadania teorii rozumnoci. Ponadto obroñca
rozumu i obrazu cz³owieka jako istoty rozumnej, oprócz prezentacji pewnej teorii racjonalnoci, musi podj¹æ siê jeszcze jednego zadania, mianowicie uzasadnienia uporczywego obstawania po stronie rozumu. Koniecznoæ takiego uzasadnienia wynika ju¿ choæby ze stanu dzisiejszej myli. Nasz¹ historyczno-filozoficzn¹
sytuacjê [...] charakteryzuje to, ¿e rozumu, racjonalnoci, nie mo¿emy ju¿ bez
argumentacji uznawaæ za to, co dobre, wi¹¿¹ce, stanowi¹ce miarê5.
Wobec powy¿szego cele niniejszego artyku³u s¹ nastêpuj¹ce: odpowiedzieæ
na pytanie, co do powiedzenia ma dzi obroñca idei rozumu, tj. jakie czynniki
musi wzi¹æ pod uwagê oraz jak mo¿e uzasadniaæ swoje przedsiêwziêcie. Ponadto, jakie uwagi mo¿na sformu³owaæ co do tego uzasadnienia i jaki ono samo ma
walor. Przyjrzymy siê zatem najpierw próbom obrony rozumu formu³owanym na
gruncie niemieckiej filozofii wspó³czesnej, k³ad¹c szczególny nacisk na Herberta Schnädelbacha koncepcjê rozumu otwartego, nastêpnie zapytamy o uzasadnienie samego d¹¿enia do ustanowienia takiej koncepcji, która w zamierzeniu ma
byæ obron¹ rozumu. W koñcu sformu³ujemy podstawowe uwagi krytyczne.
Jak ju¿ zosta³o powiedziane, koncepcja rozumu musi wzi¹æ pod uwagê dwa
czynniki: radykaln¹ krytykê rozumu jako w³adzy panowania oraz uhistorycznienie rozumu. Wobec tego racjonalnoæ musi zostaæ pojêta jako szersza ni¿ ta, do
której sprowadzaj¹ j¹ krytycy rozumu jako narzêdzia panowania (albo musi zostaæ wykazane, ¿e radykalna krytyka stosuje siê tylko do pewnej postaci racjonalnoci, a nie do rozumu w ogóle), ponadto winno siê j¹ ujmowaæ jako dziejowo otwart¹ mo¿liwoæ, uwzglêdniaj¹c tym samym wiadomoæ historyczn¹.
Z jednej wiêc strony chodziæ bêdzie o to, by ukazaæ wieloæ typów racjonalnoci, z drugiej, by ukazaæ ich historycznoæ. Czyni¹c to trzeba jednak równie¿ zachowaæ pewien rdzeñ, który uniemo¿liwia³by ca³kowit¹ pluralizacjê i relatywizacjê tego, co zwi¹zane z pojêciem rozumu.
3

Mam tu na myli przede wszystkim radykalne krytyki obrazu cz³owieka jako istoty racjonalnej dokonuj¹ce siê u Marksa, Nietzschego i Freuda.
4 Na temat owej istotnej zmiany w ujmowaniu rozumu por. H. Schnädelbach, Filozofia
w Niemczech 18311933, t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992, s. 6668.
5 H. Schnädelbach, Uwagi o racjonalnoci i jêzyku, (w:) idem, Rozum i historia, t³um.
K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 83. Ponadto: Historiê rozumu, o ile potrafimy j¹ ogarn¹æ, mo¿na by napisaæ jako historiê normatywnej jego neutralizacji  H. Schnädelbach, Racjonalnoæ i normatywnoæ, (w:) idem, Próba rehabilitacji..., s. 79.
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Wieloæ racjonalnoci
Sposób obrony rozumu polegaj¹cy na wskazaniu, i¿ zarzuty jego przeciwników odnosz¹ siê do jednego tylko rodzaju racjonalnoci i nie dotycz¹ tego, co
obejmuje wewnêtrznie zró¿nicowana idea rozumnoci, widoczny jest u takich
mylicieli, jak Baumgartner, Habermas, Welsch. Dostrzegamy go równie¿ u Schnädelbacha. Wykazuj¹ oni (ka¿dy na swój sposób), ¿e rozum absolutny, na ideê
którego naprowadza Hegel, czy te¿ rozum instrumentalny, którego znanej krytyki dokonuje Horkheimer6, s¹ to tylko pewne pojêcia czy koncepcje, które totalizuj¹ to, co wewnêtrznie zró¿nicowane.
Welsch, odwo³uj¹c siê do tradycji filozoficznej, przypomina, i¿ wiadomoæ
wewnêtrznego zró¿nicowania w obrêbie najwy¿szych w³adz duchowych by³a
niegdy powszechna. Ju¿ samo wyliczenie s³ów okrelaj¹cych ró¿norodne funkcje
zwi¹zane z nasz¹ rozumnoci¹ mo¿e uwiadomiæ jej wewnêtrzne skomplikowanie.
Mamy wiêc episteme i téchne (naukê i sztukê), ale te¿ nous (wgl¹d intuicyjny)
i phrónesis (rozs¹dek). Teoretyczne zatem zdolnoci cz³owieka do przedmiotowego opanowania wiata, kalkulacji zysków i strat, pozostaj¹ce neutralnymi wobec dobra i z³a, a przez to wydanymi na pastwê ludzkiej s³aboci i zamienione
w narzêdzie panowania nad przyrod¹ i nad cz³owiekiem, musz¹ zostaæ uzupe³nione innymi zdolnociami, które ju¿ tak neutralne nie s¹: rozumieniem, rozs¹dkiem czy zdolnoci¹ do ³¹czenia ró¿norakich dyskursów, a przez to zawi¹zywania wspólnoty. W jêzyku Welscha oznacza to, ¿e teoria rozumu musi uwzglêdniæ
wieloæ typów racjonalnoci7.
Podobne podejcie realizuje Baumgartner. Dokonuj¹c próby szkicowego ukazania dziejów pojmowania rozumu wskazuje on na jego wieloaspektowoæ, a co
za tym idzie wykazuje, i¿ radykalni krytycy rozumu dokonuj¹ dezinterpretacji
polegaj¹cej na wziêciu jednego z aspektów za ca³oæ. Jedna z konkluzji zabiegów teoretycznych Baumgartnera brzmi: Postmodernistyczni krytycy rozumu
operuj¹cego totalizacjami zwracaj¹ siê przeciwko rozumowi, jakiego, w ka¿dym
razie w aktualnych teoriach racjonalnoci, ju¿ nie ma8.
Równie¿ Habermas wskazuje na pluralizacjê racjonalnoci9, wi¹¿¹c ró¿ne jej
rodzaje z podstawowymi typami dzia³añ. I tak, obok racjonalnoci kognitywno6

M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, (w:) idem, Spo³eczna funkcja filozofii, t³um. J. Doktór, Warszawa 1987.
7 Por. W. Welsch, Rozum i przejcia. 0 rozumie transwersalnym, t³um. B. Mrozewicz, (w:)
T. Buksiñski (red.), Rozumnoæ i racjonalnoæ, Poznañ 1997, s. 9293.
8 H.-M. Baumgartner, Przemiany pojêcia rozumu, (w:) idem, Rozum skoñczony, t³um.
A. M. Kaniowski, Warszawa 1996, s. 219220. W podobnym duchu wypowiada siê Schnädelbach, gdy zarzuca radykalnym krytykom rozumu absolutyzacjê tych idei, jakie wprowadzi³ Hegel, a potem Nietzsche. Por. H. Schnädelbach, Próba rehabilitacji..., s. 6.
9 Chocia¿ w tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e z perspektywy Welscha tego rodzaju pluralizacja jest jeszcze niewystarczaj¹ca, stanowi ona bowiem tylko pierwszy krok na drodze
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instrumentalnej, mamy praktyczno-moraln¹ i praktyczno-estetyczn¹, a ponadto
centraln¹ racjonalnoæ komunikacyjn¹, która pod wzglêdem stanowienia p³aszczyzny jednoci spe³nia podobn¹ rolê jak rozum transwersalny u Welscha10, tj.
stanowi podstawê jednoci poród wieloci albo przynajmniej podstawê mediacji
pomiêdzy ró¿norodnymi perspektywami. Wyró¿nienie racjonalnoci komunikacyjnej to poszerzenie wizji rozumu11, która w epoce nowo¿ytnej, a szczególnie w ramach krytyki tradycji nowo¿ytnej, zosta³a zawê¿ona do postaci kognitywno-instrumentalnej. Zawê¿anie to, dodajmy jeszcze, jest  wed³ug Habermasa  wynikiem
panuj¹cej w epoce nowo¿ytnej koncepcji rozumu zerodkowanego w podmiocie (rozumu subiektywnego12).
Czytaj¹c autorów takich jak Habermas, Baumgartner czy Welsch, mo¿na by
odnieæ wra¿enie, ¿e redukcjonistyczne zapatrywania na to, czym jest ludzka rozumnoæ by³y udzia³em minionej epoki. Jednak¿e prace takie, jak np. Saint-Sernina Rozum w XX wieku13, wskazuj¹, ¿e wcale tak nie jest. Krytycy rozumu zawsze mog¹ pisaæ tak, jakby redukcja rozumnoci nie by³a dzie³em pewnej epoki,
lecz przynale¿a³a niejako do istoty rozumu. Tym samym rozum, który z istoty w ten sposób sam siebie redukuje, a przynajmniej ma do tego wrodzon¹
sk³onnoæ, zas³uguje na poni¿enie raczej ni¿ wywy¿szenie.

Racjonalnoæ i uzasadnienie
Jedn¹ z ciekawszych propozycji w ramach teorii rozumu jest Schnädelbacha
koncepcja rozumu otwartego. Nale¿y zrazu zaznaczyæ, ¿e jego g³ównym partnerem w rozmowie na temat rozumu, sporód autorów wymienionych wy¿ej, jest
uwzglêdnienia wieloci w teorii rozumu. Wedle Welscha samo wewnêtrzne zró¿nicowanie rodzajów racjonalnoci pog³êbione powinno zostaæ przez wskazanie na bardziej zasadnicz¹ wieloæ paradygmatów racjonalnoci, która tworzy sytuacjê, w której niemo¿liwe staje siê wskazanie na jak¹ nadrzêdn¹ strukturê porz¹dkuj¹c¹ ró¿norodne typy racjonalnoci. Bezpowrotnie
min¹³ zorganizowany porz¹dek dok³adnie dopasowanych, po³¹czonych jedna z drug¹ form racjonalnoci, tak ¿e sprawia³y jeszcze wiarygodne wra¿enie w ramach zró¿nicowania  W. Welsch,
Rozum i przejcia..., s. 93.
10 Koncepcjê rozumu transwersalnego znajdujemy oczywicie przede wszystkim w: W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, t³um. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa
1998.
11 Racjonalnoæ komunikacyjna ma zdawaæ sprawê z szerokiego pojêcia rozumu i wydobyæ
potencja³ racjonalnoci, jaki tkwi w naszej praktyce komunikacyjnej: Nie ma czystego rozumu,
który by nastêpnie przybiera³ jêzykowe szaty. Rozum jest od pocz¹tku rozumem ucielenionym
w uk³adach dzia³ania komunikacyjnego, tak jak w strukturach wiata prze¿ywanego  J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesnoci, t³um. M. £ukaszewicz, Kraków 2000, s. 363.
12 Charakterystykê rozumu subiektywnego znajdziemy m.in. w: J. Habermas, Teoria
dzia³añ komunikacyjnych, t. I, t³um. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999, s. 632633.
13 B. Saint-Sernin, Rozum w XX wieku, t³um. M.L. Kalinowski, B. Banasik, Gdañsk 2001.
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Habermas. Podobnie jak ten ostatni, rozró¿nia Schnädelbach typy racjonalnoci,
stwarzaj¹c tym samym przestrzeñ dla subtelniejszych rozwa¿añ nad rozumem.
Inaczej jednak ni¿ Habermas, bêdzie on broni³ nieproceduralnego charakteru racjonalnoci, tj. bêdzie stara³ siê wykazywaæ, ¿e rozum musi byæ pojêty szerzej
ni¿ tylko jako zdolnoæ do uzasadniania14.
Uzasadnienie tradycyjnie by³o elementem konstytutywnym pojêcia racjonalnoci. U Arystotelesa wystêpuje ono jako cecha wyró¿niaj¹ca wiedzê naukow¹,
a sama zdolnoæ do uzasadniania jest jedn¹ z dzielnoci intelektualnych: episteme okrelona jest jako dyspozycja do dowodzenia15. Istotna dla niej jest znajomoæ zasad, racji: wiedza  pisze Arystoteles  dotyczy tego, co mo¿na poznaæ
i co da siê potwierdziæ za pomoc¹ dowodzenia i naukowego uzasadnienia16.
U Arystotelesa wiedza naukowa zak³ada jednak wiedzê o zasadach, osi¹gan¹ na
innej drodze ni¿ dowodzenie i uzasadnienie. Podanie w³aciwego, racjonalnego
uzasadnienia nie jest zale¿ne od zasad, do których odwo³uje siê uzasadnienie,
lecz zasadniczo od poprawnoci procedury uzasadniania. Jednak¿e w przypadku
autora Metafizyki istotne dla pojmowania rozumu jest, obok zdolnoci do uzasadniania, uwzglêdnienie równie¿ jego funkcji noetycznej (czyli zdolnoci poznawania zasad i istoty rzeczy), bo dopiero ona daje rzeczywisty, treciowy fundament
naszej wiedzy. Rozum wiêc, choæ posiada aspekt proceduralny (dyspozycja do
dowodzenia), jest okrelony równie¿ i przede wszystkim przez treæ, która
 dodajmy  odpowiada samemu bytowi.
Niejako naturalnym efektem zmian, jakie g³ównie w epoce nowo¿ytnej dokonuj¹ siê w dziedzinie rozumienia rozumnoci, jest sprowadzenie rozumu do
tego jego aspektu, który to¿samy jest z uzasadnieniem. Wraz z pocz¹tkiem epoki
nowo¿ytnej mamy do czynienia z problematyzacj¹ wiary w istnienie fundamentu wiedzy (który by³by zarazem istotnym wyznacznikiem mo¿liwoci rozumu
i okrela³by jego ideê) w postaci s¹dów i pojêæ uzyskiwanych na mocy bezporedniego ogl¹du, intuicji intelektualnej, tj. tzw. wgl¹du w istotê. Metafizyka
racjonalistyczna poszukuje odt¹d ostatecznego uzasadnienia wiedzy w samym
podmiocie, w s¹dach i pojêciach jasnych i wyranych, znamionuj¹cych siê podmiotow¹ oczywistoci¹. Empirystyczna krytyka racjonalizmu nowo¿ytnego wskazuje na jego dogmatyczny charakter i stawia z kolei pod znakiem zapytania ów
podmiotowy, racjonalny fundament. W empiryzmie brytyjskim dokonuje siê
przeformu³owanie idei wiedzy i pojmowania rozumu. Staje siê on mianowicie
14 Habermas pisze definiuj¹c racjonalnoæ: Racjonalnoæ bêdziemy rozumieli jako dyspozycjê podmiotów, które s¹ zdolne do dzia³ania i mówienia. Wyra¿a siê ona w sposobach zachowañ, dla których istniej¹ zawsze s³uszne powody  idem, Teoria dzia³añ komunikacyjnych, t. I,
s. 54.
15 Arystoteles, Etyka nikomachejska, t³um. D. Gromska, (w:) idem, Dzie³a wszystkie, t. 5,
Warszawa 1996, s. 196.
16 Arystoteles, Etyka wielka, t³um. W. Wróblewski, (w:) idem, Dzie³a wszystkie, t. 5, s. 346.
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zasad¹ operacyjn¹, zdolnoci¹ do formowania danych dowiadczenia w pojêcia
i zdolnoci¹ do uzasadniania na tej bazie dalszej, poredniej ju¿ wiedzy, a nie
ród³em stanowi¹cym jej treciowy pocz¹tek.
Tendencja, na jak¹ mo¿na tu wskazaæ, zdaje siê polegaæ na tym, ¿e wraz
z coraz wiêkszymi trudnociami w uchwyceniu tego, co mia³oby byæ fundamentem wiedzy, wraz z pog³êbianiem siê teoretycznych w¹tpliwoci co do oczywistego charakteru jakiegokolwiek fundamentu, racjonalnoæ zostaje stopniowo redukowana do tego jej aspektu, który polega na zdolnoci uzasadniania i podawania
dobrych racji. Z dwóch podstawowych funkcji rozumu, jakie wymienia³a tradycja filozoficzna, pocz¹wszy przynajmniej od Platona i Arystotelesa, tj. z funkcji noetycznej i dianoetycznej, tylko ta druga wydaje siê jeszcze co znaczyæ dla
teorii racjonalnoci. Funkcje dianoetyczne, funkcje uzasadniania, bez podstawy
czy to metafizycznej, czy transcendentalnej, czyli ujête niefundamentalistycznie,
pozostaj¹ jednak uzale¿nione od ka¿dorazowo zak³adanych czy wiadomie przyjmowanych treci bêd¹cych podstaw¹ uzasadniania. Te ze swej strony mog¹ stanowiæ jedynie podstawê tymczasow¹, lokaln¹, zatem niekonieczn¹ i relatywn¹.
W skrajnej wersji mo¿e prowadziæ to do odrzucenia w ogóle idei racjonalnoci
jako nieistotnej, tj. nieprowadz¹cej do niczego innego, jak tylko do partykularnych prób rozwijania dowolnych systemów przekonañ. Szczególnie wówczas,
kiedy zak³ada siê, ¿e idea racjonalnoci niesie ze sob¹ uniwersalistyczne roszczenia i zaciemnia sytuacjê równorzêdnoci teoretycznej ró¿norodnych systemów, które mog¹ byæ oceniane jedynie na gruncie swoich w³asnych za³o¿eñ.
Redukcja racjonalnoci do mo¿liwoci uzasadniania bêdzie zatem sprzyjaæ w¹skiemu rozumieniu rozumu. To w¹skie pojêcie rozumu z kolei bêdzie jednym
z warunków mo¿liwoci ujêcia wieloci typów racjonalnoci. Jedynym wyjciem,
jakie pozostaje w obliczu usuniêcia treciowej podstawy tego, co rozumne, jest
definiowanie rozumu poprzez racjonalnoæ pojêt¹ jako zdolnoæ do uzasadniania, z tym ¿e uzasadnianie musi byæ pojmowane ró¿norako17. Oznacza to, ¿e tam,
gdzie chcemy uzasadniaæ i argumentowaæ, wiadomi jestemy relatywnoci i lokalnoci obowi¹zywania owych uzasadnieñ. Nie ma wiêc jednego wzorca racjonalnoci, nawet jeli wzi¹æ za ideê przewodni¹ jej ujmowania zdolnoæ do uzasadniania. D¹¿enie do tego, by wykazaæ wewnêtrzne zró¿nicowanie rozumu,
sprzêga siê z zawê¿eniem zakresu pojêcia tego, co racjonalne. Dlatego te¿ dzisiejsza postaæ dyskusji nad pojêciem racjonalnoci obraca siê wokó³ jej proceduralnego charakteru. Je¿eli trzeba pokazaæ wielorakoæ typów racjonalnoci (np.
po to, by broniæ rozumu przed nies³usznym zawê¿aniem go tylko do jednej
z wielu mo¿liwych postaci), to jest to wielorakoæ tego, co uznaje siê za uzasadnienie. Schnädelbach wylicza ró¿ne rodzaje uzasadnienia, przyjmuj¹c krzy¿uj¹17 Na fakt zale¿noci pomiêdzy pewnym rozumieniem uzasadnienia a koncepcj¹ racjonalnoci wskazuje Schnädelbach, o czym mowa poni¿ej.
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ce siê podzia³y na aspekty praktyczny i teoretyczny oraz subiektywny i obiektywny. Mamy wówczas do czynienia z racjonalnoci¹ kognitywistyczn¹ (uzasadnienie kauzalne, teleologiczne, funkcjonalne, odwo³uj¹ce siê do obiektywnych
zale¿noci), epistemiczn¹ (uzasadnienie odwo³uj¹ce siê do wiedzy podmiotu),
instrumentaln¹ (uzasadnienie techniczne odwo³uj¹ce siê do obiektywnych powi¹zañ pomiêdzy celami a rodkami) i praktyczno-komunikacyjn¹ (uzasadnienie intencjonalne).
Jednym z podstawowych powodów, dla których Schnädelbach polemizuje ze
sprowadzeniem racjonalnoci do uzasadnialnoci, jest przekonanie, i¿ uparte
trzymanie siê uzasadnieniowego modelu racjonalnoci sk³ania ku temu, by za irracjonalne uwa¿aæ wszystko, co argumentacyjnie, czyli dyskursywnie, nie daje
siê w pe³ni dowieæ; pole irracjonalnoci rozros³oby siê tym samym do gigantycznych rozmiarów18. Dodatkowo uto¿samienie racjonalnoci z uzasadnianiem
sk³ania, wed³ug Schnädelbacha, do zbytniego eksponowania tych jej rodzajów,
które z argumentacj¹ rzeczywicie najwiêcej maj¹ wspólnego, tj. eksponowania
racjonalnoci naukowej i technicznej (kognitywistycznej i instrumentalnej)19.
Mo¿na by dodaæ, ¿e w ten sposób sugeruje on, i¿ Habermas, stawiaj¹c na pierwszym miejscu pojêcie uzasadniania, przeczy temu projektowi, który chce realizowaæ albo przynajmniej sam powstrzymuje jego pe³n¹ realizacjê.
Racjonalnoci zatem, wed³ug Schnädelbacha, nie da siê ostatecznie okreliæ,
odwo³uj¹c siê do pojêcia uzasadniania z trzech powodów: pojêcie uzasadniania
jest zbyt w¹skie, tj. nie zdaje ono w pe³ni sprawy z tego, co uznajemy za racjonalne czy rozumne; pojêcie uzasadniania zawsze ju¿ musi zawieraæ w sobie pewn¹ charakterystykê rozumnoci, jakie przed-rozumienie tego, co racjonalne,
a zatem definiuj¹c racjonalnoæ przez uzasadnienie, pozostajemy w obrêbie ko³a,
gdzie to, co definiowane, zawiera siê w tym, przez co definiujemy; pojêcie uzasadniania nie zdaje sprawy z otwartego, historycznego charakteru racjonalnoci. Schnädelbach wskazuje na to, i¿ wszelkie pojêcie uzasadnienia zwi¹zane
jest nieod³¹cznie z jak¹ koncepcj¹ racjonalnoci, a poniewa¿ jest ich wiele
(o czym poucza dowiadczenie historyczne, dzieje filozofii), ¿adne z nich nie
mo¿e pretendowaæ do uniwersalnoci i jedynoci (oczywicie wówczas, gdy
istotnie uto¿samimy racjonalnoæ z uzasadnieniem). W skrajnym przypadku moglibymy nawet uznaæ, ¿e racjonalnoæ i uzasadnienie staj¹ siê s³owami maj¹cymi znaczenie przede wszystkim perswazyjne, staj¹ siê narzêdziem retorycznym w kulturze wyros³ej na tradycyjnej wierze w rozum i kulcie racjonalnoci.
Oczywicie wszêdzie tam, gdzie tradycja ta jeszcze oddzia³uje. W takim wietle
nie mia³oby ju¿ sensu zadawanie pytania o prawdziw¹ racjonalnoæ i o to, co
18 H. Schnädelbach, O racjonalnoci i uzasadnianiu, (w:) idem, Próba rehabilitacji...,
s. 5960.
19 Por. ibidem.
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jest rzeczywicie uzasadnieniem. Oznacza³oby to przecie¿ uznanie mo¿liwoci
wykroczenia poza wszelkie konteksty ujmowania racjonalnoci i przygl¹danie siê
dyskusjom filozoficznym z wyró¿nionego, obiektywnego punktu widzenia.
Pod¹¿aj¹c za argumentacj¹ Schnädelbacha, dostrzegamy, ¿e stara siê on
ujawniæ ca³e spektrum ró¿norodnych postaci racjonalnoci, ale równoczenie
zmierza ku temu, by wskazaæ na nieodzowne za³o¿enie, jakie musimy czyniæ,
mówi¹c o owej ró¿norodnoci. To, co wychodzi na jaw przy okazji polemiki
z uzasadnieniow¹ koncepcj¹ racjonalnoci, to p³aszczyzna wstêpnego rozumienia racjonalnoci. Tutaj jednak, poniewa¿ ró¿norodnoæ zwi¹zana jest z dziejami filozofii, przechodzimy na p³aszczyznê omawiania stosunku tego, co historyczne, do tego, co niehistoryczne w obrêbie teorii racjonalnoci.

Uhistorycznienie rozumu
Zanim przejdziemy do wskazania na jeden z podstawowych tematów Schnädelbacha koncepcji racjonalnoci, nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to myliciel, dla którego istotne s¹ dwa przekonania: o wa¿noci zachowania pojêcia rozumu jako
charakterystyki cz³owieka oraz o koniecznoci uwzglêdnienia roli wiadomoci
historycznej. Ten podwójny punkt wyjcia nadaje refleksji autora Rozumu i historii szczególny wewnêtrzny dynamizm. Z punktu widzenia wiadomoci historycznej pojêcia rozumu i historii zdaj¹ siê byæ nieod³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane. Trudno
dzi negowaæ fakt, i¿ rozum ma swoj¹ historiê. Stanowisko takie kszta³tuje siê po
ca³ym dowiadczeniu, jakie stanowi filozofia przynajmniej od Hegla, dla której
to filozofii zwi¹zek rozumu i historii jest jednym z centralnych problemów. Problematycznoæ powi¹zania historii i rozumu, jak podkrelaæ bêdzie Schnädelbach20, polega na tym, ¿e z jednej strony pojêcia te od XIX wieku zaczynaj¹ byæ
coraz czêciej wi¹zane ze sob¹, z drugiej jednak zawieraj¹ wykluczaj¹ce siê treci. Historia zawsze musi zawieraæ co z rozumu, bo inaczej nie bylibymy w stanie w ogóle jej sformu³owaæ. Dzieje jako ca³kowity przypadek wydarzania siê,
chaotycznego i pozbawionego ci¹g³oci stawania siê by³by dla rozumu sfer¹ ca³kowicie odizolowan¹ i niepoznawaln¹. Sam rozum jednak równie¿ posiada historiê, na co z takim naciskiem wskazuj¹ wszelkie odmiany historyzmu, ukazuj¹c zmieniaj¹ce siê w dziejach przekonania co do podstaw i regu³ racjonalnoci21.
20 Por. np. H. Schnädelbach, O rozumnoci historii i historycznoci rozumu, (w:) idem, Rozum i historia, s. 59.
21 Przywo³ajmy choæby Diltheya diagnozê wiadomoci prze³omu wieków XIX i XX:
Zmiennoæ ludzkich form istnienia odpowiada rozmaitoci sposobów mylenia, systemów religijnych, idea³ów obyczajowych i systemów metafizycznych. Jest to fakt historyczny. Systemy filozoficzne zmieniaj¹ siê [podobnie] jak obyczaje, religie i konstytucje. Tak wiêc okazuj¹ siê one historycznie uwarunkowanymi wytworami. To, co zale¿y od stosunków historycznych jest relatywne
w swojej wartoci  W. Dilthey, Gesammelte Schriften, t. VIII, Leipzig  Berlin, 1931, s. 6.
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Historyzm, którego konsekwencji Schnädelbach nie mo¿e zaakceptowaæ, jest
przez niego traktowany przede wszystkim jako nurt mylenia filozoficznego, który zmusza do refleksji nad pojêciem rozumu i jego uwik³aniem w historiê. Systematyczny problem, jaki narzuca historyzm, to problem stosunku rozumu i historii22. W pojêciu historii i w pojêciu rozumu zawarte s¹ przecie¿ tradycyjnie
takie treci, które czyni¹ je przeciwstawnymi. Innymi s³owy: Schnädelbach uznaje historyczne i empiryczne wykazanie kontekstowoci wszelkich koncepcji rozumu, ale równie¿ podkrela wi¹¿¹c¹ moc argumentu antyrelatywistycznego.
St¹d mówi on o aporetyce rozumu historycznego23.
Na tym tle zadanie, jakie formu³uje autor Rozumu i historii, polegaæ bêdzie
na tym, aby tak przekszta³ciæ koncepcjê racjonalnoci, by nie trac¹c tego, co
wnosi wiadomoæ historyczna, nie zredukowaæ rozumu tylko i wy³¹cznie do
tego, co historyczne. Steenblock, referuj¹c pogl¹dy Schnädelbacha, pisze: Ratujemy wiadomoæ historyczn¹ i pojêcie rozumu wówczas, gdy zestawimy je
konsekwentniej, ni¿ to mia³o miejsce u Hegla24. Oznacza to, ¿e nie mo¿na
a priori redukowaæ jednej strony w powy¿szym zestawieniu do drugiej, a w takim przypadku mówienie o rozumie historycznym czy historycznym owieceniu musi siê wydawaæ pozbawione sensu: przede wszystkim rozum, o ile
mamy zachowaæ to pojêcie, musi pozostaæ czym ahistorycznym.
W tym miejscu spotykaj¹ siê dwa w¹tki teorii racjonalnoci: po pierwsze
 poszukiwanie zasady jednocz¹cej poród wieloci, po drugie  poszukiwanie
tego, co ahistoryczne w wietle uhistorycznienia rozumu25. Schnädelbach próbuje formu³owaæ zatem sw¹ koncepcjê jako teoriê rozumu otwartego albo, jak
to okrela Steenblock, jako niefundamentaln¹ filozofiê transcendentaln¹, ³¹cz¹c¹ w sobie poszukiwanie ahistorycznych i uniwersalnych warunków mo¿liwoci
z hermeneutyk¹ i podkrelan¹ przez ni¹ zmiennoci¹ kulturowych kontekstów.

Rozum otwarty
Mamy zatem do czynienia z ³¹czeniem refleksji transcendentalno-pragmatycznej z inspiracjami id¹cymi ze strony hermeneutyki. Kompetencjê jêzykow¹, która ma odzwierciedlaæ to, czym jest racjonalnoæ, tj. zdolnoæ przestrzegania regu³, pos³ugiwania siê nimi, rozszerza Schnädelbach (za Habermasem i Aplem)
22

s. 77.

23

s. 61.

24
25

H. Schnädelbach, za: V. Steenblock, Transformationen des Historismus, München 1991,
Por. H. Schnädelbach, O dialektyce rozumu historycznego, (w:) idem, Rozum i historia,

V. Steenblock, op. cit., s. 78.
Na temat uhistorycznienia rozumu por. H. Schnädelbach, O dialektyce rozumu historycznego, s. 4851.
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o aspekt dysponowania regu³ami26. Jeli jednak dokonujemy takiego zabiegu, to,
nie wchodz¹c w szczegó³y, docieramy do konstatacji, która brzmi: równie¿ to,
co wydawa³o siê elementem trwa³ym, niezmiennym, nale¿¹cym do sfery transcendentalnej, podlega zmianie. Zmieniaj¹ siê zatem równie¿ sposoby i regu³y
uzasadniania i argumentacji. W tej perspektywie  pisze Schnädelbach  racjonalnoæ ukazuje siê co najmniej jako otwarty, tzn. niewyczerpuj¹cy siê w regu³ach system komunikacyjnej kompetencji, system wprawdzie ograniczony regu³ami, ale regu³ami takimi, które dziêki kompetentnemu ich przestrzeganiu daj¹
siê w zasadzie zmieniæ równie¿ intencjonalnie [...]; z racji hermeneutycznych
implikacji tego sposobu widzenia musimy równie¿ w teorii racjonalnoci rozstaæ
siê z myl¹ o sta³ych regu³ach komunikacyjnych oraz o sta³ych regu³ach stosowania regu³27. Z tego punktu widzenia transcendentalna pragmatyka jest wiêc
niewystarczaj¹cym ujêciem racjonalnoci, bowiem z jednej strony nie uwzglêdnia
dowiadczenia historycznego, z drugiej okazuje siê ostatecznie, po jej przeinterpretowaniu, to¿sama z historyzmem. Jest to cena, jak¹ p³aci ona za sprowadzenie
racjonalnoci do kompetencji jêzykowych. Zestaw trwa³ych, ponadhistorycznych,
niezmiennych i uniwersalnych regu³ komunikacyjnych daje siê obroniæ tylko na
gruncie silnych przes³anek natywistycznych. Jest ogólnie mówi¹c dogmatyczny.
W perspektywie transcendentalno-pragmatycznej wynik ten ma tê oto konsekwencjê teoriopoznawcz¹, ¿e twierdzenia o uniwersalnoci regu³ reprezentuj¹cych racjonalnoæ nigdy nie mog¹ mieæ charakteru apodyktycznego, a zawsze
tylko hipotetyczny28.
Schnädelbach zdaje sobie jednak sprawê, ¿e konkluzja historystyczna,
z punktu widzenia tradycyjnego pojmowania rozumnoci, prowadzi³aby do zadekretowania relatywizmu oraz utraty uniwersalnej miary prawdziwoci i s³usznoci. Dlatego te¿, choæ tak wra¿liwy na historycznoæ tego, co racjonalne, bêdzie stara³ siê wykazaæ, i¿ radykalny historyzm nie mo¿e byæ ostatnim s³owem
26

Por. H. Schnädelbach, Uwagi o racjonalnoci i jêzyku, s. 96: Ten wszak¿e, kto mo¿e
zawiesiæ regu³y, musi dobrze przyswoiæ sobie umiejêtnoæ zamierzonego naruszania regu³ b¹d
ich kreatywnego zmieniania; dok³adnie tym wszak¿e s¹  co intuicyjnie zrozumia³e  strukturalne znamiona racjonalnoci jako predykatu dyspozycyjnego wy¿szego stopnia [...]; Je¿eli teraz
zapytamy, co mog³oby dla kompetentnych mówi¹cych byæ bodcem do kreatywnego zmieniania
regu³, to ods³oni siê punkt, w którym rozszerzona teoria kompetencji styka siê z tradycj¹ filozofii hermeneutycznej; Do podstawowych idei hermeneutyki nale¿y myl, ¿e stosowanie regu³
i dowiadczenie w tym zakresie maj¹ konstytutywne znaczenie dla zasobu regu³, ¿e regu³y
zmieniaj¹ siê w toku ich stosowania i ¿e z tej racji nie mo¿na ich podaæ, nie podaj¹c zarazem
warunków ich stosowania; zmienione regu³y wszak¿e wytwarzaj¹ z kolei nowe zastosowania regu³ i tak dalej.
27 Ibidem, s. 97.
28 Ibidem, s. 98, jak te¿ s. 100: Jeli jednak transcendentalno-pragmatyczny rekonstruowalny rozum zawsze jest tylko rozumem historycznym, to nie istnieje ¿adna transcendentalno-pragmatyczna prima philosophia.

50

Wojciech Torzewski

w teorii racjonalnoci. Wspomniano powy¿ej o wskazywanym przez autora
W obronie animal rationale wzajemnym powi¹zaniu pojêæ rozumu i historii. W kontekcie obrony przed historyzmem powi¹zanie to staje siê wersj¹ argumentu antyrelatywistycznego. G³oszenie tezy historystycznej nie mia³oby sensu i pozostawa³oby poza zakresem mo¿liwego rozumienia, gdyby nie pierwotna
supozycja: jestem rozumny w sensie nie tylko historycznym. Presupozycja ta
le¿y u podstaw naszych wypowiedzi i dzia³añ29. Przypominaj¹c transcendentalny warunek mo¿liwoci, pozostaje ona zarazem czyst¹ form¹. To, czym jest
rozumnoæ w swej treci, okrelane bêdzie ka¿dorazowo i zawsze historycznie,
a wiêc w sposób niezawieraj¹cy koniecznych s¹dów. Natomiast fakt rozumu,
jego ¿e zostaje odkryte jako transcendentalne, konieczne t³o i warunek dyskusji o rozumie, w tym równie¿ i przede wszystkim o jego historycznoci. Oczywicie, jak zaznaczylimy, samo ¿e nie przes¹dza jeszcze o treci, nie mo¿na
zatem na jego podstawie wyg³aszaæ ¿adnych twierdzeñ maj¹cych okreliæ nasz¹
ponadczasow¹ rozumnoæ i to, na czym ona mia³aby polegaæ. Pod tym wzglêdem wci¹¿ pozostajemy na p³aszczynie pewnych konceptualizacji koniecznie
zwi¹zanych z kontyngencj¹ jêzyka. Sam fakt rozumu  jako element formalny
 nie wchodzi w zakres tezy o uhistorycznieniu, nie podlega on bowiem wp³ywowi dowiadczenia historycznego, które jako dowiadczenie mo¿e przecie¿ dotyczyæ jedynie treci, szczególnie tych roszcz¹cych sobie pretensje do ahistorycznego charakteru. Akcentowanie koniecznego charakteru presupozycji jestem
rozumny nie tylko w sensie historycznym nabiera zrazu wydwiêku przede
wszystkim negatywnego, podkrela mianowicie wewnêtrzne problemy tezy o historycznoci rozumu. Zauwa¿my raz jeszcze: nie by³oby przecie¿ sensu i nie
mo¿na by by³o powa¿nie braæ pod uwagê stwierdzenia historycznoci, jeli wypowiada³by je domniemany podmiot, co do którego mo¿na by przypuszczaæ z
równ¹ si³¹, ¿e nie jest rozumny, jak i ¿e jest rozumny. Pojêcie rozumu historycznego i dialektyka w nim zawarta prowadzi, wedle Schnädelbacha, do aporii, której nie jestemy w stanie przezwyciê¿yæ na gruncie teoretycznym. W ten
sposób os³abiona zostaje pozycja historystyczna i z³agodzone jej relatywistyczne konsekwencje.
Tutaj jednak ujawnia siê mo¿liwe znaczenie omawianej presupozycji. Nie
wyra¿a ona, jak ju¿ zosta³o powiedziane, nic treciowego. Oznajmia nam jedynie zdecydowane roszczenie do uznania30. Presupozycja, na któr¹ wskazuje
Schnädelbach, okazaæ siê mo¿e jedynie wyrazem tego, i¿ nie wyobra¿a on sobie
jakiejkolwiek dyskusji bez za³o¿enia o racjonalnoci. Ale dlaczego w za³o¿eniu
tym musi siê kryæ aspekt ahistorycznoci? Ponadto, nawet gdyby przyj¹æ, ¿e
29
30

H. Schnädelbach, O dialektyce rozumu historycznego, s. 57.
To z kolei mo¿liwe jest tylko wówczas, gdy ju¿ za³o¿ymy, ¿e godne uznania jest to, co
niehistoryczne, a wiêc gdy pos³ugujemy siê pojêciowoci¹, w ramach której historyczny oznacza m.in. niegodny wiary i niemog¹cy rociæ sobie pretensji do uznania.
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aspekt ten musi siê tam znajdowaæ, to czy jest on stron¹ wobec uznania historycznoci rozumu i jego treci? Czy wobec wiadomoci historycznej nie pozostaje
czym niezmiernie nieznacz¹cym owa idea ahistorycznoci zawarta w presupozycji jestem rozumny? Czy jej eksponowanie nie przypomina rozpaczliwych gestów ton¹cego?

Wola rozumu  uwagi krytyczne
Z teoretycznego punktu widzenia presupozycja jestem rozumny pozostaje
pusta. Nie wnosi ona ¿adnej wiedzy, która dotyczy³aby naszej racjonalnoci i nas
samych jako istot rozumnych. Ponadto nie mo¿na jej w pe³ni interpretowaæ na
sposób transcendentalny, bo hermeneutyczny zwrot w filozofii przynosi równie¿
uhistorycznienie Kantowskiego a priori. Dlatego te¿ wyjcie z aporii, która rodzi siê po skonstatowaniu historycznoci rozumu na gruncie dialektyki rozumu
historycznego, wskazuje wedle Schnädelbacha rozum praktyczny i jego postulatywny charakter. Innymi s³owy: pierwszorzêdne znaczenie omawianej presupozycji ujawnia siê dopiero z perspektywy praktycznej.
Schnädelbach dokonuje opowiedzenia siê za rozumem w imiê przeciwdzia³ania w³adzy si³y. Zachodnia filozofia  pisze on  od swych pocz¹tków by³a
przekonana, ¿e jedyn¹ rzecz¹, która mo¿e ograniczaæ i legitymizowaæ w³adzê,
jest rozum. Od czasów Nietzschego s³yszymy: »Rozum sam jest w³adz¹, poniewa¿ wola prawdy jest wol¹ w³adzy«31. Wbrew Nietzschemu, Schnädelbach zachowuje owo wskazywane przez siebie tradycyjne przekonanie filozofii.
Tutaj jednak¿e pojawia siê krytyczna w¹tpliwoæ co do skutecznoci obrony rozumu zaprezentowanej powy¿ej. Nale¿y zapytaæ, czy rozum, bêd¹cy jedynie postulowanym ¿e, a nie jakim okrelonym treciowo co, jest w stanie
w ogóle byæ jak¹ przeciwwag¹ dla si³y partykularnych interesów? Czy, by sprostaæ temu zadaniu, nie musi on przyoblec siê w historyczn¹ treæ? I to nie jak¹kolwiek, bo wówczas nie mia³aby ona ¿adnego znaczenia. To, czego Schnädelbach próbuje broniæ, zak³ada, ¿e instrument tej obrony (rozum) jest czym wiêcej
ni¿ tylko formalnym warunkiem mo¿liwoci. Dopiero jako okrelony treciowo
móg³by on pe³niæ tê funkcjê, któr¹ siê na niego nak³ada: inaczej nie mia³oby sensu to uzasadnienie wyboru za rozumem, które podaje Schnädelbach, a które
jest uzasadnieniem etycznym, nie teoretycznym. Chyba ¿eby przyj¹æ tak¹ interpretacjê, i¿ fakt ¿e ludzkiej rozumnoci powinnimy przyjmowaæ za realny ju¿
dlatego, ¿e stanowi on podstawê wszelkiej treciowo okrelonej racjonalnoci
i przeto jest warunkiem obrony. Wymóg dalszy w takim wypadku sprowa31 H. Schnädelbach, Filozofia w nowoczesnej kulturze, t³um. T. Buksiñski, (w:) T. Buksiñski (red.), Filozofia w dobie przemian, Poznañ 1994, s. 63.
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dza³by siê do podania przekonuj¹cej, treciowej charakterystyki pojêcia racjonalnoci, które mog³oby spe³niaæ te funkcje etyczne, jakie chcia³by w nim dostrzegaæ Schnädelbach. Wówczas jednak ograniczamy otwartoæ koncepcji rozumu.
Rozum otwarty to rozum s³aby, a za przyjêciem tego rozumu, wedle Schnädelbacha, przemawia wiara w jego moc. Jednak jako czysto formalne ¿e jest on
przecie¿ bezsilny i by staæ siê silnym, musi siê zamkn¹æ (przyoblec w historycznie okrelon¹ treæ). Jest to trudnoæ, do której prowadzi nas mylenie o rozumie jako elemencie ukierunkowuj¹cym: chcielibymy ukierunkowania, ale jednoczenie lêkamy siê zniewolenia. Nie chcemy ¿yæ w niezró¿nicowanej wieloci,
a jednoczenie czujemy siê skrêpowani jednoci¹. Poniewa¿ jednak ostatecznie
rozum wyzuty z wszelkiej treci nie mia³by ¿adnego znaczenia praktycznego,
treæ owa musi zostaæ jako okrelona. Otwartoæ rozumu potrzebuje swego
ograniczenia.
Najistotniejsza przy tym okazuje siê zatem wola rozumu, której treci¹ jest
opowiedzenie siê za rozumem32. To opowiedzenie siê  pisze Schnädelbach
 nie nastêpuje abstrakcyjnie, ale nastêpuje wszêdzie tam, gdzie uto¿samiamy siê
praktycznie z tymi sporód naszych tradycji kulturowych, które sk³aniaj¹ nas do
realizowania i rozumienia presupozycji »jestem rozumny« nie tylko w historycznie kontyngentnym znaczeniu33. Jestem rozumny oznacza wiêc pewn¹ okrelon¹ praktyczn¹ postawê, polegaj¹c¹ m.in. na odrzuceniu wszelkich rodków
przymusu w stosunku do innego i d¹¿eniu do zaprowadzenia symetrycznych relacji pomiêdzy partnerami najszerzej pojêtego dialogu. Rozum zatem jest z tej
perspektywy jedyn¹ si³¹, która jest w stanie umniejszaæ rolê w³adzy przymusu
w spo³eczeñstwie. Poniewa¿ za skrajny historyzm i relatywizm wydaj¹ siê byæ
destrukcyjne dla idei rozumu, a zarazem dla zwi¹zanej z ni¹ praktyki i tradycji
(tradycji egalitarno-humanistycznej i demokratyczno-wolnociowej, jak j¹ okrela Schnädelbach34), to w³anie w woli rozumu (jako woli kontynuacji i rozwijania owej zagro¿onej tradycji) zawieraæ siê musi roszczenie do ahistorycznego pojmowania presupozycji jestem rozumny. Uhistoryczniona rozumnoæ nie
mog³aby spe³niaæ swej roli. Jako tylko kontyngentna musia³aby ulec partykularnym, doranym interesom. Dziêki postulatowi rozumnoci (nie tylko w sensie
historycznym) ukazujemy znaczenie pewnej, istotnej ze wzglêdu na realizacjê
tego postulatu, tradycji w obrêbie kultury zachodniej.
W ten sposób to, co z perspektywy teoretycznej by³o konieczn¹, ale pust¹
presupozycj¹, w perspektywie praktycznej (i pierwszorzêdnej  dodajmy) nabiera zupe³nie realnych kszta³tów pewnej tradycji filozoficznej i politycznej. Tutaj
jednak pojawia siê druga uwaga krytyczna. Czy w ten sposób wychodzimy poza
32
33
34

H. Schnädelbach, O dialektyce rozumu historycznego, s. 65.
Ibidem.
Ibidem, s. 64.
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obrêb dialektyki rozumu historycznego? Jako treciowo okrelony, uto¿samiony
z pewn¹ tradycj¹, rozum na powrót dostaje siê w kr¹g oddzia³ywania tezy historystycznej, a jego okrelenie wydaje siê byæ dogmatyczne i arbitralne. Wiêcej
nawet: zapytaæ mo¿na, czy samo wskazywanie na presupozycjê jestem rozumny (nie tylko w historycznym sensie), a wiêc czy ju¿ owo ¿e rozumnoci nie
stanowi efektu oddzia³ywania pewnej dziejowej autointerpretacji cz³owieka. Nale¿y zatem w tym miejscu uprzytomniæ sobie, z jakiego powodu chcemy trwaæ
przy tej autointerpretacji raczej ni¿ przy jakiej innej.
Owieceniowe nadzieje co do rozumu upad³y wraz z koñcem wieku XIX
i wiekiem XX. Czy wobec bezsilnoci rozumu i wobec krytyk rozumu jest jeszcze w stanie przetrwaæ co z idei rozumu, czy te¿ mo¿e powinnimy raczej porzuciæ ca³y dyskurs powsta³y na gruncie filozofii rozumu i zostawiæ pole swobodnej walce o w³adzê miêdzy ideologiami i interesami?35. Starania o to, by
teoretycznie uzasadniæ podstawowe przekonanie o tym, i¿ tylko rozum (rozumna praktyka) jest w stanie zapobiec dezintegracji i fatalnym spo³ecznie skutkom
nieumiarkowanego realizowania egoistycznych d¹¿eñ, spe³zaj¹ na niczym. St¹d
te¿ takiemu obroñcy rozumu, jakim jest Schnädelbach, pozostaje jedynie odwo³aæ siê do woli rozumu. Wszystko zale¿y od odpowiedzi na pytanie, dlaczego z predykatu »racjonalny« mamy czyniæ u¿ytek normatywny, choæ mo¿liwe s¹ równie¿ inne zastosowania. Odpowied mo¿e byæ tylko taka: Poniewa¿
chcemy, albo: poniewa¿ jest to wskazane w kontekcie tego, czego jeszcze poza
tym chcemy36. Konsekwentnie jednak nie oznacza to przejcia na p³aszczyznê
skrajnego decyzjonizmu. Jak u Kanta, wola jest tu cile zwi¹zana z rozumem
praktycznym. Chocia¿, jak powiada autor Rozumu i historii, resztkowy decyzjonizm jest nie do unikniêcia, wola nie pojmuje tutaj samej siebie jako ca³kowicie arbitralnej w³adzy stanowienia i chcenia, która istnieje jako osobna i zewnêtrzna wobec rozumu. Wskazalimy powy¿ej, i¿ Schnädelbach broni pojêcia
racjonalnoci przed sprowadzeniem go do uzasadnialnoci. Tutaj znajdujemy
siê byæ mo¿e w punkcie, gdzie ujawnia siê znaczenie tego przekonania. Gdyby
uto¿samiæ racjonalnoæ z uzasadnieniem, popadlibymy w podstawow¹ trudnoæ
(a nawet stanêlibymy wobec paradoksu). Nie mielibymy mianowicie uzasadnienia dla obstawania za rozumem, tj. trwanie przy racjonalizmie okaza³oby
siê nieracjonalne. Jednak koszty takiego poszerzenia i otwarcia mog¹ byæ równie¿
negatywne: poszerzaj¹c zakres pojêcia tego, co racjonalne, poza zakres pojêcia
uzasadnienia, wchodzimy zarazem na p³aszczyznê, na której samo pojêcie rozumu,
jak wskazywa³em wy¿ej, mo¿e staæ siê ju¿ na tyle szerokie i na tyle otwarte, ¿e
racjonalizm nie bêdzie ¿adn¹ alternatyw¹ dla spo³ecznego z³a. Z perspektywy
35 H. Lenk, Rozum jako idea i wezwanie, (w:) idem, Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu, t³um. Z. Zwoliñski, Warszawa 1995, s. 82.
36 H. Schnädelbach, Racjonalnoæ i normatywnoæ, (w:) idem, Próba rehabilitacji..., s. 106.

54

Wojciech Torzewski

szerokiego (i zarazem otwartego) pojêcia racjonalnoci nie mamy ju¿ ¿adnych argumentacyjnych narzêdzi, by uznawaæ za nierozumne (i tym samym odrzucaæ, pozbawiaæ wartoci) te dzia³ania i przekonania, dla których nie mo¿na
ju¿ podaæ dobrych powodów (Habermas), bowiem dobre powody mo¿na
zdefiniowaæ dopiero w wê¿szej p³aszczynie ju¿ jako pojêtej racjonalnoci.
W ten sposób jednak pojêcie rozumu traci równie¿ owo znaczenie, które wydawa³o siê przezwyciê¿aæ aporiê rozumu historycznego, znaczenie praktyczne. Ponownie okazuje siê, ¿e jedynym, co mog³oby wzmocniæ jego znaczenie jest uznanie
pewnej tradycji filozoficzno-politycznej za miarê wszelkiej treciowo okrelonej
racjonalnoci oraz za wzorzec tego, co s³uszne i dobre.
Czy w¹tpliwoci powy¿sze prowadz¹ do wniosku, ¿e lepiej by³oby porzuciæ
pojêcie rozumu jako wspó³okrelaj¹ce nasz¹ ludzk¹ kondycjê? Czy jednak nie
stracilibymy w ten sposób z oczu bardzo istotnego wymiaru naszego bycia
w wiecie? A mo¿e wniosek, jaki p³ynie z powy¿szego, jest tylko taki, ¿e wspó³czesna dyskusja na temat rozumnoci (cilej: zaprezentowany jej fragment)
wci¹¿ ze zbytni¹ oczywistoci¹ przyjmuje jako nienaruszalne klasyczne opozycje: rozumu i historii, wiecznoci i czasu, obowi¹zywania i powstawania, tego,
co uzasadnione i tego, co arbitralne itd.
Broni¹c rozumu, bronimy przede wszystkim rozumnych relacji, które nas
wi¹¿¹ z innymi i dziêki którym tworzymy wspólnotê. U podstaw tej obrony tkwi
troska o to, by w³adza si³y i partykularne interesy, które ni¹ kieruj¹, nie uczyni³y
owych relacji i owej wspólnoty ród³ami cierpienia i niesprawiedliwoci. Niew¹tpliwym, jak siê wydaje, po¿ytkiem p³yn¹cym z dyskusji nad rozumnoci¹,
szczególnie w kontekcie praktycznym, jest ukazywanie mo¿liwej alternatywy
dla tego, co mo¿e wyst¹piæ jako w³adza si³y i partykularyzm. Wskazuj¹c jednak
problematycznoæ ka¿dej z okrelonych wizji rozumnoci chronimy siê jednoczenie przed tym rodzajem z³a, jakie mo¿e byæ udzia³em cz³owieka, który sam rozum (jego zabsolutyzowan¹ ideê) wprzêgnie w realizacjê nierozumnych celów.
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Streszczenie

Abstract

Niniejszy artyku³ analizuje znaczenie religijnego odczarowania wiata dla narodzin nauki w cywilizacji zachodniej. Omawiam dwa
g³ówne znaczenia tego pojêcia, tj. poznawcze,
obecne w pracach Maxa Webera, oraz aksjologiczne, za³o¿one w teorii sekularyzacji Petera
L. Bergera. Obaj autorzy utrzymuj¹, ¿e po raz
pierwszy do odczarowania wiata dosz³o w staro¿ytnym Izraelu. Jednak¿e nauka wówczas siê
nie narodzi³a. Powstaje wa¿ne pytanie: czy rzeczywicie odczarowanie stanowi konieczny warunek powstania nauki? W rzeczywistoci, choæ
w judaizmie mia³o miejsce odczarowanie aksjologiczne, to nie dokona³o siê wówczas w znacz¹cym stopniu odczarowanie poznawcze. Studium Waltera F. Otta nad religi¹ homeryck¹
ukazuje niemal kompletne odczarowanie poznawcze, a jednoczenie potê¿ne religijne oczarowanie aksjologiczne pogl¹du na wiat w staro¿ytnej religii greckiej. Obie postawy mog³y
skutecznie przyczyniæ siê do ustanowienia naukowego sposobu mylenia.

This paper examines the importance of religious disenchantment of the Word in the
rise of science in the western civilization. Two
major meanings of the concept are analyzed,
i.e. cognitive  present in the works of Max
Weber  and axiological  assumed in Peter
L. Bergers theory of secularization. Both authors maintain that it was in the ancient Judaism where the disenchantment of the World for
the first time took place. However, that was not
that case when science was born. An important
question arises: is disenchantment really a necessary condition to the rise of science? In fact,
although there was axiological disenchantment
of the world in Judaism, there was not any significant cognitive disenchantment. Contrary to
the ancient Greece, where the process of the
rise of science actually occurred. Walter F. Ottos study on Homeric religion shows almost
complete cognitive disenchantment but at the
same time a powerful religious axiological enchantment of the worldview in ancient Greek
religion. Both attitudes could effectively contribute to the establishment of scientific mode
of thought.
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Istotny wp³yw na sposób ujmowania przez socjologiê relacji miêdzy naukami przyrodniczymi a religi¹ mia³y przede wszystkim prace Maxa Webera,
a zw³aszcza jego rozwa¿ania na temat racjonalnoci. Z jednej strony proces racjonalizacji postrzegany jest jako zwiêkszaj¹cy rozdwiêk miêdzy wiatem nowoczesnym a religi¹, z drugiej  jego korzeni i przejawów od czasów Webera
szuka siê w³anie w religii. Pojêcie to stanowi podstawê koncepcji odczarowania wiata, która jest g³ównym przedmiotem niniejszego artyku³u. Termin ten
zyska³ nieco odmienne znaczenie u Petera L. Bergera.
Oceniaj¹c obie koncepcje, nale¿y odpowiedzieæ na dwa pytania: czy odczarowanie wiata w obu znaczeniach faktycznie, jak chc¹ wspomniani autorzy, dokona³o siê w tradycji judeochrzecijañskiej oraz czy rzeczywicie sprzyja ono
rozwojowi nauki? W nieco innym kontekcie pytania te pozwala usytuowaæ koncepcja niemieckiego religioznawcy Waltera F. Otta.

Racjonalizacja religii wed³ug Webera
Sam termin racjonalnoæ jest na tyle wieloznaczny, a Weber pos³uguje siê
nim w tylu niesprowadzalnych do siebie znaczeniach, ¿e  jak wykazali to Stanis³aw Andreski1 czy Stanis³aw Kozyr-Kowalski2  traci niemal jak¹kolwiek
wartoæ diagnostyczn¹. W swym s³ynnym eseju o osobliwoci wiata zachodniego3 niemiecki socjolog stara³ siê wykazaæ, i¿ przenikniête s¹ ni¹ wszystkie sfery
cywilizacji europejskiej od sztuki po matematykê. Chocia¿ nie wspomnia³ tam
o religii, to jednak pojêcie to stosowa³ szeroko tak¿e w swych pracach religioznawczych, gdzie stara³ siê wykazaæ, ¿e procesowi racjonalizacji podlega³ ju¿
staro¿ytny judaizm, a za nim tak¿e chrzecijañstwo.
Niew¹tpliwie najwa¿niejszym przedmiotem analizy Webera by³o powstanie
wspó³czesnego kapitalizmu, w ramach którego dzia³alnoæ zarobkowa zyska³a
unikaln¹, racjonalno-metodyczn¹ formê. Jak wiadomo, wspó³odpowiedzialnymi
za powstanie jej istotnego komponentu, tj. etosu pracy jako powo³ania zawodowego, uczyni³ on ascetyczne nurty protestantyzmu. Sam protestantyzm stanowi dla
Webera zwieñczenie zapocz¹tkowanego ju¿ w staro¿ytnym judaizmie procesu
racjonalizacji wewn¹trzreligijnej, prowadz¹cego do odczarowania wiata4. Samemu Weberowi nie uda³o siê wykazaæ zale¿noci przyczynowej miêdzy tymi pro1

S. Andreski, Maxa Webera olnienia i pomy³ki, prze³. K. Z. Sowa, PWN, Warszawa,
1992, s. 83112.
2 S. Kozyr-Kowalski, Weberowska socjologia religii a teoria spo³eczeñstwa jako ca³oci,
(w:) M. Weber, Szkice z socjologii religii, KiW, Warszawa 1984, s. 2230.
3 M. Weber, Osobliwoci kultury zachodniej, (w:) ibidem, s. 6987.
4 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, prze³. J. Miziñski, Test, Lublin 1994,
s. 86.
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cesami  racjonalizacji religii i wiata pozareligijnego. Protestantyzm przyczyni³ siê wszak do racjonalizacji procesów ekonomicznych mimowolnie. Jego racjonalizuj¹cy wp³yw nie wynika³ z tego, ¿e sam by³ racjonalny. Podobnie zreszt¹ ujmuje Weber wp³yw protestantyzmu na naukê: dla pietystów by³a ona drog¹
do Boga, jej uprawianie motywowane by³o czysto religijnie  pragnieniem powiêkszania jego chwa³y5.
Czy jednak rzeczywicie procesy, które Weber okrela³ mianem racjonalizacji w ramach religii, a szczególnie odczarowywanie wiata mo¿na uznaæ za
wspó³odpowiedzialne za powstanie nowo¿ytnego przyrodoznawstwa, a tym samym cywilizacji?
Stanis³aw Andreski wyró¿ni³ kilka znaczeñ terminu racjonalnoæ w pracach
Webera. Ze wzglêdu na powy¿ej zarysowany problem najbardziej ogólne jego
znaczenie (prawid³owy wybór dostêpnych rodków s³u¿¹cych do osi¹gniêcia
danego celu6) jest zbyt szerokie, st¹d interesowaæ mnie bêdzie racjonalnoæ rozumiana przede wszystkim jako postêp nauki i zwiêkszanie zakresu jej praktycznej stosowalnoci czy stopieñ zgodnoci przekonañ z wnioskami wyp³ywaj¹cymi z nauki7.
Racjonalizacja jako proces zachodz¹cy w ramach religii przejawia siê w kilku formach. Jej najwa¿niejszym rezultatem jest odczarowanie wiata, st¹d te¿
sam proces racjonalizacji bywa okrelany tym mianem.
Odczarowywanie wiata, proces dokonuj¹cy siê od tysi¹cleci w kulturze zachodniej8, jest zasadniczo procesem negatywnym, oznacza rezygnacjê z pewnego sposobu postrzegania rzeczywistoci i opartego na nim dzia³ania. wiat,
zdaniem Webera, jest dla ludzi zaczarowany, gdy przyjmuj¹, ¿e istniej¹ w nim
tajemnicze i nieobliczalne moce odgrywaj¹ce jak¹ rolê w ich ¿yciu, moce, które jednoczenie mo¿na opanowaæ czy  w przypadku duchów  przeb³agaæ9.
Wiara ta i praktyki ustêpuj¹ w rezultacie odczarowania kalkulacji i rodkom technicznym. Jeli kalkulacjê uznamy za synonim podejcia naukowego, to sformu³owanie takie sugeruje istnienie negatywnego zwi¹zku miêdzy wiatopogl¹dem
magicznym a naukowym.
W swej pracy o etyce protestanckiej Weber okrela go jako wielki historyczny proces pozbawiania wiata doczesnego pierwiastka cudownoci [...] odrzucaj¹cy jako przes¹d i wystêpek wszelkie magiczne rodki poszukiwania zbawienia10. Jego róde³ doszukuje siê u ¿ydowskich proroków, choæ dostrzega te¿
5

M. Weber, Polityka jako zawód i powo³anie, prze³. A. Kopacki, P. Dybel, Znak, Kraków
1998, s. 125.
6 S. Andreski, op. cit., s. 85.
7 Ibidem, s. 91.
8 Ibidem.
9 M. Weber, Polityka , s. 122.
10 M. Weber, Etyka , s. 86.
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wp³yw greckiej myli naukowej. W¹tek racjonalizacji religii jest w zwi¹zku
z tym stale obecny przede wszystkim w Weberowskich analizach staro¿ytnego
judaizmu11 (staro¿ytnej Grecji nie powiêci³ on wiêkszej uwagi12). Posiada ona
tu wymiar zarówno teologiczny (racjonalizacja koncepcji Boga), jak i etyczny.
Racjonalizacja teologii uwidacznia siê w przypadku judaizmu w zmianie obrazu Boga, który pierwotnie wyobra¿any by³ w sposób irracjonalny  jako plemienny bóg wojny, ¿¹dny krwi i anga¿uj¹cy siê w dzia³ania militarne po stronie
ludu ¿ydowskiego13. Do tego obrazu zaczynaj¹ jednak stopniowo wnikaæ rysy
dobrego boga natury i nieba, co prowadzi do koncepcji m¹drego zarz¹dcy
wiata, który to proces okrela Weber mianem sublimacji i racjonalizacji14.
Kluczow¹ ró¿nic¹ w stosunku do bogów azjatyckich (jako przyk³ad przywo³uje
przede wszystkich bogów hinduskich) jest pos³ugiwanie siê przez tych ostatnich
magi¹, podczas gdy Bóg Izraela dokonywaæ mia³ cudów. Weber zak³ada, ¿e
w porównaniu z czarem cud jest konstrukcj¹ bardziej racjonaln¹15.
Równie¿ racjonalizacja etyki staro¿ytnego Izraela oznacza dla Webera rezygnacjê z magii oraz ekstazy jako rodków do osi¹gania zbawienia16. W porównaniu
do innych azjatyckich etyk religijnych, takich jak egipska, która dopuszcza³a przy
pomocy magii skarabeuszy ukrycie grzechów przed bogami17, judaistyczna za
rodek osi¹gania zbawienia uwa¿a wewn¹trzwiatow¹ etykê reguluj¹c¹ ¿ycie
codzienne. Wi¹¿e siê to z innym jej racjonalnym znamieniem, jakim by³a systematyzacja przykazañ, zestawionych np. w dekalog, nie za w chaotyczny katalog18. Proces ten zosta³ w pewnym stopniu zahamowany w przedreformacyjnym
chrzecijañstwie, gdzie nie wykluczono magii (w postaci sakramentów) jako
rodka osi¹gania zbawienia tak konsekwentnie, jak w purytanizmie czy judaizmie19.
Jak widzimy, dla zrozumienia odczarowania wiata w obu wymiarach kluczowe jest ustalenie sensu pojêcia magii czy czarów. Weber przeciwstawia czary
z jednej strony cudom, a z drugiej  jako rodek zbawienia  pos³uszeñstwu
przykazaniom czy ascezie wewn¹trzwiatowej. Zdaniem Webera cud ma odró¿niaæ od czaru to, ¿e wyp³ywa z sensownych, zrozumia³ych zamiarów i reakcji
Boga20. Weber przeciwstawia wiêc wiat Hindusów, który ujmuje jako irra11

M. Weber, Dzie³a zebrane z socjologii religii. Etyka gospodarcza religii wiatowych,
t. 3: Staro¿ytny judaizm, prze³. D. Motak, Nomos, Kraków 2000.
12 S. Andreski, op. cit., s. 91.
13 Ibidem, s. 126 i n.
14 Ibidem, s. 127.
15 Ibidem, s. 208.
16 Ibidem, s. 12, 183; M. Weber, Etyka..., s. 86.
17 M. Weber, Staro¿ytny judaizm..., s. 243.
18 Ibidem, s. 236.
19 Ibidem, s. 103, 137.
20 Ibidem, s. 208.
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cjonaln¹, czarodziejsk¹ krainê21, racjonalnemu wiatowi rz¹dzonemu przez
Boga Izraela. Rodzi to jednak szereg w¹tpliwoci. Dlaczego pos³uguj¹ce siê magiczn¹ moc¹ bóstwo hinduskie nie mia³oby siê kierowaæ sensownymi zamiarami, Jahwe za tak? W jakim sensie np. t³umaczenie katastrof naturalnych wol¹
bóstwa czy jego gniewem za niepos³uszeñstwo ma byæ bardziej racjonalne22 ni¿
przypisywanie ich magicznej mocy bóstw? W obu wypadkach mamy przecie¿
pozawiatowy (nadprzyrodzony) podmiot przeprowadzaj¹cy jakie dzia³ania
w tym wiecie w oparciu o sw¹ moc, kieruj¹cy siê swoimi racjami.
Dla Webera racjonalnoæ dzia³añ Jahwe wyp³ywa przede wszystkim st¹d, ¿e
jego decyzje by³y mo¿liwe do zbadania. Ta zrozumia³oæ boskich rozstrzygniêæ  powiada Weber  wyklucza³a wszelkie pytanie o sens wiata, który móg³by le¿eæ gdzie poza nim23. Wydarzeniami zachodz¹cymi na wiecie nie w³ada przypadek ani moce magiczne, lecz zrozumia³e przyczyny24. Zauwa¿my
jednak, ¿e owe zrozumienie przychodzi³o dopiero post factum. Jak podkrelaj¹
antropolodzy, równie¿ ka¿dy czarownik (nie tylko cyniczny  jak zak³ada³ Frazer) ludów pierwotnych posiada bogat¹ gamê racjonalizacji, które przywo³uje
w przypadku, gdy jego zabieg magiczny nie odniesie spodziewanego skutku.
Zwykle stwierdza naruszenie przez którego z cz³onków plemienia jednego
z licznych tabu albo te¿ dzia³anie potê¿niejszej przeciwmagii wrogiego czarownika25. Tym samym czyni niepowodzenie rytua³u w pe³ni zrozumia³ym. Moim
zdaniem, nie zachodzi ¿adna strukturalna ró¿nica w stosunku do izraelskiego proroka t³umacz¹cego kataklizm kar¹ Jahwe za naruszanie przez Izraelitów przykazañ. Samo przeciwstawienie cudu i czaru jest dalece arbitralne. Jak trafnie zauwa¿y³ Spencer, ró¿nica miêdzy nimi jest bowiem pozorna, sprowadza siê
w³anie do przyjêcia okrelonej stronniczoci teologicznej: to, co dla ¯ydów by³o
cudem sprawianym przez Jahwe na probê Aarona, dla Egipcjan by³o z³owrog¹
magi¹. I odwrotnie, dzia³ania egipskich kap³anów by³y os¹dzane jako cud lub
magia w zale¿noci od tego, kto os¹dza³: ¯yd czy Egipcjanin26.
Jeli dla Webera odczarowanie oznacza t³umaczenie wydarzeñ wiata oddzia³ywaniem jednego, osobowego nadprzyrodzonego czynnika zamiast wielu osobowych i nieosobowych, to sam wiat nie stawa³ siê przez to mniej magiczny.
Wydarzenia w nim zachodz¹ce mia³y tak samo ród³o zewnêtrzne w stosunku do
tego wiata (czyli nadprzyrodzone). wiat zosta³ jedynie inaczej zaczarowany
21
22
23

Ibidem.
Ibidem, s. 212.
Ibidem, s. 285.
24 Ibidem.
25 Por. B. Malinowski, Dzie³a, t. 7: Mit, magia, religia, prze³. B. Le, D. Prasza³owicz,
PWN, Warszawa 1990, s. 439 i n.
26 H. Spencer, The Principles of Sociology, t. I, D. Appleton & Company, New York 1912,
s. 250, § 134.
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 miejsce teologicznego polikauzalizmu zaj¹³ monokauzalizm. Czy taki obraz
wiata jest bardziej racjonalny, w sensie zgodnoci z myl¹ naukow¹? Moim zdaniem jest wrêcz przeciwnie: nauka odkrywa bowiem, ¿e przebieg wydarzeñ jest
raczej wypadkow¹ oddzia³ywania ró¿nych, niesprowadzalnych do siebie si³. Zatem, jak zreszt¹ za Millem przyznaje sam Weber: jeli wychodzi siê od czystego
dowiadczenia, dochodzi siê do politeizmu27. Podobnie wyjanianie etycznej irracjonalnoci zjawisk zachodz¹cych w wiecie dzia³aniem jednego podmiotu prowadzi albo do przeniesienia owej irracjonalnoci na samego Boga (Bóg kapryny, nieprzewidywalny), albo do powa¿nych dylematów. Weber zauwa¿a zreszt¹,
¿e wobec klêsk Izraela wszelkie obietnice dane przez Jahwe musia³y zostaæ
w teologii ¿ydowskiej przekszta³cone w warunkowe (co zreszt¹ te¿ okrela racjonalizacj¹), uzale¿nione od w³aciwego zachowania28. Wi¹¿e siê to z drug¹
wspomnian¹ antynomi¹, przeciwstawiaj¹c¹ magiê dzia³aniu etycznemu.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e etyka przykazañ nie stanowi rezultatu namys³u nad
skutkami dzia³añ, ale funkcjonuje jako pochodz¹cy z objawienia (tym samym
maj¹cy nadprzyrodzone ród³o) katalog zakazów i nakazów. Wyznawca religii
abrahamicznych nie dlatego powstrzymuje siê od pewnych czynów, ¿e prowadz¹
one do negatywnych spo³ecznie czy jednostkowo skutków, ale dlatego, ¿e s¹ one
zakazane przez Jahwe. Z tej perspektywy zakaz naruszania cudzej w³asnoci ma
dok³adnie taki sam status, jak zakaz spo¿ywania pewnego rodzaju potraw czy
noszenia odzienia utkanego z dwóch ró¿nych rodzajów nici. Prawo biblijne nie
jest prawem pozytywnym, podobnie jak etyka dekalogu niewiele ma wspólnego
z dociekaniami etycznymi filozofów, którzy pos³uguj¹ siê w uzasadnianiu swych
postulatów logik¹, a nie hermeneutyk¹ wiêtych tekstów, jak czyni teologia moralna.
T³umaczenie dzia³añ Jahwe jako rezultatu (nie)etycznego postêpowania Izraelitów nada³o im strukturê typowego magicznego tabu. Zrodzi³o to tak¿e powa¿ne
pytanie o wielkiej donios³oci duszpasterskiej: jaki jest sens w³aciwego zachowania jednostki w obliczu faktu, ¿e kary spadaj¹ na ni¹ za winy wspó³plemieñców
czy przodków?29 Jedynym rozwi¹zaniem jest przyjêcie, ¿e ostatecznie Bóg jest
absolutnym suwerenem, a jego wyroki pozostaj¹ dla jednostki niezbadane, co
tym samym zaprzecza podstawowemu za³o¿eniu, na którym Weber opar³ sw¹
tezê o racjonalnoci judaizmu.
Weberowskie odczarowanie wiata mo¿na okreliæ jako zaporedniczenie
relacji do bóstwa przez normy prawno-etyczne. Przestrzeganie tych norm staje
siê tu dzia³aniem magicznym, maj¹cym na celu zapewnienie po¿¹danych dóbr
doczesnych (powodzenie narodu wybranego i jego cz³onków) czy zbawienia po27
28
29

M. Weber, Polityka..., s. 131.
M. Weber, Staro¿ytny judaizm..., s. 202.
Ibidem.
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miertnego (w póniejszych mutacjach tej koncepcji). W istocie nie mamy zatem do czynienia z jakimkolwiek odczarowaniem relacji z bóstwem, co najwy¿ej z formaln¹ kodyfikacj¹ nadprzyrodzonych zaleceñ.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wskazywane przez Webera fakty nie czyni¹ uprawnion¹ jego tezy, i¿ do owego odczarowania mia³o dojæ w judaizmie czy m³odszych religiach z niego siê wywodz¹cych. Dopóki Bóg jest absolutnym suwerenem w³adaj¹cym wiatem spoza niego, wiat pozostaje zaczarowany. Dopóki
ród³em prawa i etyki jest nadprzyrodzone objawienie, równie¿ sfera praktyki
pozostaje w istocie sfer¹ magii, jedynie miejsce rytua³u zajê³o postêpowanie
wewn¹trzwiatowe.

Odczarowanie wiata wed³ug Bergera
Weberowsk¹ koncepcjê odczarowania wiata rozwija³ Peter L. Berger. Uzyskuje ona jednak odmienne znaczenie, pozornie jedynie zgodne z Weberowskim.
Wynika to z innej koncepcji samej religii u obu autorów. Wprawdzie Weber nie
sformu³owa³ wprost ¿adnej definicji religii, to jednak ju¿ wy¿ej przytoczone rozwa¿ania pozwalaj¹ zaliczyæ jego stanowisko do tych, które osobliwoci religii
szukaj¹ w sferze poznawczej. Zwykle autorzy tego nurtu przedmiot religii okrelaj¹ kategoriami nadprzyrodzony czy pozaempiryczny. Kluczowym przeciwieñstwem, z perspektywy którego Weber ocenia³ religiê, jest opozycja: tajemnicze oraz nieprzewidywalne i kalkulowalne. Berger natomiast przynale¿y do
nurtu okrelaj¹cego przedmiot religii kategoriami sacrum czy numinosum, czyli
odwo³uj¹cego siê do porz¹dku aksjologicznego czy emocjonalnego, a nie wy³¹cznie poznawczego. Umieszczenie Weberowskiej kategorii w tym kontekcie pozwala wydobyæ na jaw tkwi¹c¹ w niej, choæ niedostrzegan¹ na pierwszy rzut oka,
dwuznacznoæ. Zarówno niemieckie zauber w s³owie Entzauberung, angielskie
enchantment (w disenchantment), podobnie jak polski czar, poza znaczeniem
synonimicznym do magii (czary), oznacza tak¿e czarownoæ, urok i powab. Odczarowanie wiata oznacza³oby wiêc pozbawienie go uroku, poci¹gaj¹cej atrakcyjnoci i samoistnego piêkna. Taki proces z pewnoci¹ mo¿emy w ramach religii judeochrzecijañskich dostrzec.
O ile dla Webera wiat nieodczarowany to taki, którym rz¹dz¹ tajemnicze
i nieobliczalne si³y, o tyle Berger, pisz¹c o odczarowaniu wiata, stwierdza:
Wierz¹cy protestancki nie ¿yje ju¿ w wiecie, który nieustannie przenikaj¹ wiête istoty i si³y. Rzeczywistoæ jest spolaryzowana na radykalnie transcendentn¹
boskoæ i radykalnie »upad³¹« ludzkoæ, która, ipso facto, jest pozbawiona wiêtych cech. Pomiêdzy nimi rozpociera siê ca³kowicie »naturalne« uniwersum,
bezsprzecznie twór Boga, lecz samo w sobie pozbawione numinosum. Innymi
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s³owy, radykalna transcendencja Boga staje przed uniwersum radykalnej immanencji, »zamkniêcia siê« na wiêtoæ30.
Berger w samym tym podziale dostrzega zal¹¿ki sekularyzacji: gdy nic nie
pozostaje »pomiêdzy« radykalnie transcendentnym Bogiem i radykalnie immanentnym wiatem, oprócz tego jednego kana³u porednicz¹cego [tj. z bo¿ego s³owa  K.K.], zanurzenie tego wiata w niewiarygodnoci prowadzi do empirycznej rzeczywistoci, w której faktycznie »Bóg umar³«. Rzeczywistoæ ta sta³a siê
wiêc podatna na systematyczn¹ racjonaln¹ penetracjê, zarówno w myli, jak i w
dzia³aniu, któr¹ wi¹¿emy ze wspó³czesn¹ nauk¹ i technologi¹. Niebo pozbawione anio³ów staje siê otwarte na interwencjê astronoma i w koñcu astronauty31.
Nieco inn¹ drog¹ Berger dochodzi zatem do wniosku podobnego, co Weber: odczarowanie wiata w wymiarze aksjologicznym podobnie jak odczarowanie wizji wiata i praktyki jego opanowywania otwiera drogê nauce.

Narodziny przyrodoznawstwa miêdzy Egiptem
a Babiloni¹
Jak wy¿ej wykaza³em, Weberowskie za³o¿enie, i¿ wizja Boga i wiata w³aciwa staro¿ytnemu judaizmowi by³a szczególnie racjonalna i wolna od mylenia w kategoriach sprawczych si³ magicznych, wynika wy³¹cznie z arbitralnego
zaklasyfikowania strukturalnie identycznych dzia³añ b¹d do magii, b¹d do
praktyk religijnych od magii uwolnionych. Podobnie nie ma podstaw do uznania, ¿e teologiczny monokauzalizm jest bardziej racjonalny ni¿ polikauzalizm.
Niezale¿nie od tego, czy róde³ zjawisk w wiecie szuka siê w mocy wielu istot
nadprzyrodzonych czy jednej istoty nadprzyrodzonej, czy ich intencje stara siê
post factum zrozumieæ na drodze hermeneutyki proroctw czy wró¿b, obraz wiata
jest jednakowo magiczny.
Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e judaizm wypracowa³ koncepcjê bóstwa
skrajnie transcendentnego, co doprowadzi³o do aksjologicznego odczarowania
wiata jako domeny bogów pogañskich. Czy jednak otworzy³o to w jakikolwiek
sposób drogê nauce?
Jeszcze w ubieg³ej dekadzie wród historyków nauki dominowa³o przekonanie, ¿e w staro¿ytnym Izraelu nauka nie istnia³a32. Ostatnio postêp studiów nad
odnalezionymi w XX wieku rêkopisami znad Morza Martwego pozwoli³ nieco
30 P.L. Berger, wiêty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, prze³. W. Kurdziel,
Nomos, Kraków 1997, s. 156.
31 Ibidem, s. 157.
32 A.Y. Reed, Ancient Jewish Sciences and the Historiography of Judaism, (w:) J. Ben-Dov, S. Sanders (red.), Ancient Jewish Sciences and the History of Knowledge in Second Temple Literature, New York University Press, New York 2014, s. 195.
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skorygowaæ ten pogl¹d. Izrael pozostawa³ w kulturowej ³¹cznoci z dwoma imperiami, które równie¿ pod wzglêdem gromadzenia wiedzy i wykorzystania jej
w ramach techniki przodowa³y pierwotnie na zachodniej pó³kuli: Egiptem i Babiloni¹. Okazuje siê, ¿e przenika³y stamt¹d równie¿ pewne idee naukowe. Uderza jednak, po pierwsze, jak niewielki by³ to transfer, po drugie, los tych idei ju¿
w czysto judaistycznym kontekcie. Przytoczê jeden tylko przyk³ad: w rêkopisach pozakanonicznej ksiêgi Henocha (1.72) znajdujemy kalendarz oparty na precyzyjnych obserwacjach poczynionych przez astronomów w Babilonii: punktów
wschodu i zachodu S³oñca w momentach przesileñ33. Nie zosta³ on jednak przedstawiony jako rezultat badañ naukowych, ale objawienia danego przez Boga mitycznemu Henochowi. Mia³o to na celu zatajenie obcych róde³ wiedzy34, a jednoczenie uczyni³o z odkrycia naukowego element magicznego obrazu wiata.
Niezale¿enie od tego, jak wiatli, wykszta³ceni i otwarci na obc¹ wiedzê byli
autorzy literatury henochiañskiej, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e to, co uprawiali, by³o
raczej zaczarowywaniem wizji wiata ni¿ nauk¹.
W póniejszym okresie literatura rabiniczna daje wiadectwa pewnych zainteresowañ naukowych (zw³aszcza w dziedzinie astrologii, psychologii czy fizjonomiki), które jednak nie przek³ada³y siê na rozwój nauki z kilku wzglêdów: po
pierwsze, wiedza przyrodnicza traktowana by³a jak wiedza ezoteryczna, któr¹
przekazywaæ wolno tylko jednej osobie naraz, co  jak trafnie zauwa¿a Alexander  uniemo¿liwia³o jak¹kolwiek dyskusjê naukow¹. Po drugie, obowi¹zywa³
wówczas zakaz zajmowania siê greck¹ m¹droci¹, co odciê³o te poszukiwania
od najp³odniejszego wówczas nurtu nauki35. Po trzecie wreszcie, wychodzono
z za³o¿enia, i¿ najwy¿szym ród³em wiedzy jest Objawienie, a zatem rezultaty
dociekañ przyrodniczych (kosmologicznych czy antropologicznych) a priori musz¹ byæ zgodne z Bibli¹, która staje siê tym samym pe³noprawnym ród³em wiedzy przyrodniczej36.
Niezale¿nie od ladów mylenia naukowego, jakie znalelibymy w staro¿ytnym Izraelu, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e to nie tam narodzi³y siê nauki przyrodnicze. Powsta³y one w greckim krêgu kulturowym, który równie¿ obficie czerpa³
z dorobku Egiptu i Babilonii, ale z osi¹gniêæ tych cywilizacji uczyni³ ca³kowicie inny u¿ytek.
Pocz¹tek tego ruchu intelektualnego mo¿emy wytropiæ w pismach pierwszych
filozofów, którzy dla zrozumienia wiata zaczêli pos³ugiwaæ siê po raz pierwszy
zdemitologizowanymi pojêciami. O ile w genealogii bogów u Hezjoda na pocz¹t33 P.S. Alexander, Enoch and the Beginnings of Jewish Interest in Natural Science, (w:)
ibidem, s. 35.
34 J. Ben-Dov, Ideals of Science: The Infrastructure of Scientific Activity in Apocalyptic
Literature and in the Yahad, (w:) ibidem, s. 126, 136.
35 P.S. Alexander, op. cit., s. 30.
36 Ibidem, s. 33.
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ku sta³ Okeanos (bóg morza), to ju¿ dla Talesa prapocz¹tkiem wszystkich rzeczy jest woda jako jeden z bezosobowych pierwiastków. Grecy spekulacje tego
rodzaju sprzêgli z wypracowan¹ w ramach instytucji politycznych (w s¹downictwie i w perswazji politycznej na u¿ytek procedur demokratycznych) retoryk¹
jako sztuk¹ przekonywania za pomoc¹ argumentacji odwo³uj¹cej siê do rozumu
i faktów37. Ta z kolei, usystematyzowana w ramach filozofii, da³a pocz¹tek logice. Nastêpny krok zosta³ poczyniony w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego, gdy Grecy zetknêli siê z technicznie bardziej zaawansowanymi cywilizacjami, wspomnianymi Babiloñczykami i Egipcjanami. Wysi³ek zrozumienia, w jaki
sposób dzia³aj¹ wynalazki stamt¹d przyswojone, za pomoc¹ pojêæ abstrakcyjnych
i sylogizmów logicznych38 doprowadzi³ do licznych pamiêtnych okryæ naukowych (np. prawa Archimedesa, geometria Euklidesa) oraz jeszcze liczniejszych,
które uleg³y zapomnieniu w póniejszych wiekach. Wymieñmy kilka przyk³adów.
Jak ustali³ historyk nauki Lucio Russo, pos³ugiwano siê i znano zasadê zachowania masy39, nie tylko heliocentryczny model Arystacha funkcjonowa³ pocz¹tkowo jako jedna z oczywistych metod obliczania po³o¿enia planet, ale potem by³
nawet dowodzony na gruncie fizycznym w oparciu o systematyczne badania p³ywów oceanów przez Selenikosa40. Grecy w II wieku p.n.e. opracowali ju¿
dynamiczny heliocentryzm oparty na zasadzie bezw³adnoci i koncepcji równowagi miêdzy si³¹ odrodkow¹ i grawitacyjn¹ interakcj¹ ze S³oñcem41. W matematyce znano system pozycyjny, tablice logarytmiczne42, trygonometriê (która
póniej ponownie dotar³a do Europy za porednictwem Arabów i Hindusów)43.
Chemia jeszcze przed powstaniem ezoterycznej alchemii uprawiana by³a w pañstwach hellenistycznych jako nauka empiryczna44.
Nie jest prawd¹, ¿e Grecy nie rozwinêli metody eksperymentalnej, jak twierdzi np. Bruno Snell45, z powodu swej rzekomej pogardy dla pracy fizycznej46.
Dowodz¹ tego m.in. postêpy w medycynie, gdzie dziêki metodom dowiadczalnym (równie¿ sekcjom in vivo) Herofilos odkry³ nerwy i podzieli³ je na czuciowe
i ruchowe, opisa³ ró¿nice miêdzy ¿y³ami a têtnicami, analizowa³ komory serca
i zastawki sercowe, by wymieniæ tylko niektóre jego odkrycia47. Ten¿e Herofi37
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38 Ibidem, s. 4344.
39 Ibidem, s. 183.
40 Ibidem, s. 333.
41 Ibidem, s. 339.
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43 Ibidem, s. 72.
44 Ibidem, s. 185.
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los zamówi³ specjalny, regulowany zegar wodny, dziêki czemu nada³ swym badaniom nad pulsem cis³y wymiar ilociowy, podobnie jak Erasistratos stosuj¹cy wagê w swych badaniach fizjologicznych. cis³e pomiary ilociowe od dawna stosowano w astronomii, a Selenikos  jak wspomnia³em  wykorzysta³
w badaniach astronomicznych pomiary p³ywów oceanicznych. W dziedzinie hydrostatyki, pneumatyki i mechaniki uczeni hellenistyczni budowali pogl¹dowe
urz¹dzenia eksperymentalne. Jak zauwa¿a Russo, zasadnicz¹ ró¿nic¹, zw³aszcza
w dziedzinie fizyki, miêdzy metod¹ dowiadczaln¹ staro¿ytnych a przyswojon¹
przez naukê w XVIII wieku by³o nastawienie tej pierwszej bardziej na projekt
ni¿ eksperyment48. Nauka w czasach hellenistycznych nie by³a bowiem  jak
dot¹d s¹dzono  rozrywk¹ intelektualistów, ale przek³ada³a siê na stosowane
w praktyce rozwi¹zania techniczne. Wiele z nich uleg³o zapomnieniu po rzymskich podbojach, inne by³y wykorzystywane do konstrukcji urz¹dzeñ ludycznych
(s³ynne automaty Herona, których rysunki póniej wywar³y takie wra¿enie na
uczonych renesansowych). Uczeni tacy jak Euklides, Ktesibios, Filon z Bizancjum, Archimedes czy Hipparch uprawiali matematykê i ilociow¹ fizykê eksperymentaln¹, opracowywali teoriê hydrostatyki i optyki oraz praktyczne urz¹dzenia na nich oparte49. Sporód stosowanych wówczas urz¹dzeñ technicznych
mo¿na wspomnieæ siewniki, m³yny wodne, ¿niwiarki mechaniczne z ¿elaznymi
grzebieniami i no¿ami, oparte na sile pr¹du wody (ko³a z ³opatkami) maszyny
do nawadniania50. Znano nawet inkubatory wykorzystywane w hodowli drobiu51,
technikê dmuchania szk³a, stosowano pompy, systemy odwadniania kopalñ52, istniej¹ dowody wytwarzania ognioodpornych tkanin przy u¿yciu w³ókien azbestowych53, w u¿ytku by³y mechaniczne, oparte na napêdzie hydraulicznym pi³y do
marmuru czy m³oty hydrauliczne54. Wiedzê naukow¹ wykorzystywano tak¿e
w dziedzinie militarnej, konstruuj¹c machiny oblê¿nicze55, a zastosowanie praw
hydrostatyki pozwala³o na opracowanie technologii budowy gigantycznych statków na których umieszczano katapulty i inne machiny wojenne. O ile w czasach
klasycznych dominowa³y trójrzêdowce, o tyle w okresie hellenistycznym budowano jednostki znacznie wiêksze, nawet czterdziestorzêdowce. Statki by³y obijane o³owian¹ blach¹, co zabezpiecza³o je przed widrakiem okrêtowym56.
Przypisywanie narodzin nowoczesnej nauki uczonym renesansowym wynika
wy³¹cznie z zaprzestania studiów nad ich dzie³ami po tym, jak ju¿ przyswojono
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sobie ich teorie. Tymczasem lektura taka, jak dowodzi Russo, wskazuje, i¿ epoka Odrodzenia w pe³ni zas³uguje na sw¹ nazwê, by³a to bowiem próba ponownego przyswojenia zapomnianych osi¹gniêæ nauki hellenistycznej: intelektualici
renesansowi nie byli w stanie zrozumieæ hellenistycznych teorii naukowych, lecz,
jak bystre i ciekawe dzieci, fascynowali siê poszczególnymi rezultatami, zw³aszcza prezentowanymi w rêkopisach za pomoc¹ ilustracji rysunkowych, jak sekcje
anatomiczne, perspektywa, przek³adnie zêbate, maszyny pneumatyczne, odlewanie wielkich dzie³ w br¹zie, machiny wojenne, hydraulika, automaty, portret psychologiczny, budowa instrumentów muzycznych57. O uczonym bêd¹cy w wyobrani masowej wrêcz ikon¹ Renesansu Russo powiada: powtarzaj¹ce siê
czêsto wra¿enie, i¿ Leonardo swym geniuszem zdo³a³ wykroczyæ poza swój czas,
jest ze wszech miar uzasadnione. Nie chodzi tu jednak o jak¹ podró¿ w przysz³oæ w stylu SF, lecz o próbê zanurzenia siê w odleg³¹ przesz³oæ. W manuskryptach Leonarda widniej¹ zwykle ilustracje obiektów niewykonalnych w jego
czasach z braku odpowiedniej techniki. Okolicznoæ ta nie wi¹za³a siê z wyj¹tkow¹, genialn¹ zdolnoci¹ Leonarda do odgadywania przysz³oci, lecz po prostu z faktem, ¿e u podstaw tych projektów, jak równie¿ projektów Francesca di
Giordio, le¿a³y inne projekty, pochodz¹ce z epoki, w której technika by³a o wiele bardziej rozwiniêta58.
Czy w powstaniu nauki w Grecji jak¹ rolê odgrywa³a religia? Teza taka
wydaje siê absurdalna przede wszystkim dlatego, ¿e religiê greck¹ w ramach
ogólnego wykszta³cenia humanistycznego przyswajamy przede wszystkim jako
zbiór mitów, w których elementy baniowe wydaj¹ siê byæ wyj¹tkowo odleg³e
od wspó³czesnego przyrodoznawstwa. Szukaj¹c róde³ nauki greckiej, kierujemy
siê wiêc spontanicznie ku filozofii, która mia³aby jako pierwsza zdemitologizowaæ widzenia wiata. Nauka mia³aby powstaæ wiêc w Grecji niezale¿nie od religii albo wrêcz przeciw niej, jeli wemiemy pod uwagê negatywny stosunek do
tradycyjnych mitów wielu filozofów (pocz¹wszy od Ksenofanesa i Platona).
A jednak, jak s³usznie podkrela Ewa Wipszycka: mity nie s¹ religi¹! Grecy nie wierzyli w mity, tak jak ¯ydzi i chrzecijanie wierz¹ w historie opowiedziane w Biblii59. Tekstami, które najtrwalej okreli³y religiê greck¹, s¹ przede
wszystkim eposy Homeryckie. Jak wiadczy Herodot (Dzieje II, 53): Hezjod
i Homer [...] stworzyli Hellenom teogoniê, nadali bogom przydomki, przydzielili im kult i sztuki i okrelili ich postacie. Wizja religijna Homera jest tak odmienna od judeochrzecijañskiej, pod wp³ywem której rozwija³o siê religioznawstwo, ¿e pojawia³y siê w¹tpliwoci, czy w ogóle w mamy w jej przypadku do
czynienia z dzie³em o treci religijnej. A jednak za takie by³o niew¹tpliwie uwa57
58
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¿ane przez samych Greków. Jeszcze cesarz Julian, autor odwa¿nych prób odnowienia religii hellenistycznej, w swym edykcie maj¹cym na celu ograniczenie
wp³ywów chrzecijan na uczelniach pisa³: Przecie¿ dla Homera i Hezjoda, Herodota i Tukydidesa, Demostenesa, Lysiasa i Izokratesa bogowie byli pocz¹tkodawcami wszelkiej cywilizacji; czy¿ ludzie wymienieni nie uwa¿ali siebie za
wiêty dar: w oczach jednych Hermesa, w oczach drugich  Muz? Jest wiêc wed³ug mnie niedorzecznoci¹, ¿e powy¿si t³umacze ich dzie³ [tj. chrzecijanie
 K.K.] odmawiaj¹ czci boskiej tym istotom, którym pisarze ci j¹ sk³adali60.
Ze wzglêdu na wielki autorytet Homera i trwa³oæ jego wp³ywu w procesie
edukacji kolejnych pokoleñ Greków, a póniej tak¿e Rzymian61, jego wizja religijna zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Dla oceny jej wp³ywu na naukê szczególnie inspiruj¹ce s¹ za prace niemieckiego religioznawcy i filologa klasycznego
Waltera F. Otta. W swojej analizie religii homeryckiej zwraca on bowiem uwagê na relacje miêdzy magi¹, racjonalnoci¹ i nastawieniem do przyrody, czyni¹c
to przy tym w terminach bardzo bliskich Weberowskim.

Odczarowanie i oczarowanie wiata wed³ug W.F. Otta
Walter F. Otto rozró¿nia dwa opozycyjne sposoby postrzegania wiata
 obiektywny, którego przedmiotem jest realnoæ natury, a jego celem zrozumienie substancji natury we wszystkich kierunkach i traktowanie jej form i praw
ze czci¹ i magiczny, który zawsze ma do czynienia z dynamik¹; moc i dzia³anie s¹ jego podstawowymi kategoriami, i st¹d szuka i czci to, co niezwyk³e62.
Opozycja ta pozwala klasyfikowaæ wiatopogl¹dy zgodnie ze stopniem, w którym s¹ one ogarniête i kontrolowane przez mylenie magiczne63, ale te¿ analizowaæ procesy, jakie zachodzi³y w myli greckiej. Zdaniem Otta, poematy Homeryckie s¹ wiadectwem fundamentalnej zmiany sposobu mylenia: epoka
fantastycznych opowiadañ mitycznych siê skoñczy³a. W nowej erze, która pojmuje istotê wiata i ludzkiego ¿ycia w wynios³ych postaciach, mit nie cieszy siê
ju¿ suwerenn¹ niezale¿noci¹ i zdolnoci¹ do bani, które posiada³ w prehistorycznych czasach. W konsekwencji ró¿nica miêdzy nimi sta³a siê jasna. Wraz ze
staro¿ytnym mitem zanika równie¿ magia, i choæ oba prze¿y³y tu i ówdzie
w Grecji w tej czy innej formie, g³ówna linia ducha greckiego dowodzi, ¿e raz
60
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na zawsze z nich zrezygnowa³. I ta decyzja podjêta zosta³a w okresie, którego
wielkimi dokumentami s¹ poematy Homera64.
Uwa¿na lektura Iliady i Odysei pokazuje rzecz zaskakuj¹c¹: choæ bogowie s¹
tam obecni niemal w ka¿dym istotnym wydarzeniu, to praktycznie nie pojawiaj¹
siê cuda, nieobecna jest tak¿e magia65. Jak podkrela Otto: historie te mog³yby
w ca³oci byæ opowiedziane bez najmniejszego odwo³ania do bóstwa i nie wymaga³yby ¿adnej istotnej zmiany66. Bogowie ukazuj¹ siê bowiem wy³¹cznie
wybranym, dodaj¹ odwagi, daj¹ im rady b¹d inspiruj¹ do czynów, ich dzia³anie
jednak jest niedostrzegalne dla osób postronnych, gdy¿ nie zak³ócaj¹ swoj¹ moc¹
naturalnego biegu rzeczy. Przyjmuj¹ czêsto formê przechodnia lub przyjaciela,
który dopiero, gdy znika z oczu, bywa rozpoznany jako postaæ bóstwa. Wizjê
wiata Homera Otto okrela jako naturalny idealizm czy idealny naturalizm,
a sta³ siê on, jego zdaniem, podstawow¹ charakterystyk¹ tego nowego i prawdziwego sensu greckiej religii67.
Widzimy u Otta zbli¿on¹ do Weberowskiej antynomiê, choæ magii nie przeciwstawia on wielokszta³tnej jak Proteusz racjonalnoci, ale obiektywny ogl¹d
wiata. Religia homerycka reprezentuje w ujêciu Otta niemal w pe³ni odczarowan¹ w ujêciu poznawczym wizjê wiata. Uwidacznia to, porównuj¹c j¹ do judaizmu, owego ród³a racjonalizmu wed³ug Webera: Tutaj [w Starym Testamencie  K.K.] Jahwe walczy dla swego ludu, który nie broni¹c siê w ogóle, zostaje
uratowany przed egipskim pocigiem. Morze rozdziela siê, by dzieci Izraela mog³y przejæ such¹ stop¹, ale fale zamykaj¹ siê nad Egipcjanami, z których ¿aden
nie uciek³. Lub Bóg pozwala zdobyæ miasto, którego mury padaj¹ same na
dwiêk tr¹b i odg³os krzyku Izraelitów, paraduj¹cych dooko³a nich, tak ¿e wystarczy tylko, by wmaszerowali do rodka. U Homera, oczywicie, nic nie dzieje siê bez bogów zaanga¿owanych w manifestowanie siebie. Ale oprócz tej znacz¹cej bliskoci tego, co boskie, wszystko dzieje siê sw¹ naturaln¹ kolej¹68.
Porównanie takie uwidacznia s³aboæ Weberowskiej argumentacji. Ile by nie
odnaleæ racjonalnych cech czy tendencji w staro¿ytnym judaizmie czy jego
póniejszych mutacjach, to sytuuj¹ siê one w ramach zasadniczo magicznego
pogl¹du na wiat, gdzie o zdarzeniach nie tylko decyduj¹ nadprzyrodzone istoty,
ale s¹ one ich sprawcami. O ich istnieniu czy dzia³aniu dowiadujemy siê tylko
z tego, ¿e porz¹dek naturalny ulega naruszeniu. Samo zaistnienie wiata jest
w tym ujêciu cudem. Jak na to zwraca³ uwagê ju¿ przywo³ywany przez Snella
Wilamowitz: przyrodoznawstwo nie mog³oby powstaæ tam, gdzie wierzono by,
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¿e wiat zosta³ stworzony69, gdy¿ dogmat stworzenia zak³ada relacjê absolutnej w³adzy Stwórcy nad stworzeniem, której to w³adzy religia homerycka nie
zna. Równie¿ w Teogonii Hezjoda bogowie nie tyle stwarzaj¹ wiat, ale rodz¹
siê wraz z nim, a w³aciwie sami s¹ rodz¹cymi siê formami wiata.
Do podobnych wniosków co Otto dochodzi wspomniany Snell, dodaj¹c:
Tak¿e w greckich opowieciach zdarza siê, ¿e bohaterowie prosz¹ o widomy
znak boskiego poparcia, ale takie znaki to b³yskawica, przelatuj¹cy obok ptak,
kichniêcie  a wiêc rzeczy, o których wedle regu³ prawdopodobieñstwa nie mo¿na by twierdziæ, ¿e pojawi¹ siê w³anie w po¿¹danym momencie, które jednak
zawsze mog³yby siê zdarzyæ dziêki szczêliwemu przypadkowi, áãáèÞ ôý÷ç; nie
zdarza siê jednak u Greków, by modl¹cy siê obstawa³ w³anie przy odwróceniu
naturalnego porz¹dku rzeczy, jak domaga siê Gedeon. Oparcie wiary na paradoksach, jak chce Gedeon, u Greków nie jest mo¿liwe; przypisywane Tertulianowi
powiedzenie credo quia absurdum nie jest greckie, przeciwnie, jest w³anie polemik¹ z pogl¹dem pogañskich Greków; wed³ug klasycznych greckich wyobra¿eñ bogowie te¿ podlegaj¹ prawom kosmosu. U Homera interweniuj¹ w najcilejszej zgodzie z natur¹70.
Dla Otta Homer jest jednym z najwiêkszych reformatorów religijnych ludzkoci71. O ile inni religijni reformatorzy, zw³aszcza okresu zwanego axial ages,
w radykalny sposób potêgowali transcendencjê bóstwa, to Homer dokona³ takiego pogodzenia sfery boskiej ze wiatem, i¿  wedle sformu³owania Hegla
 to, co naturalne, skoñczone jest promiennie przemienione w duchu, w wolnoci ducha. Promienne przemienienie polega na tym, ¿e to, co naturalne, skoñczone, jest znakiem tego, co duchowe72. Pogodzenie takie poci¹ga za sob¹
istotne dla nauki konsekwencje: zachowuje naturê nienaruszon¹, a w zasadzie
dopiero umo¿liwia samo pojêcie natury. Jak powiada Otto: Innym ludom zdarzaj¹ siê cuda; ale wiêkszy cud ma miejsce w duchu Greków, gdy¿ zdolni s¹ tak
traktowaæ przedmioty codziennego dowiadczenia, ¿e mog¹ opisaæ wspania³e
rysy boskoci bez utraty choæby odrobiny swojej naturalnej realnoci. Tutaj
dostrzegamy duchow¹ tendencjê ludu przeznaczonego na to, by uczyæ ludzkoæ
badania natury  zarówno w, jak i wokó³ cz³owieka; podejcie Greków, trzeba
powiedzieæ, pierwsze da³o ludzkoci ideê natury, która jest tak bliska wspó³czesnemu cz³owiekowi73. Tego rodzaju poznawcze odczarowanie sprawia, ¿e
religia nie stanowi si³y hamuj¹cej poznanie naukowe. Nie formu³uje ¿adnych
dogmatów sprzecznych z naturalnym poznaniem czy logik¹. Dziêki takiemu pogo69
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dzeniu rozwój nauki nie dokonywa³ siê przeciw religii, jak mia³o to miejsce
w Owieceniu.
Ale, co mo¿e najwa¿niejsze, poznawczemu odczarowaniu wiata towarzyszy
jego aksjologiczne zaczarowanie (czy lepiej oczarowanie wiatem). Berger, jak
widzielimy, uwa¿a³, ¿e dopiero zdjêcie ze wiata znamion sakralnoci otwar³o
go na naukowe badanie czy technologiczn¹ manipulacjê. Historia rozwoju wiedzy w czasach chrzecijañskich, zanim na powrót zaczê³a podlegaæ wp³ywom
antyku, zaprzecza jednak tej tezie. Jeli rozwija³y siê jakie dyscypliny intelektualne, to przede wszystkim te, które za przedmiot mia³y akurat to, co jeszcze
pozostawa³o zaczarowane. Postawê umys³u staj¹cego wobec odczarowanego
wiata trafnie wyrazi³ najwybitniejszy myliciel zachodniej staro¿ytnoci chrzecijañskiej, w. Augustyn, gdy w Solilokwiach (II-7) stwierdzi³: Pragnê znaæ
Boga i duszê. I nic wiêcej? Nic wiêcej. Tylko to bowiem, co zaczarowane
w sensie aksjologicznym, jest powabne dla rozumu.
Porównanie wp³ywowej fenomenologicznej teorii religii Rudolfa Otta z wizj¹ religii homeryckiej Waltera F. Otta pokazuje, jak g³êboko uwarunkowana
przynale¿noci¹ wyznaniow¹ autora by³a ta pierwsza. W religii greckiej element
tremendum, tak charakterystyczny dla skrajnie wywy¿szanego Boga protestantyzmu, w zasadzie nie wystêpuje lub odgrywa tylko marginaln¹ rolê. Przemo¿ny
jest natomiast element fascinans wyra¿aj¹cy siê w tym, ¿e typow¹ dla Greków
postaw¹ wobec bóstwa jest podziw: Zdziwienie, podziw, nawet zachwyt  takie odczucia w ludziach budzi u Homera boskoæ. [...] Czy¿ gestem modlitewnym jeszcze u pónych Greków nie jest gest podziwu?74. To w³anie postawa
podziwu i zachwytu w zadziwieniu umo¿liwi³a rozwój nauki: A poniewa¿ Grecy stali swobodni i pe³ni podziwu wobec pe³nego sensu uporz¹dkowanego wiata, op³aca³o im siê pobudzaæ do dzia³ania rêce, oczy, a przede wszystkim rozum.
Piêkny wiat rozpociera³ siê przed nimi szeroko i obiecywa³ zdradzenie swego
sensu i porz¹dku. Z zadziwienia i podziwu w znaczeniu szerszym jeszcze, ni¿
mniema³ Arystoteles, powsta³a filozofia75.
Mo¿na oczywiscie wskazaæ równie¿ inne religie, które przeprowadzi³y poznawcze odczarowanie wizji wiata (np. konfucjanizm, wczesny taoizm czy buddyzm). Wydaje siê jednak, ¿e racjê ma W. Otto, który wskazuje, i¿ tylko grecka
dokona³a tego dziêki aksjologicznemu zaczarowaniu natury. Jak zauwa¿a: Staro¿ytna religia grecka pojmowa³a rzeczy tego wiata z najpotê¿niejszym mo¿liwym poczuciem realnoci, a pomimo tego  nie, z tego w³anie powodu  rozpozna³a w nich cudowny zarys tego, co boskie. Nie obraca³a siê wokó³ lêków,
têsknot i duchowych rozterek ludzkiej duszy; jej wi¹tyni¹ jest wiat, z którego
¿ywotnoci i ruchu wydobywa sw¹ wiedzê o boskoci. Tylko ona nie ma potrze74
75

B. Snell, op. cit., s. 50.
W.F. Otto, op. cit., s. 55.
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by izolowaæ siê od dowodów dowiadczeñ, gdy¿ tylko dziêki ca³ej bogatej gamie ich odcieni, jasnych i mrocznych, krystalizuj¹ siê one w wielkich obrazach
bóstw76.
Popularny slogan g³osi, i¿ cywilizacja europejska oparta jest na greckiej filozofii, rzymskim prawie i religii chrzecijañskiej. Okazuje siê jednak, ¿e wp³yw
religii przedchrzecijañskich mo¿e znacz¹co wykraczaæ poza rolê motywów
i ornamentów w twórczoci artystycznej, choæ w chrzecijañskim kontekcie
g³ównie do tego sprowadza³a siê obecnoæ staro¿ytnych bogów w kulturze zachodniej. Mo¿liwe, i¿ nie jest przypadkiem, ¿e ich powrotowi do pracowni artystycznych w Renesansie towarzyszy³ stopniowy powrót do naturalistycznego idealizmu, który uobecniali w dzie³ach Homera.
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Streszczenie

Abstract

Ustalenia naukowe wywieraj¹ coraz wiêkszy wp³yw na ¿ycie wspó³czesnych ludzi, jednak wraz z rosn¹cym znaczeniem systemu naukowego zwiêksza siê tak¿e ryzyko
powstawania zniekszta³conych wyobra¿eñ na
temat aktualnego stanu nauki oraz tego, co zosta³o przez ni¹ jednoznacznie rozstrzygniête.
W zwi¹zku z powy¿szym, badacze w przekazach kierowanych do szerokiego grona odbiorców zobligowani s¹ nie tylko do klarownego,
ale tak¿e ostro¿nego prezentowania swoich
ustaleñ. Zalecenie to w szczególnoci odnosi siê
do problemów, których korzenie tkwi¹ w dyscyplinach pozanaukowych. Nale¿y do nich m.in.
kwestia istnienia wolnej woli, podjêta przez

Science has an increasingly large effect on
the modern society, but at the same time the
growing importance of science leads to a higher
risk of the occurrence of misconceptions about
the current state of knowledge and about what
has already been scientifically demonstrated.
This puts a strong obligation on scientists to
present their research clearly and with due caution when communicating with a wide audience. It is especially important for the issues that
are rooted in non-scientific disciplines. One of
them is the problem of free will that was discussed by A.F. Shariff and K.D. Vohs in the
article The World without Free Will. The authors employ several simplifications that are
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A.F. Shariffa i K.D. Vohs w artykule pt. Bezwolny wiat. W publikacji tej pojawi³o siê kilka
uproszczeñ, które w niniejszym tekcie omówiono w oparciu o ustalenia z zakresu psychologii, fizyki oraz filozofii nauki. Ponadto wskazano problemy powsta³e w momencie
ekstrapolowania wyników badañ naukowych
dotycz¹cych wolnej woli na sposoby jej ujmowania, pojawiaj¹ce siê w innych ni¿ naukowy
subsystemach spo³ecznych.

hereby discussed based on established results of
psychology, physics and philosophy of science.
We also point to problems that arise when one
attempts to extrapolate the results of scientific
research about free will to areas of social subsystems other than science.

Wprowadzenie
Pomiêdzy naukami a filozofi¹ i teologi¹ od stuleci trwa wymiana idei, która
nierzadko daje nowy impet dociekaniom prowadzonym w ramach wymienionych
dyscyplin oraz przyczynia siê do wyznaczania nowych kierunków dociekañ1.
Bywa jednak, ¿e pojêcia wygenerowane w jednym z tych obszarów migruj¹ do
pozosta³ych, ulegaj¹c przy tym znacznym przekszta³ceniom b¹d te¿ s³u¿¹ do
opisu zupe³nie odmiennych zjawisk. Przyk³adowo, pojêcie inflacja w kosmologii odnosi siê do procesu rozszerzania siê wszechwiata w pocz¹tkowym okresie jego istnienia2, w ekonomii oznacza przeciêtny wzrost cen towarów i us³ug3,
za w psychologii jungowskiej okrela stan, w którym wiadome ego konfrontuje siê z niewiadomymi (tak¿e archetypowymi) aspektami psychiki4. Podobnie
jak trudno oczekiwaæ, ¿e ekonomiczne badania nad istot¹ inflacji przyczyni¹ siê
do ostatecznego rozwi¹zania kwestii pocz¹tków wszechwiata, odkrycia naukowe nie przek³adaj¹ siê bezporednio na dociekania teologiczne i odwrotnie. Odnotowane w XX i XXI stuleciu sukcesy nauk empirycznych prowadz¹ niekiedy
jednak do traktowania tych¿e nauk jako ostatecznej instancji, której zakres rozstrzygniêæ wykracza daleko poza uprawniony obszar. Na poziomie mikro dokonuje siê to m.in. za spraw¹ samych naukowców5 oraz czêci popularyzatorów
nauki6, dla których jest ona jedynym sensownym sposobem opowiadania o wiecie, a refleksja nad problemami niemo¿liwymi do przet³umaczenia na jêzyk
naukowy wydaje siê marnotrawieniem czasu i energii.
1

Zob. np. M. Kuszyk-Bytniewska, A. £ukasik, Filozofia przyrody wspó³czenie, Universitas, Kraków 2010.
2 Zob. np. M. Jaroszyñski, Galaktyki i budowa Wszechwiata, PWN, Warszawa 1993.
3 Zob. np. Z. Zawadzka, Inflacja i jej skutki, (w:) S. Marciniak (red.), Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2006, s. 417435.
4 Zob. np. Z.W. Dudek, Podstawy psychologii Junga, Eneteia, Warszawa 2002.
5 Zob. np. S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, Zysk i S-ka, Poznañ 1994; E.O. Wilson,
Konsiliencja. Jednoæ wiedzy, Zysk i S-ka, Poznañ 2011.
6 Zob. np.: J. Brockman (red.), W co wierzymy, choæ nie potrafimy tego dowieæ, Smak
S³owa, Sopot 2008.
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Interesuj¹cym ujêciem, opisuj¹cym wspó³czesne relacje pomiêdzy nauk¹
a innymi elementami rzeczywistoci spo³ecznej, jest zaproponowana przez Niklasa Luhmanna7 koncepcja systemów autopojetycznych. Zak³ada ona, ¿e nauka,
religia, prawo, gospodarka, polityka, sztuka oraz rodzina stanowi¹ autonomiczne, funkcjonalne systemy spo³eczeñstwa, pos³uguj¹ce siê w³asnymi kodami, które
nie s¹ w pe³ni przek³adalne na kody pozosta³ych podsystemów. Innymi s³owy,
to co w systemie religijnym uznaje siê za wiêtokradztwo, nie musi uchodziæ za
przestêpstwo w systemie prawnym, za czyn prawnie zakazany mo¿e byæ uzasadniony np. z psychologicznego punktu widzenia. Autopojetycznoæ systemów
bywa jednak nierespektowana, co prowadzi do prób narzucania regu³ gry obowi¹zuj¹cych w jednym systemie innym. Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ tu historyczne próby okrelania ram funkcjonowania nauki przez instytucje religijne
czy wspó³czesne dylematy osób chc¹cych pozostawaæ w zgodzie zarówno z zasadami wyznawanej wiary, jak i obowi¹zuj¹cym prawem.
Jak pokazuj¹ m.in. Józef ¯yciñski8 i Michael Hanlon9, pojawiaj¹ce siê
w rodkach masowego przekazu informacje na temat nauki i jej odkryæ zawieraj¹ obietnicê rych³ego znalezienia odpowiedzi na wszystkie pytania nurtuj¹ce
ludzkoæ. Medialny wizerunek samych naukowców jako posiadaczy pewnej i niezawodnej wiedzy czyni z nich osoby nieomylne, maj¹ce przy tym pe³n¹ kontrolê nad przedmiotem swoich badañ. Bazuj¹ce na naukowej terminologii sformu³owania wykorzystane w celu opisu codziennej rzeczywistoci czêsto wydaj¹ siê
g³êbsze i bardziej przemylane, nawet je¿eli trudno wyjaniæ, o co w nich tak
naprawdê chodzi10. W opinii odbiorców stawiaæ mo¿e to naukê w pozycji nadrzêdnej wobec pozosta³ych podsystemów wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Na naukowcach ci¹¿y zatem obowi¹zek dbania o to, aby podczas komunikacji z nieprofesjonalnymi odbiorcami ryzyko pojawiania siê nieadekwatnych wyobra¿eñ
na temat ustaleñ naukowych by³o zredukowane do mo¿liwego minimum.
Niniejszy tekst powiêcono uproszczonemu prezentowaniu psychologicznych
dociekañ na temat wolnej woli, które mo¿e siê przyczyniaæ do utrwalania w spo7

N. Luhmann, Pojêcie spo³eczeñstwa, (w:) A. Jasiñska-Kania i wsp. (red.), Wspó³czesne
teorie socjologiczne, t. 1, Scholar, Warszawa 2006; N. Luhmann, Systemy spo³eczne, Nomos,
Kraków 2012; J. Szacki, Historia myli socjologicznej, PWN, Warszawa 2007.
8 J. ¯yciñski, Granice racjonalnoci, Petrus, Kraków 2013.
9 M. Hanlon, 10 pytañ, na które nauka nie znalaz³a (jeszcze) odpowiedzi, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2011.
10 Przyk³adowo, w miesiêczniku dla kobiet Twój Styl (2014, nr 8, s. 9) redaktor naczelny w tekcie wprowadzaj¹cym pisze: Brak akceptacji dla kobiet, które nie mieszcz¹ siê w rozmiar 40, mamy wdrukowany w geny, za w wywiadzie dla innego magazynu (Pani 2014,
nr 8, s. 68) re¿yser Krzysztof Krauze informuje: Dziedziczymy emocje kilku pokoleñ wstecz.
[...] To s¹ badania opublikowane w powa¿nym czasopimie »Nature Neuroscience«. Na razie
wiedz¹ o tym myszy, bo badania s¹ na tym etapie. Ale z pewnoci¹ da siê ekstrapolowaæ na ludzi, tak przynajmniej twierdz¹ naukowcy.
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³eczeñstwie zdeformowanego obrazu zarówno samej psychologii, jak i kompetencji psychologów. Za punkt wyjcia czynionych rozwa¿añ obrano w tym przypadku artyku³ Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs pt. Bezwolny wiat11. Tekst
ten, przybli¿aj¹c jedynie wybrane psychologiczne sposoby ujmowania wolnej
woli, stwarza ryzyko kszta³towania siê u czytelników wizerunku psychologii
jako dyscypliny, w której panuje konsensus co do braku wolnoci woli. Co
wiêcej, sugeruj¹c, ¿e naukowe rozstrzygniêcia w kwestii wolnej woli powinny
doprowadziæ do przekszta³ceñ w zakresie takich podsystemów spo³eczeñstwa,
jak prawo czy religia, autorzy wymienionego tekstu wpisuj¹ siê w komentowany przez J. ¯yciñskiego12 trend przypisywania nauce statusu jedynej instancji bêd¹cej w stanie sensownie odpowiadaæ na wszelkie kwestie dotycz¹ce ludzkiej
egzystencji.

O co chodzi w badaniach Shariffa i Vohs?
Kathleen D. Vohs od wielu lat prowadzi badania dotycz¹ce wp³ywu, jaki na
funkcjonowanie ludzi wywiera poznawcze torowanie okrelonych idei. W serii
pomys³owych eksperymentów amerykañska badaczka wykaza³a wraz ze wspó³pracownikami, ¿e jednostki, u których aktywowano skojarzenia zwi¹zane z pieniêdzmi, w porównaniu z uczestnikami grup kontrolnych, charakteryzowa³y siê
wy¿sz¹ odpornoci¹ na ból i poczuciem samowystarczalnoci oraz ni¿szym poziomem dyskomfortu zwi¹zanego z odrzuceniem spo³ecznym i mniejsz¹ gotowoci¹ do zachowañ pomocowych13. Jej badania dotycz¹ równie¿ kwestii zwi¹zanych z torowaniem przekonañ na temat wolnej woli. Rezultaty procedur
przeprowadzonych przez K. Vohs wspólnie z Jonathanem W. Schoolerem14 pokazuj¹, ¿e os³abianie wiary w istnienie wolnej woli mo¿e zwiêkszaæ gotowoæ
do oszukiwania.
W zamieszczonym na ³amach wiata Nauki tekcie15 A.F. Shariff i K.D. Vohs
prezentuj¹ wyniki badañ dotycz¹cych zwi¹zków przekonañ o istnieniu lub nieistnieniu wolnej woli z gotowoci¹ do stosowania wobec przestêpców ró¿nych
form karania. Artyku³ ten stanowi skrócon¹ i uprzystêpnion¹ wersjê doniesieñ
11
12
13

A.F. Shariff, K.D. Vohs, Bezwolny wiat, wiat Nauki 2014, nr 7, s. 6467.
J. ¯yciñski, op. cit.
K.D. Vohs, N.L. Mead, M.R. Goode, The Psychological Consequences of Money,
Science 2006, nr 314, s. 11541156; X. Zhou, K.D. Vohs, R.F. Baumeister, The Symbolic Power of Money. Reminders of Money Alter Social Distress and Physical Pain, Psychological
Science 2009, nr 20, s. 700706.
14 K.D. Vohs, J.W. Schooler, The Value of Believing in Free Will. Encouraging a Belief in
Determinism Increases Cheating, Psychological Science 2008, nr 19, s. 4954.
15 A.F. Shariff, K.D. Vohs, op. cit.
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opublikowanych przez A.F. Shariffa i wspó³pracowników16, z których wynika,
¿e wraz z os³abianiem siê przekonañ o istnieniu wolnej woli mala³a gotowoæ
do stosowania kar retrybutywnych17, a preferencje dotycz¹ce stosowania kar
konsekwencjalistycznych18 utrzymywa³y siê na wczeniejszym poziomie. Zjawisko to obserwowane by³o nie tylko w przypadku osób bêd¹cych naturalnymi
zwolennikami wymienionych ujêæ, ale równie¿ wród uczestników grup eksperymentalnych, w których manipulacja polega³a na prezentowaniu tekstów przedstawiaj¹cych postulaty biologicznego determinizmu, specjalnie przygotowywanych
tekstów popularnonaukowych o tematyce neuropsychologicznej oraz uczestnictwie w akademickim kursie z zakresu neurokognitywistyki. W konkluzji autorzy
zwracaj¹ uwagê, ¿e os³abianie przekonañ o istnieniu wolnej woli mo¿e przyczyniæ siê do zmian wysokoci i charakteru kar stosowanych w przypadku sprawców czynów prawnie zabronionych, zw³aszcza w zakresie redukcji ich cierpienia. A.F. Shariff i wspó³pracownicy19 zauwa¿aj¹, ¿e w wietle aktualnej wiedzy
na temat zjawisk pojawiaj¹cych siê w rezultacie os³abiania przekonañ o istnieniu wolnej woli mamy do czynienia z sytuacj¹ k³opotliw¹ ze spo³ecznego punktu widzenia. Z jednej strony osoby s³abiej przekonane o istnieniu wolnej woli
os¹dzaj¹ cudze przewinienia mniej surowo. Z drugiej za badani, u których aktywizowano ideê deterministycznego charakteru ludzkich dzia³añ, s¹ bardziej
sk³onni do oszustw i agresji oraz mniej chêtnie pomagaj¹ innym20. Czy¿by
wiêc niesprzyjaj¹cy wierze w woln¹ wolê klimat stwarza³ warunki rozwoju
antyspo³ecznych zachowañ, których sprawcy podlegaæ bêd¹ mniej dotkliwym
karom?
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w czêci wprowadzaj¹cej A.F. Shariff i wspó³pracownicy21 wyranie informuj¹, ¿e celem ich badañ nie jest odpowied na pytanie
o obiektywne istnienie wolnej woli lecz sprawdzenie, co dzieje siê z ludzkimi
zachowaniami w przypadku, gdy przekonania o jej istnieniu s¹ os³abiane. Autorzy sygnalizuj¹ wiadomoæ uproszczeñ pojawiaj¹cych siê w procedurach badawczych, które mog³y wp³yn¹æ na ostateczny kszta³t wyników oraz przyczyniaæ siê do obni¿enia ich trafnoci ekologicznej. Wskazuj¹ te¿, ¿e samo pojêcie
16 A.F. Shariff, J.D. Greene, J.C. Karremans,, J.B. Luguri, C.J. Clark, J.W. Schooler,
R.F. Baumeister, K.D. Vohs, Free Will and Punishment: A Mechanistic View of Human Nature
Reduces Retribution, Psychological Science 2014, nr 25, s. 15631570.
17 Tzn. kar nastawionych na wziêcie odwetu za wczeniejsze przewinienie.
18 Tzn. kar nastawionych na resocjalizacjê dzia³ania wzglêdem sprawcy, które przynios¹
mo¿liwie wiele korzyci spo³ecznych.
19 A.F. Shariff i in., op. cit.
20 Zob. K.D. Vohs, J.W. Schooler, The Value of Believing in Free Will...; R.F. Baumeister,
E.J. Masciampo, N.C. DeWall, Prosocial Benefits of Freeing Will: Disbelief in Free Will Increases Aggression and Reduces Helpfulness, Personality and Social Psychology Bulletin 2009,
nr 35, s. 260268.
21 A.F. Shariff i in., op. cit.
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wolnej woli z psychologicznego punktu widzenia nie jest jednoznaczne i wci¹¿
trwa debata dotycz¹ca mo¿liwych sposobów funkcjonowania omawianego fenomenu. Zwracaj¹ przy tym uwagê, ¿e ujmowanie wolnej woli jako zdolnoci
wiadomego dokonywania spontanicznych wyborów bez powi¹zania z wczeniejszymi okolicznociami nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnym stanie
wiedzy.

Stanowisko w sprawie wolnoci woli
w artykule Shariffa i Vohs  krytyczna analiza
ród³owy tekst prezentuj¹cy wyniki badañ A.F. Shariffa i wspó³pracowników22 to publikacja spe³niaj¹ca wspó³czesne standardy stawiane psychologicznym artyku³om naukowym. Jego spopularyzowana wersja nosz¹ca tytu³ Bezwolny wiat zawiera jednak kilka stwierdzeñ mog¹cych (bez intencji samych
autorów) przyczyniaæ siê do powstawania u odbiorców zdeformowanego obrazu
aktualnego spektrum psychologicznych dociekañ zwi¹zanych z problemem istnienia wolnej woli. Aby lepiej zobrazowaæ, dlaczego przywo³ana publikacja mo¿e
byæ ród³em nieporozumieñ, poni¿ej poddano analizie trzy pochodz¹ce z niej cytaty, które opatrzono komentarzem odnosz¹cym siê do literatury przedmiotu:
Zamiast wiadomie kszta³towaæ nasze ¿ycie, jestemy stale motywowani zdarzeniami z przesz³oci i mechanizmami zachodz¹cymi w naszym mózgu poza nasz¹ wiadomoci¹. Nawet gdy
nie pimy, przekonanie, ¿e mamy woln¹ wolê, dziêki której podejmujemy takie, a nie inne
decyzje, jest ca³kowit¹ iluzj¹.23

W filozofii umys³u tradycyjnie wyró¿nia siê dwa g³ówne typy podejæ do
kwestii mo¿liwoci pogodzenia fizyczno-biologicznego determinizmu z istnieniem wolnej woli24. Pierwsze z nich, okrelane mianem inkompatybilizmu, zak³ada, ¿e akceptacja zachodzenia jednego automatycznie neguje istnienie drugiego. Form¹ inkompatybilizmu jest libertarianizm, opowiadaj¹cy siê za woln¹ wol¹
i przeciw determinizmowi, a róde³ jego wspó³czesnej popularnoci mo¿na upatrywaæ m.in. w tendencji do postrzegania w³asnego cia³a w kategoriach narzêdzia s³u¿¹cego zaspokajaniu potrzeb subiektywnie zautonomizowanego umys³u25.
Opowiedzenie siê po stronie cile libertariañskiego podejcia prowadzi jednak
22

Ibidem.
A.F. Shariff, K.D. Vohs, op. cit., s. 65.
Zob. przegl¹d stanowisk w: G. Strawson, Freedom and Belief, Calderon Press, Oxford
1986, a w ujêciu psychologicznym: R. Kadzikowska-Wrzosek, Wolna wola w wietle badañ
wspó³czesnej psychologii nad procesami samoregulacji i samokontroli, Psychologia Spo³eczna 2010, nr 5, s. 330344.
25 Por. A. Giddens, Nowoczesnoæ i to¿samoæ, prze³. A. Szul¿ycka, PWN, Warszawa
2006.
23
24
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do zakwestionowania sensu psychologii jako nauki26, st¹d te¿ obszar jego oddzia³ywañ w akademickiej refleksji psychologicznej jest bardzo ograniczony.
Ujêciem skrajnie odmiennym od libertarianizmu jest twardy determinizm.
Jego zwolennicy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e tak jak ka¿dy inny element rzeczywistoci, cz³owiek podlega prawom fizyki, w zwi¹zku z czym jego zachowania
musz¹ byæ zanurzone w ci¹gu zale¿noci przyczynowo-skutkowych. Przyjmuj¹c,
¿e warunkiem brzegowym istnienia wolnej woli jest wiadomy wybór, determinici czêsto powo³uj¹ siê na badania Benjamina Libeta27 dotycz¹ce aktywnoci
elektrycznej mózgu. Wskazuj¹ one, ¿e wiadomoæ intencji podjêcia okrelonej
czynnoci rejestrowana jest dopiero chwilê po zarejestrowaniu impulsów elektrycznych pozwalaj¹cych przewidzieæ kierunek tej intencji. Subiektywne poczucie dokonania wiadomego wyboru jest generowan¹ w systemie poznawczym iluzj¹, co ma stanowiæ wiadectwo, ¿e i wolna wola ma taki sam status28. Wyra¿one
w cytowanym fragmencie artyku³u A.F. Shariffa i K.D. Vohs29 tezy wpisuj¹ siê
w nurt twardego determinizmu psychologicznego.
We wspó³czesnej psychologii istniej¹ jednak kompatybilistyczne koncepcje
staraj¹ce siê pogodziæ mo¿liwoæ istnienia wolnej woli z postulatami deterministycznymi. Ujêcia te nie traktuj¹ wiadomoci decyzji jako warunku koniecznego wolnoci woli, zwracaj¹c uwagê raczej na ludzk¹ zdolnoæ do opierania siê
zarówno zewnêtrznym przymusom, jak i wewnêtrznym impulsom30. Wed³ug
Roya F. Baumeistera31, woln¹ wolê mo¿na rozumieæ jako ukszta³towany ewolucyjnie mechanizm s³u¿¹cy adaptacji w rodowisku spo³eczno-kulturowym, którego w ¿adnym razie nie nale¿y myliæ ze zdolnoci¹ do podejmowania przypadkowych, dyktowanych kaprysem chwili dzia³añ oderwanych od bie¿¹cego
kontekstu ani z mo¿liwoci¹ wyrwania siê podmiotu z przyczynowo-skutkowego ³añcucha procesów zachodz¹cych w wiecie. Jak podkrela badacz, ujêcie to
nie jest w stanie wyjaniæ pozapsychologicznych znaczeñ wolnej woli, a z tech26 Zob. J. Baer, J.C Kaufman, R.F. Baumeister, Introduction: Psychology and Free Will,
(w:) J. Baer, J.C. Kaufman, R.F. Baumeister (red.), Are We Free? Psychology and Free Will,
Oxford University Press, New York 2008, s. 39.
27 B. Libet, Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary
Action, Behavioral and Brain Sciences 1985, nr 8, s. 529566.
28 Por. D.M. Wegner, Self Is Magic, (w:) J. Baer, J.C. Kaufman, R.F. Baumeister (red.),
Are We Free? Psychology and Free Will, Oxford University Press, New York 2008, s. 226249.
29 A.F. Shariff, K.D. Vohs, op. cit.
30 Zob. np. M.E. Schlosser, Free Will and the Unconscious Precursors of Choice, Philosophical Psychology 2012, nr 25, s. 365384.
31 Zob. R.F. Baumeister, Social reality and the hole in determinism, Journal of Consumer
Psychology 2008, nr 18, s. 3438; R.F. Baumeister, E.J. Masciampo, N.C. DeWall, Prosocial
Benefits of Freeing Will: Disbelief in Free Will Increases Aggression and Reduces Helpfulness,
Personality and Social Psychology Bulletin 2009, nr 35, s. 260268; R.F. Baumeister,
A.W. Crescioni J.L. Alquist, Free Will as Advanced Action Control for Human Social Life and
Culture, Neuroethics 2011, nr 4, s. 111.
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nicznego punktu widzenia bardziej adekwatne by³oby okrelanie opisywanego
zjawiska mianem funkcji wykonawczej, której zadaniem jest sprawowanie zaawansowanej kontroli nad podejmowanym dzia³aniami. R.F. Baumeister przypuszcza, ¿e w historii naszego gatunku wolna wola nie pojawi³a siê od razu
w pe³ni ukszta³towanej formie, ale cechuje siê struktur¹ powstaj¹c¹ etapami
z mo¿liwoci podejmowania dzia³añ inicjowanych wewnêtrznie, sprawowania samokontroli nad zachowaniem, umiejêtnoci podejmowania racjonalnych wyborów oraz planowania. Inn¹ koncepcj¹, której za³o¿enia pokrywaj¹ siê z kompatybilistycznym sposobem rozumienia wolnej woli, jest zaproponowana przez
Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana32 teoria autodeterminacji. Zak³ada
ona, ¿e dzia³ania podejmowane przez jednostkê mog¹, ale nie musz¹ byæ zgodne z jej preferencjami czy poczuciem s³usznoci. Stopieñ zbie¿noci z wewnêtrznymi standardami wi¹¿e siê jednak z poziomem ich wykonania. W przypadku
dzia³añ motywowanych wewnêtrznie u wykonuj¹cych je osób obserwuje siê nie
tylko wy¿szy poziom wytrwa³oci, psychicznego dobrostanu i kreatywnoci33, ale
równie¿ subiektywne poczucie samokierowania. W kontekcie prowadzonych
rozwa¿añ to ostatnie postrzegaæ mo¿na nie tyle jako przyczynê, ile raczej jako
skutek podjêtej wczeniej, motywowanej wewnêtrznie aktywnoci34. Dzia³anie
mo¿e byæ wiêc rozumiane jako zgodne z wol¹ wykonawcy, je¿eli u jego róde³
wystêpuj¹ w przewa¿aj¹cym stopniu uwarunkowania wewnêtrzne. Potrzeba autonomii jest zreszt¹ w teorii autodeterminacji wymieniana jako jedna z podstawowych potrzeb ludzkich.
Oryginalne argumenty na rzecz nierezygnowania w psychologii z pojêcia
wolnej woli przedstawia Michael S. Gazzaniga35. Badacz ten pokazuje, ¿e
w wietle zgromadzonych rezultatów badañ dotycz¹cych funkcjonowania mózgu
podejcie uznaj¹ce wiadomoæ dzia³añ za warunek konieczny wolnej woli jest
praktycznie nie do utrzymania. M.S. Gazzaniga uwa¿a jednak, ¿e wywiedzionych
z badañ B. Libeta argumentów, którymi pos³uguj¹ siê zwolennicy determinizmu,
równie¿ nie mo¿na uznaæ za w pe³ni przekonuj¹ce. Po pierwsze, myl¹c o wol32 Zob. E.L. Deci, R.M. Ryan, Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development and Health, Canadian Psychology 2008, nr 49, s. 182185; E.L. Deci,
R.M. Ryan, Facilitating Optimal Motivation and Psychological Well-Being Across Lifes Domains, Canadian Psychology 2007, nr 49, s. 1423.
33 Zob. np. E.L. Deci, R.M. Ryan, Self-Determination Theory...; L.G. Pelletier, M.S. Fortier, R.J. Vallerand, N.M. Brière, Associations among perceived autonomy support, forms of
self-regulation, and persistence: A prospective study, Motivation and Emotion 2001, nr 25,
s. 279306.
34 R.M. Ryan, E.L. Deci, Self-Regulation and the Problem of Human Autonomy: Does
Psychology Need Choice, Self-Determination, and Will?, Journal of Personality 2006, nr 74,
s. 15571585.
35 M.S. Gazzaniga, Kto tu rz¹dzi  ja czy mój mózg?, prze³. A. Nowak, Smak S³owa, Sopot 2013.
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nej woli, musimy zastanowiæ siê, od jakich uwarunkowañ tak naprawdê chcemy
byæ wolni. Spragnieni przewiadczenia o wolnej woli ludzie nie chc¹ wszak zwykle odcinaæ siê od swojej przesz³oci i zwi¹zanych z ni¹ dowiadczeñ, od temperamentu i wystêpuj¹cych w wiecie zwi¹zków przyczynowo-skutkowych. Pod
tymi wzglêdami akceptacja ograniczeñ czy te¿ ram wolnoci zachodzi niejako
implicite. Po drugie, M.S. Gazzaniga odwo³uje siê do teorii o emergentnym charakterze umys³u, bêd¹cej jedn¹ z nielicznych rozwa¿anych powa¿nie odpowiedzi filozoficznych na problem istnienia wolnej woli w wiecie zdeterminowanym
przez prawa fizyki36.
W ramach stanowiska nazywanego redukcjonizmem ontologicznym uznaje
siê, ¿e wszelkiego typu oddzia³ywania pomiêdzy obiektami z³o¿onymi s¹ wy³¹cznie sum¹ oddzia³ywañ pomiêdzy ich czêciami. Wynika z tego, ¿e nie istniej¹
¿adne oddzia³ywania przyczynowe wp³ywaj¹ce na obecny stan mózgu, które nie
daj¹ siê wyczerpuj¹co przedstawiæ jako oddzia³ywania przyczynowe dokonuj¹ce siê pomiêdzy cz¹stkami elementarnymi uk³adu, którego czêci¹ jest ten¿e
mózg. Bez wzglêdu na wybór pomiêdzy deterministyczn¹ a probabilistyczn¹ interpretacj¹ fizyki cz¹stek elementarnych37 uznaje siê, ¿e redukcjonizm ontologiczny nie daje siê pogodziæ z istnieniem tzw. metafizycznej wolnej woli, tj.
osobnego oddzia³ywania przyczynowego na poziomie psychologii jednostki ludzkiej. Cytowany przez M.S. Gazzanigê38 emergentyzm to próba podwa¿enia tej
konkluzji. W jednej ze swych wersji koncepcja ta g³osi, ¿e uk³ady z³o¿one cechuj¹ siê w³asnym oddzia³ywaniem przyczynowo-skutkowym, które nie daje siê
zredukowaæ do oddzia³ywania przyczynowego ich elementów39. W dyskusji na
temat problemu wolnej woli istotne jest to, ¿e we wszechwiecie emergentnym
ludzki mózg, nawet w pe³ni redukowalny do cz¹stek elementarnych, wci¹¿ by³by w stanie wykazywaæ zachowania niebêd¹ce ca³kowicie zdeterminowane przez
oddzia³ywania tych¿e cz¹stek.
Powy¿sze spostrze¿enie s³u¿y za punkt wyjcia do sformu³owania kolejnego,
pragmatycznego argumentu za, który zwi¹zany jest z podejciem okrelanym
w tradycji filozoficznej jako indeterminizm epistemologiczny40. Odwo³uj¹c siê
do odkryæ m.in. Henriego Poincarégo i Edwarda Lorenza w zakresie matematycz36

Zob. np. M. Bunge, Emergence and the Mind, Neuroscience 1977, nr 2, s. 501509;
J. Kim, Supervenience and Mind, Cambridge University Press, Cambridge 1993; T. OConnor,
H.Y. Wong, Emergent properties, Stanford Encyclopaedia of Philosophy, [online] <http://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent/> (dostêp: 13.10.2015).
37 Wci¹¿ trwaj¹ w tym temacie dyskusje  zob. J.E. Baggott, Beyond Measure: Modern
Physics, Philosophy, and the Meaning of Quantum Theory, Oxford University Press, Oxford,
New York 2004; M. Tempczyk, Ontologia wiata przyrody, Universitas, Kraków 2005.
38 M.S. Gazzaniga, op. cit.
39 J. Kim, op. cit.
40 Podejcie to mówi o niemo¿liwoci poznania relacji przyczynowych, w odró¿nieniu do
indeterminizmu ontologicznego, dotycz¹cego istnienia relacji przyczynowych.
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nej teorii chaosu, M.S. Gazzaniga41 zauwa¿a, ¿e zachowanie z³o¿onych uk³adów
deterministycznych mo¿e nie byæ mo¿liwe do trafnego przewidzenia w odpowiednio d³ugich okresach czasu, gdy¿ nawet niewielkie odchylenia ich warunków pocz¹tkowych prowadz¹ do zupe³nie innych stanów w przysz³oci. Dobitnym polem zastosowania wymienionej teorii s¹ przewidywania meteorologiczne,
których trafnoæ  uzale¿niona od dziesi¹tków parametrów  jest tym mniejsza, im
dalej wybiegaj¹ one w przysz³oæ. Wspó³czenie uznaje siê, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoæ rzeczywistych uk³adów fizycznych jest w jakim stopniu chaotyczna42. Odkrycia twórców teorii chaosu wskazuj¹, ¿e stopieñ dok³adnoci mo¿liwego orzekania o przysz³ym stanie uk³adu zale¿y (obok czynników zwi¹zanych z pomiarem
stanu pocz¹tkowego) od charakterystyki samego uk³adu. Istniej¹ uk³ady, których
zachowanie mo¿na przewidywaæ z praktycznie nieograniczon¹ dok³adnoci¹. Dla
wiêkszoci uk³adów rzeczywistych z biegiem czasu dowolnie ma³a niedok³adnoæ
pomiaru pocz¹tkowego prowadzi jednak do wyk³adniczo rosn¹cej niedok³adnoci oszacowania stanu przysz³ego, a nawet do poziomu, w którym wszelkie realizowalne fizycznie stany s¹ równie prawdopodobne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
wzrost dok³adnoci pomiaru nie ma ¿adnego realnego wp³ywu na to zjawisko.
Powy¿sze spostrze¿enia prowadz¹ do zaskakuj¹cego wniosku  nie jestemy
w stanie z doskona³¹ precyzj¹ przewidywaæ przysz³ych stanów mózgu, a zatem
równie¿ stanów mentalnych i zachowañ wyposa¿onego weñ organizmu. Przejcie
od ontologicznego zdeterminowania pracy mózgu do epistemologicznej mo¿liwoci przewidywania jego przysz³ych stanów lub identyfikacji stanów przesz³ych
na podstawie aktualnych pomiarów wiadczy³oby o daleko posuniêtym optymizmie. Sprawa komplikuje siê tym bardziej, ¿e organizm sam w sobie nie jest ca³kowicie precyzyjnym mechanizmem pomiarowym, zdolnym ze stuprocentow¹
skutecznoci¹ rejestrowaæ i adekwatnie interpretowaæ sygna³y wysy³ane przez
w³asne komórki, a b³¹d maj¹cy miejsce na pewnym etapie rzutuje na dalszy przebieg procesu komunikacji miêdzy orodkami. Warto postawiæ zatem pytanie o to,
czy odrzucenie koncepcji istnienia wolnej woli istotnie zmienia co w sposobie
naszego ustosunkowywania siê do zachowania cz³owieka, skoro po przyjêciu
tezy o jego zdeterminowaniu i tak mamy do czynienia z szerokim marginesem
b³êdu naszych wyjanieñ, predykcji i retrodykcji?
Filozofowie g³osz¹cy takie [tzn. deterministyczne  £.J. i £.L.] pogl¹dy utrzymuj¹, ¿e wszystkie organizmy podlegaj¹ prawom fizyki obowi¹zuj¹cym we Wszechwiecie, w którym ka¿de
dzia³anie wynika z poprzedzaj¹cych je zdarzeñ. [...] We Wszechwiecie nie ma miejsca na
woln¹ wolê.43
41

M.S. Gazzaniga, op. cit.
Wprowadzenie filozoficzne: M. Tempczyk, Teoria chaosu a filozofia, CiS, Warszawa
1998; przystêpne wprowadzenie matematyczne: M. Orlik, Reakcje oscylacyjne: porz¹dek i chaos,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
43 A.F. Shariff, K.D. Vohs, op. cit., s. 6566.
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Jedna z anegdot na temat osiemnastowiecznego matematyka Leonharda Eulera mówi, ¿e zosta³ on zaproszony przez carycê Katarzynê II do debaty z Denisem Diderotem w kwestii istnienia Boga, w które francuski encyklopedysta pow¹tpiewa³. Ju¿ na samym pocz¹tku konfrontacji L. Euler mia³ siê zwróciæ do
D. Diderota w nastêpuj¹cy sposób: Panie, (a+bn)/n = x, a wiêc  Bóg istnieje.
Replikuj!, czym rzekomo ca³kowicie zbi³ Diderota z tropu oraz zdoby³ sobie
przychylnoæ publicznoci oszo³omionej erystycznym chwytem. W podobny sposób wspó³czenie bywaj¹ prowadzone spory na temat zagadnieñ z dziedziny psychologii, przy czym funkcje matematycznych formu³ równie efektywnie pe³ni¹
odwo³ania do biologii czy fizyki, które zmuszaj¹ do ufnoci w wiedzê i intencje
pos³uguj¹cych siê nimi osób.
Zdanie, ¿e we wszechwiecie nie ma miejsca na woln¹ wolê brzmi bardzo
radykalnie, zw³aszcza je¿eli zastanowiæ siê nad histori¹ fizyki, toczonymi w jej
obrêbie sporami oraz aktualnie poruszanymi problemami. Jeszcze na pocz¹tku
XX wieku uwa¿ano na przyk³ad, ¿e najwiêksze odkrycia fizyczne mamy ju¿ za
sob¹, a rol¹ fizyków jest ju¿ tylko doskonalenie metod pomiaru. Kolejne dziesiêciolecia pokaza³y wyranie, jak bardzo mylili siê wyraziciele takiego pogl¹du. Spostrzegana z dystansu fizyka mo¿e wydawaæ siê dyscyplin¹, w obrêbie której panuje konsensus dotycz¹cy powszechnie uznawanych koncepcji, jednak
wypowiedzi fizyków pozwalaj¹ w¹tpiæ w taki stan rzeczy i nakazuj¹ postrzegaæ
nauki przyrodnicze jako obszar cierania siê zró¿nicowanych koncepcji44. Dotyczy to zw³aszcza obszarów granicznych fizyki45, gdzie inicjowane s¹ dyskusje
filozoficzne na fundamentalne tematy, takie jak problem determinizmu. Kategoryczne orzekanie z psychologicznych pozycji na temat tego, co z punktu widzenia fizyki jest niemo¿liwe we wszechwiecie, mo¿na uznaæ wiêc za mia³y krok.
Tym bardziej, ¿e terminy wolna wola oraz determinizm nie s¹ pojêciami
naukowymi, lecz filozoficznymi. Twierdzenie, i¿ zgodnie ze wspó³czesnym stanem fizyki, determinizm wyklucza woln¹ wolê, jest nieuprawnione, poniewa¿
wspó³czesna fizyka nie wypowiada siê ani na temat wolnej woli, ani na temat
determinizmu. S¹ to pojêcia rozmyte, które mo¿na wielorako interpretowaæ przy
pomocy jêzyka naukowego, eksplikuj¹c preferowan¹ opcjê filozoficzn¹.
Nie wszyscy oczywicie zgadzaj¹ siê z t¹ [tzn. deterministyczn¹  £.J i £.L.] tez¹ i dyskusja
nad tym, czy wolna wola istnieje, trwa nadal.46

Przywo³ane zdanie wskazuje, ¿e deterministyczno-wiadomociowe ujmowanie kwestii wolnej woli nie jest jedynym, jakie pojawia siê we wspó³czesnej refleksji psychologicznej, choæ sugeruje, ¿e determinizm stanowi podejcie domi44
45

2015.

46

Zob. H. Kragh, Wielkie spekulacje, Copernicus Center Press, Kraków, 2016.
£. Lam¿a, Granice kosmosu  granice kosmologii, Copernicus Center Press, Kraków
A.F. Shariff, K.D. Vohs, op. cit., s. 66.
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nuj¹ce. Jak zauwa¿a Romana Kadzikowska-Wrzosek47, pojêcie wolnej woli
w psychologii pojawi³o siê stosunkowo niedawno, bardziej jako etykieta nadawana innym badanym zjawiskom (np. samokontroli czy samoregulacji) ni¿
w pe³ni niezale¿ny konstrukt. Psychologiczne ujêcia wolnej woli tylko czêciowo pokrywaj¹ siê z jej prawnymi, filozoficznymi czy teologicznymi znaczeniami, co zosta³o nastêpuj¹co skomentowane przez R.F. Baumeistera, A.W. Crescioniego i J.L. Alquist: szczerze w¹tpimy, ¿e jakikolwiek eksperyment lub zbiór
eksperymentów mo¿e dowieæ istnienia b¹d te¿ nieistnienia wolnej woli w sposób, który usatysfakcjonuje wszystkich u¿ytkowników tego pojêcia48. Pozapsychologiczne sposoby rozumienia omawianego terminu stanowi¹ dla psychologów
raczej inspiracjê i kontekst formu³owania problemów badawczych ni¿ obiektywn¹ sytuacjê problemow¹ w rozumieniu Zbigniewa Spendla49. W duchu koncepcji systemów autopojetycznych50 nie mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e naukowe rozstrzygniêcia nakazuj¹ jednoznaczne odrzucenie pojêcia wolnej woli w systemach
innych ni¿ naukowy. Uwagê na to rozró¿nienie zwraca nawet John A. Bargh51,
bêd¹cy stanowczym orêdownikiem biologicznego determinizmu. Ostatnie akapity
artyku³u A.F. Shariffa i K.D. Vohs sugeruj¹, ¿e usuniêcie koncepcji wolnej woli
mo¿e siê przyczyniæ do wzrostu czêstotliwoci zachowañ zagra¿aj¹cych ³adowi
spo³ecznemu, sygnalizuj¹c przy tym pragmatyczne funkcje wskazywanej idei.
Jednak przedstawianie tematu w sposób pomijaj¹cy istnienie innych kierunków
badañ nad woln¹ wol¹ ni¿ te podkrelaj¹ce rolê wiadomoci samo wszak  w niezamierzony sposób  mo¿e przyczyniaæ siê do rozwoju sytuacji uznawanej przez
tych autorów za spo³ecznie niepokoj¹c¹.

Podsumowanie
Jak wskazano we wprowadzeniu, treæ pojêcia wolnej woli w rozumieniu
psychologicznym ró¿ni siê do tego, jakie nadawane jest jej w teologii czy prawie. W zwi¹zku z tym jego nadmierne b¹d zbyt mia³e ekstrapolacje mo¿na
spostrzegaæ jako nadu¿ycie. Maj¹ca miejsce w dalszej czêci tekstu prezentacja
kierunków psychologicznej refleksji nad woln¹ wol¹ mia³a na celu pokazanie, ¿e
47
48

R. Kadzikowska-Wrzosek, op. cit.
T³umaczenie w³asne za: R.F. Baumeister, A.W. Crescioni, J.L. Alquist, op. cit., s. 1:
We frankly doubt that any experiment or collection of experiments can prove the existence or
nonexistence of free will in a way that will satisfy all who use the term.
49 Z. Spendel, Metodologia badañ psychologicznych jako forma wiadomoci historycznej,
Wyd. U, Katowice 2005.
50 N. Luhmann, Pojêcie..., s. 414422. J. Szacki, op. cit.
51 J.A. Bargh, Free Will is Un-natural, (w:) J. Baer, J.C. Kaufman, R. F. Baumeister (red.),
Are We Free? Psychology and Free Will, Oxford University Press, New York 2008, s. 128154.
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kwestia jej istnienia wci¹¿ pozostaje otwarta. Choæ A.F. Shariff i K.D. Vohs sami
zwracaj¹ uwagê na potencjalne konsekwencje umocnienia siê przekonañ deterministycznych w wiadomoci spo³ecznej, robi¹ to w konwencji refleksji nad
propagacj¹ przekazu prawdziwego. Warto zastanowiæ siê jednak równie¿ nad
skutkami propagacji przekazu niedostatecznie zweryfikowanego, co jest mo¿liwe
w kontekcie znanych wyników badañ nad odbiorem przekazów o charakterze
naukowym. Zasiêg konsekwencji utrwalania siê psychologicznej pseudowiedzy
zosta³ dobitnie opisany m.in. przez Scotta O. Lilienfelda i wspó³pracowników
w monografii na temat powszechnych mitów psychologicznych52. Klasyczne ju¿
badania Craiga A. Andersona i wspó³pracowników53 wskazuj¹, ¿e przekonania
na temat rzeczywistoci spo³ecznej maj¹ tendencjê do utrzymywania siê u osób
je wyznaj¹cych nawet w sytuacji wykazania fa³szywoci podstaw tych¿e przekonañ. Andrew Shtulman54 twierdzi za, ¿e proces nabywania i ugruntowywania naukowych przekonañ wród studentów nie odbiega zasadniczo od analogicznego procesu dotycz¹cego przekonañ pozanaukowych. Zjawiska te wiadcz¹
o wielkiej odpowiedzialnoci naukowców za ich wypowiedzi, zw³aszcza te formu³owane na forum o szerokim zasiêgu spo³ecznym, jakimi s¹ media popularnonaukowe.
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Streszczenie

Abstract

W pracy podjêto zagadnienie dwuaspektowoci poznania uwzglêdniaj¹ce wymiary czasu
i przestrzeni. Za punkt wyjcia do przedstawienia jednostki poznawczej cz³owieka przyjêto
teoriê komunikacji Dennisa Gabora oraz wynikaj¹c¹ z niej zasadê nieokrelonoci. Dwie
zmienne sk³adaj¹ce siê na jednostkê poznawcz¹
(tzw. logon) to: spostrze¿enia (Äf) i powidoki
(Ät). Jako argumenty przemawiaj¹ce za zastosowaniem zasady nieokrelonoci Heisenberga-Gabora do opisu procesów poznawczych podano
m.in. empiryczne zale¿noci miêdzy powidokiem a spostrze¿eniem oraz zwi¹zek miêdzy
zmêczeniem a percepcj¹. W zakoñczeniu odniesiono siê do teorii Rogera Penrosea, wskazuj¹c
na jej zgodnoæ z przedstawion¹ w tym artykule propozycj¹ opisu procesów poznawczych.

In the present work the issue of dual-aspect
cognition is discussed with taking into account
the dimensions of time and space. Dennis Gabors communication theory and the uncertainty principle resulting from it have been adopted
as starting points in presenting the unit of human cognition. Two variables that constitute
a cognition unit (so called logon) are: observations (Äf) and afterimages (Ät). Arguments that
support the application of uncertainty principle
of Heisenberg-Gabor to describe cognitive processes are empirical relations between an afterimage and observation or between fatigue and
perception. In the conclusions the reference to
Roger Penroses theory is made with indication
to its accordance with the proposal of cognitive
processes description presented in the article.
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Dwuaspektowoæ poznania
Czy percepcja jest nam dana w formie ca³ociowych kadrów rozumianych
jako pojedyncze jednostki poznawcze, bêd¹ce spostrze¿eniami, obrazami lub gestaltami (postaciami)? Takie rozumienie percepcji postulowali psychologowie
postaci, którzy przyjêli istnienie gestaltu, czyli jednostki poznawczej bêd¹cej
funkcjonaln¹ ca³oci¹ sk³adaj¹c¹ siê z figury i t³a. Równie¿ wspó³czenie proponuje siê koncepcjê podstawowych uk³adów przetwarzania informacji, jak logon
(Gabor, Pribram), holon (Nosal) czy elementarna jednostka analizy typu TOTE.
Ogólnie mówi¹c, kierunek poszukiwania podstawowego uk³adu przetwarzania informacji przez cz³owieka jest nadal aktualny i wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie
dalej rozwijany1. Niniejsza praca kontynuuje ten rodzaj mylenia i proponuje rozumienie jednostki poznawczej cz³owieka w odniesieniu do teorii komunikacji
Dennisa Gabora, a dok³adniej: postuluje zastosowanie matematycznej formu³y
wspomnianej teorii do wyjanienia i opisu funkcjonowania uk³adu poznawczego.
Jednym z podstawowych zagadnieñ dotycz¹cych zarówno jednostki poznania, jak i szeroko pojêtego procesu poznawczego s¹ jego elementy sk³adowe.
Autorzy znanej pracy Plany i struktura zachowania: George Miller, Eugene Galanter i Karl Pribram uznali, ¿e kluczowymi wymiarami/kategoriami w przetwarzaniu informacji przez cz³owieka s¹ plany i obrazy. Plany to przebieg
procesu poznania dotycz¹cego wymiaru czasu, natomiast obrazy to przestrzeñ,
czyli spostrze¿enia. Razem wymiary te sk³adaj¹ siê na jedn¹ zintegrowan¹ ca³oæ, tworz¹c jednostkê TOTE, funkcjonuj¹c¹ w uk³adzie sprzê¿enia zwrotnego
o hierarchicznym charakterze. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e dwoma podstawowymi aspektami sk³adaj¹cymi siê na poznawcz¹ jednostkê analizy s¹ czas (plany) i przestrzeñ (obrazy). Takie dwuaspektowe podejcie do procesu poznania uwzglêdniaj¹ce zarówno wymiar czasu, jak i przestrzeni jest stosunkowo
rzadkie w psychologii, gdy¿ najczêciej uwzglêdnia siê jedynie wymiar przestrzenny, czyli obrazy, a pomija kategoriê czasu.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e dwuaspektowoæ poznania jako taka
(chocia¿ bez wyranego akcentowania czasu i przestrzeni) by³a ju¿ od dawna
obecna w wyjanianiu percepcji. Przecie¿ rozró¿nienie na wra¿enia i spostrze¿enia tak¿e mo¿na rozumieæ jako dwuaspektowoæ poznania, podobnie jak podzia³ pola spostrze¿eniowego na figurê i t³o. W szerokiej perspektywie problem
dwuaspektowoci poznania zosta³ przedstawiony w innej pracy2, z której wynika, ¿e wra¿enia i spostrze¿enia to ortogonalne wymiary, które nale¿y ostatecznie
1 M. Harciarek, Wzrokowy uk³ad poznawczy jako spektrometr (czêæ I), Humanistyka
i Przyrodoznawstwo 2014, nr 20, s. 161176. M. Harciarek, Wzrokowy uk³ad poznawczy jako
spektrometr (czêæ II), Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 2015, nr 21, s. 7995.
2 M. Harciarek, Dwuaspektowoæ poznania, czyli relacja wra¿eñ do spostrze¿eñ jako jednostka poznawcza, Wyd. Politechniki Czêstochowskiej, Czêstochowa 2012.
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opisaæ w kategoriach czasu (wra¿enia i czucia maj¹ce bardziej energetyczny
i emocjonalny ni¿ treciowy charakter, zjawiska przedpoznawcze,) i przestrzeni
(spostrze¿enia, obrazy, treæ informacji).
Wspó³czesna psychologia najczêciej opisuje zjawiska psychiczne g³ównie
w sposób przestrzenny i obrazowy, niejako ignoruj¹c ich aspekt czasowy. Spostrze¿enia i procesy percepcyjne przedstawiane s¹ jako obiekty i przedmioty obrazowe, niejako z pominiêciem wymiaru czasowego. Jak zauwa¿a Jan Tr¹bka,
podejcie takie przypomina bardziej naukê anatomii, która opisuje budowê danego uk³adu (jako strukturê statyczn¹), a nie dyscyplinê, która wyjania jak dany
uk³ad dzia³a, czyli fizjologiê (opisuj¹c¹ przebieg funkcjonowania danego uk³adu). Inaczej mówi¹c, w psychologii poznawczej najczêciej brakuje uwzglêdnienia kategorii czasu, a psychika i procesy poznawcze s¹ ujmowane jednowymiarowo, czyli tylko z uwzglêdnieniem wymiaru przestrzeni. Oto co na ten temat
pisze J. Tr¹bka: istnieje jedna czasoprzestrzeñ, z której nie mo¿na wypreparowaæ osobno ani czasu, ani przestrzeni. W³aciw¹ postaw¹ powinno byæ zatem
d¹¿enie do ca³ociowego ujmowania zagadnieñ. Dalej autor ten pyta: Co warta by³aby informacja [psychologia  M.H.], która symbolizowa³aby tylko jaki
fragment, jaki u³amek rzeczywistoci, a nie ca³oæ?3.
Mo¿na zadaæ w tym miejscu pytanie, czy s¹ jakie inne opracowania, poza
wspomnian¹ ksi¹¿k¹ Millera, Galantera i Pribrama, które ujmuj¹ procesy komunikacji i informacji ca³ociowo, uwzglêdniaj¹c czas i przestrzeñ ³¹cznie? Jest taka
praca. Zosta³a napisana przez Dennisa Gabora, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, i opublikowana jako artyku³4. Jej autor, dokonuj¹c analizy informacji, wyjania, ¿e dotychczas proces komunikacji analizowano jednowymiarowo, tzn. brano pod uwagê albo parametry czasowe, albo czêstotliwoæ, ale nie
uwzglêdniano ich razem. W swojej teorii komunikacji postanowi³ on wymiary
te po³¹czyæ i uwzglêdniæ je ³¹cznie.
Poniewa¿ problem jednostronnego ujmowania komunikacji, jaki podj¹³ Gabor, dotyczy tak¿e psychologii, która analizuje procesy poznawcze (odbiór informacji, percepcjê), g³ównie bior¹c pod uwagê obraz, czyli parametr przestrzenny
(czêstoci), a zupe³nie pomija aspekt czasowy, powstaje pytanie, na ile opis przesy³ania informacji przedstawiony przez tego autora nadaje siê do opisu komunikacji w uk³adzie nerwowym? W rzeczywistoci, pod¹¿aj¹c za D. Gaborem
i J. Tr¹bk¹, nale¿y postawiæ problem jednostki poznania jeszcze wyraniej
i stwierdziæ kategorycznie, ¿e nieuwzglêdnienie wymiaru czasowego w psychologicznym opisie procesu poznania jest b³êdem. Inaczej mówi¹c, pominiêcie drugiego aspektu, czyli czasu i wyjanianie procesu poznania jedynie w wymiarze
przestrzennym, jest niew³aciwe. Czy jednak podejcie uwzglêdniaj¹ce oba oma3
4

J. Tr¹bka, Mózg a wiadomoæ, Kraków  Wroc³aw 1983, s. 4648.
D. Gabor, Theory of Communication, Journal of the Institution of Electrical Engineers
1946, nr 13, s. 429457.
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wiane wymiary, które sprawdzi³o siê w telekomunikacji, przyniesie równie pozytywne wyniki w psychologii, a tym samym pozwoli lepiej zrozumieæ i wyjaniæ poznawanie wiata przez cz³owieka?
W niniejszym artykule postawiono tezê, ¿e przezwyciê¿enie w psychologii
jednostronnego (obrazowego) podejcia do opisu poznania i uwzglêdnienie
teorii komunikacji Gabora pozwala na lepsze rozumienie procesu poznawczego,
jak równie¿ pokazuje jego cis³y zwi¹zek z innymi zjawiskami dotycz¹cymi spostrzegania. Artyku³ ten jest prób¹ psychologicznej interpretacji teorii Gabora i jej
zastosowaniem do opisu funkcjonowania jednostki poznawczej. Inaczej mówi¹c,
pos³u¿ono siê tu teori¹ komunikacji Gabora zarówno do opisu przetwarzania informacji w uk³adzie nerwowym, jak i do wyjanienia jego sprawnoci (kondycji),
uwzglêdniaj¹c dot¹d pomijane zjawisko powidoku, które jak wiadomo ma charakter g³ownie czasowy i stanowi integraln¹ sk³adow¹ procesu poznawczego5.

Jednostka przetwarzania informacji w teorii Gabora
oraz jej interpretacja w psychologii
Dennis Gabor, podobnie jak Werner Heisenberg i David Hilbert przed nim,
przyj¹³ istnienie ortogonalnej relacji zachodz¹cej miêdzy czasem a czêstoci¹
i przedstawi³ j¹ w postaci przestrzeni fazowej (rys 1). Jak wspomniano, autor ten
by³ zaintrygowany faktem, ¿e w psychofizyce, podobnie jak w fizyce kwantowej,
mo¿na albo dok³adnie okreliæ czêstotliwoæ sygna³u (np. dwiêk, ton), albo jego
czas (pojawienie siê, trwanie), natomiast nie mo¿na z t¹ sam¹ precyzj¹ okreliæ

Rys 1. Ortogonalnoæ wymiaru czasu i czêstotliwoci (przestrzeni)
5

S. Anstis, F.A.J. Verstraten, G. Mather, The Motion Aftereffect, Trends in Cognitive
Sciences 1998, t. 2.
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ich obu jednoczenie. Konsekwencj¹ tych rozwa¿añ i analizy jest wniosek,
¿e zasada nieokrelonoci Heisenberga tak samo dobrze stosuje siê zarówno do
psychofizyki, jak i do fizyki kwantowej. Wymiar czasu i wymiar czêstoci (przestrzeni) nie s¹ ze sob¹ sprzeczne, one dope³niaj¹ siê wzajemnie, a relacje miêdzy
nimi opisuje wspomniana zasada nieokrelonoci, któr¹ wspó³czenie w komunikacji okrela siê jako zasadê Heisenberga-Gabora. Zasada ta ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
Ät × Äf » 1
Odnosz¹c tê matematyczn¹ formu³ê do procesu poznania, czyli do percepcji,
wystêpuj¹ce w niej sk³adowe (Ät, Äf) nale¿y rozumieæ nastêpuj¹co:
Äf  czêstotliwoæ przestrzenna, obraz, figura, spostrze¿enie obiektu, dok³adnoæ spostrze¿enia;
Ät  czas trwania powidoku percypowanej figury, szybkoæ spostrzegania, t³o
czasowe, kontekst;
1  jednostka poznawcza, jednostka informacji (logon), gestalt.
We wspomnianej tutaj pracy Gabor pisze: To równanie mówi, ¿e t i f nie
mog¹ byæ okrelone jednoczenie na tym samym poziomie dok³adnoci, ale tylko jedno z nich, jak to wynika z zasady nieokrelonoci. Pomimo ¿e ta interpretacja zasady Heisenberga jest obecnie powszechnie znana, szczególnie dziêki
popularnoci teorii kwantowej, wydaje siê, ¿e twierdzenie to samo w sobie przyci¹gnê³o mniej uwagi, ni¿ na to zas³uguje6. A dalej konstatuje: W teorii komunikacji bliski zwi¹zek tego równania z fundamentaln¹ zasad¹ transmisji wydaje siê przechodziæ niezauwa¿ony7.
Ostatecznie jednostkê komunikacji okreli³ Gabor logonem i uzna³ j¹ za podstawow¹ sk³adow¹ procesu poznania, któr¹ opisuje wy¿ej przedstawione równanie. Graficzn¹ formê tej jednostki prezentuje rysunek 2.

Rys 2. Logony, elementarne funkcje Gabora jako kwanty informacji
Opracowanie w³asne na podstawie K. Pribram The Form Within, Prospecta Press, Westport 2013.
6
7

D. Gabor, op. cit., s. 432.
Ibidem, s. 432.
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Gdy rozwa¿ania Gabora i otrzymany przez niego wzór odniesiemy do poznania wzrokowego jako komunikacji, to zgodnie z przedstawionym wy¿ej objanieniem, jako wymiar czêstoci (Äf) nale¿y przyj¹æ percypowany obraz (czêstoæ
przestrzenn¹), czyli spostrze¿enie. Co natomiast z czasowym aspektem (Ät) procesu poznania? Zgodnie z tym, co zasygnalizowano wczeniej, w niniejszej pracy przyjêto, ¿e wymiarem czasowym (Ät) poznania s¹ efekty nastêpcze pojawiaj¹ce siê niejako po stymulacji wzrokowej lub w jej trakcie, czyli tzw. powidoki,
które nale¿y uznaæ za najbardziej temporalny sk³adnik procesu poznania. Czy
takie podejcie jest s³uszne? Dylemat ten powinna rozstrzygn¹æ empiria, czyli
fakty i badania, które poka¿¹, na ile zasada nieokrelonoci Heisenberga-Gabora
zastosowana do procesów poznawczych wyjania ró¿ne problemy percepcji, tzn.
na ile zaproponowana tu koncepcja opisu jednostki poznawczej jest u¿yteczna
i mo¿liwa do zastosowania w psychologii. Czy propozycja Gabora pozwala lepiej zrozumieæ procesy poznawcze cz³owieka? Czy mo¿na przyj¹æ za Pribramem
i Gaborem, ¿e podstawow¹ jednostk¹ przetwarzania informacji w mózgu jest logon opisany za pomoc¹ zasady nieokrelonoci?

Jednostka poznawcza w uk³adzie wzrokowym
jako zwi¹zek spostrze¿enia i powidoku opisany zasad¹
nieokrelonoci Heisenberga-Gabora
Przyjmuj¹c, ¿e w poznaniu wzrokowym mamy analogiczn¹ sytuacjê, jak
przedstawi³ Gabor w komunikacji, tzn. ¿e nale¿y w nim uwzglêdniæ dwa aspekty poznania, z których jeden ma charakter czêstoci (obrazy, spostrze¿enia),
a drugi czasowy (powidoki, wra¿enia, czucia) oraz bêd¹c w zgodzie z tym, co
zosta³o powiedziane wczeniej, relacja miêdzy spostrze¿eniami i powidokami powinna byæ opisywana zasad¹ nieokrelonoci. Oznacza³oby to, ¿e spostrze¿enia
i powidoki (wra¿enia) nie mog³yby byæ okrelone jednoczenie na tym samym
poziomie dok³adnoci. Inaczej mówi¹c, jeli spostrze¿enia by³yby dobrze okrelone, to powidoki by³yby okrelone gorzej i odwrotnie. W praktyce mo¿na tê
zale¿noæ rozumieæ jako obecnoæ spostrze¿eñ kosztem powidoków (czuæ, wra¿eñ) i odwrotnie, tzn. powidoki istniej¹ kosztem spostrze¿eñ.
Bior¹c pod uwagê fenomenologiê spostrze¿eñ i powidoków (wra¿eñ), wspomnian¹ zale¿noæ mo¿na uznaæ za prawdziw¹. Wszak efekty nastêpcze (powidoki) wystêpuj¹ najczêciej po czêciowym wy³¹czeniu spostrze¿eñ (np. po
zamkniêciu oczu) czy te¿ os³abiaj¹ sprawnoæ percypowanego obrazu rzeczywistoci, jak to ma miejsce np. w mroczkach migrenowych, bêd¹cych rodzajem
samoistnych powidoków. Równie¿ w przypadku olepienia silnym wiat³em (tzn.
wywo³anie efektu olnienia u kierowców i powstanie powidoku) spostrzeganie
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zostaje zaburzone, co mo¿e byæ przyczyn¹ kolizji drogowych. Natomiast w przypadku dobrze okrelonych spostrze¿eñ powidoki (oraz podobne iluzje percepcyjne) s¹ prawie nieobecne.
Inn¹ bardzo wa¿n¹ zale¿noci¹ w psychologii jest relacja miêdzy zmêczeniem
a sprawnoci¹ percepcji. W wietle proponowanej tu poznawczej interpretacji
teorii Gabora relacja ta mo¿e byæ opisana zasad¹ nieoznaczonoci Heisenberga.
Wynika z niej, ¿e wysoki poziom zmêczenia powoduje powstawanie efektów
nastêpczych i dobrze okrelone powidoki oraz os³abia sprawnoæ percepcji, co
zosta³o stwierdzone empirycznie. Manifestuje siê to tym, ¿e kiedy obserwujemy
przesuwaj¹ce siê przerywane linie z okrelon¹ prêdkoci¹, to w przypadku zmêczenia spostrzegamy je jako jedn¹ liniê ci¹g³¹ przy mniejszej szybkoci ich przesuwania siê ni¿ w przypadku, kiedy nie jestemy zmêczeni. Mo¿na powiedzieæ,
¿e tzw. zjawisko phi jako zjawisko powidokowe, w przypadku zmêczenia jest
lepiej okrelone i os³abia sprawnoæ percepcji, czyli obni¿a jakoæ adekwatnego
spostrzegania. Mamy tu wiêc do czynienia z zasad¹ nieokrelonoci, czyli z niemo¿liwoci¹ okrelenia na tym samym poziomie dok³adnoci percepcji i zjawiska phi jako zjawiska powidokowego. Inaczej mówi¹c, zmêczenie powoduje
zmianê wielkoci parametrów czasowych i przestrzennych na wzór spl¹tania
w fizyce kwantowej, a ich wzajemn¹ relacjê opisuje zasada nieoznaczonoci
Heisenberga.
Odnosz¹c koncepcjê Gabora do szybkoci reakcji cz³owieka, mo¿na uznaæ,
¿e czas reagowania na dany bodziec równie¿ jest opisywany zasad¹ nieokrelonoci. Zwiêkszenie czasu reakcji, podobnie jak przy zmêczeniu, jest nasileniem
i pojawieniem siê dobrze okrelonych efektów nastêpczych kosztem szybkoci
reakcji, czyli s³abym okreleniem jej sprawnoci. Zale¿noæ tê wykorzystuj¹ psychoanalitycy do wykrywania kompleksów tzw. listy asocjacyjne (test kojarzeniowy). Wyd³u¿enie czasu reakcji na dane s³owo, czyli dobrze okrelona reakcja na
nie, oznacza problemy emocjonalne zwi¹zane z tym s³owem na poziomie wiadomym (s³abo okrelony poziom percepcji).
Warto wspomnieæ, ¿e relacja miêdzy czasem (Ät) a czêstotliwoci¹ (Äf) w fizyce kwantowej opisana zasad¹ nieoznaczonoci zosta³a nazwana przez Nielsa
Bohra komplementarnoci¹. W omawianym tu procesie poznania oznacza to, ¿e
spostrze¿enia w odniesieniu do powidoków s¹ w stosunku do siebie komplementarne. Analogicznie Carl Gustav Jung w artykule napisanym razem z Wolfgang
Paulim8 okreli³ relacjê zachodz¹c¹ miêdzy wiadomoci¹ i niewiadomoci¹, co
tutaj odpowiada relacji miêdzy spostrze¿eniami a powidokami. (Powidoki mo¿na rozumieæ jako przejaw procesów niewiadomych.)

8 C.G. Jung, W. Pauli, Dwug³os o korzeniach wiadomoci, Znak 1970, 193194,
s. 893915.
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Bardzo podobne zjawisko do komplementarnoci wystêpuje w psychologii
i jest okrelane przez psychoanalityków jako kompensacja. Pojêciem tym pos³ugiwa³a siê Jean Piaget i u¿y³ go do opisu rozwoju i równowa¿enia procesów poznawczych. Czy komplementarnoæ w ujêciu Junga i Pauliego ma co wspólnego
z kompensacj¹ Piageta? Nie wykluczone, ¿e tak. Warto zauwa¿yæ, ¿e kompensacja jest przez J. Piageta uznana za podstawê rozwoju struktur poznawczych i inteligencji, a badania H. Jankowskiej pokaza³y zwi¹zek miêdzy inteligencj¹ a powidokami, które tutaj uznajemy za jeden z dwu aspektów procesu poznania
opisanego zasad¹ nieoznaczonoci. Ponadto, wspomniana wczeniej zale¿noæ
miêdzy czasem reakcji na dane s³owo a kompleksem, czyli zwi¹zek miêdzy poznaniem (spostrze¿eniem  Äf) a szybkoci¹ reakcji (czasem  Ät) mo¿e byæ rozumiany jako przejaw kompensacji. Relacjê miêdzy spostrze¿eniem a powidokiem równie¿ mo¿na uznaæ za kompensacjê. Inaczej mówi¹c, kompensacja
opisana w psychologii wykazuje zbie¿noæ z komplementarnoci¹ w rozumieniu
Bohra. Sugeruje to, ¿e przedstawiona tu propozycja ujêcia procesów poznawczych w kontekcie teorii Gabora i zasady nieokrelonoci wydaje siê nie tylko
s³uszna, ale tak¿e pozwala lepiej rozumieæ zale¿noci obserwowane w obszarze
zjawisk poznawczych (procesy równowa¿enia struktur poznawczych).

Spostrze¿enia i powidoki
a koncepcja Rogera Penrosea
Mo¿na zadaæ pytanie, na ile przedstawiona tu propozycja opisania procesu
poznania i jednostki poznawczej (logonu) za pomoc¹ zasady nieokrelonoci
Heisenberga-Gabora jest zgodna z koncepcj¹ Penrose? Wed³ug tego autora, sygna³y neuronów zachowuj¹ siê jak klasycznie okrelone zdarzenia, natomiast
dzia³ania po³¹czeñ synaptycznych miêdzy neuronami zale¿¹ od procesów zachodz¹cych na g³êbszym poziomie, gdzie mo¿na spodziewaæ siê istotnej fizycznej
aktywnoci na granicy miêdzy dziedzin¹ fizyki klasycznej i kwantowej9. Inaczej
mówi¹c, spostrze¿enia mo¿na rozumieæ jako zwi¹zane z poziomem fizyki klasycznej, a powidoki jako zjawiska zwi¹zane z poziomem kwantowym. Przejcie
z poziomu kwantowego, czyli z poziomu powidoków (niewiadomoci), do spostrze¿eñ (wiadomoci), czyli na poziom klasyczny, jest mo¿liwe za pomoc¹ redukcji funkcji falowej (tzw. redukcji wektora stanu R).
Rozpatrywanie powidoków jako przejawu poziomu kwantowego jest o tyle
zasadne, ¿e jak wiadomo, komórki siatkówki oka (uwa¿anej za wypustkê mózgu)
reaguj¹ na niewielk¹ liczbê fotonów, co  jak pisze R. Penrose10  sk³ania do
9
10

R. Penrose, Cienie umys³u, Zysk i S-ka, Poznañ 2000, s. 11.
Ibidem, s. 429.
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przypuszczenia, ¿e nie tylko na siatkówce oka, ale równie¿ w mózgu istniej¹ neurony dzia³aj¹ce jak kwantowe detektory. Autor ten uwa¿a, ¿e skoro jest mo¿liwe, i¿ efekty kwantowe inicjuj¹ procesy w mózgu zachodz¹ce w znacznie wiêkszej skali, to kwantowa nieoznaczonoæ mo¿e stworzyæ okazjê, by umys³
wp³ywa³ na dzia³anie mózgu11. Inaczej mówi¹c, zasada nieoznaczonoci wed³ug
Penrosea okrela procesy umys³owe, podobnie jak w przedstawionej tutaj propozycji okrela procesy poznawcze, opisuj¹c je.
Uto¿samienie powidoków z poziomem kwantowym oraz spostrze¿eñ z poziomem klasycznym fenomenologicznie mo¿e byæ uzasadnione sposobem, w jaki
dowiadczamy tych dwu zjawisk. Powidoki s¹ prze¿ywane jako obiekty wietliste, przypominaj¹ce swoim blaskiem wi¹zki lasera, natomiast spostrze¿enia nie
maj¹ tej w³aciwoci. Obserwowana wietlistoæ powidoków mo¿e byæ interpretowana jako przejaw poziomu kwantowego, a spostrze¿enia, które s¹ jej pozbawione, jako przejaw poziomu klasycznego.
Ponadto, powidoki mo¿na rozumieæ jako uporz¹dkowan¹ kwantow¹ koherencjê, która jest mo¿liwa w uk³adach biologicznych, jak twierdzi³ Herbert Frohlich12. Inaczej mówi¹c, przedstawione tu pogl¹dy s¹ zgodne z propozycj¹ Rogera Penrosea. W wietle niniejszej koncepcji nie ma koniecznoci odwo³ywania
siê do mikrotubuli, w których zachodz¹ koherentne oscylacje kwantowe13, co nie
oznacza, ¿e taki proces nie ma miejsca. Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e
zaproponowana tu koncepcja procesów poznawczych opisana przez zasadê nieokrelonoci Heisenberga-Gabora jest nie tylko zgodna z teori¹ Penrosea, ale
tak¿e wzbogaca j¹ o powidoki jako zjawiska kwantowej koherencji. Pozwala ona
analizowaæ empirycznie procesy poznawcze w perspektywie procesów kwantowych, otwieraj¹c w ten sposób nowe mo¿liwoci badania mózgu.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ powiêcony jest analizie kwestii
nieci¹g³oci pojêciowej w zaproponowanej
przez Susan Carey teorii nabywania reprezentacji liczby dok³adnej, tzw. bootstrapping theory.
Pierwsza czêæ tekstu stanowi przegl¹d g³ównych stanowisk arytmetyki kognitywnej, druga
przedstawia kluczowe za³o¿enia procesu bootstrappingu, za czêæ powiêcona jest krytycznej analizie pojêcia nieci¹g³oci w zaproponowanej przez Carey teorii uczenia. Zgodnie
z centraln¹ tez¹, proces bootstrappingu nie daje
siê uj¹æ jako procedura kszta³towania systemu
reprezentacji, który by³by nieci¹g³y wzglêdem
wrodzonych systemów wiedzy rdzennej.

The purpose of this paper is to analyze the
issue of conceptual discontinuity of Careys
model of acquiring the accurate number representations (i.e. bootstrapping). First part of the
text is an overview of the key positions of cognitive arithmetic. Second part of the paper
aims to present the main assumptions of the bootstrapping process, while third part is devoted
to critical analysis of the concept of discontinuity of Careys theory of learning. The aim of the
paper is to prove that learning process proposed by Carey cant be accounted as a procedure of developing the system of representation,
which is discontinuous to the innate systems of
core knowledge.
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Da³em znów susa, który i tym razem okaza³ siê za krótki,
tak i¿ wpad³em w bagno a¿ po szyjê.
Uton¹³bym niechybnie, gdyby nie moja si³a.
Trzymaj¹c bowiem konia krzepko kolanami, wyrwa³em siê
z bagna, ci¹gn¹c siê za w³asny harcap rêk¹.
Przygody barona Münchhausena, G. A. Bürger1

Wstêp
Jedn¹ z kluczowych kwestii dotycz¹cych procesu nabywania zdolnoci matematycznych jest pytanie o ich status. Problem, czy zdolnoci te maj¹ charakter
czysto kulturowy, czy te¿ stoi za nimi rodzaj biologicznej dyspozycji, na wiele
lat okreli³ kierunek tocz¹cej siê w psychologii poznawczej dyskusji. Wiêkszoæ
badaczy jest zgodna, ¿e pochodzenie pojêæ matematycznych nie mo¿e mieæ czysto biologicznej genezy, gdy¿ s¹ one silnie zale¿ne kulturowo. Pojêcie liczby ð,
opisuj¹cej stosunek d³ugoci obwodu ko³a do d³ugoci jego rednicy, nie jest bowiem pojêciem wrodzonym i danym a priori, gdy¿ dzieci bez w¹tpienia nie dysponuj¹ ¿adn¹ wiedz¹ na jego temat bez uprzedniej edukacji matematycznej.
Z drugiej jednak strony, jak wykaza³y badania prowadzone od ponad 40 lat, niektóre rodzaje pojêæ liczbowych stanowi¹ efekt wrodzonego modu³u poznawczego dostarczaj¹cego reprezentacji wielkoci. Modu³ ten jest elementem systemu
wiedzy rdzennej (core knowlage) sk³adaj¹cego siê z trzech podstawowych subsystemów poznawczych (zwi¹zanych odpowiednio z pojêciem obiektu, sprawstwa oraz liczebnoci)2. Ostatni z nich, odpowiadaj¹cy za zdolnoæ reprezentacji liczebnoci za pomoc¹ systemu liczb przybli¿onych (Approximate Numer
System  ANS) oraz systemu ledzenia przedmiotów (Object Tracking System
 OTS), zwany jest równie¿ systemem paralelnej indywiduacji (Parallel Individuation System  PIS). Pierwszy system dostarcza przybli¿onej reprezentacji
liczebnoci zbioru, drugi za pozwala na ledzenie do czterech obiektów i podtrzymywanie ich indeksowych reprezentacji w pamiêci roboczej. Choæ bez w¹tpienia oba systemy maj¹ cis³y zwi¹zek ze zdolnociami liczbowym cz³owieka, to ¿aden z nich nie mo¿e samodzielnie dostarczaæ reprezentacji pojêcia
1 G.A. Bürger, Przygody barona Münchhausena, prze³. H. Januszewska, Nasza Ksiêgarnia,
Warszawa 1956.
2 Zob. E. Spalke, K. Breinlinger, J. Macomber, K. Jacobson, Origins of Knowledge, Psychological Review, 1992, nr 99(4), s. 605632; E. S. Spelke, Core knowledge, American Psychologist, nr 2000(55), s. 12331243 oraz S. Carey, Bootstrapping and the Origins of Concepts, Daedalus 2004, nr 133(1), s. 5968. Ograniczenie liczby systemów wiedzy rdzennej do
trzech jest spowodowane stanem wspó³czesnych badañ poznawczych, których zakres ogranicza
siê na obecnym etapie jedynie do sfer wchodz¹cych w sk³ad owych systemów. Nie jest to jednak lista wyczerpuj¹ca ich potencjaln¹ liczbê.
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liczby dok³adnej3. Niemniej wydaje siê ca³kowicie uzasadnione, aby próby zrozumienia poznania numerycznego cz³owieka bra³y swój pocz¹tek w³anie od tych
wspólnych wszystkim ludziom modu³ów poznawczych. I choæ faktycznie znakomita wiêkszoæ dociekañ powiêconych problematyce nabywania przez ludzi zdolnoci numerycznych bazuje na reprezentacjach dostarczanych przez
systemy wiedzy rdzennej, to zdania na temat ich w³aciwej roli w procesie
kszta³towania kompetencji arytmetycznych cz³owieka s¹ ju¿ podzielone. Teorie
dotycz¹ce procesu nabywania liczby dok³adnej mo¿na podzieliæ na dwie podstawowe grupy.
W sk³ad pierwszej grupy wchodz¹ konstruktywistyczne teorie genezy systemu dok³adnych reprezentacji liczbowych4. Zgodnie z pogl¹dem konstruktywistycznym, pojêcie liczby dok³adnej jest konstruowane przez dzieci na bazie pojêæ i reprezentacji dostarczanych przez dwa wrodzone niesymboliczne systemy
wiedzy rdzennej. Co istotne, pojêcia te nie daj¹ siê jednak zredukowaæ i adekwatnie wyraziæ za pomoc¹ niesymbolicznych reprezentacji systemów ANS i OTS.
System liczb dok³adnych jest zatem nieci¹g³y wzglêdem reprezentacji dostarczanych przez systemy wiedzy rdzennej. Zgodnie z podejciem konstruktywistycznym, kategorie liczbowe nie s¹ wiêc wrodzone, a co za tym idzie  automatycznie dostarczane przez ANS i OTS; pojêcie jeden nie odnosi siê zatem pocz¹tkowo do zbioru jednoelementowego, lecz po prostu oznacza jaki obiekt (co
w jêzyku naturalnym w pewnym sensie korespondowa³oby z co). Podobnie
pozosta³e liczebniki nie desygnuj¹ pocz¹tkowo kardynalnoci zbioru, lecz raczej
pewne kolekcje obiektów o niezdefiniowanej liczebnoci. Pojêcie jednostka
numerycznie odrêbna mo¿e dopiero wy³oniæ siê z systemu paralelnej indywi3 Przedmiotem tekstu jest nabywanie pojêcia liczby dok³adnej, które odnosi siê tylko i wy³¹cznie do mentalnej reprezentacji dok³adnych wielkoci liczbowych. Dysponowanie zawartoci¹ pojêciow¹ liczb dok³adnych nie wi¹¿e siê wiêc z koniecznoci¹ posiadania wiedzy matematycznej na ich temat. Nie twierdzê wiêc  co szczególnie chcê podkreliæ  ¿e kilkuletnie
dziecko posiada wiedzê matematyczn¹ na temat liczb naturalnych. Za³o¿enie takie nie jest jednak¿e konieczne do utrzymania tezy o posiadaniu przez nie pojêcia liczebnoci zbioru; jak bowiem pokazuj¹ liczne eksperymenty, dzieci maj¹ zdolnoæ reprezentowania pojêæ liczb naturalnych bez koniecznoci jednoczesnej wyranej reprezentacji ich formalnych w³aciwoci jako
zbioru w sensie dystrybutywnym. Warto równie¿ podkreliæ, ¿e w niniejszym artykule nie twierdzê, ¿e pozyskanie zasady kardynalnoci zwi¹zane jest z posiadaniem pewnego rodzaju metapoziomowej wiedzy o liczbach naturalnych, tj. np. formalnej reprezentacji ich aksjomatyki. Dysponowanie ow¹ zasad¹ oznacza w moim ujêciu jedynie umiejêtnoæ pos³ugiwania siê okrelonym
wyra¿eniem liczbowym, np. 7 w celu reprezentacji okrelonej liczby obiektów, np. siedmiu
kropek, nie wi¹¿e siê natomiast z koniecznoci¹ posiadania zawartoci propozycjonalnej na temat kardynalnoci.
4 Zob. S. Carey, Evolutionary and Ontogenetic Foundations of Arithmetic. Mind and Language 2001, nr 16(1), s. 3755; eadem, The Origin of Concepts, Oxford University Press, New
York 2009; E. S. Spelke, Core Knowledge, American Psychologist 2000, nr 55, s. 12331243;
B.W. Sarnecka, Learning to Represent Exact Numbers, Synthese 2015, s. 118.
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duacji5, podobnie jak pojêcie zbiór mo¿e powstaæ np. na bazie systemu liczb
przybli¿onych6.
W sk³ad drugiej grupy teorii wchodz¹ koncepcje, które mo¿na okreliæ mianem arytmetycznego natywizmu7. Zgodnie z nimi, dzieci w zasadzie od urodzenia dysponuj¹ rozumieniem podstawowych zasad rz¹dz¹cych logik¹ liczebników
dok³adnych. Zasady te s¹ bowiem od urodzenia ucielenione w kategoriach pojêciowych dostarczanych im przez reprezentacje systemu wielkoci przybli¿onych.
System ANS odpowiada zatem za dostarczanie du¿ych reprezentacji zbiorów, które zdaniem natywistów zawieraj¹ wszelkie cechy konieczne do rozumienia liczb
naturalnych, tj. iteratywnoæ, odpowiednioæ pomiêdzy ci¹giem nastêpuj¹cych po
sobie reprezentacji a ci¹giem kolejnych enumeracji oraz reprezentacjê liczebnoci jako wartoci kardynalnej zbioru. Innymi s³owy  dzieci pojmuj¹, ¿e ka¿da
reprezentacja dostarczana im przez ANS jest du¿ym zbiorem obiektów, który ma
pewn¹ okrelon¹ wartoæ kardynaln¹ oraz ¿e ulega ona zmianie, gdy dodamy element do zbioru lub go zeñ odejmiemy. Sama konkretna wartoæ kardynalna zbioru nie jest jednak im znana, gdy¿ nie s¹ one w stanie okreliæ dok³adnej liczebnoci du¿ych zbiorów z uwagi na nieostry charakter reprezentacji liczbowych
w systemie ANS. Zdaniem zwolenników natywizmu, dzieci od pocz¹tku dysponuj¹ pojêciem liczby dok³adnej, lecz nie potrafi¹ jej rozpoznaæ na skutek poznawczego funkcjonowania w³aciwego systemowi liczb przybli¿onych.
Niestety, za teori¹ natywistyczn¹ nie przemawiaj¹ ¿adne dowody empiryczne, które potwierdza³yby dostêpnoæ pojêæ liczbowych od urodzenia. Trudno
zreszt¹ wyobraziæ sobie mo¿liwoæ weryfikacji tez natywistycznych, a co za tym
idzie  ich potencjaln¹ falsyfikacjê. Co wiêcej, wiele dowodów empirycznych
zdaje siê przeczyæ prawdziwoci stanowiska natywistycznego. Badania antropologiczne wykaza³y bowiem, ¿e niektóre kultury nie wykszta³ci³y pojêcia liczby
dok³adnej. Zgodnie z predykcjami wysuwanymi na bazie pogl¹du naturalistycznego, sytuacja taka nie powinna mieæ jednak miejsca, gdy¿ system wiedzy rdzennej jest de facto kulturowo niezale¿ny. Gdyby zatem przewidywania natywistyczne by³y uzasadnione, a pojêcie liczby dok³adnej wrodzone, to powinno ono siê
pojawiæ w ka¿dej kulturze. Tymczasem np. kultury Indian Munduruku nie dysponuj¹ ¿adn¹ procedur¹ liczenia, nie maj¹ pojêcia zbioru ani pojêcia liczby do5

Mechanizm ten silnie akcentuje w swojej teorii zw³aszcza Carey  zob. The Origin of
Concepts.
6 Rolê ANS w kszta³towaniu pojêcia zbioru podkrela zw³aszcza Spelke  zob. E. Spelke,
S. Tsivkin, Initial Knowledge and Conceptual Change: Space and Numer, (w:) M. Bowerman,
S. Levinson, Language Acquisition and Conceptual Development, Cambridge University Press,
Cambridge 2001, s. 7097.
7 Zob. C.R. Gallistel, R. Gelman, The What and How of Counting, Cognition 1990, nr 44,
s. 4374; R. Gelman, C.R. Gallistel, Language and the Origin of Numerical Concepts. Science 2004, nr 306, s. 441443; P. Pica, C. Lemer, V. Izard, S. Dehaene, Exact and Approximate
Arithmetic in an Amazonian Indigene Group, Science 2004, nr 306, s. 499503.
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k³adnej, a jedyne piêæ wyra¿eñ funkcjonuj¹cych w ich jêzyku jako liczebniki
odpowiada wartociom przybli¿onym, np. termin ebapũg, który jest trzecim
z kolei liczebnikiem w jêzyku Munduruku, oznacza liczby z przedzia³u 2 do 48.
Drugi podzia³ koncepcji arytmetyki kognitywnej dotyczy kwestii udzia³u poszczególnych liczbowych systemów wiedzy rdzennej w procesie nabywania pojêcia liczby dok³adnej. Teorie mo¿na podzieliæ na te, które uznaj¹ udzia³ obu
systemów, tj. ANS i PIS, w tym procesie9 i te, które uznaj¹ jedynie jeden z nich,
tj. albo ANS10 albo PIS, za ród³o konstytucji dok³adnych pojêæ liczbowych11.
Przyk³adem jednej z najpopularniejszych teorii tego ostatniego typu jest lansowana przez Susan Carey koncepcja bootstrapingu12. Zdaniem Carey, proces
kszta³towania dok³adnych pojêæ liczbowych odbywa siê jedynie przy udziale systemu ledzenia obiektów oraz struktury liczebnikowej dostarczanej przez wyra¿enia jêzyka naturalnego, które zostaj¹ scalone za spraw¹ rozumowania opartego na analogii. Teoria kszta³towania struktury pojêciowej liczebników autorstwa
Carey wydaje siê jednak problematyczna. Z filozoficznego punktu widzenia zaproponowane przez Carey wzmocnienie si³y wyrazu systemu pojêciowego wydaje
siê dokonywaæ w sposób logicznie nieuzasadniony, za sam proces nieci¹g³oci
konceptualnej nowego systemu pojêciowego wzglêdem reprezentacji wiedzy
rdzennej zdaje siê prowadziæ do paradoksalnych wniosków.
Celem artyku³u jest zwrócenie uwagi na wy¿ej wymienione trudnoci koncepcji bootstrapingu. W dalszej czêci pracy przedstawiê podstawow¹ charakterystykê dwóch kluczowych systemów subsymbolicznej reprezentacji liczbowej,
wchodz¹cych w sk³ad wiedzy rdzennej, oraz g³ówne za³o¿enia zaproponowanego przez Carey procesu kszta³towania pojêcia liczby dok³adnej. W ostatniej czêci zwrócê uwagê problematycznoæ pojêcia nieci¹g³oci konceptualnej procesu
uczenia w teorii bootstrapingu.
8

Zob. P. Pica, A. Lecomte, Theoretical Implications of the Study of Numbers and Numerals in
Mundurucu, Philosophical Psychology 2008, nr 21(4), s. 507522 oraz V. Izard, P. Pica, E. Spelke, S. Dehaene, Exact Equality and Successor Function: Two Key Concepts on the Path towards
Understanding Exact Numbers, Philosophical Psychology 2008, nr 21(4), s. 491505.
9 E. Spelke, What Makes Us Smart? Core Knowledge and Natural Language, (w:)
D. Gentner, S. Goldin-Meadow (red.), Language in Mind: Advances in the Investigation of
Language and Thought, MIT Press, Cambridge 2003, s. 277311.
10 M. Piazza, Neurocognitive Start-up Tools for Symbolic Number Representations, Trends
in Cognitive Sciences 2010, nr 14(12) s. 542551.
11 S. Carey, The Origin of Concepts...
12 Wyra¿enie to jest trudne do prze³o¿enia na jêzyk polski. Termin bootstrap oznacza pêtlê
zaczepion¹ przy cholewce buta, u³atwiaj¹c¹ jego wci¹ganie; bootstraping odnosi siê za do
okrelenia przenonego: to pull oneself up by ones bootstraps, co dos³ownie mo¿na prze³o¿yæ
jako wyci¹gn¹æ siê za pêtlê od butów. Wyra¿enie to stanowi metaforê sytuacji niemo¿liwej do
rozwi¹zania b¹d samoinicjuj¹cego siê procesu bez pomocy czynników zewnêtrznych. Polskim
odpowiednikiem najbli¿szym angielskiemu idiomowi jest chyba  nawi¹zuj¹ce do fragmentu
z motta do tego tekstu  powiedzenie wyci¹gn¹æ siê za w³osy z bagna.
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Koncepcja wiedzy rdzennej oraz dwa systemy
reprezentacji liczbowej
Korzeni koncepcji wiedzy rdzennej mo¿na doszukiwaæ siê w epistemologii
neokantowskiej. Podobnie jak Kant, zwolennicy teorii wiedzy rdzennej postuluj¹ istnienie apriorycznych sk³adników poznawczych, które wp³ywaj¹ na finalny
kszta³t dowiadczenia. Zgodnie z za³o¿eniami poczynionymi przez Carey, wszystkie systemy wiedzy rdzennej, w tym równie¿ ANS i PIS, s¹ wrodzone. Jak zauwa¿a ona w Origin of Concepts:
W zgodzie z twierdzeniem racjonalistów, rzeczywicie istniej¹ wrodzone mechanizmy przetwarzania, które przeliczaj¹ percepcyjne reprezentacje  tj. wierne reprezentacje wiata zewnêtrznego. W przeciwieñstwie do teorii empirystycznych, mechanizmy te nie s¹ konstruowane na
drodze procesu uczenia, który dokonuje siê w oparciu o reprezentacje zmys³owe.13

Nie oznacza to jednak. zdaniem Carey, ¿e od urodzenia dysponujemy konkretnymi reprezentacjami dostarczanymi przez owe systemy b¹d ¿e mamy dostêp do jakiej wrodzonej zawartoci propozycjonalnej pewnych pojêæ. Wrodzony charakter systemów wiedzy rdzennej oznacza natomiast, ¿e stoj¹ za nimi
natywne filogeniczne mechanizmy przetwarzaj¹ce informacje, aktywowane pod
wp³ywem bodców dostêpnych w otoczeniu:
Pod pojêciem reprezentacji wrodzonej rozumiem, ¿e nie stanowi ona produktu procesu uczenia siê, lecz ¿e mechanizmy przetwarzania, które odpowiadaj¹ za identyfikacjê reprezentowanych bytów, oraz przynajmniej niektóre sporód ich obliczeniowych funkcji stanowi¹ produkt
ewolucji.14

System wiedzy rdzennej jest jednak silnie ograniczony zarówno pod wzglêdem swej struktury, jak i poznawczego sposobu funkcjonowania. Po pierwsze,
poszczególne systemy wiedzy rdzennej s¹ przypisane okrelonym domenom poznawczym i silnie z nimi zwi¹zane. Oznacza to, ¿e ka¿dy system ma swoje zastosowanie jedynie do okrelonego zbioru obiektów. Po drugie, ka¿dy system wiedzy rdzennej jest powi¹zany jedynie z okrelon¹ aktywnoci¹ poznawcz¹, tj. s³u¿y
do rozwi¹zywania jedynie ograniczonego zbioru problemów. Po trzecie, systemy
te s¹ informacyjnie ograniczone, ka¿dy z nich przetwarza bowiem jedynie czêæ
postrzeganych i zapamiêtywanych zasobów informacyjnych. Wreszcie s¹ one równie¿ autonomiczne i wzajemnie odizolowane, co oznacza, ¿e w ramach poszczególnego systemu nie mo¿na dokonaæ modyfikacji jego procedury operacyjnej tak,
aby uzgodniæ j¹ ze stanami innego systemu. W konsekwencji oznacza to, ¿e ka¿dy z nich dostarcza odmiennych reprezentacji rodowiska. Systemy wiedzy
rdzennej s¹ zatem, zdaniem Carey, silnie ustrukturyzowane przez okrelone do13
14

S. Carey, The Origin of Concepts..., s. 448449.
Ibidem, s. 453.
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meny poznawcze, których reprezentacje zostaj¹ ukszta³towane za porednictwem
okrelonych przyporz¹dkowanych im mechanizmów przetwarzania informacji.
Autorka na kartach Origin of Concepts zajmuje siê jednak jedynie domenami, których istnienie jest potwierdzone przez badania empiryczne. Nale¿y do nich
domena zwi¹zana z pojêciem obiektu, na któr¹ sk³adaj¹ siê równie¿ pojêcia
i mechanizmy zwi¹zane z przetwarzaniem ruchu, w tym ledzeniem jego drogi,
relacjami przestrzennymi, w jakich on pozostaje, oraz fizycznymi interakcjami,
w jakich bierze on udzia³. Druga domena zwi¹zana jest z pojêciem sprawstwa
(agency), a w jej sk³ad wchodz¹ pojêcia i mechanizmy zwi¹zane z celem i planowaniem, interakcj¹, komunikacj¹, ukierunkowaniem uwagi oraz potencja³em
sprawczym. Wreszcie ostatnia domena systemu wiedzy rdzennej dotyczy pojêcia liczby, a w jej sk³ad wchodz¹ pojêcia i mechanizmy zwi¹zane z jêzykow¹
kwantyfikacj¹ zbiorowoci oraz systemy paralelnej indywiduacji (PIS) i liczb
przybli¿onych (ANS).
Najprociej mówi¹c, ANS jest systemem poznawczym, który dostarcza mentalnej reprezentacji przybli¿onej liczby jednostek w zbiorze15. System ten reprezentuje liczbê za porednictwem wielkoci fizycznej w umyle, która jest proporcjonalna do liczby postrzeganych jednostek. Z tego powodu reprezentacje
systemu ANS czêsto s¹ okrelane mianem reprezentacji wielkoci analogowych,
gdy¿ kodowanie liczebnoci zbioru ma charakter ci¹g³y i jest cile skorelowane
z wielkoci¹ skalarn¹. Innymi s³owy  reprezentacja mentalna zbioru z³o¿onego
z 20 elementów bêdzie mniej wiêcej dwa razy wiêksza od reprezentacji mentalnej zbioru z³o¿onego z 10 elementów. Poniewa¿ domen¹ ANS s¹ jedynie wartoci przybli¿one, to niemo¿liwe jest odró¿nienie za jego porednictwem np. reprezentacji 9 obiektów od 8.9, 9.5 lub 10 obiektów. Schematyczny kszta³t
reprezentacji dostarczanych przez ANS obrazuje poni¿szy rysunek:

Rys. 1. Liczebnoæ reprezentowana przez ANS
ród³o: S. Carey, Bootstrapping and the Origin of Concepts..., s. 61.
15 L. Feigenson, S. Dehaene, E. S. Spelke, Core Systems of Number. Trends in Cognitive
Sciences 2004, nr 8(10), s. 307314.
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Drugim systemem poznawczym, który odgrywa zdaniem wielu badaczy istn¹ rolê w procesie kszta³towania zdolnoci matematycznych cz³owieka (w tym
g³ównie pojêcia liczby dok³adnej), jest system paralelnej indywiduacji (Parallel
Individuation System), zwany równie¿ system ledzenia obiektów (Object Tracking System  OTS). System ten, jak sama nazwa wskazuje, nie jest systemem
liczbowym par excellence, nie s³u¿y bowiem bezporednio do reprezentacji wielkoci numerycznej, lecz ma na celu tworzenie i podtrzymywanie w pamiêci roboczej modeli mentalnych z³o¿onych z ma³ej liczby obiektów (mog¹ nimi byæ
przedmioty, dwiêki, zjawiska, etc.). Ma³a liczba indywiduów stanowi¹cych reprezentacjê mentaln¹ jest wynikiem ograniczenia poznawczego cz³owieka, a cile rzecz bior¹c, pojemnoci jego pamiêci roboczej i zwykle ogranicza siê do
maksymalnie czterech obiektów. System ten, w odró¿nieniu od ANS, który odpowiada³ za analogow¹ przybli¿on¹ reprezentacjê wielkoci zbioru elementów,
jest odpowiedzialny za reprezentacjê indywiduów. Nie dostarcza on zatem ¿adnego wspólnego symbolu dla dwóch lub trzech, lecz trzy odrêbne indeksy
dla ka¿dego elementu przetwarzanego przez system. Rzecz jasna, z owym pojedynczym indeksem równie¿ mog¹ wi¹zaæ siê informacje dotycz¹ce np. jego w³aciwoci lub okrelaj¹ce jego typ. Schematyczny kszta³t reprezentacji dostarczanych przez OTS obrazuje poni¿szy rysunek:

Rys. 2. Liczebnoæ reprezentowana przez PIS
ród³o: S. Carey, Bootstrapping and the Origin of Concepts..., s. 62.

Co jednak istotne, ¿aden z wrodzonych systemów poznawczych nie mo¿e dostarczyæ reprezentacji pojêcia liczby dok³adnej. Reprezentacje ANS s¹
nieostre i jedynie przybli¿one, za PIS nie dostarcza ¿adnej bezporedniej reprezentacji liczby (wspólnego symbolu dla reprezentacji), a iloæ reprezentowanych przezeñ przedmiotów ogranicza siê jedynie do góra czterech. Ograniczenia obu systemów stwarzaj¹ zatem potrzebê opracowania teorii formowania
liczby dok³adnej.
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Formowanie pojêæ liczb dok³adnych  bootstraping
Zaproponowana przez Susan Carey teoria bootstrapingu stanowi propozycjê
konstytucji systemu reprezentacji dla danej domeny wiedzy, który by³by nieci¹g³y wzglêdem uprzednio wystêpuj¹cego systemu reprezentacyjnego. Pojêcie nieci¹g³oci oznacza, ¿e zawartoæ nowego systemu pojêciowego nie mo¿e zostaæ
wyra¿ona w s³owniku systemu starego. Powody takiego stanu rzeczy mog¹ byæ
dwa. Nowy system jest pojêciowo nieuzgadnialny ze starym, tj. wiêkszoæ pojêæ starego systemu musi zostaæ odrzucona na rzecz nowych lub nowy system
ma o wiele wiêksz¹ moc reprezentacyjn¹ ni¿ stary. Pojêcia liczb dok³adnych spe³niaj¹ oba te warunki. Proces formowania liczby dok³adnej polega zatem na wyniesieniu w³asnego systemu pojêciowego na wy¿szy poziom przy jednoczesnym
zwiêkszeniu jego mocy reprezentacyjnej. Zdaniem Carey, mechanizmem odpowiedzialnym za ów proces jest w³anie bootstraping.
Proces bootstrapingu sk³ada siê z kilku czêci. W pierwszej fazie dziecko
zyskuje strukturê wyra¿eñ, które pe³ni¹ rolê pustych miejsc dla przysz³ych znaczeñ (tzw. placeholders). Ten ustrukturyzowany zbiór symboli nie odnosi siê jednak w pierwszej kolejnoci do niczego na zewn¹trz, tj. do ¿adnego z istniej¹cych
ju¿ s³owników pojêciowych, lecz stanowi zestaw elementów jedynie strukturalnie powi¹zanych miêdzy sob¹. Elementy s¹ identyfikowane zatem formalnie poprzez relacje odró¿niaj¹ce je od siebie oraz poprzez miejsce zajmowane w porz¹dku nastêpowania po sobie. Porz¹dek nastêpowania po sobie symboli stanowi
w³anie strukturê miejsc znacz¹cych. W przypadku liczb porz¹dek ten to po
prostu lista kolejno wymienianych liczebników, tj. jeden, dwa, trzy itd.,
które dziecko zapamiêtuje jako wyra¿enia niepowi¹zane z ¿adnym konkretnym
znaczeniem. Istotnym warunkiem pierwszej fazy bootstrapingu jest zdaniem Carey to, ¿e s³owa (symbole) dla numerów nie mog¹ byæ zdefiniowane w kategoriach istniej¹cego s³ownika pojêæ liczbowych, tj. ani w kategoriach przybli¿onych
reprezentacji uzyskiwanych dziêki ANS, ani reprezentacji dostarczanych przez
OTS. Pierwsza faza polega zatem na opanowaniu przez dziecko jedynie samej
struktury pustych beztreciowych werbalnych symboli dla znaczeñ.
Zgodnie z teori¹ Carey, w drugiej fazie procesu bootstrapingu dziecko sukcesywnie wype³nia znaczeniem symbole pe³ni¹ce role miejsc zarezerwowanych
na znaczenia. Proces ten przebiega równolegle z procesem nauki dok³adnego
znaczenia ka¿dego numeru. Za wyznaczanie znaczenia dok³adnego numeru dla
numerów od jeden do czterech odpowiada OTS, który umo¿liwia reprezentacje
do czterech obiektów. Proces wype³niania symboli znaczeniem polega zatem na
przyporz¹dkowywaniu okrelonej liczby obiektów do symbolu stanowi¹cego
miejsce dla liczebnika. Proces ten jest skorelowany z nabywaniem kolejnych
poziomów znajomoci liczbowej16. Pierwszy poziom to tzw. poziom prenume16

Zob. K. Wynn, Childrens Understanding of Counting, Cognition 1990, nr 36, s. 155193.
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ryczny, na którym dziecko nie operuje ¿adnym pojêciem liczby dok³adnej, nie
rozumie równie¿ pojêcia jednoci. Na poziomie drugim (one-knower level) dziecko zna znaczenie s³owa jeden, potrafi równie¿ odpowiednio zareagowaæ na
probê o wskazanie jednego przedmiotu na planszy podczas okrelanych zadañ
(tzw. give-n tasks). Kolejne poziomy, tj. od trzeciego (two-knower level) do pi¹tego (four-knower level), wi¹¿¹ siê z poznaniem znaczenia wyra¿eñ odpowiednio od dwóch do czterech. Poziomy te zbiegaj¹ siê, zdaniem Carey, z wykszta³ceniem wzbogaconego systemu paralelnej indywiduacji (Enchenced Paralel
Individuation System), który pozwala na reprezentacjê zbiorów od jednego do
czterech elementów. Mechanizm wzbogacenia dokonuje siê przy udziale kwantyfikatorów jêzyka naturalnego, wchodz¹cych w sk³ad struktur gramatyki uniwersalnej. Poziom pi¹ty (four-knower level) jest poziomem prze³omowym, po nim
nastêpuje bowiem ostatni poziom zwany poziomem kardynalnym (cardinal-knower level), na którym dziecko operuje ju¿ znaczeniem liczb dok³adnych. Granica wyznaczona przez liczbê cztery nie jest oczywicie przypadkowa, pokrywa siê
ona bowiem z granic¹ poznawczej przepustowoci systemu OTS.
Zgodnie z teori¹ bootsptrapingu, przejcie do poziomu liczb kardynalnych
nastêpuje dziêki opanowaniu kardynalnej zasady liczenia, która w gruncie rzeczy stanowi istotê logiki numerów dok³adnych17. Opanowanie powy¿szej zasady wi¹¿e siê z rozumieniem koncepcji nastêpstwa (tj. idei, ¿e ka¿dy kolejny numer jest kszta³towany poprzez dodanie jednoci do numeru poprzedniego) oraz
pojêcia równolicznoci, zgodnie z którym ka¿dy zbiór o okrelonej liczbie mo¿e
zostaæ jednoznacznie przyporz¹dkowany innemu zbiorowi o tej samej liczbie elementów. Rzecz jasna, rozumienie pojêæ nastêpstwa oraz równolicznoci nie poci¹ga za sob¹ zdolnoci ich formalizacji b¹d nawet umiejêtnoci konceptualizacji
abstrakcyjnej zasady stoj¹cej za owymi pojêciami. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
dziecko rozumie owe regu³y, o ile potrafi wykonywaæ okrelone dzia³ania i jest
w stanie przewidzieæ ich potencjalne konsekwencje.

Problemy teorii bootstrapingu
Teoria Carey, ³¹cz¹c w sobie teoretyczne wyrafinowanie z empiryczn¹ detalicznoci¹, jest bez w¹tpienia ogromnym krokiem naprzód w dziedzinie dociekañ dotycz¹cych rozwoju pojêciowego cz³owieka. Niestety, nie jest ona propozycj¹ woln¹ od teoretycznych problemów. G³ówny z nich dotyczy samego sedna
procesu bootstrapingu, rozumianego jako proces nabywania nowych treci pojêciowych, dokonuj¹cy siê w sposób nieci¹g³y wzglêdem posiadanego uprzednio
17 Zob. R. Gelman, C. Gallistel, The Childs Understanding of Number, Harvard University
Press, Cambridge 1978.
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systemu pojêciowego. Problem ten zwi¹zany jest ze znanym paradoksem wiedzy
Fodora, który de facto stanowi nowo¿ytne powtórzenie znanego problemu nabywania wiedzy sformu³owanego ju¿ w Menonie Platona18.
W Language of Thought Fodor poddaje w w¹tpliwoæ mo¿liwoæ uzyskania
nowej zawartoci pojêciowej zwiêkszaj¹cej si³ê wyrazu posiadanego systemu
wiedzy. Problem ten ma bezporednie prze³o¿enie na teoriê Carey. Je¿eli bowiem
proces bootstrapingu jest procedur¹ uczenia siê nowych pojêæ, to zgodnie ze spostrze¿eniami Fodora, jako proces pozyskiwania nowej wiedzy pojêciowej formalnie stanowi procedurê formu³owania i sprawdzania hipotez. Zdaniem Fodora,
procedura ta jest bowiem jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ nabywania nowych treci pojêciowych. Je¿eli jednak zgodzimy siê na powy¿sze za³o¿enia, to bootstraping
mo¿e zachodziæ jedynie w oparciu o ju¿ posiadane pojêcia, gdy¿ tylko one mog¹
pos³u¿yæ za podstawê dla sformu³owania nowej hipotez. Je¿eli zatem nowa hipoteza jest formu³owana za pomoc¹ ju¿ posiadanego s³ownika pojêciowego, to
w istocie nie zwiêksza ona w ¿aden sposób si³y wyrazu wyjciowego systemu
pojêciowego. W najlepszym wypadku procedura tego rodzaju prowadzi do zyskania nowego nonika dla ju¿ istniej¹cych treci. Innymi s³owy  je¿eli testujemy hipotezê czy pojêcie x oznacza z i y, która na gruncie empirycznej weryfikacji okazuje siê prawdziwa, to nie otrzymujemy w konsekwencji dostêpu do
¿adnej nowej treci pojêciowej, której nie moglibymy do tej pory pomyleæ
i wyraziæ w ramach ju¿ istniej¹cego systemu (tj. jako koniunkcji z oraz y). Problem ten oczywicie wystêpuje, je¿eli uznamy proces bootstrapingu za procedurê formu³owania i testowania hipotez, za elementy struktury symboli znacz¹cych
(placeholders) wchodz¹ce w sk³ad tej procedury za wyra¿enia kompozycjonalnie. Oczywicie Carey nie godzi siê na uznanie swojej propozycji za procedurê
testowania hipotez. Pierwsza faza bootstrapingu polega, jej zdaniem, na zapamiêtaniu noników znaczeñ, druga za na wype³nianiu ich treci¹. Proces ten nie ma
wiêc charakteru dedukcyjnego, lecz nosi znamiona procedury konstruowania
modelu i dobierania do niego odpowiedniej interpretacji. Jako taki opiera siê on
wiêc na indukcji i rozumowaniu przez analogiê19.
Jednak¿e propozycja Carey nie rozwi¹zuje problemu. Proces indukcji nie
wykracza poza istniej¹cy system pojêciowy, a co za tym idzie  nie dostarcza nowych pojêæ atomowych. Wnioskowanie indukcyjne w istocie nie rozwija bowiem
si³y wyrazu posiadanego systemu pojêciowego poprzez wynalezienie nowego pojêcia, które by³oby jakociowo odmienne od pojêæ ju¿ posiadanych. Formuj¹c
wniosek indukcyjny (tj. np. gdy w oparciu o obserwacjê stu bia³ych bocianów
18

J.A. Fodor, The Language of Thought. Harvard University Press, Cambridge 1975;
idem, On the Impossibility of Acquiring More Powerful Structures: Fixation of Belief and
Concept Acquisition, (w:) M. Piatelli-Palmerini (red.), Language and Learning, Harvard University Press, Cambridge 1980, s. 142162.
19 S. Carey, The Origin of Concepts, s. 307 i 418.

112

Aleksander Gemel

stwierdzamy, ¿e wszystkie bociany s¹ bia³e), nie wychodzimy poza system pojêciowy, który ju¿ posiadamy, dokonujemy jedynie nowego powi¹zania ju¿ istniej¹cych pojêæ bazowych. Rozumowanie indukcyjne nie dostarcza nam pojêæ
wszystkiego, bociana i bieli, wybiera jedynie w oparciu o ju¿ istniej¹cy
system pojêciowy wniosek, który siê nie zawiera w przes³ankach (tj. nie daje siê
z nich dedukcyjne wyprowadziæ), a zatem de facto nie poszerza systemu pojêciowego poprzez wprowadzenie nowych pojêæ atomowych, które by nie by³y
zawarte w ju¿ istniej¹cym systemie pojêciowym. Indukcja z pola mo¿liwych hipotez wybiera jedn¹ z nich, nie poszerzaj¹c przy tym samego tego pola. Problem
ten dotyczy równie¿ rozumowania przez analogiê. Trudno zatem sobie wyobraziæ, jak puste symbole liczebnikowe mog¹ siê staæ liczebnikami dok³adnymi bez
uprzedniego zak³adania ukrytego istnienia tych ostatnich. Wydaje siê, ¿e w pewnym sensie Carey w swojej propozycji teoretycznej takie ukryte istnienie implicite zak³ada. Wychodzi to na jaw, gdy dok³adniej przeanalizujemy proces bootstrapingu.
W gruncie rzeczy bootstraping sk³ada siê z dwóch podstawowych etapów.
Pierwszy z nich polega na wype³nieniu znaczeniem symboli od jednego do czterech, drugi za na pozyskaniu zasady nastêpnika, na skutek którego dziecko
wkracza na poziom cardinal-knower. Zdaniem Carey, pierwszy etap odbywa siê
przy udziale reprezentacji wzbogaconego systemu paralelnej indywiduacji (Enriched Paralel Individuation System  EPIS). Wzmocnienie systemu ledzenia
obiektów polega na wzbogaceniu jego przedstawieñ o pojêcia zbioru, zaczerpniête z zasobów gramatyki uniwersalnej. Jak s³usznie zauwa¿a Carey, wzmocnienie jest konieczne, gdy¿ system ledzenia obiektów nie dostarcza reprezentacji
zbioru, lecz jedynie reprezentacje kolekcji do czterech obiektów, a cile rzecz
ujmuj¹c, tworzy mentalny model zbudowany z maksymalnie czterech odrêbnych
niepowi¹zanych miêdzy sob¹ symboli. Znaczenie pojêcia jeden stanowi zatem
reprezentacjê systemu EPIS, która sk³ada siê z reprezentacji zbioru, dostarczanej przez regu³y kwantyfikacji gramatyki uniwersalnej, oraz przedstawienia jednego symbolu dostarczanego przez system ledzenia obiektów. Jak pisze Carey
i Le Corre: Tak wiêc znaczeniem »jeden« by³by {ia}  model zawieraj¹cy pojedynczy indywidualny obiekt. Znaczenie »jeden« by³oby wiêc na tym etapie to¿same ze znaczeniem okrelenia determinuj¹cego liczbê pojedyncz¹ (ang. a)20.
Znaczeniem terminu dwa by³by, w analogii do powy¿szej przytoczonego przyk³adu, model z³o¿ony z dwóch obiektów, który odpowiada jêzykowemu okreleniu liczby mnogiej, a wiêc jak przedstawia go Carey i La Corre: {ia, ib}.
W pewnym sensie EPIS dostarcza reprezentacji zbioru o okrelonej liczbie
elementów, nie jest to jednak jeszcze to¿same z reprezentacj¹ wartoci kardynal20 M. La Corre, S. Carey, One, Two, Three, Four, Nothing More: An Investigation of the
Conceptual Sources of the Verbal Counting Principles, Cognition 2007, nr 105, s. 400.
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nej zbioru, czyli, zgodnie ze s³owami Cantora, w³asnoci¹ bêd¹c¹ efektem abstrakcji od wszystkich w³aciwoci elementów i ich wzajemnych relacji. EPIS,
mimo wzmocnienia systemu paralelnej indywiduacji o pojêcie zbioru, w dalszym
ci¹gu dostarcza reprezentacji liczebnoci jedynie implicite. Domen¹ modeli
wzbogaconego systemu ledzenia obiektów nie jest bowiem okrelona liczba,
lecz grupa okrelonych obiektów rozumiana jako pewna jednoæ w wieloci.
Pojêcie zbioru ma wiêc w wypadku reprezentacji EPIS charakter potoczny.
W zgodzie z postulowanym przez Carey zjawiskiem nieci¹g³oci procesu uczenia, bootstraping stanowi proces, w którym nowo powsta³y system reprezentacyjny znacznie przewy¿sza si³¹ wyrazu systemy s³u¿¹ce za komponenty jego konstytucji. Je¿eli system liczb dok³adnych ma faktycznie wnosiæ co do si³y wyrazu
posiadanych uprzednio systemów wiedzy rdzennej, a nie byæ jedynie kompozycjonaln¹ koniunkcj¹ sk³adników uprzednio istniej¹cych systemów, to nie mo¿e
dawaæ siê zredukowaæ do reprezentacji owych systemów. Musi zatem dostarczaæ
reprezentacji wykraczaj¹cych poza potocznie rozumiane pojêcie zbioru. Innymi
s³owy  je¿eli system EPIS dostarcza reprezentacji grupy/zbioru trzech krzese³,
jab³ek, kropek, itd., to system liczb dok³adnych musi dostarczaæ reprezentacji
pojêcia kardynalnoci wszystkich reprezentowanych przez EPIS zbiorów, w których system ledzenia obiektów mentalnie anga¿uje trzy symbole. Proces ten ma,
zdaniem Carey, dokonywaæ siê na drodze interpretacji przebiegaj¹cej w oparciu
o regu³y wnioskowania indukcyjnego. Formalnie zatem rzecz bior¹c, stanowi on
proces przechodzenia od przes³anek:
1. Symbol liczebnika 1 oznacza partykularn¹ reprezentacjê EPIS {a},
2. Symbol liczebnika 1 oznacza partykularn¹ reprezentacjê EPIS {b},
3. Symbol liczebnika 1 oznacza partykularn¹ reprezentacjê EPIS {c},
... (itd. dla n przypadków, gdzie n ¹ ¥),
do wniosku:
x Symbol liczebnika 1 oznacza jednoelementow¹ reprezentacje EPIS{x}.
Informacja zawarta we wniosku stanowi zatem efekt abstrakcji od wszystkich
w³aciwoci dostarczanych przez system ledzenia obiektów z wyj¹tkiem liczebnoci z³o¿onego z nich zbioru i dodatkowo jest ona uogólnieniem tej w³aciwoci na wszystkie partykularne reprezentacje dostarczane przez ów system. Innymi s³owy  ci¹g obserwacji szczegó³owych przypadków zostaje podci¹gniêty pod
ogólne prawo we wniosku.
Podstawowym problemem propozycji Carey okazuje siê byæ wiêc problem
ogólnoci wniosku. Na jakiej bowiem zasadzie z partykularnych obserwacji okrelonej liczy przes³anek nastêpuje przejcie do ogólnego prawa? Pojêcie ogólnoci nie wystêpuje w ¿adnej z przes³anek, musimy zatem nim ju¿ uprzednio dysponowaæ. Jakie jest wiêc jego ród³o? Wydaje siê, ¿e jedynym ród³em, które
mo¿e dostarczaæ pojêcia ogólnoci, s¹ zasoby jêzykowej kwantyfikacji, czerpane z rekursywnych funkcji gramatyki generatywnej. Oznacza to, ¿e konstrukcja
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hipotezy, zgodnie z któr¹ wszystkie partykularne przypadki reprezentacji EPIS
{x} s¹ desygnatami okrelonego symbolu liczebnika, dokonuje siê w oparciu
o ponown¹ rekursywn¹ kwantyfikacjê zbiorowoci, dokonywan¹ na wieloci
owych partykularnych reprezentacji. Zatem z kognitywnego punktu widzenia
operacja kwantyfikacji w proponowanej przez Carey teorii jest ugruntowana
w jêzykowych zasobach gramatyki generatywnej, operuj¹cych na reprezentacjach
dostarczanych przez pozosta³e systemy wiedzy rdzennej. Pojêcia kwantyfikatorów s¹ zatem w pewnym sensie wrodzone, gdy¿ stanowi¹ pierwotny mechanizm
przetwarzania informacji wszystkich istot wyposa¿onych w jêzyk. Je¿eli jednak
dysponujemy wrodzonym pojêciem kwantyfikatora, to system reprezentacji
liczby dok³adnej, powstaj¹cy przy udziale EPIS i jêzykowych zasobów kwantyfikacji, stanowi jedynie kompozycjonalne z³o¿enie elementów dostarczanych
przez reprezentacje systemów wiedzy rdzennej. Jako taki nie wnosi on de facto
nic nowego do si³y wyrazu systemu liczb dok³adnych. Nowy systemu reprezentacji jest zatem, wbrew postulatom Carey, ci¹g³y w stosunku do uprzednio posiadanych systemów pojêciowych.
Co wiêcej, powy¿sze rozwi¹zanie w gruncie rzeczy dopuszcza mo¿liwoæ
ca³kowitej rezygnacji z udzia³u reprezentacji EPIS w procesie genezy systemu
reprezentacji liczby dok³adnej. Do jego ukszta³towania wystarczaj¹ bowiem same
mechanizmy gramatyki uniwersalnej, które dostarczaj¹ rekursywnych funkcji
w pe³ni umo¿liwiaj¹cych konstytucjê systemu dok³adnej reprezentacji numerycznej. Zgodnie z wysuwan¹ przez Chomskyego siln¹ hipotez¹ jêzykowego ród³a
genezy kompetencji matematycznych, ludzkie zdolnoci numeryczne s¹ w istocie »abstrakcj¹« z jêzyka naturalnego, która zachowuje mechanizm dyskretnej
nieskoñczonoci, eliminuj¹c pozosta³e cechy w³aciwe jêzykowi21. Propozycja
Carey w du¿ym stopniu okazuje siê byæ zbli¿ona, a byæ mo¿e wrêcz redukowalna, do intuicji Chomskiego. Innymi s³owy  zak³adaj¹c, ¿e zasoby gramatyki
generatywnej odpowiadaj¹ za reprezentacje zbioru jednoelementowego (liczby
pojedynczej) i zbioru wiêcej ni¿ jednoelementowego (liczby mnogiej), mog¹ zostaæ opisane odpowiednio za pomoc¹ zmiennych á i â, to pojêcie zbioru trzyele21 N. Chomsky, Language and Problems of Knowledge, MIT Press, Cambridge 1988,
s. 169. Gwoli cis³oci nale¿y odnotowaæ, ¿e w póniejszym okresie Chomsky nieznacznie zmodyfikowa³ swoje pogl¹dy odnonie do zwi¹zku zdolnoci jêzykowych i numerycznych, uznaj¹c
system reprezentacji numerycznej za fenomen nie tyle ugruntowany w jêzykowych funkcjach
gramatyki generatywnej, ile w typowo ludzkiej umiejêtnociach przeprowadzania rekursywnych
komputacji  zob. M. Hauser, N. Chomsky, W. Fitch, The Faculty of Language: What Is It,
who has it, and How Did It Evolve?, Science 2002, nr 298, s. 15691579. Regu³y gramatyki
generatywnej s¹ wiêc takim samym efektem rekursywnych procesów obliczeniowych umys³u, co
systemy reprezentacji liczbowej. Modyfikacja ta nie os³abia jednak w ¿aden sposób argumentu,
zgodnie z którym zasoby wzbogaconego systemu paralelnej indywiduacji s¹ w gruncie rzeczy
zbêdne do wyjanienia zdolnoci nabywania systemu reprezentacji numerycznych. Same rekursywne funkcje obliczeniowe umys³u s¹ bowiem w zupe³noci wystarczaj¹ce.
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mentowego, a co za tym idzie  równie¿ n-elementowego mo¿na uzyskaæ dziêki
pozyskaniu regu³y nastêpnika S. Tê ostatni¹ mo¿na za formalnie wyraziæ pod
postaci¹ prostej gramatyki jêzyka rekursywnego opartego na nastêpuj¹cych regu³ach:
(1) S Þ á + F
FÞá+F
FÞÆ
Pierwsza regu³a stanowi regu³ê nastêpnika dla F, druga generuje zbiór jednoelementowy, trzecia za zbiór pusty. Zbiór powy¿szych regu³ mo¿na przedstawiæ w postaci struktury zdaniowej, któr¹ one generuj¹:

Rys. 3. Reprezentacja struktury jêzyka rekursywnego zgodnie ze zbiorem regu³ (1)
ród³o: opracowanie w³asne.

Pojêcie zbioru jednoelementowego, reprezentowane przez zmienn¹ á, jest
pojêciem pierwotnym w powy¿szym jêzyku, gdy¿ stanowi w istocie pochodn¹
jêzykowej operacji kwantyfikacji rozgrywaj¹cej siê w g³êbokich warstwach gramatyki generatywnej. Operacje kwantyfikacji równie¿ mog¹ zostaæ opisane analogicznym zbiorem rekursywnych regu³:
(2)  {x} + 
 {x} + 
 {x}
Oznacza to, ¿e pojêcie mocy zbioru, którego pozyskanie stanowi efekt koñcowy procesu bootstrapingu, jest w istocie pojêciem pierwotnym regu³ gramatyki generatywnej, bêd¹cych punktem wyjcia opisanego przez Carey procesu.
Bootstraping zatem nie jest w istocie procesem uczenia dostarczaj¹cym systemu
reprezentacji nieci¹g³ego wzglêdem systemów wiedzy rdzennej, gdy¿ nowe pojêcia, jakie maj¹ w jego efekcie powstawaæ, s¹ ju¿ implicite za³o¿one w komponentach, w oparciu o które postulowany przez Carey proces siê dokonuje. Je¿eli
zatem zak³adane implicite przez autorkê The Origin of Concepts pojêcie zbioru
wespó³ z powszechnymi dla gatunku ludzkiego rekursywnymi regu³ami gramatyki generatywnej ca³kowicie wystarczaj¹ do wygenerowania reprezentacji pojêcia liczby dok³adnej, to propozycja Carey okazuje siê byæ form¹ arytmetycz-
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nego natywizmu, nie za konstruktywistyczn¹ teori¹ nabywania systemu reprezentacji liczbowej nieci¹g³ej wzglêdem wrodzonych zasobów wiedzy rdzennej.
Problem braku powszechnoci dok³adnych systemów reprezentacji liczbowej we
wszystkich kulturach dotyczy równie¿ teorii bootstrapingu. Skoro bowiem pojêcie zbioru, które jako produkt procesu uczenia ma wzbogacaæ si³ê wyrazu nowo
powsta³ego systemu reprezentacji, jest ca³y czas implicite obecne w powszechnych dla gatunku ludzkiego regu³ach gramatyki generatywnej, to kwestia kulturowego relatywizmu dok³adnych reprezentacji liczbowych w dalszym ci¹gu pozostaje niewyjaniona. Jak na ironiê, okazuje siê zatem, ¿e Carey podcina ga³¹,
na której sama siedzi, gdy¿ krytyczne argumenty wysnuwane przez ni¹ pod adresem propozycji natywistycznych uderzaj¹ równie¿ w jej teoriê nabywania dok³adnych reprezentacji liczbowych.
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Streszczenie

Abstract

Zagadnienie przyczynowania mentalnego
pozostaje niezwykle istotnym i ciekawym problemem w ramach wspó³czesnej filozofii umys³u. Wród rozmaitych ujêæ i teorii znacz¹c¹
rolê pe³ni¹ rozwa¿ania koreañskiego filozofa Jaegwona Kima. Zyskuj¹cy na popularnoci nurt
fizykalizmu nieredukcyjnego musi siê zmierzyæ
z nakrelonymi przez Kima trudnociami. Ograniczeni zasad¹ przyczynowego domkniêcia sfery
fizycznej i grob¹ przyczynowego wykluczenia
sfery mentalnej, antyredukcjonici poszukuj¹
wyjcia z tych arcytrudnych opresji.

The theory of mental causation remains as
a significant and interesting problem in recent
philosophy of mind. Among others, Jaegwon
Kims considerations became extremely important. In recent years, non-reductive physicalism
has been gaining popularity but it must face
some difficulties described by the Korean philosopher. Limited by the principle of the causal
closure of the physical world and threatened by
causal exclusion of the mental, the non-reductionists need to find a way out of that situation.

Dylematy Kartezjusza nie daj¹ o sobie zapomnieæ. Szczególnie odczuwaj¹ to
filozofowie umys³u, którzy wci¹¿ nie mog¹ przezwyciê¿yæ zasygnalizowanych
przez niego trudnoci. Jeszcze kilka dekad temu wydawaæ siê mog³o, ¿e problemy, z którymi zmaga³ siê francuski myliciel, przeobrazi³y siê ju¿ na tyle, ¿e
pró¿no dzi mówiæ o nich w wietle dostêpnej nam wiedzy o strukturze i funkcjonalnoci ludzkiego mózgu. Niewielu ju¿ bowiem jest naukowców i filozofów,
którzy twierdz¹, ¿e umys³ w swej istocie i dzia³aniu jest ca³kowicie od niego nie-
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zale¿ny. Filozofia umys³u równie¿ przesz³a niema³¹ transformacjê. Z dziedziny
niemal czysto spekulatywnej wy³oni³a siê wra¿liwa na wyniki nauk szczegó³owych dyscyplina1, której celem jest zg³êbianie tajemnic naszej sfery mentalnej
w relacji do materialnej organizacji mózgu. I w³anie istota tej relacji spêdza sen
z powiek wielu badaczom i okazuje siê koci¹ niezgody w filozofii.
Na przestrzeni kilkudziesiêciu ostatnich lat do g³osu dochodzi³y rozmaite teorie, podsuwaj¹ce mo¿liwe rozwik³anie tego problemu. W drugiej po³owie XX
wieku bardzo siln¹ rolê odgrywaæ zacz¹³ skrajny redukcjonizm i koncepcja identycznoci typów2. Jednak w ostatnim czasie to umiarkowane odmiany materializmu, okrelane równie¿ mianem fizykalizmu nieredukcyjnego lub dualizmu w³asnoci, staj¹ siê najbardziej popularne. Rozstrzygniêcie to zak³ada, w wielkim
skrócie, ¿e nasze stany mentalne, mimo i¿ bazuj¹ (superweniuj¹) na fizycznej
strukturze mózgu, nie s¹ redukowalne do zachodz¹cych w nim fizykalnych zjawisk. Zgadzaj¹c siê z tym stanowiskiem, odrzucamy zatem tradycyjn¹ Kartezjañsk¹ dychotomiê substancji na rzecz dychotomii w³asnoci. Co jednak niezwykle
wa¿ne, dylemat, który trapi³ Kartezjusza, czyli wyjanienie, w jaki sposób mo¿liwe jest przyczynowanie mentalne, powraca ze zdwojon¹ si³¹. W serii publikacji koreañski filozof Jaegwon Kim postuluje, ¿e uzgodnienie nieredukcyjnego
fizykalizmu z teori¹ mentalnego przyczynowania musi zostaæ okupione wielkim
kosztem, a cenê za to wspó³czesna filozofia umys³u bêdzie musia³a kiedy zap³aciæ3. Istnieje bowiem wyrana niecis³oæ, której rozwi¹zanie wymaga drakoñskich rozstrzygniêæ4.
W niniejszym artykule postaram siê przeledziæ uzasadnienie Jaegwona
Kima. Bêdê równie¿ argumentowa³, w opozycji do Kima, ¿e ominiêcie tej rozbie¿noci wcale nie wymaga zaakceptowania pewnej wersji redukcjonizmu b¹d
postkartezjañskiego dualizmu. Doprowadza to jednak niestety do sytuacji, w której teorie nurtu antyredukcyjnego (choæ na pierwszy rzut oka intuicyjne i proste) staj¹ siê niezwykle skomplikowane.
Czym jednak jest to ca³e przyczynowanie mentalne? O sens tego zagadnienia mo¿na zapytaæ inaczej: Czy i jak mo¿liwy jest wp³yw naszego umys³u na
zdarzenia w wiecie fizycznym? Dla wielu filozofów oddzia³ywanie umys³u na
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ jest prostym faktem, którego nie zamierzaj¹ podawaæ w w¹tpliwoæ. Za potwierdzenie powinien nam wystarczyæ fenomen naszej
1

M. Mi³kowski, R. Poczobut, Czym jest i jak istnieje umys³?, Diametros 2005, nr 3,
s. 2755.
2 Teoria identycznoci rozpowszechniana by³a m.in. w pracach: H. Feigl, The Mental and
the Physical: The Essay and a Postscript, University of Minnesota Press 1967; U.T. Place, Is
Consciousness a Brain Process?, British Journal of Psychology 1957, nr 47; J.J. Smart, The
Identity Theory of Mind, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2004
3 J. Kim, Umys³ w wiecie fizycznym, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 128.
4 J. Kim, Supervenience and Mind, Cambridge University Press 1993, s. 336358.
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kultury, rozumianej jako ca³oæ wytworów ludzkiej intencjonalnoci. Jeszcze
prostszym przyk³adem jest chêæ uniesienia przez nas rêki, wypicia szklanki piwa
czy podrapania siê po g³owie, zatem pierwsza czêæ tego pytania zdaje siê byæ
dla wielu po prostu trywialna5. Stronnicy redukcjonizmu powiedz¹ jednak, ¿e
wszystkie te dzia³ania maj¹ wy³¹cznie przyczynê fizykaln¹, a stany mentalne nie
mog¹ wchodziæ w ³añcuch przyczynowy6. Pogl¹d ten zwyk³o nazywaæ siê zasad¹ przyczynowego domkniêcia sfery fizycznej. Innymi s³owy, ka¿de zdarzenie
fizyczne P* ma fizyczn¹ przyczynê P, co wiêcej, przyczyna fizyczna P jest wystarczaj¹ca do zaistnienia fizycznego zjawiska P*. Jeli jednak odrzucimy skrajnie redukcjonistyczne wyjanienie na rzecz fizykalizmu nieredukcyjnego, musimy podj¹æ siê zadania wyjanienia drugiego cz³onu postawionego problemu,
przedstawiaj¹c teoriê konkurencyjn¹. W jaki sposób umys³ mo¿e byæ przyczyn¹
zdarzeñ fizycznych?7

Monizm Davidsona
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e problem mentalnego przyczynowania powróci³ do filozofii umys³u wraz ze sformu³owan¹ przez Donalda Davidsona teori¹ monizmu anomalnego8. Cz³on anomalny wskazuje, ¿e nie istniej¹ ¿adne cis³e prawa przyczynowe, rz¹dz¹ce sfer¹ mentaln¹, gdy¿ te zarezerwowane s¹ jedynie dla zjawisk
fizycznych, oraz nie ma ¿adnych cis³ych praw ³¹cz¹cych obie sfery9. Zdaniem
Kima rozstrzygniêcie to nastrêcza problemów dla przyczynowania mentalnego,
g³ównie w po³¹czeniu z uznanym pogl¹dem g³osz¹cym, ¿e zdarzenia pozostaj¹ce do siebie w relacjach przyczynowych musz¹ podpadaæ pod prawo przyczynowe10  zwanym warunkiem nomologicznym. Zatem zgodnie z za³o¿eniem
monizmu anomalnego, zdarzenia mentalne nie s¹ egzemplifikacj¹ praw przyczynowych, st¹d nie mog¹ pozostawaæ w tej relacji. Davidson próbuje tê trudnoæ
pokonaæ, stosuj¹c nastêpuj¹cy argument: Jeli jakie zdarzenia mentalne mia³yby wchodziæ w sk³ad ³añcucha przyczynowego, to musz¹ podpadaæ pod okrelone prawa przyczynowe. Skoro jednak nie istniej¹ ¿adne cis³e prawa psycholo5

wietnym przyk³adem trywializowania tego problemu s¹ ¿artobliwe komentarze Johna
Searlea, np. decydujê siê na podniesienie rêki do góry i ta cholerna rzecz siê podnosi. Tyle
mam do powiedzenia na temat epifenomenalizmu.
6 R. Poczobut, Miêdzy redukcj¹ a emergencj¹. Spór o miejsce umys³u w wiecie fizycznym, Wyd. UWr, Wroc³aw 2009, s. 271.
7 O problemach przyczynowania mentalnego pisa³ m.in. Robert Poczobut w: Paradoksy
przyczynowoci umys³owej, Kognitywistyka i Media w Edukacji 2003 (7), nr 12, s. 196216.
8 D. Davidson, Mental Events, (w:) Essays on Actions and Events, Oxford University
Press 2001.
9 Ibidem, s. 207225.
10 J. Kim, Umys³..., s. 43.
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giczne, to zjawiska mentalne musz¹ posiadaæ prawdziwe opisy fizyczne, zatem
 w konsekwencji  same s¹ zdarzeniami fizycznymi. Argument ten wyjania,
dlaczego teoria Davidsona nazwana zosta³a monizmem, nie wyjania jednak, zdaniem Kima, problemu przyczynowania. Relacjê, któr¹ nakrela Kim, mo¿na zobrazowaæ za pomoc¹ prostego schematu:
Je¿eli pewne zdarzenie mentalne m jest przyczyn¹ zdarzenia mentalnego e,
to zarówno m musi podpadaæ pod pewien fizyczny rodzaj N, jak i e musi podpadaæ pod fizyczny rodzaj P, za N i P musz¹ byæ powi¹zane odpowiednim prawem przyczynowym. Kim argumentuje, ¿e doprowadza to zasadniczo do przyczynowej irrelewancji m, gdy¿ to w³asnoci fizyczne N bez reszty wyznaczaj¹
w tym wypadku relacje, w jakich m pozostaje. Monizm anomalny Davidsona doprowadza wiêc do za³o¿enia, ¿e nie ma ¿adnych zdarzeñ, które posiadaj¹ wy³¹cznie w³asnoci mentalne, jednak mog¹ wystêpowaæ zdarzenia, które posiadaj¹
wy³¹cznie w³asnoci fizyczne. Wed³ug Kima monizm anomalny nie spe³ni³ pok³adanych w nim nadziei. Mo¿na próbowaæ ratowaæ jego za³o¿enia, os³abiaj¹c
na przyk³ad warunek nomologiczny, postuluj¹c istnienie praw mniej cis³ych
lub uciekaj¹c, jak czyni to sam Davidson, w zagadnienie superweniencji. Jednak
nawet ten zabieg nie prowadzi do zadowalaj¹cych rezultatów, gdy¿  jak twierdzi Kim  superweniencja sama w sobie jest przyczyn¹ wielu komplikacji dla
teorii przyczynowania mentalnego.

Eksternalizm treci
Analizuj¹c zagadnienie przyczynowania, Kim wskazuje na kolejn¹ trudnoæ,
któr¹ generuje syntaktycyzm  nurt powsta³y na gruncie komputacjonizmu11.
Za³o¿enie, ¿e ludzki umys³ dzia³a obliczeniowo na wewnêtrznych reprezentacjach, wymusza pytanie o mo¿liwoæ czynnego udzia³u zewnêtrznych w³asnoci
relacyjnych w ³añcuchu przyczynowym ludzkiego zachowania. Komputacyjna
teoria umys³u zak³ada, ¿e w procesie obliczeniowym udzia³ bior¹ jedynie syntaktyczne formu³y (symbole, kszta³ty), nie za semantyczna treæ naszych stanów
mentalnych. Kim zauwa¿a (za Stichem), ¿e zgodnie z tez¹ syntaktycyzmu, wewnêtrzna przyczyna zachowania fizycznego w okrelonym czasie, musi byæ superwenientna wzglêdem ca³ociowego stanu wewnêtrznego istoty dzia³aj¹cej lub
organizmu12. Jednak zdaniem Hilarego Putnama, nadanie lub przypisanie tre11 Wiêcej o k³opotach zwi¹zanych z uzgodnieniem fizykalizmu nieredukcyjnego z teori¹
komputacyjn¹ w: Sz.P. Dziczek, Komputacjonizm a materializm. Czy krytyka obliczeniowej teorii umys³u implikuje krytykê materialnej jego natury, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 2015,
nr 21, s. 113126.
12 S.P. Stich, Autonomous Psychology and the Belief-Desire Thesis, The Monist 1978,
nr 61, s. 573591.
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ci ma w istocie postaæ zewnêtrzn¹, relacyjn¹13. Nie mo¿emy zatem przyj¹æ, ¿e
semantyczne w³asnoci stanów mentalnych superweniuj¹ na synchronicznych
w³asnociach wewnêtrznych. Mamy w tym miejscu do czynienia z istotnym problemem, gdy¿ w wietle powy¿szych zastrze¿eñ nale¿y przyj¹æ, ¿e mog¹ istnieæ
dwie istoty o identycznych ca³ociowych stanach wewnêtrznych, ró¿ni¹ce siê
egzemplifikowanymi w³asnociami semantycznymi. Eksternalizm treci wchodzi
wiêc w konflikt z za³o¿eniem, ¿e wy³¹cznie w³asnoci wewnêtrzne (nierelacyjne) determinuj¹ zachowanie. Obliczeniowa teoria umys³u (zak³adaj¹c syntaktycyzm) prowadzi zatem do uznania w³asnoci semantycznych za irrelewantne
i stawia pod znakiem zapytania mo¿liwoæ mentalnego przyczynowania.

Wykluczenie przyczynowe i argument z superweniencji14
Chc¹c przedstawiæ zadowalaj¹ce wyjanienie mental causation, nale¿y  zdaniem Jaegwona Kima  zmierzyæ siê z jeszcze jednym dylematem, który zwyk³
on nazywaæ problemem wykluczenia. Za³ó¿my, ¿e pewne zdarzenie mentalne m,
zachodz¹ce w czasie t, mo¿e byæ przyczyn¹ fizycznego zdarzenia p, za³ó¿my
równie¿, ¿e m podpada pod rodzaj mentalny M, a p podpada pod rodzaj fizyczny P. Je¿eli tak, to czy¿ p nie bêdzie posiadaæ fizycznej przyczyny podpadaj¹cej
pod fizyczny rodzaj N  pyta Kim?
Zdaniem tego autora do wyboru mamy dwa rozstrzygniêcia. Z jednej strony
uznanie, ¿e m jest przyczyn¹ zdarzenia p przy jednoczesnym pominiêciu p*, doprowadza do pogwa³cenia zasady przyczynowego domkniêcia sfery fizycznej.
Z drugiej strony przyjêcie, ¿e p posiada fizyczn¹ przyczynê p*, wiedzie nas do
przyczynowego przedeterminowania, a w konsekwencji zakwestionowania przyczynowej roli m15. Obie mo¿liwoci nie satysfakcjonuj¹ antyredukcjonistów,
gdy¿ godz¹ w podstawowe za³o¿enia tej doktryny, wiêc program fizykalizmu nieredukcyjnego nale¿y  wed³ug Kima  rozszerzyæ o wyjanienie zale¿noci pomiêdzy m a p*, to jest pomiêdzy mentaln¹ a fizyczn¹ przyczyn¹ tego samego
zdarzenia fizycznego p16. Jak podkrela omawiany autor, im bardziej zag³êbiamy siê w zagadnienie przyczynowania mentalnego, tym wyraniej widzimy, ¿e
tzw. minimalny fizykalizm (czyli za³o¿enie wspólne wszystkim fizykalistom, zarówno skrajnym, jak i umiarkowanym) wyznaczany jest przez superweniencjê.
Ta ostatnia jest za wynikiem realizacjonizmu fizykalnego, który postuluje, ¿e to
fizycznie realizowane w³asnoci stanowi¹ bazê dla naszych w³asnoci mental13

J. Kim, Umys³..., s. 47.
J. Kim, Supervenience, or Something Near Enough, Princeton University Press 2005,
s. 3269.
15 J. Kim, Umys³..., s. 48.
16 Ibidem, s. 49.
14
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nych. Kim formu³uje argument, dziêki któremu mo¿na wykazaæ, ¿e na gruncie
fizykalizmu (akceptuj¹c superweniencjê), przyczynowanie mentalne jest niezrozumia³e. Postaram siê teraz pokrótce przybli¿yæ jego schemat:
1. Superweniencja umys³u i cia³a zachodzi albo nie zachodzi.
2. Jeli superweniencja umys³u i cia³a nie zachodzi, to nie istnieje ¿aden
oczywisty sposób zrozumienia mo¿liwoci przyczynowania mentalnego.
3. Za³ó¿my, ¿e egzemplifikacja w³asnoci mentalnej M jest przyczyn¹ egzemplifikacji innej w³asnoci mentalnej M*.
4. M* posiada fizyczn¹ bazê superweniencji P*.
5. M* jest egzemplifikowane: (a) poniewa¿, ex hypothesi, M jest przyczyn¹
egzemplifikacji M*; (b) poniewa¿ P*, fizyczna baza superweniencji M*, jest
w tym przypadku egzemplifikowana.
6. M stanowi przyczynê M* na mocy tego, ¿e jest przyczyn¹ P*. W ten sposób egzemplifikacja M jest przyczyn¹ egzemplifikacji M*.
7. M samo ma fizyczn¹ bazê superweniencji P.
8. P spowodowa³o P* oraz M superweniuje na P i M* superweniuje na P*.
A zatem:
9. Relacje przyczynowe miêdzy M i M* oraz M i P* s¹ tylko pozorne, powstaj¹ce na bazie rzeczywistego procesu przyczynowego zachodz¹cego miêdzy
w³asnociami P i P*.

Konkluduj¹c: 10. Je¿eli superweniencja umys³u i cia³a nie zachodzi, to przyczynowanie mentalne jest niezrozumia³e; je¿eli superweniencja umys³u i cia³a
zachodzi, to przyczynowanie mentalne jest niezrozumia³e; zatem przyczynowanie mentalne jest niezrozumia³e.
Konstrukcja argumentu z superweniencji wymaga jednak pewnego wyjanienia. Przyjrzyjmy siê zatem warunkowi 217. Zdaniem Kima, do przyjêcia tej tezy
zobowi¹zuje fizykalistów zasada przyczynowego domkniêcia sfery fizycznej.
Dualizm kartezjañski stanowi za przyk³ad radykalnego jej pogwa³cenia. Rozszerzenie ³añcucha przyczynowego wiata fizycznego o przyczyny niefizyczne podkopa³oby fundamenty wspó³czesnej nauki, niwecz¹c nasze aspiracje do przedstawiania teorii zdarzeñ i zjawisk fizycznych w czysto fizykalnych kategoriach.
17

Warunek ten przyjmowany jest równie¿ m.in. przez Jerryego Fodora, Psychosemantics:
The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind (Explorations in Cognitive Science), Bradford Book 1989.
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Nasza wiedza nawet o gruntownie przebadanych ju¿ fragmentach wiata fizycznego by³aby w wietle tego za³o¿enia co najmniej niepe³na. ¯aden fizykalista nie
mo¿e siê na to przecie¿ zgodziæ. Odrzucaj¹c kartezjañsk¹ substancjaln¹ dychotomiê cia³a i umys³u, fizykalici odmawiaj¹ sferze mentalnej ontologicznej niezawis³oci. W ujêciu tym nasze treci mentalne ka¿dorazowo superweniuj¹ na
fizycznej podbudowie. Umys³ nie jest ju¿ niezale¿ny, oderwany od cia³a, lecz
ukonstytuowany w³anie przez tê fizyczn¹ bazê. Fizykalistów ró¿ni m.in. akceptowanie b¹d odrzucanie tezy o redukowalnoci treci mentalnych bezporednio
do tych bazowych w³asnoci fizycznych. Kim rozpatruje przypadek przyczynowania mentalno-mentalnego, co t³umaczy powstanie pewnych komplikacji
w punkcie 5, 6 i 7. Zak³adaj¹c, ¿e ka¿da w³asnoæ mentalna posiada fizyczn¹
bazê wystarczaj¹c¹ do zaistnienia stanu mentalnego, musimy przyj¹æ, ¿e jedynym sposobem, w jaki M mo¿e byæ przyczyn¹ M*, to gdy M by³oby przyczyn¹
P*, które to jest fizyczn¹ baz¹ dla M*. Kim przekonuje, ¿e nasz przypadek przyczynowania mentalno-mentalnego prowadzi w rzeczywistoci do przyczynowania mentalno-fizycznego, gdy¿ w punkcie 7 stwierdzilimy, ¿e M, które ma byæ
przyczyn¹ dla P*, samo posiada fizyczn¹ przyczynê P.

W konsekwencji wypada³oby uznaæ, ¿e M i P s¹ przyczynami P*. Jednak
zgodnie z zasad¹ przyczynowego domkniêcia sfery fizycznej, P jest zarówno
konieczn¹, jak i wystarczaj¹c¹ przyczyn¹ dla zaistnienia P*. Ta wieloæ przyczyn,
z któr¹ mamy do czynienia, wzbudza podejrzenie co do relewancji M w ³añcuchu przyczynowym. Wydaje siê, ¿e stajemy zatem w obliczu nieuchronnego
wniosku, który Kim przedstawia w punktach 9 i 10.

Redukcja funkcjonalna
Aby rozwik³aæ wci¹¿ narastaj¹ce problemy, Jaegwon Kim proponuje tzw.
funkcjonalny model redukcji. Jego zdaniem w³asnoci M i P wspó³wystêpuj¹,
gdy¿ w rzeczywistoci s¹ jedn¹ i t¹ sam¹ w³asnoci¹18. Proces redukcji do w³a18

J. Kim, Umys³..., s. 108.
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snoci bazowych przeprowadza siê w tym ujêciu po uprzednim przygotowaniu
M poprzez jej relacjonaln¹ rekonstrukcjê, tak by uczyniæ z niej w³asnoæ relacjonaln¹/ zewnetrzn¹. M staje siê w³asnoci¹ drugiego rzêdu, zdefiniowan¹ przez
przyczynow¹ jej charakterystykê H, która opisuje typowe przyczyny i skutki:
W ten sposób M staje siê w³asnoci¹ posiadania w³asnoci o takich to a takich
potencja³ach przyczynowych  natomiast P okazuje siê dok³adnie t¹ w³asnoci¹,
która spe³nia ow¹ przyczynow¹ charakterystykê, co z kolei daje podstawê do
identyfikacji M z P. M jest w³asnoci¹ posiadania pewnej w³asnoci, która spe³nia charakterystykê H, za P jest t¹ w³asnoci¹, która spe³nia H. Jednak ogólnie:
w³asnoæ posiadania w³asnoci Q = w³asnoæ Q, z czego wynika, ¿e M jest P19.
Dodaæ nale¿y, i¿ Kim opowiada siê za rozsian¹ koncepcj¹ w³asnoci, która zak³ada, ¿e ró¿ne w³asnoci musz¹ odzwierciedlaæ ró¿nice pod wzglêdem
mocy przyczynowych. Co wiêcej, twierdzi, ¿e o wiêkszoci problemów wspó³czesnej filozofii umys³u nie moglibymy rozmawiaæ na gruncie koncepcji tolerancyjnej, dopuszczaj¹cej, by predykaty drugiego rzêdu reprezentowa³y w³asnoci ró¿ne od ich realizatorów pierwszego rzêdu.

Poziomy organizacji
Uznaj¹c argument Kima za uzasadniony i akceptuj¹c podstawowe fizykalistyczne za³o¿enia, mamy zatem dwa mo¿liwe wyjcia: przyj¹æ pewn¹ formê redukcjonizmu, porzucaj¹c nieredukcyjne elementy naszych teorii, lub pod¹¿yæ
w kierunku dobrze znanego dualizmu, pogwa³caj¹c zasadê przyczynowego domkniêcia sfery fizycznej. Wbrew Kimowi mo¿na jednak argumentowaæ, ¿e za
fizykalizmem nieredukcyjnym przemawiaj¹ silne i wystarczaj¹ce racje, w wietle których tak radykalne kroki nie wydaj¹ siê konieczne. Wszak niespójnoæ
mechaniki kwantowej z teori¹ wzglêdnoci nie doprowadzi³a do upadku programu wspó³czesnej fizyki. Wrêcz przeciwnie, sytuacja ta intensyfikuje prowadzone badania, generuj¹c niespotykany dot¹d pêd w kierunku potencjalnych rozwi¹zañ tego problemu.
W artykule Against Reductive Phisicalism: Causation without Reduction Lynne Rudder Baker, w opozycji do Jaegwona Kima, argumentuje, ¿e istnieje mo¿liwoæ przedstawienia znacznie s³abszej wersji fizykalizmu, któr¹ notabene przestaje tak nazywaæ na rzecz materializmu nieredukcyjnego, gdy¿ jej zdaniem
fizykalici popadaj¹ dzi w zbytni¹ skrajnoæ, odmawiaj¹c wszystkim teoriom
niechêtnym redukcjonizmowi miana fizykalizmu20. Baker uwa¿a, ¿e w otaczaj¹19
20

Ibidem, s. 108109.
L.R. Baker, Against Reductiv Physicalism: causation without reduction, [online] <http://
people.umass.edu/lrb/files/bak06agaM.pdf>, s. 1.
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cej nas rzeczywistoci mo¿na wyodrêbniæ wiele poziomów ontologicznych, nie
tylko  jak zak³ada Kim  poziomów opisu. Zatem ró¿ne przedmioty materialne
znajduj¹ siê na ró¿nych poziomach ontologicznych. Co wiêcej, miêdzypoziomowa przyczynowoæ nie jest niczym niezwyk³ym. Kobieta mo¿e wp³yn¹æ na samopoczucie swych przyjació³ na poziomie relacji miêdzyludzkich, jak te¿ przeorganizowaæ cz¹steczki w powietrzu, skacz¹c do basenu, oddzia³uj¹c na ni¿szym
poziomie. Kim definiuje poziomy mereologicznie, zatem  zdaniem Baker
 wszystkie poziomy opisu sprowadzaj¹ siê u niego do poziomu mikrofizycznego21. Autorka ta przekonuje, ¿e mo¿liwe jest rozró¿nienie ontologiczne poziomów dla przedmiotów, obiektów materialnych. Góry s¹ na innym poziomie ni¿
karta kredytowa i paszport, atomy na jeszcze innym. Przedmioty maj¹ swój bazowy rodzaj wyznaczaj¹cy jego poziom i nadaj¹cy mu moc przyczynow¹, która
nie pojawia siê na poziomie ni¿szym. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e intencj¹ Baker jest
odrzucenie koncepcji, i¿ ka¿dy przedmiot materialny mo¿na opisaæ w kategorii
zbioru czy chmury atomów. Drugi zarzut dotyczy zbyt silnej wersji zasady realizacji, któr¹ mo¿na odnaleæ u Kima. Zasada ta, jest jej zdaniem tak radykalna,
¿e przysparza k³opotów nawet wyjanieniu przyczynowoci niementalnej. Baker
proponuje w tym miejscu s³absz¹ jej wersjê, wedle której w³asnoci wy¿szego
rzêdu bazuj¹ na w³asnociach rzêdu ni¿szego, jednak s¹ do nich niesprowadzalne, np. wystawienie rêki za okno samochodu nie jest wystarczaj¹cym warunkiem
do uznania tego za sygna³ skrêtu w lewo22. Ustanowienie jednej w³asnoci przez
drug¹ zale¿y w znacznej mierze od okolicznoci: w jednej sytuacji podniesienie
rêki oznacza oddanie g³osu, w innej probê o jego udzielenie. Zatem dana w³asnoæ mo¿e mieæ wiele w³asnoci bazowych, które nie bêd¹ wykazywa³y fizycznego podobieñstwa. Co wiêcej, moc przyczynowa w³asnoci wy¿szego rzêdu nie
mo¿e byæ zredukowana do mocy przyczynowej w³asnoci bazowej. Konsekwencje oddania g³osu przez podniesienie rêki daleko przewy¿szaj¹ efekt samego jej
uniesienia.

Przedeterminowanie
Ciekawej odpowiedzi na podnoszony przez Kima problem wykluczenia
w³asnoci mentalnych dostarcza przyczynowy kompatybilizm (Karen Bennett23,
Terry Horgan24). W ujêciu tym treci mentalne i fizyczne nie konkuruj¹ miêdzy
sob¹ o uczestnictwo w ³añcuchu przyczynowym, gdy¿ zarówno jedne, jak i dru21

Ibidem, s. 10,
Ibidem, s. 11.
K. Bennett, Mental Causation, Philosophy Compass 2007, nr 2, s. 316337.
T. Horgan, Causal Compatibilism and the Exclusion Problem, Theoria 2001, nr 16,
s. 95116.
22
23
24
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gie pozostaj¹ przyczynowo relewantne. Zdaniem zwolenników tej teorii nie grozi nam problem przyczynowego przedeterminowania, który doprowadzi³ Kima do
sformu³owania argumentu z wykluczenia. Kompatybilizm odwo³uje siê do dwóch
terminów przyczynowania, tj. wystarczalnoci (lub dostatecznoci) i wywo³ywania zmian. Innymi s³owy, by unikn¹æ problemu wykluczenia treci mentalnych
kompatybilizm wskazuje na dwie przyczyny wystarczaj¹ce, lecz tylko jedn¹ powoduj¹c¹ zmianê. Przedeterminowanie zak³ada bowiem dwie dostateczne przyczyny i dwie powoduj¹ce zmianê.
W artykule Ephiphenomenalism  the Dos and the Donts Larry Shapiro
i Elliott Sober przedstawiaj¹ niezwykle interesuj¹cy empiryczny argument przeciwko tezom Jaegwona Kima. W najwiêkszym skrócie mo¿na przedstawiæ go
nastêpuj¹co: Za³ó¿my, ¿e pewien cz³owiek urodzi³ siê z genotypem G oraz posiada pewien fenotyp P. W ci¹gu swojego ¿ycia wykszta³ci³ on fenotyp S (zupe³nie roz³¹czny z P), który jest wynikiem oddzia³ywañ rodowiskowych. Jego
potomek odziedziczy jednak fenotyp P. Analogicznie, je¿eli pewien mê¿czyzna
urodzi³ siê z cherlaw¹ budow¹ cia³a, ale w trakcie swego ¿ycia wypracowa³ muskulaturê, to jego potomek nie odziedziczy tej silnej budowy. Fenotypy odgrywaj¹ znikom¹ rolê w dziedziczeniu cech genetycznych. Jednak dzia³anie innego
genotypu H na genotyp G spowoduje zmiany zarówno w genotypie, jak i fenotypie potomków. Aczkolwiek obserwujemy fenotypowe podobieñstwo pomiêdzy
rodzicami a ich potomkami25. Shapiro i Sober powo³uj¹ siê na model Augusta
Weismanna, niemieckiego biologa i genetyka, by zobrazowaæ popularny b³¹d,
który pope³niaj¹ redukcjonici. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Weismann uzna³ fenotypy za epifenomenalne wobec procesu dziedziczenia genów (choæ nie u¿y³
oczywicie tego sformu³owania), nie twierdzi³ jednak, ¿e s¹ one przyczynowo
irrelewantne i nie powoduj¹ ¿adnego efektu. Zdaniem Shapiro i Sobera, jest to
teza znacznie s³absza i ich zdaniem tak powinno zostaæ sformu³owane stanowisko epifenomenalne.
Analizuj¹c eksperymenty Weismanna, wspomniani autorzy dostrzegli ró¿nicê miêdzy przyczynowoci¹ a mereologiczn¹ relacj¹ superweniencji. Weismann
manipulowa³ fenotypem badanych myszy bez ingerencji w ich genotyp. Nie manipulowa³ jednak fenotypem wzglêdem mikrosubwenientnej bazy tego fenotypu.
Ró¿nica polega na tym, ¿e przyczynowoæ jest relacj¹ diachroniczn¹  w przeciwieñstwie do mereologicznej superweniencji, która ma charakter synchroniczny.
Jest relacj¹ makro w³asnoci w czasie t do w³asnoci mikro w czasie t. Dochodzi tu ponownie argument z wielorakiej realizacji. Eksperyment Weismanna dowodzi  wed³ug Shapiro i Sobera  ¿e ledzenie, czy X powoduje Y, wymaga zrozumienia, czy manipulowanie X, utrzymuj¹c w spoczynku jak¹kolwiek wspóln¹
25

L. Shapiro, E. Sober, Epiphenomenalism  the Dos and the Donts, (w:) Studies in Causality: Historical and Contemporary, University of Pittsburgh Press 2007, s. 235264.
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przyczynê X i Y, bêdzie zwi¹zane ze zmian¹ w Y. Nie jest za istotne (ani spójne)
pytanie, co siê wydarzy, gdy kto bêdzie manipulowa³ X, utrzymuj¹c w spoczynku
mikrosubwenientn¹ bazê X26. Mo¿liwe jest zatem uzasadnienie przyczynowania
mentalnego bez odniesienia siê do mereologicznej relacji superweniencji, odrzucaj¹c punkt 2 sformu³owanego przez Kima argumentu.

Podsumowanie
Specyfikê problemu przyczynowania mentalnego i naszych w¹tpliwoci co do
relewancji treci mentalnych w ³añcuchu przyczynowym wiata fizycznego mo¿na przybli¿yæ za pomoc¹ pewnej informatycznej metafory. Przyjrzyjmy siê relacji zachodz¹cej pomiêdzy software a hardware, czyli pomiêdzy oprogramowaniem a sprzêtem, z którego zbudowany jest komputer. Rolê fizycznych w³asnoci
pe³ni tu hardware, treci psychicznych  software. Jeli przyjmiemy, ¿e oprogramowanie superweniuje na w³asnociach fizycznych, relacji tej mo¿na przypisaæ
przynajmniej dwie bardzo interesuj¹ce cechy:
1. Hardware mo¿e realizowaæ ró¿ne operacje w zale¿noci od rodzaju zaimplementowanego oprogramowania  rzecz jasna nie jestemy w stanie zainstalowaæ alternatywnej wersji umys³u w mózgu, ale idea wykonywania rozmaitych
funkcji pozostaje najistotniejsza.
2. Oprogramowanie mo¿e sterowaæ komponentami fizycznymi maszyny.
Co wiêcej, oprogramowanie mo¿e doprowadziæ do permanentnych zmian
w fizycznej organizacji komputera (np. przetaktowuj¹c zegar podzespo³ów, doprowadzaj¹c do ich przegrzania i uszkodzenia). Zatem superwenientne wzglêdem
sprzêtowych (fizycznych) uk³adów programy mog¹ na nie oddzia³ywaæ. Jeli tak,
to zapytaæ musimy o ontologiczny status tego oprogramowania. Program mo¿na
przecie¿ uznaæ za obiekt abstrakcyjny, matematyczny, choæ realizowany na fizycznym sprzêcie27. Z drugiej strony, programy posiadaj¹ bardzo konkretne fizyczne manifestacje i musz¹ realizowaæ swe procesy w oparciu o okrelone prawa, aby
uzyskaæ oczekiwane i powtarzalne rezultaty. Niewiele osób w¹tpi w przyczynow¹ moc software, jednoczenie odmawiaj¹c ludzkim treciom mentalnym wp³ywu na wiat fizyczny. Podobieñstwo tych relacji nie jest zatem pozorne. Problem
wci¹¿ pozostaje otwarty. Argument Jaegwona Kima poddaj¹cy w w¹tpliwoæ
sens przyczynowania mentalnego jest w istocie zrêcznie zastawian¹ pu³apk¹ na
nieostro¿nych adeptów filozofii umys³u. Nie jest to jednak ani argument wystar26
27

Ibidem.
Wiêcej o filozoficznych k³opotach okrelenia ontologicznego statusu programów komputerowych znaleæ mo¿na w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, [online] <http://plato.stanford.edu/entries/computer-science/#OntPro>.
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czaj¹cy, ani rozstrzygaj¹cy, który zmusza nas do zarzucenia poszukiwañ teorii
mentalnego przyczynowania.
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Streszczenie

Abstract

W krótkim czasie cz³owiek dokona³ spektakularnego opanowania ca³ego globu, zmieniaj¹c
przy tym wszystkie ekosystemy, do których dotar³. Musia³ jednak¿e istnieæ kompleks przystosowañ i cech, które w sprzyjaj¹cych warunkach
rodowiska doprowadzi³y do opuszczenia przez
naszych przodków Afryki i pozwoli³y im na dostosowanie siê do najró¿niejszych habitatów.
Warunkowa³y to specyficzne wiêzi spo³eczne,
których pochodn¹ jest szeroko rozumiana
wspó³praca miêdzyosobnicza  kooperacja, która objê³a swym zasiêgiem osobniki niespokrewnione.
Mechanizmem wykorzystanym do tego celu
sta³o siê po³¹czenie odpowiednich struktur uk³adu hormonalnego z rozwijaj¹cym siê mózgiem,
tworz¹c umys³ emocjonalny. Wp³ywa on na podejmowane przez nas wybory, weryfikowane
przez dobór naturalny i utrwalone w naszych
genotypach, przez co jestemy zaprogramowani
do okrelonych form wspó³pracy. Geny warunkuj¹ce kooperacjê odnosi³y sukces i by³y repre-

In a short time the Mankind had conquered
the Globe making changes to the newly populated ecosystems. When we consider the evolutionary success of our species there must have
been a complex adaptations and characteristics
which in favourable environmental conditions
had led to leave Africa by our ancestors and allowed them to adapt to various habitats. This
process had been conditioned by the specific
social ties which derivative is widely understood inter-cooperation that is constantly expanding the circle by unrelated individuals.
The mechanism deployed for this purpose
has been the combination of appropriate structures of the endocrine system and the developing brain creating emotional brain. It affects
the choices made by us which are verified by
natural selection and fixed in our genotypes.
The man is programmed to specific forms of
cooperation. Cooperation gene succeeded and
were represented in a bigger number in successive generations. Their selfish desire to repro-

132

Wojciech Markowski

zentowane liczniej w kolejnych pokoleniach. To
ich samolubna chêæ powielania prowadzi³a do
nastrajania uk³adów hormonalnych i warunkowanych przez nie emocji tak, by wp³ywaj¹c na
uk³ady emocjonalne innych ludzi, uzyskiwaæ
korzyci dla siebie ze wspólnej skoordynowanej
pracy. Emocje sta³y siê wyrazicielami woli genów i ograniczaj¹ nasze spektrum wyborów.
Kooperacja jest warunkowana g³ównie przez
parê hormonów: oksytocynê i wazopresynê, powi¹zane z dopaminowym orodkiem nagrody,
a ich wydzielanie jest hamowane przez hormony stresu. Tak wiêc poznanie dzia³ania tego
uk³adu przybli¿y nas do zrozumienia zagadnienia wspó³pracy.

ducer led to adjustment to circuits hormonal
and emotions conditioned by them. Those genes
affects the emotional systems of other people to
obtain benefits for themselves from a common
coordinated work. Emotions become exponents
of the will of the genes and restrict our range of
choices. Cooperation is mainly conditioned by
oxytocin and vasopressin, related to the dopamine reward centre and their secretion is inhibited by stress hormones. Learning the operation of this system will bring us closer to
understanding the issue of our cooperation.

Hipersocjalnoæ i broñ miotana
Zachowanie kooperacyjne sta³o siê strategi¹ ewolucyjn¹ wielu gatunków rolin i zwierz¹t, równie¿ tych z rodzaju Homo. Zdaniem Curtisa Mareana, to kooperacja przyczyni³a siê do sukcesu ewolucyjnego naszych przodków, do ci¹g³ego
rozszerzania zasiêgu wystêpowania i usuniêcia konkurencji miêdzygatunkowej1.
O sukcesie ewolucyjnym przes¹dzi³a sta³a gotowoæ do kooperacji, zwana hipersocjalnoci¹, oraz wynalezienie broni miotanej, która pozwala³a unikn¹æ bezporedniego starcia z ofiar¹. Pocz¹tków takiej broni nale¿y wed³ug Mareana
dopatrywaæ siê ju¿ 500 000 lat temu i by³y one dzie³em wspólnego przodka
neandertalczyków i ludzi wspó³czesnych, a znacznie m³odsze szcz¹tki sprzed
oko³o 200 000 lat potwierdzaj¹, ¿e [...] oba potomne gatunki wytwarza³y tego
typu narzêdzia2. Ulepszenie broni miotanej nast¹pi³o wraz z pojawieniem siê
zminiaturyzowanych narzêdzi kamiennych, co by³o udzia³em jedynie naszego gatunku. Mo¿na podsumowaæ tezê Mareana, ¿e na sukces ewolucyjny z³o¿y³y siê
czynniki dziedziczne  hipersocjalnoæ oraz czynniki kulturowe  wynalezienie
i udoskonalenie broni miotanej.
Wyró¿nienie jednego czynnika kulturowego jako przyczyny naszego sukcesu ewolucyjnego jest arbitralne i dokonuje siê z pominiêciem ogromnej liczby
innych elementów, niew¹tpliwie sk³adaj¹cych siê na ten proces, które z racji tematu oraz ograniczonego miejsca nie bêd¹ przedmiotem moich dalszych rozwa¿añ. Skupiê siê w niniejszym artykule na czynnikach biologicznych, próbuj¹c odpowiedzieæ, jak i na jakim poziomie konstytuuje siê kooperacja. Przy czym
trzeba zauwa¿yæ, ¿e jej wyró¿nienie jako jedynego czynnika dziedzicznego, któ1
2

Por. C.W. Marean, Najbardziej inwazyjny gatunek, wiat Nauki wrzesieñ 2015, s. 2127.
Ibidem, s. 25.
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ry przyczyni³ siê do naszego sukcesu ewolucyjnego, jest hipotez¹ arbitraln¹ i najpewniej nie do utrzymania. Jednak niebagatelne znaczenie kooperacji dla historii ewolucyjnej Homo sapiens sprawia, ¿e warto przyjrzeæ siê jej naturze.

Kooperacja
Kooperacja jest jednym z mo¿liwych rodzajów wspó³dzia³ania miêdzy organizmami  strategi¹ ewolucyjn¹ organizmów warunkowan¹ przez struktury dziedziczne. W dalszej czêci rozwa¿añ przez kooperacjê bêdê rozumia³ wspó³dzia³anie organizmów, które podnosi ich wartoæ przystosowawcz¹. Innymi s³owy,
jest to skoordynowane dzia³anie dwóch lub wiêcej organizmów w celu osi¹gniêcia wspólnych lub indywidualnych celów maj¹cych korzystny wp³yw na ich prze¿ywalnoæ oraz osi¹ganie przez nie kolejnych progów selekcji.
wiat o¿ywiony jest pe³en przyk³adów kooperacji, np. bakterie Bacillus subtilis informuj¹ siê wewn¹trz kolonii za pomoc¹ impulsów elektrycznych o niedostatku substancji od¿ywczych, wskutek czego osobniki na obrze¿ach przestaj¹ siê namna¿aæ, ograniczaj¹c nadmiern¹ eksploatacjê zasobów rodowiska,
a tym samym pozwala to przetrwaæ ca³ej kolonii3. Innym przyk³adem, tym razem kooperacji (protokooperacji) miêdzygatunkowej, jest wspó³dzia³anie niektórych gatunków mrówek i mszyc. Mszyce produkuj¹ bogat¹ w substancje od¿ywcze wydzielinê, któr¹ po¿ywiaj¹ siê mrówki, w zamian chroni¹c mszyce przed
drapie¿nikami. Ostatni przyk³ad, jaki pozwolê sobie przytoczyæ, to polityka prowadzona w silnie zhierarchizowanej grupie szympansów, gdy¿ ich status spo³eczny w du¿ej mierze zale¿y od umiejêtnoci zawierania ró¿nego typu aliansów, od
wspó³dzia³ania w grupie, od przewidywania mo¿liwych scenariuszy i oceniania
korzyci lub strat z nich p³yn¹cych. Przyk³ady takie mo¿na mno¿yæ i bêd¹ one
dotyczy³y osobników spokrewnionych (w przypadku bakterii  identycznych kopii, u mrówek  kooperacji siostrzanej), grup o ró¿nym stopniu pokrewieñstwa,
a nawet kooperacji miêdzygatunkowej. W dalszej czêci wywodu bêdê skoncentrowany na kooperacji wewn¹trz naszego gatunku.

Fenotyp rozszerzony
Postaæ fenotypowa organizmu powstaje w wyniku interakcji dziedzicznego
materia³u genetycznego ze rodowiskiem. Jednak jak postuluje Richard Dawkins,
wp³yw genów mo¿e byæ szerszy i wykraczaæ poza granice organizmu. Tê funkcjê genotypu wp³ywaj¹cego na rodowisko zewnêtrzne nazywa fenotypem roz3

Por. D. Kwon, Komunikuj¹ siê elektrycznie, wiat Nauki kwiecieñ 2016, s. 11.
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szerzonym i definiuje go jako wszelkie wp³ywy genu na otaczaj¹cy wiat4,
przy czym wiat rozumiany jest tu jako rodowisko ¿ycia organizmu, obejmuj¹ce równie¿ inne osobniki nale¿¹ce zarówno do tego samego, jak i innych gatunków. Dawkins podaje przyk³ad przywry  paso¿yta zmieniaj¹cego zachowanie
swego gospodarza, tj. limaka, na bardziej korzystne dla niej zwiêkszenie gruboci muszli, co zwiêksza jej szanse przetrwania, jednoczenie obni¿aj¹c wartoæ przystosowawcz¹ limaka. Inny przyk³ad to tama bobrów, której postaæ jest
efektem nak³adania siê na siebie ekspresji fenotypowej genów ró¿nych osobników. Oba przyk³ady ilustruj¹ wp³yw genów ró¿nych osobników na pewien determinowany przez nie efekt fenotypowy. Dawkins postuluje, by pos³ugiwaæ siê
terminem »rozszerzony fenotyp« tylko wtedy, gdy dana cecha mo¿e wp³ywaæ
 pozytywnie lub negatywnie  na sukces replikowania siê okrelonych genów5.
Zatem aby pewien wp³yw genu na otaczaj¹cy wiat by³ cech¹ fenotypu rozszerzonego, musi byæ widoczny dla doboru naturalnego. Oczywicie geny, zwiêkszaj¹c lub obni¿aj¹c wartoæ przystosowawcz¹ organizmu, wp³ywaj¹ równie¿ na
liczbê kopii w kolejnych pokoleniach pozosta³ych genów z puli genowej. Jest to
 jak powiada Ernst Mayr  wielka spójnoæ puli genowej6, czyli geny wzajemnie wp³ywaj¹ na swoj¹ wartoæ selekcyjn¹, przyczyniaj¹c siê porednio do
upowszechniania lub eliminacji z puli genowej ca³ych genotypów. Dawkins
zgodnie z ide¹ fenotypu rozszerzonego przekonuje, ¿e wp³yw genu na wartoæ
selekcyjn¹ innych genów nale¿y rozszerzyæ poza granice puli genowej. Jak pisze: doktryna fenotypu rozszerzonego wymaga jednak uznania, ¿e mog¹ ze sob¹
wspó³dzia³aæ tak¿e geny z ró¿nych puli genowych, ró¿nych typów, a nawet ró¿nych królestw7. Przekraczanie kolejnych barier przez wspó³pracuj¹ce geny wymaga od nich umiejêtnoci komunikowania siê, przekazywania sobie informacji
lub rozpoznawania siê wzajemnie8. Komunikacja miêdzy genami odbywa siê
poprzez ró¿ne kana³y przetwarzania informacji, jednak tym, co t³umaczy te informacje na zrozumia³y dla naszych umys³ów jêzyk, s¹ emocje. To rodzaj translatora, który pozwala na podejmowanie decyzji i wdra¿anie dzia³ania.

4 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiê¿ny gen, Prószyñski i S-ka, Warszawa 2003,
s. 336.
5 Ibidem, s. 294.
6 E. Mayr, Animal Species and Evolution, za: R. Dawkins, Fenotyp..., s. 307.
7 R. Dawkins, Fenotyp..., s. 307.
8 Dawkins mówi o efekcie zielonej brody, kiedy to geny maj¹ zdolnoæ do rozpoznawania swoich kopii w innych organizmach. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e jedyn¹ mo¿liw¹ aktywnoci¹ genów jest kodowanie bia³ek i to dopiero za ich porednictwem, poprzez ich wp³yw na
funkcjonowanie organizmu jest mo¿liwy efekt zielonej brody. Por. ibidem, s. 188195.
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Emocje
Droga do zrozumienia kooperacji wiedzie przez meandry naszej emocjonalnoci i jej relacji ze sfer¹ rozumu. Emocje s¹ trwale powi¹zane z zachowaniem
siê, s¹ wyzwalaczami behawioralnymi, a w perspektywie d³ugookresowej ich
przejawianie ma znaczenie przystosowawcze. To, co powszechnie zwiemy emocjami, nie jest jednorodn¹ kategori¹. Mo¿emy w pewnym zakresie wp³ywaæ na
odczuwane emocje, ograniczaæ ich niepo¿¹dane nastêpstwa, jednak wywo³ywanie stanów emocjonalnych jest dla nas niemal ca³kowicie niedostêpne. Ogromna
iloæ dzie³ filozoficznych sta³aby siê zbêdna, gdybymy umieli na ¿¹danie wywo³aæ w sobie i utrzymaæ stan szczêliwoci. To w³anie wybicie organizmu
z dobrostanu wywo³uje odpowiednie emocje i generuje sekwencje dzia³añ, które maj¹ do niego przybli¿aæ, za co nagradzany jest odczuciem przyjemnoci.
Podzia³ z³o¿onoci emocjonalnej i sfer z ni¹ zwi¹zanych przybli¿ê za Lechem
Ostaszem, u którego wyjciow¹ grupê stanowi¹ nasze reakcje automatyczne
 popêdy i instynkty9. Te pierwsze nastawione s¹ ku czemu, odpowiadaj¹ na wewnêtrzn¹ potrzebê organizmu (g³ód, samozachowanie, bezpieczeñstwo, prokreacja, seksualnoæ, zdrowie, przynale¿noæ do grupy, agresywnoæ), drugie za s¹
wynikiem odpowiedzi organizmu na sta³e bodce rodowiskowe  zewnêtrzne,
który wywo³uj¹ sta³e reakcje behawioralne dla danego bodca (instynkt macierzyñski, strach przed wê¿ami, lêk wysokoci, odruch ssania w przypadku ssaków). Zarówno popêdy, jak i instynkty odnosz¹ siê do bardzo podstawowych
potrzeb i zagro¿eñ, a w³aciwa na nie odpowied ma kluczowe znaczenie dla
prze¿ycia.
Kolejn¹ du¿¹ grup¹ s¹ potrzeby, pragnienia, po¿¹dania i motywacje10. Ostasz
potrzeby okrela jako stan nienasycenia wraz z d¹¿eniem podmiotu do zniwelowania tego stanu i osi¹gniêcia stanu nasycenia; nasycenia tym, co jest lub wydaje siê podmiotowi niezbêdne11. Potrzeba jest zatem wynikiem poczucia braku, które wymaga zaspokojenia i motywuje jednostkê do celowego dzia³ania.
Natomiast gdy jednostka uwa¿a, ¿e co jest jej niezbêdne i mo¿e ów brak zaspokoiæ, to mamy do czynienia z pragnieniem. Po¿¹danie wynika z jeszcze wiêkszego poczucia nienasycenia i tyczy siê przedmiotów wyrazistszych, bardziej
konkretnych, dlatego frustracja wynikaj¹ca z niezaspokojenia jest silniejsza.
Ostatnim elementem tej grupy s¹ motywacje (wewnêtrzne i zewnêtrzne) do okrelonego typu zachowania. Odnosz¹ siê one zawsze do dychotomii nagrody i kary,
tak wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej (spo³ecznej, rodowiskowej). Jak pisze
9

Por. L. Ostasz, Czym jest cz³owiek i czym mo¿e byæ? Antropologia filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, £ód 2011, s. 110120.
10 Por. ibidem, s. 120130.
11 Ibidem, s. 120.
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Ostasz: Najczêciej zdaje siê wystêpowaæ motywacja popêdowo-emocjonalna
oraz refleksyjna; ta druga to inaczej automotywacja lub po prostu wola12.
Trzeci¹ grupê stanowi¹ emocje, uczucia i nastroje13. Stany te wyranie odnosz¹ siê do w³adz poznawczych i intelektualnych, s¹ efektem zderzenia faktów (wewn¹trz- i zewn¹trzpodmiotowych) i oczekiwañ14. Nastroje s¹ wynikiem
kondycji emocjonalnej jednostki, s¹ stanem emocjonalnym i s¹ »zaraliwe«,
w du¿ym stopniu przenosz¹ siê bezwiednie z cz³owieka na cz³owieka; tym samym s³u¿¹ utrwalaniu wiêzi (niekiedy za ich zrywaniu). Zale¿¹ one bardziej od
otoczenia ni¿ emocje i uczucia15. Ostatnim elementem, jaki chcia³bym tu przywo³aæ, s¹ lêki, czyli zestawy emocji o charakterze adaptacyjnym, bêd¹cych ostrze¿eniem dla organizmu, gdy¿ maj¹ce na celu unikanie tego, co niekorzystne.
Steven Pinker wskazuje, ¿e dziêki takim emocjom, jak wspó³czucie,
wdziêcznoæ, poczucie winy i gniew, ludzie mog¹ czerpaæ korzyci ze wspó³pracy, chroni¹c siê jednoczenie przed wykorzystywaniem przez oszustów i naci¹gaczy16. Emocje stanowi¹ komponent dziedziczny, który w przypadku naszego
gatunku jest warunkiem koniecznym kooperacji. Geny wyznaczaj¹ warunki mo¿liwoci oraz mechanizmy wywo³ywania emocji, które uruchamiaj¹ schematy
dzia³ania wp³ywaj¹ce na stany emocjonalne innych osób. Odpowied emocjonalna równie¿ jest warunkowana genetycznie i w oparciu o ni¹ jest projektowane
zachowanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e aby schemat wywo³ywania, wp³ywania na stany
emocjonalne innych osób móg³ byæ zaliczony do cech fenotypu rozszerzonego,
musi byæ widoczny dla doboru naturalnego, czyli mieæ wp³yw na prze¿ywalnoæ
i upowszechnianie siê warunkuj¹cych go genów. Jako ¿e fenotyp jest ekspresj¹ genów w danym rodowisku, to samo dotyczy fenotypu rozszerzonego.

Bricolage
Nale¿y podkreliæ, ¿e procesy ewolucyjne dzia³aj¹ na zasadzie bricolage17,
adaptuj¹c ju¿ istniej¹ce struktury do nowych rozwi¹zañ i nowych wyzwañ rodowiskowych. Dotyczy to zarówno zmian w planie budowy cia³a, jak i struktur
zawartych w umyle, tak¿e tych warunkuj¹cych nasze zachowanie. Tak powstaj¹ce nowe struktury, aby mog³y byæ utrwalone w genotypie, musz¹ byæ widoczne dla si³ doboru naturalnego lub jego szczególnego przypadku  doboru p³cio12
13
14

Ibidem, s. 129.
Por. ibidem, s. 130136.
Ibidem, s. 130.
15 Ibidem, s. 135.
16 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturê ludzk¹, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Sopot 2005, s. 8687.
17 Por. F. Jacob, Gra mo¿liwoci, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
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wego. Musz¹ zatem ró¿nicowaæ zdolnoæ poszczególnych osobników w mo¿liwociach osi¹gania kolejnych progów selekcji.
Zmiana trybu ¿ycia z nadrzewnego na naziemny oraz porzucenie rodowiska
lenego i przeniesienie siê na otwarte przestrzenie wymog³y zmiany przystosowawcze w budowie anatomicznej i zachowaniu naszych odleg³ych przodków,
prowadz¹c ostatecznie do licznych specjacji i tworzenia coraz to nowych form
cz³owiekowatych, stosunkowo szybko ewoluuj¹cych. Dwa miliony lat temu, wraz
z pojawieniem siê Homo erectus, przyspieszy³ proces powiêkszania objêtoci
mózgu, co sta³o siê udzia³em wszystkich póniejszych gatunków Homo. Rozrostowi uleg³a g³ównie kora nowa, odpowiedzialna za zdolnoci poznawcze i intelektualne, nadbudowana nad kor¹ star¹ z hipokampem i wêchomózgowiem, odpowiadaj¹c¹ za aktywnoæ emocjonaln¹ i trzewiow¹. O tak rozwijaj¹cym siê
mózgu Francois Jacob pisze: te struktury i funkcje nie zosta³y w pe³ni ani skoordynowane, ani zhierarchizowane. [...] Powstanie dominuj¹cego neokorteksu,
przy jednoczesnym zachowaniu starodawnego systemu nerwowego i hormonalnego, który w czêci pozostaje nadal autonomiczny, a w czêci podlega kontroli
neokorteksu  to proces ewolucyjny w ca³oci przypominaj¹cy bricolage18.
Zatem powstaj¹ dwie wspó³dzia³aj¹ce ze sob¹ struktury w mózgu, które jednak
zachowuj¹ pewien stopieñ niezale¿noci i warunkuj¹ siê wzajemnie, ich wspó³dzia³anie jest kluczowe dla rozumienia zagadnienia kooperacji u ludzi. Odziedziczone po odleg³ych krêgowcach struktury odpowiedzialne za przejawianie emocji i steruj¹ce uk³adem hormonalnym warunkuj¹ wiele oddzia³ywañ spo³ecznych,
w tym powstawanie i budowanie wiêzi. Nadbudowany nad nimi neokorteks, odpowiedzialny za racjonalizacjê i wyjanianie, stara siê uzasadniæ swoje wybory
i motywacje dzia³añ, w tym znaczeniu jest urz¹dzeniem do wymylania bredni19. Uk³ad hormonalny oraz pobudzane przez niego stany emocjonalne dzia³aj¹ w kategoriach nagród i kar, gdzie ewolucyjnie po¿¹dane dzia³ania s¹ promowane i wzmacniane, przez co umys³ uczy siê zachowania, uczy siê co jest dobre
dla genów, które warunkuj¹ jego powstanie. Mo¿emy mówiæ w tym przypadku
o umyle emocjonalnym, gdzie emocje jako motywatory dostarczaj¹ pewnego
rodzaju racjonalnoci. Kieruj¹ naszymi zachowaniami i lepiej by³oby, gdyby robi³y to rozs¹dnie, w przeciwnym razie ewolucja ukarze je wyginiêciem20. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e proces ten odbywa siê w cis³ym odniesieniu do warunków rodowiska, równie¿ jego spo³ecznego komponentu.

18
19

Ibidem, s. 59.
S. Pinker, op. cit., s. 84.
20 M.M. Hurley, D.C. Dennet, R.B. Adams Jr., Filozofia dowcipu. Humor jako si³a napêdowa umys³u, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 133.
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Wiê emocjonalna i wychowanie potomstwa
Wzrost objêtoci mózgu oraz budowa miednicy przystosowana do dwuno¿nego sposobu lokomocji poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoæ rodzenia siê kolejnych
hominidów w coraz wczeniejszym stadium ¿ycia, co wi¹¿e siê z opónionym
rozwojem oraz koniecznoci¹ d³ugotrwa³ej opieki nad potomstwem, a tym samym z powstaniem silnej wiêzi miêdzy obojgiem rodziców. Jak pisze Robin
Dunbar: Koszty odchowania potomstwa s¹ u ludzi tak du¿e, ¿e samotnemu
rodzicowi trudno jest zapewniæ dziecku wystarczaj¹c¹ opiekê. Sieroty i dzieci
samotnych rodziców dwigaj¹ brzemiê w postaci wiêkszej ni¿ przeciêtna miertelnoci nawet w naszych wiatlejszych i ekonomicznie szczêliwszych spo³eczeñstwach21. W³anie te koszty oraz narodziny we wczesnym stadium rozwojowym zmusza³y rodziców do coraz wiêkszego partycypowania w osi¹ganiu
i przekraczaniu przez ich potomstwo kolejnych progów selekcji, co wymaga³o
nowych strategii rodzicielskich, jeli ich geny mia³y byæ reprezentowane w kolejnych generacjach. Jednak taka sytuacja zak³ada wewnêtrzny konflikt pomiêdzy interesem matki oraz ojca. Genom obojga rodziców zale¿y przecie¿ na
zwiêkszaniu liczby swoich w³asnych kopii w kolejnym pokoleniu.
W spo³eczeñstwach zbieracko-³owieckich kobieta rednio rodzi³a jedno dziecko raz na cztery lata, ponosz¹c przy tym niemal ca³e koszty zwi¹zane z rodzicielstwem, zatem zale¿a³o jej na jak najwiêkszych nak³adach (energetycznych,
materialnych i czasowych) ojca na wychowywanie dziecka. Jako ¿e mê¿czyzna
fizjologicznie jest zdolny do p³odzenia nieprzerwanie, to w jego interesie jest szukanie wci¹¿ nowych partnerek, potencjalnych matek jego potomstwa. Pogodzenie
tych dwóch sprzecznych strategii przyczyni³o siê do ewoluowania swoistych technik wp³ywania jednego genotypu na drugi22. Zapewne w ten sposób powsta³a
silna wiê emocjonalna pomiêdzy partnerami  mi³oæ, która jest d³ugotrwa³¹
sk³onnoci¹ do wystêpowania serii stosunkowo krótkich epizodów emocjonalnych pojawiaj¹cych siê przez wiele lat23. Kobieta pozbawiona tej wiêzi w warunkach ograniczonych zasobów rodowiskowych lub zagro¿enia ze strony innych mê¿czyzn nie by³a w stanie wychowaæ samotnie potomstwa. Zatem rodzice
potrafi¹cy zbudowaæ trwa³y zwi¹zek pozostawiali wiêcej potomstwa.
W tym kontekcie wa¿nym przystosowaniem do tego sta³a siê ukryta owulacja, która z jednej strony obni¿y³a si³ê rywalizacji miêdzy mê¿czyznami o wzglêdy kobiet, z drugiej motywowa³a ich do spêdzania wiêkszej iloci czasu ze swy21 R. Dunbar, Nowa historia ewolucji cz³owieka, Copernicus Center Press, Kraków 2015,
s. 123124.
22 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e odbywa³o siê pod presj¹ doboru naturalnego, czyli w puli genowej
upowszechni³y siê geny tych rodziców, którzy potrafili dostatecznie zadbaæ o swoje potomstwo,
w przeciwnym razie by³y z niej eliminowane.
23 M.M. Hurley, D.C. Dennet, R.B. Adams Jr., op. cit., s. 128.
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mi partnerkami, by zwiêkszyæ szanse, ¿e potomstwo matki bêdzie te¿ jego. Co
za tym idzie, seks sta³ siê seksem, s³u¿¹c wzmocnieniu wiêzi miêdzy partnerami
i przekraczaj¹c granice prokreacji. W zwi¹zkach umiarkowanie monogamicznych
ka¿de z partnerów ma pewne korzyci ewolucyjne z czasowych form niewiernoci. Model ten najprawdopodobniej nie ogranicza siê do naszego gatunku i mog³y go podzielaæ inne wymar³e gatunki Homo.

Grupa rodzinna, rozwój mózgów i jêzyk
W perspektywie d³ugiego czasu wychowywania potomstwa niezbêdne jest
wsparcie grupy rodzinnej, której funkcjonowanie wymaga zmiany rywalizacji
pomiêdzy poszczególnymi osobnikami na rzecz cilejszej wspó³pracy. By do
takiej kooperacji mog³o dojæ, musz¹ istnieæ silne wiêzi miêdzy cz³onkami grupy. W ujêciu socjobiologicznym korzystne dla organizmu jest wspieranie bliskich
krewnych, gdy¿ posiadaj¹ oni kopie tych samych genów, co prowadzi do upowszechnienia siê ich w populacji. Zatem dobór naturalny bêdzie faworyzowa³
takie ekspresje genów, które warunkuj¹ formy zachowania sprzyjaj¹ce wspieraniu grupy krewnych. Tu zataczamy nieco szersze ko³o, gdzie kooperacja dotyczy ma³ej zorganizowanej grupy zbieracko-³owieckiej, jeli odniesiemy siê do
naszego gatunku. Grupy takie liczy³y przeciêtnie od 20 do 25 osób, a migracji
miêdzygrupowej podlega³y g³ównie kobiety, zatem wspólnotowe wiêzi miêdzy
mê¿czyznami sprzyja³y przetrwaniu i powodzeniu ca³ej grupy. Iskanie, czyli mechanizm zacieniania i pog³êbiania wiêzi grupowych, jaki otrzymalimy po naszych ma³pich przodkach, jest sprawnym rozwi¹zaniem, gdy powiêca mu siê nie
wiêcej ni¿ 20% czasu czuwania, co zale¿y od liczebnoci grupy. Jeli zgodziæ
siê z tez¹ Dunbara, ¿e wzrost objêtoci mózgu by³ sprzê¿ony ze zwiêkszeniem
liczebnoci osobników w grupie, to czas niezbêdny do podtrzymywania wiêzi
spo³ecznych przekroczy³ ju¿ Homo erectus, a przyspieszy³ wyk³adniczo wraz
z pojawieniem siê archaicznego Homo sapiens oko³o 500 000 lat temu. W tym
momencie ewolucji spo³eczeñstw cz³owiekowatych zaistnia³a koniecznoæ pojawienia siê nowego mechanizmu budowania i podtrzymywania wiêzi miêdzyosobniczych w licznej grupie o coraz mniejszym stopniu pokrewieñstwa. Zdaniem
Dunbara, sta³a siê nim mowa24. Za t¹ hipotez¹ przemawia to, ¿e przemiany te
24 Hipoteza ta zak³ada, ¿e tworzenie wiêzi ma charakter krzy¿owy i wzajemny, w którym
bior¹ udzia³ wszystkie osobniki, co w du¿ej grupie jest niewykonalne czasowo. Jednak przygl¹daj¹c siê strukturze stada pawianów p³aszczowych (Papio hamadryas), to samiec z samicami
i potomstwem tworz¹ harem, kilka haremów ze spokrewnionymi samcami tworzy klan, kilka
klanów tworzy gromady, a te sk³adaj¹ siê na stado, które mo¿e liczyæ wiele setek osobników. Ta
hierarchiczna struktura pozwala utrzymaæ spójnoæ i kooperacjê w stadzie jedynie poprzez zacienianie wiêzi pomiêdzy odpowiednimi osobnikami i jest to rozwi¹zanie niewymagaj¹ce
mowy ani dodatkowych nak³adów czasowych na iskanie.
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zbiegaj¹ siê w czasie z rozrostem piersiowych kana³ów nerwowych oraz powiêkszeniem kana³u nerwu podjêzykowego, które odpowiadaj¹ za motoryczne mo¿liwoci mowy25.
Robin Dunbar twierdzi, ¿e mowa i jêzyk wyewoluowa³y, by umo¿liwiæ nam
scalanie grup spo³ecznych, które stawa³y siê zbyt du¿e, by spajaæ je typowym
dla spo³ecznoci prymatów iskaniem26. Jednak sama umiejêtnoæ pos³ugiwania
siê jêzykiem nie mo¿e zast¹piæ iskania, dziêki któremu tworz¹ siê wiêzi emocjonalne, zwi¹zane z wydzielaniem endorfin wywo³uj¹cych stan relaksu i odprê¿enia.
Funkcjê tê z powodzeniem mo¿e sprawowaæ miech, poczucie humoru, które oddzia³uje na uk³ad hormonalny rozmówcy: Jako ¿e w miech i jêzyk zaanga¿owane
s¹ raczej bardzo odmienne obszary mózgu, w istocie nie le¿¹ nawet w tej samej
pó³kuli  miech móg³ równie dobrze wyewoluowaæ na d³ugo przed jêzykiem27.
Teza Dunbara jest wrêcz oczywista, jeli przyjmiemy, ¿e miech jest bardziej
wyrafinowan¹ form¹ dzieciêcego umiechu, przejawianego instynktownie i pojawiaj¹cego siê bezwarunkowo miêdzy drugim a czwartym miesi¹cem ¿ycia nawet u dzieci nies³ysz¹cych i niewidomych. Umiech jest form¹ oddzia³ywania na
uk³ady hormonalne rodziców  wywo³uje u nich szereg emocji odurzaj¹cych ich
umys³y. W terminologii zoologów jest on »spo³ecznym wyzwalaczem«  wrodzonym i wzglêdnie niezmiennym sygna³em porednicz¹cym w podstawowych
stosunkach spo³ecznych28. W trakcie ¿ycia osobniczego nabiera nowych znaczeñ i ró¿nych form zastosowania, wyra¿a szereg emocji i wp³ywa na stany emocjonalne innych osób. Bezwarunkowy charakter umiechu przekonuje o jego
ewolucyjnym znaczeniu i odleg³ym rodowodzie, mo¿emy zatem z doz¹ du¿ego
prawdopodobieñstwa stwierdziæ, ¿e jest to element naszego dziedzictwa behawioralnego z czasów wczesnych hominidów. Przekonuje do takiego mylenia fakt,
¿e szympansy maj¹ formê ekspresji radoci poprzez ods³anianie zêbów i wydawanie rytmicznych dwiêków, jednak miej¹ siê w odmiennych od nas sytuacjach. miech jest u nich oznak¹ niepewnoci.
£atwo sobie wyobraziæ, ¿e pierwsze mo¿liwoci jêzykowej komunikacji ogranicza³y siê do wymiany prostych informacji i komplikowa³y siê z biegiem czasu, a ich skutecznoæ poci¹ga³a za sob¹ zmiany w budowie mózgu i takie pêtle
sprzê¿eñ zwrotnych dodatnich doprowadzi³y do szeregu zmian umo¿liwiaj¹cych
mowê tak¹, jak¹ znamy obecnie. Póniej jêzyk ewoluowa³ równie¿ kulturowo,
jako ¿e nale¿y do struktur najszybciej reaguj¹cych na zmiany rodowiskowe. Nie
ma w¹tpliwoci, ¿e tak wiekopomne dokonanie, jak wyewoluowanie mowy, którego donios³oæ Edward Osborne Wilson porówna³ do powstania komórki eukariotycznej, nie mog³o pozostaæ obojêtne dla doboru p³ciowego. Jednak wybór
25
26

Por. R. Dunbar, op. cit., s. 154158.
Ibidem, s. 170.
27 Ibidem, s. 164.
28 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, Zysk i S-ka, Poznañ 1998, s. 75.
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partnera jest wypadkow¹ wielu sk³adowych: zasobów materialnych, dobrych perspektyw finansowych, wieku, ambicji i pracowitoci, sta³oci i odpowiedzialnoci, si³y fizycznej i dobrego zdrowia, mi³oci (sfery emocjonalnej), gotowoci do
inwestowania w dzieci29. Oczywicie niektórym z tych cech sprzyja wysoka inteligencja oraz umiejêtnoci spo³eczne  ju¿ szympansy wspinaj¹ siê w hierarchii dziêki zawieranym sojuszom, rozumieniu i planowaniu dzia³añ wewn¹trzgrupowych. Mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e nasz wspólny przodek mia³ ku temu pewne
predyspozycje, a hominidy podobnie jak szympansy rozwinê³y ju¿ istniej¹c¹
strukturê.
Ponadto warto zauwa¿yæ, ¿e wspólny przodek nas i neandertalczyków, archaiczny Homo sapiens, umia³ mówiæ, choæ nie jestemy w stanie stwierdziæ, na jakim poziomie zaawansowania. Nastêpnie dosz³o do specjacji i nasi najbli¿si
krewni, doskonale przystosowani do ¿ycia w surowym klimacie, ulegali presji
rodowiskowej sprzyjaj¹cej rozwojowi p³ata potylicznego, a nasi przodkowie
¿yj¹cy wci¹¿ w Afryce  p³ata czo³owego, co przyczyni³o siê do rozwoju jêzyka
i mo¿liwoci spo³ecznej organizacji, a co za tym idzie specyficznej dla Homo
sapiens formy kooperacji. Rozwój intencjonalnoci30 przyczyni³ siê do mo¿liwoci orientowania siê w intencjach i mylach innych ludzi, co pozwala przewidywaæ ró¿ne scenariusze zdarzeñ spo³ecznych, jest drog¹ do rozszerzenia kooperacji
poza swoj¹ grupê spo³eczn¹. Obcy przestaj¹ byæ jedynie konkurentami i rywalami, staj¹ siê potencjalnie istotami, z którymi mo¿na podj¹æ pewne formy wspó³pracy. Szczególnie w momentach kurczenia siê zasobów rodowiskowych
i wzmo¿onej rywalizacji s³absze grupy bêd¹ spychane na mniej atrakcyjne tereny, co mo¿e prowadziæ do ich eliminacji, chyba ¿e podejm¹ wspó³pracê miêdzygrupow¹ sprzyjaj¹c¹ przetrwaniu. Niesprzyjaj¹ce warunki klimatyczne w Afryce miêdzy 160 000 a 120 000 lat temu doprowadzi³y, zdaniem Mareana, do
nauczenia siê wykorzystywania przez ludzi bogatych ekosystemów nadmorskich,
stabilnych i przewidywalnych, których jednak by³o trzeba broniæ przed intruzami. Niezbêdna do tego by³a kooperacja wewn¹trzgrupowa i miêdzygrupowa
 plemienna31 oraz rozwój broni miotanej. Te nowe strategie doprowadzi³y
w krótkim czasie do ekspansji ludzi na wszystkie kontynenty, co wi¹za³o siê
z wymarcia megafauny oraz pozosta³ych gatunków Homo.

29 Por. D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdañsk 2003.
30 Ludzki umys³ wydaje siê ograniczony do mniej wiêcej piêciu rzêdów intencjonalnoci.
[...] A wierzy, ¿e B myli, ¿e C chce, ¿eby D przypuszcza³, ¿e E wyobra¿a sobie...  R. Dunbar, op. cit., s. 70.
31 Por. C.W. Marean, op. cit., s. 26.
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Zasada wzajemnoci
Nale¿y teraz rozwa¿yæ, jaki mechanizm pozwala ludziom rozszerzaæ kr¹g
kooperacyjny na ludzi obcych?
Pierwszym przybli¿eniem pozwalaj¹cym zrozumieæ ten mechanizm bêdzie
przedstawienie zasady wzajemnoci, która stwierdza, ¿e zawsze powinnimy
staraæ siê odpowiednio odwdziêczyæ osobie, która nam dostarczy³a jakie dobro32. Jest to mechanizm tworzenia swoistych d³ugów wdziêcznoci, sp³acanych
w odpowiednim momencie zobowi¹zañ spo³ecznych. Oczywicie mog¹ one byæ
ró¿nie rozumiane, przybieraæ ró¿ne formy i nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do nas
i naszych wewn¹trzgatunkowej zasad. Mój pies nie czuje siê zobligowany do
dzielenia siê ze mn¹ zdobytym po¿ywieniem, jednak za to, ¿e dzielê siê z nim
moim i funkcjonujemy na zasadzie cz³onków jednego stada, bêdzie mnie broni³
i ostrzega³ przed intruzami.
Obok zasady wzajemnoci wa¿nym elementem do zaistnienia wspó³pracy jest
umiejêtnoæ dochodzenia do kompromisu, czyli rezygnacji obu stron z czêci
swych oczekiwañ na rzecz osi¹gania wspólnego celu. Jedn¹ z dróg do wypracowania kompromisu jest, zdaniem Roberta Cialdiniego, zasada wzajemnych
ustêpstw, gdzie obni¿enie pocz¹tkowych oczekiwañ poci¹ga za sob¹ ustêpstwo
drugiej ze stron.
Obie te zasady psychologiczne (wzajemnoci i wzajemnych ustêpstw) s¹
wynikiem umiejêtnoci wp³ywania na stany emocjonalne innych jednostek, jak
te¿ naszej gatunkowej podatnoci na bycie pod czyim wp³ywem, niezbêdnej do
zaistnienia kooperacji. Zasady te maj¹ charakter pankulturowy, wiêc mo¿emy
zasadnie wnioskowaæ, i¿ u ich podstaw le¿y czynnik dziedziczny. Zestawy genów, warunkuj¹c odpowiednie stany emocjonalne, ich przebieg, wyzwalanie
i oddzia³ywanie, popychaj¹ ludzi do kooperacji z nosicielami genów warunkuj¹cych podobne zachowania. Jednak podatnoæ na wp³ywy jest obarczona mo¿liwoci¹ bycia wykorzystanym przez innych. Jeli wspó³praca miêdzy cz³onkami
naszych spo³eczeñstw jest tak zaawansowana, to musz¹ istnieæ mechanizmy chroni¹ce przed wykorzystaniem, które pozwalaj¹ uzyskaæ korzyæ ewolucyjn¹ dla
jednostki i jej genów z przejawiania sk³onnoci emocjonalnych do kooperacji.
Za obie te funkcje odpowiada nasz umys³ emocjonalny, za u podstaw procesu
le¿y uk³ad hormonalny i wywo³ywane przezeñ stany emocjonalne, wp³ywaj¹ce
na podejmowane decyzje i sekwencje dzia³añ. Wchodzi to w zakres drugiego
przybli¿enia mo¿liwoci rozszerzenia krêgu kooperacyjnego.

32 R. Cialdini, Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdañskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdañsk 2000, s. 34.
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Oksytocyna, wazopresyna i handel
Kluczow¹ rolê w kooperacji odgrywa para hormonów: oksytocyna i wazopresyna. Pierwszy z ich  nazywany ¿eñskim hormonem reprodukcyjnym  odpowiedzialny jest za wiele reakcji fizjologicznych zwi¹zanych z akcj¹ porodow¹, zap³odnieniem, laktacj¹ czy popo³ogowym obkurczaniem macicy. Za ka¿dym
razem, gdy warunkuje procesy fizjologiczne, wp³ywa równie¿ na stan emocjonalny kobiety, odpowiada za obni¿enie poziomu bólu oraz strachu, pozwalaj¹c
na zbli¿enie do partnera. Oksytocyna, wydzielana podczas orgazmu, wraz z serotonin¹ i dopamin¹ sprawia poczucie szczêcia i zacienia wiê z partnerem,
a wydzielana podczas ssania piersi przez niemowlê, sk³ania organizm matki do
laktacji, a jednoczenie wp³ywa na tworz¹c¹ siê wieloletni¹ wiê z dzieckiem.
Paul Zak nazywa oksytocynê moraln¹ cz¹steczk¹ (the moral molecule33),
jako ¿e jej uwolnienie prowadzi do zwiêkszenia zaufania, wzajemnoci, hojnoci i troski przy jednoczesnym obni¿eniu dystansowania siê i chêci do oszukiwania pomiêdzy cz³onkami grupy, a nawet ludmi obcymi, a zatem sk³ania do
zachowañ powszechnie uwa¿anych za w³aciw¹ drogê ¿ycia w spo³eczeñstwie,
okrelanych jako moralne34. Hormon ten dzia³a jak ¿yroskop, pomaga nam znaleæ równowagê pomiêdzy zachowaniem opartym na zaufaniu i zachowaniu opartym na czujnoci i nieufnoci35, czyli pozwala nam korzystaæ mo¿liwie najsprawniej z mo¿liwoci wspó³pracy spo³ecznej przy jednoczesnym zachowaniu
ostro¿noci. Zak ze swoimi wspó³pracownikami przeprowadzi³ szereg dowiadczeñ bêd¹cych ró¿nymi wariantami gry w zaufanie36. Pomijaj¹c szczegó³owe
33

P.J. Zak, The Moral Molecule: The New Science of What Makes Us Good or Evil,
Transworld Digital, Londyn 2012.
34 W wietle przeprowadzonego eksperymentu wi¹¿¹cego wp³yw oksytocyny na charakter
wspomnieñ z dzieciñstwa uzyskano wynik, zgodnie z którym u osób z niskim poziomem lêku
separacyjnego oksytocyna wzmacnia³a pozytywne wspomnienia zwi¹zane z opiekunami, u osób
za z jego wysokim poziomem negatywne doznania i wspomnienia z tego okresu. Wynik ten
wydaje siê kontrastowaæ z wczeniejszymi spostrze¿eniami, i¿ oksytocyna generalnie poprawia
ocenê kontaktów spo³ecznych u ludzi. W wietle powy¿szych obserwacji hormon ten pe³ni raczej rolê moduluj¹c¹ ni¿ warunkuj¹c¹ procesy przywi¹zania  P. Wójciak, A. Remlinger-Molenda, J. Rybakowski, Rola oksytocyny i wazopresyny w czynnoci orodkowego uk³adu nerwowego i w zaburzeniach psychicznych, Psychiatria Polska 2012, t. XLVI, nr 6, s. 1045.
35 P.J. Zak, op. cit., Wstêp, loc. 92 [t³um. W.M.].
36 Gracze podzieleni na dwie grupy A i B, siedz¹ przed komputerami i nie widz¹ siê wzajemnie. Maj¹ pocz¹tkowo do dyspozycji 10 dolarów i gracz A mo¿e wys³aæ dowoln¹ kwotê ze
swoich pieniêdzy graczowi B, u którego kwota ta by³a potrajana i dodawana do jego pocz¹tkowych 10 dolarów. Nastêpnie gracz B móg³ odes³aæ dowoln¹ kwotê graczowi A. W miêdzyczasie
pobierane by³y próbki krwi, aby zbadaæ poziom oksytocyny. Przelew od A do B jest wyrazem
zaufania, ¿e B zwróci czêæ uzyskanego przychodu, jednak w egoistycznie pojmowanym interesie B najlepiej by³oby nie odsy³aæ nic. rednie wyniki uzyskane to: gracze A  14 dolarów, gracze B  17 dolarów.
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wyniki testów, ujawni³y one nastêpuj¹c¹ zale¿noæ: wiêcej wys³anych pieniêdzy  wy¿szy poziom oksytocyny; wy¿szy poziom oksytocyny  wiêcej pieniêdzy odes³anych graczowi A37. Jeli przeledzimy tê zale¿noæ, to przywodzi ona
na myl przywo³an¹ wczeniej psychologiczn¹ zasadê wzajemnoci. Jest zatem
prawdopodobne, ¿e u jej podstaw le¿y mechanizm uwalniania oksytocyny, a jeli tak jest, to mo¿emy z tego wnosiæ o jego krótkofalowych skutkach, czyli natychmiastowej odpowiedzi na pok³adane w nas zaufanie  natychmiastowe odwzajemnienie, jak te¿ o d³ugofalowych skutkach w postaci d³ugów spo³ecznych,
których sp³ata jest odroczona w czasie.
W przedstawionym powy¿ej schemacie dzia³ania oksytocyny zauwa¿alne jest
sprzê¿enie zwrotne dodatnie pomiêdzy podmiotami  zaufanie jest odwzajemniane i zwiêksza uwalnianie hormonu, który ponownie wzmacnia zaufanie, co prowadzi do dalszego uwalniania oksytocyny, a to jest skorelowane z wydzielaniem
dwóch kolejnych neuroprzekaników  dopaminy i serotoniny, odpowiedzialnych
za nasze poczucie przyjemnoci, szczêcia, bêd¹cych form¹ samonagradzania siê
organizmu. Ich wydzielanie, warunkowane przez oksytocynê, jest wyranym znakiem równie¿ dla naszej wiadomoci, ¿e czynimy w³aciwie, ¿e nasze geny
pochwalaj¹ to, co robimy, ¿e jest to dla nich zachowanie korzystne, dlatego
jest wzmacniane na poziomie wiadomoci, bymy chêtniej powielali te wybory
w przysz³oci.
Podniesienie poziomu oksytocyny wi¹¿e siê równie¿ z innym donios³ym spo³ecznie zachowaniem, a mianowicie z empati¹. Z przeprowadzonego przez Zaka
i jego zespó³ eksperymentu38 wynika, ¿e istnieje wyrana korelacja pomiêdzy
odczuciem empatii a wzrostem poziomu oksytocyny, jak te¿ poczuciem stresu
i podwy¿szonym poziomem kortyzolu39. Wzrost w obydwu przypadkach by³ odpowiedzi¹ na ten sam bodziec, co sugeruje zwi¹zek miêdzy stresem i empati¹.
Faktycznie, umiarkowany stres wp³ywa na podniesienie poziomu oksytocyny,
warunkuj¹c odczucie empatii, natomiast przekroczenie natê¿enia progowego
wywo³uje odczucie stresu. Dyrektywy wyznaczane przez nasze geny odnosz¹ siê
do natê¿enia bodca. Gdy jest umiarkowany, preferowane jest zachowanie prospo³eczne, natomiast przy silnym bodcu nale¿y skupiæ siê na bezpieczeñstwie.
Uwalnianie oksytocyny blokowane jest przez testosteron u mê¿czyzn i progesteron u kobiet. Podobnie rzecz siê ma z adrenalin¹ wywo³uj¹c¹ schemat walkaucieczka w odpowiedzi na zagro¿enie. Odnosi siê to do zaspokojenia w pierwszej kolejnoci popêdów i instynktów, zgodnie z przedstawionym uprzednio
podzia³em, a dopiero w drugiej kolejnoci nastawienie na wspó³dzia³anie spo37
38

P.J. Zak, op. cit., rozdz. 1: The Trust Game, loc. 415 [t³um. W.M.].
Grupa 145 badanych ogl¹da³a dwa filmy: wersja A o neutralnym zabarwieniu emocjonalnym, wersja B o ch³opcu umieraj¹cym na raka mózgu. Powy¿ej przytoczone wyniki odnosz¹ siê
do wersji B.
39 Por. ibidem, rozdz. 3: Feeling Oxytocin.
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³eczne. Widoczna jest tu zale¿noæ hormonalnego otwierania i zamykania odpowiednich bramek emocjonalnych pozwalaj¹cych na podjêcie jak najbardziej adekwatnych dzia³añ.
W wietle przedstawionych przez Zaka eksperymentów widaæ, ¿e uwalnianie oksytocyny jest blokowane w sytuacjach stresowych, jednak ju¿ od najm³odszych lat, kiedy to strach przed obcymi jest najsilniejszy, jestemy oswajani
z coraz szerszym krêgiem ludzi i w ramach procesu socjalizacji stroimy nasz
uk³ad hormonalny40, odczuwanie i przejawianie emocji tak, by pozwala³y one na
sprawne ¿ycie w rodowisku spo³ecznym. Za takie czynniki stroj¹ce mo¿na
uznaæ zabawê, taniec, piew oraz inne rytua³y, w tym religijne: medytacja mo¿e
nas wyciszyæ i odwróciæ nasze zainteresowanie od nas samych, rytua³  nawet
taniec  mo¿e podkrêciæ oksytocynê tak, ¿e czujemy siê bardziej zespoleni z innymi, jak te¿ z »czym« wiêkszym41. Przytoczone metody obni¿aj¹ poziom odczuwanego stresu, co u³atwia kontakty miêdzyludzkie, jednak reakcja naszego
uk³adu hormonalnego jest odpowiedzi¹ na bodce prospo³eczne, sprzyjaj¹c tworzeniu wiêzi i rozszerzaniu siê ich na ludzi ze wspólnoty, a nawet wykraczaj¹c
poza ni¹. Przy tak szerokim rozumieniu kooperacji nie bez znaczenia bêdzie rozró¿nienie myoni, które pozostawia barierê miêdzygrupow¹, liniê demarkacyjn¹,
wewn¹trz której wspó³praca nie budzi lêku, jest zwi¹zana ze swoimi.
Granicê tê przekracza handel czy te¿  bardziej ogólnie  wymiana dóbr pomiêdzy ludmi. Niew¹tpliwie wymaga to zaufania do siebie nawzajem, uczciwoci i potraktowania obcego jako wyznaj¹cego podobne wartoci. Z ca³¹ pewnoci¹ istnieje wiele przypadków wykorzystywania i oszustw, w ogromie wymiany
miêdzyludzkiej stanowi¹ one jednak znikom¹ czêæ. Handel prowadzi do wzrostu zamo¿noci spo³eczeñstw, wp³ywaj¹c na pozytywn¹ samoocenê jednostek
i zadowolenie z w³asnego ¿ycia. Uk³ada siê to w zale¿noæ, któr¹ Zak nazwa³
oksytocynowym ko³em dobrobytu42. Uwolnienie oksytocyny zwiêksza bowiem
poziom odczuwanej empatii, a ta warunkuje nasze moralne zachowanie, które
wp³ywa na poziom wzajemnego zaufania, dziêki czemu poprzez wymianê dochodzimy do dobrobytu i statystycznie pe³niej odczuwamy dobrostan. W skrócie:
uwolnienie oksytocyny  podniesienie poziomu empatii  wzrost wzajemnego zaufania  intensywniejsza wymiana  wzrost dobrobytu  uwolnienie oksytocyny.
Zachowania kooperacyjne wynikaj¹ce z uposa¿enia dziedzicznego zosta³y
wzmocnione w wyniku oddzia³ywañ z elementami rodowiska kulturowego, projektuj¹c nowe formy kulturowe. To sprzê¿enie zwrotne dodatnie prowadzi do
rozrostu uprzednio dziedziczonych cech zachowania siê, czyli do hipertrofii.
Wymiana dóbr wydaje siê byæ wynikiem adaptacji struktur dziedzicznych: sk³on40
41
42

Por. ibidem, rozdz. 5: The Disconnected.
Ibidem, rozdz. 6: Where Sex Touches Religion, loc. 2153 [t³um. W.M.].
Por. ibidem, rozdz. 7: Moral Markets.
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noci do kooperacji, reakcji emocjonalnych i funkcjonowania uk³adu hormonalnego na potrzeby zachowañ kulturowych i rozrostu wspó³pracy do niespotykanych dot¹d rozmiarów.
Zak zdaje siê byæ typem monisty, który chce wyt³umaczyæ z³o¿onoæ naszej
zdolnoci do wspó³pracy przez jeden rodzaj oddzia³ywania hormonalnego. Jest
to jednak bardziej skomplikowane, czego dowodz¹ eksperymenty wskazuj¹ce, i¿
kobiety osi¹gaj¹ wy¿szy poziom oksytocyny ni¿ mê¿czyni. Mo¿e to efekt blokowania jej przez testosteron, co potwierdza jeden z eksperymentów. Inne dowiadczenie pokazuje, ¿e mê¿czyni, którym podano oksytocynê donosowo, oceniaj¹ twarze swoich partnerek jako bardziej atrakcyjne, nie reaguj¹c w ten sposób
na twarze nieznanych kobiet43. Jednak u mê¿czyzn znacz¹c¹ rolê w tworzeniu
wiêzi odgrywa drugi z hormonów prospo³ecznych  wazopresyna, odpowiadaj¹ca za gospodarkê wodn¹ i elektrolityczn¹ w organizmie, jak te¿ za uczucie strachu i odpowied na stres, a w przypadku mê¿czyzn równie¿ za tworzenie trwa³ej wiêzi z partnerem44. Jako ¿e wazopresyna jest odpowiedzialna za czujnoæ
i gotowoæ do reakcji, ma dzia³anie przeciwstawne do oksytocyny, co wynika
z ró¿nego wp³ywu wspomnianych hormonów na cia³o migda³owate. Wazopresyna i oksytocyna maj¹ jeden cel  wzmocniæ wiêzi miêdzyludzkie (partnerskie),
jednak jest on osi¹gany w inny sposób, a zatem i funkcje spe³niane bêd¹ odmiennie. Oksytocyna wp³ywa na opiekê, na troskê, natomiast wazopresyna na ochronê przed zagro¿eniami. Tak wiêc wspó³praca jest osi¹gana ró¿nymi drogami, jednak w obu przypadkach przy udziale uk³adu hormonalnego, który warunkuje
nasze zachowanie tak, by pokrywa³o siê z interesem samolubnych genów.

Podsumowanie
Geny koduj¹ bia³ka, uruchamiaj¹ ich produkcjê w odpowiednich momentach,
przez co warunkuj¹  w interakcji ze rodowiskiem  powstanie w pe³ni funkcjonalnego organizmu. Pozostawiaj¹ sobie mechanizmy kontroli nad dzia³aniami organizmu, które powsta³y w toku ewolucji, a jednym z nich jest uk³ad hormonalny, tworz¹cy wraz z naszym mózgiem umys³ emocjonalny. Geny ró¿nych
osobników poprzez interakcje umys³ów emocjonalnych d¹¿¹ do wspó³pracy,
43

Por. D. Scheele, A. Wille, K.M. Kendrick, B. Stoffel-Wagner, B. Becker, O. Güntürkün,
W. Maier, R. Hurlemann, Oxytocin Enhances Brain Reward System Responses in Men Viewing
the Face of Their Female Partner, Proceedings of the National Academy of Sciences of the
USA, 10 December 2013, vol. 110, nr 50, s. 2030820313.
44 Wskazuj¹ na to przeprowadzone dowiadczenia na monogamicznych nornikach preriowych (Microtus ochrogaster). Jeli samcom norników blokowano wydzielanie wazopresyny,
przestawa³y siê zachowywaæ monogamicznie i natychmiast szuka³y nowych partnerek. Prawdopodobnie zbli¿one mechanizmy dzia³aj¹ równie¿ u ludzi.
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dziêki której realizuj¹ swoje cele ewolucyjne. Jako ¿e kooperacja jest wydajn¹
ewolucyjnie strategi¹, upowszechnieniu uleg³y kopie genów sprzyjaj¹cych czy
raczej sk³aniaj¹cych organizmy do kooperacji kosztem swych alleli. Zgodnie
z ide¹ fenotypu rozszerzonego, geny bêd¹ nas zachêca³y poprzez uk³ad limbiczny do wspó³pracy z posiadaczami genotypów, które zawieraj¹ ich kopie. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e Homo sapiens odziedziczy³ znaczn¹ czêæ rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych i wyznaczaj¹cych warunki zachowañ kooperacyjnych po przodkach, choæ
zosta³y one zaadaptowane do nowych wymagañ rodowiskowych.
Wspó³praca warunkowana przez geny doprowadzi³a do upowszechnienia siê
unikalnej formy kooperacji dla naszego gatunku. Nastêpnie sprzê¿enia zwrotne
dodatnie z elementami kulturowymi oraz proces hipertrofii doprowadzi³y do objêcia swym zasiêgiem ca³ej ludzkiej populacji, tworz¹c sieæ kooperacji na skalê
globaln¹.
Zrozumienie procesów warunkuj¹cych nasze kompetencje kooperacyjne jest
kluczowe dla sprostania najwiêkszemu wyzwaniu, jakie stoi przed ludzkoci¹,
a które byæ mo¿e nigdy nie zostanie spe³nione  kolonizacji nowych planet. Jest
to przedsiêwziêcie wymagaj¹ce wspó³dzia³ania ludzi w skali globalnej, przekraczaj¹cej wszelkie granice, siêgaj¹cej krok dalej ni¿ handel, a zarazem odnosz¹ce siê równie¿ do niedu¿ej grupy podró¿ników, których wspó³praca bêdzie kluczem do sukcesu. Jeli w przysz³oci dojdzie do takiej misji, to mia³kowie ci
bêd¹ dziedzicami tej samej spucizny, co i my  z jej wadami i zaletami.
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Streszczenie

Abstract

We wspó³czesnych szeroko pojêtych interdyscyplinarnych dyskusjach ³¹cz¹cych filozofiê,
psychologiê, biologiê, kognitywistykê, neuronaukê, a toczonych na temat zdolnoci poznawczych cz³owieka, wyró¿nia siê stanowisko Michaela Tomasello. W odpowiedzi na pytanie
dotycz¹ce podstaw zdolnoci kognitywnych
cz³owieka wyodrêbnia on wspó³intencjonalnoæ
jako specyficznie ludzk¹ zdolnoæ poznawcz¹,
by nastêpnie wskazaæ na motywacjê do anga¿owania siê w dzia³ania z podzielan¹ intencjonalnoci¹, co z kolei prowadzi do pytania: dlaczego w ogóle ludzie wspó³pracuj¹? W tej strategii
kwestie dotycz¹ce podstawowych zdolnoci poznawczych  pewnych form intencjonalnoci
 sprowadzaj¹ siê do dyskusji nad podstawami
moralnoci i normatywnoci.

In todays broad interdisciplinary discussions containing philosophy, psychology, biology, cognitive science and neuroscience, concerning the problems of the origins of human
cognitive abilities, one of the main standpoints
is represented by Michael Tomasello. In the
first step Tomasello distinguishes shared intentionality as a specifically human cognitive ability. Next, he indicates motivations for engaging
in activities with shared intentionality, which
finally leads to the question of why people cooperate at all? In the presented strategy, the question about the basic cognitive abilities  certain forms of intentionality  boils down to
questions about the foundation of morality and
normativity.
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Any adequate philosophy of mind must, indeed, be concerned
with the relation of an individuals propensities for rulegoverned behavior and the practices of his community. But this relation must be construed in such a way as to preserve, in a less
metaphysical mode, something like Hegels distinction between
individual minds and objective spirit1

1.
We wspó³czesnych szeroko pojêtych dyskusjach dotycz¹cych zdolnoci poznawczych cz³owieka, toczonych w przestrzeni filozofii, psychologii, biologii czy
neuronauki, wyranie dominuj¹ dwa rodzaje stanowisk. Pierwsze skupiaj¹ siê na
kategorii pojedynczego ucielenionego umys³u czy systemu poznawczego, którego procesy poznawcze konstytuowane s¹ dziêki jego interakcji z otoczeniem.
W takim ujêciu procesy poznawcze wyjaniane s¹ w odwo³aniu do relacji indywidualnego umys³u i rodowiska. Drugi rodzaj stanowisk utrzymuje, ¿e wszystkie ludzkie najbardziej imponuj¹ce osi¹gniêcia poznawcze  od z³o¿onych technologii przez symbole jêzykowe i matematyczne a¿ po instytucje spo³eczne  s¹
produktem nie osobników dzia³aj¹cych samotnie, ale jednostek wchodz¹cych
z sob¹ w interakcje2. Mowa tu zatem nie o interakcjach indywidualnych umys³ów z fizycznym otoczeniem, ale o interakcjach spo³ecznych.
Druga linia podzia³u stanowisk w wy¿ej wymienionych dyskusjach wyodrêbnia je w zale¿noci od tego, czy w wyjanieniu zdolnoci poznawczych podkrelaj¹ one ci¹g³oæ pomiêdzy Homo sapiens i jego najbli¿szymi krewnymi  naczelnymi, czy te¿ wskazuj¹ raczej na pewnego typu nieci¹g³oæ ewolucyjn¹
i skupiaj¹ siê na wyj¹tkowoci ludzkiego poznania. Znakomitym reprezentantem
koncepcji, które k³ad¹ nacisk na spo³ecznoæ (kulturowoæ i instytucjonalnoæ)
oraz unikalnoæ zdolnoci poznawczych cz³owieka, jest Michael Tomasello, autor m. in. Kulturowych róde³ ludzkiego poznawania oraz What Makes Human
Cognition Unique? From Individual to Shared to Collective Intentionality3. Szeroki zakres badañ empirycznych Tomasella i jego licznego zespo³u obejmuje psychologiê poznawcz¹, psychologiê rozwojow¹, prymatologiê, psychologiê porównawcz¹, psychologiê ewolucyjn¹ czy psychologiê ekonomiczn¹. W dodatku jest
on znakomicie obeznany z tradycj¹ filozoficzn¹ oraz wspó³czesnymi koncepcja1

W. Sellars, Reply, Synthese 1974, nr 27, s. 460.
M. Tomasello, Dlaczego wspó³pracujemy?, prze³. £. Kwiatek, Copernicus Center Press,
Kraków 2016, s. 25.
3 Odpowiednio: M. Tomasello Kulturowe ród³a ludzkiego poznawania, prze³. J. R¹czaszek, PIW, Warszawa 2002; M. Tomasello, H. Rakoczy, What Makes Human Cognition Unique? From Individual to Shared to Collective Intentionality, Mind & Language 2003, t. 18,
s. 121147.
2
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mi filozoficznymi4, które czêsto stanowi¹ wyjciow¹ siatkê pojêciow¹ i teoretyczn¹ jego w³asnych koncepcji, która w ramach jego  czêsto nowatorskich
 eksperymentów zostaje poddana operacjonalizacji5.
Niniejszy esej nie jest pomylany jako prezentacja koncepcji intencjonalnoci M. Tomasello. Celem jest raczej ukazanie, ¿e zmiana6 istotnych tez w tej¿e
koncepcji autora Historii naturalnej ludzkiego poznania ujawnia, i¿ podstawowe pytania dotycz¹ce podstaw zdolnoci kognitywnych cz³owieka odsy³aj¹ do
zagadnieñ etycznych czy te¿ normatywnych. Strategiê Tomasella mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co: w pierwszym podejciu wyodrêbnia siê wspó³intencjonalnoæ
jako specyficznie ludzk¹ zdolnoæ poznawcz¹, by nastêpnie wskazaæ na element,
który by³ uprzednio nieobecny  na motywacjê do anga¿owania siê w dzia³ania
wymagaj¹ce owej wspólnej intencjonalnoci, co z kolei bêdzie prowadzi³o do
pytania o to, dlaczego w ogóle ludzie wspó³pracuj¹? W tej strategii problemy
dotycz¹ce podstawowych zdolnoci poznawczych  pewnych form intencjonalnoci  sprowadzaj¹ siê do pytañ o podstawy moralnoci i normatywnoci.

4

Por. np. M. Bratman, Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency, Cambridge University Press 1999 i M. Tomasello Rozumienie i wspólnota intencji jako ród³a kulturowego poznawania, (w:) B. Sierocka (red.), Via Communicandi. Wspólnota komunikacyjna
w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroc³aw 2007, s. 260324, a tak¿e L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, t³um. B. Wolniewicz, WN PWN, Warszawa 2000; J. Searle,
The Construction of Social Reality, Free Press, New York 1995; M. Gilbert, On Social Facts,
Princeton University Press 1989; R. Tuomela, The Philosophy of Sociality: The Shared Point of
View, Oxford University Press 2007.
5 Mo¿na powiedzieæ, ¿e Tomasello jest nie tylko psychologiem, ale i filozofem, poniewa¿
wyniki empirycznych badañ przedstawia jako argumenty za b¹d przeciwko pewnym koncepcjom czy zagadnieniom filozoficznym. Dlatego nie ma racji £ukasz Kwiatek, autor t³umaczenia
i Przedmowy do Dlaczego wspó³pracujemy?, kiedy pisze: W przeciwieñstwie do filozofów Tomasello nie snuje jednak swoich rozwa¿añ  niech mi bêdzie wolno u¿yæ tej metafory  siedz¹c
w fotelu z zamkniêtymi oczami i ze stopami zanurzonymi w ciep³ej wodzie nalanej do mosiê¿nej miednicy (s. 6). Ta metafora, choæ barwna, jednak nie jest adekwatna. Znakomita czêæ filozofów, których nazwiska wype³niaj¹ podrêczniki do historii filozofii, by³a równie¿ naukowcami czy badaczami empirycznymi z du¿ymi osi¹gniêciami na tym polu. Z drugiej strony
Tomasello dlatego jest interesuj¹cym badaczem, poniewa¿ jest równie¿ filozofem. Formu³uje on
ogólne tezy nierzadko wykraczaj¹ce poza materia³ empiryczny. Por. I discovered that it is only
in philosophy that people take seriously the social and cultural dimensions of human cognition
and thinking, including its normative structuring. Having borrowed from philosophical theories
of shared intentionality, I have attempted to give back a bit as well, though I understand that
the use of philosophical concepts (sometimes uprooted from their original soil) to explain empirical phenomena may or may not actually make a philosophical contribution (M. Tomasello,
Response to Commentators, Journal of Social Ontology 2016, nr 2(1), s. 123).
6 Na temat owej korekty Tomasello pisze w rozdziale pierwszym: M. Tomasello, Historia
naturalna ludzkiego poznania, prze³. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Copernicus Center Press, Kraków 2015.
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2.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ koncepcje Tomasella ewoluuj¹ i mo¿na dopatrzyæ
siê w nich niewielkiej zmiany akcentów. W tekstach: Kulturowe ród³a ludzkiego poznawania oraz What Makes Human Cognition Unique? g³ównym problemem jest pytanie: dlaczego zdolnoci poznawcze ludzi tak bardzo ró¿ni¹ siê od
zdolnoci naszych najbli¿szych krewnych  naczelnych? Poznaj¹c wiat, cz³owiek tworzy i u¿ywa symboli jêzykowych  w tym z³o¿onych równañ matematycznych; narzêdzi  skomplikowanych technologii oraz praktyk i instytucji  jak
ma³¿eñstwo czy religie7. Jednak inne naczelne nie wytworzy³y jak dot¹d ¿adnych
z tych rzeczy8, pomimo ¿e s¹ tak blisko z nami spokrewnione jak konie z zebrami czy szczury z myszami9.
Do rozwi¹zania owej zagadki Tomasello aplikuje teoriê podwójnego dziedziczenia, argumentuj¹c, i¿ w przypadku zdolnoci poznawczych dziedzictwo biologiczne cz³owieka jest bardzo podobne do wyposa¿enia innych naczelnych. Jedyn¹ istotn¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e ludzie g³êbiej uto¿samiaj¹ siê z cz³onkami swojego
gatunku ni¿ inne naczelne10. Owa ró¿nica poznawcza  w istocie nowa forma
poznania spo³ecznego  umo¿liwia nowe formy uczenia siê, a tym samym skuteczne formy dziedziczenia kulturowego. To w³anie w procesach transmisji kulturowej Tomasello dopatruje siê wyj¹tkowoci poznania ludzkiego. Choæ procesy transmisji kulturowej s¹ doæ powszechnym procesem ewolucyjnym w wiecie
zwierz¹t, to w przypadku ludzi przybieraj¹ postaæ kumulatywnej ewolucji kulturowej, w której istotne s¹ dwa elementy: czynnik wprowadzaj¹cy innowacje
 generuj¹cy pewnego typu wytwory, jak np. symbole, narzêdzia czy praktyki
i instytucje  oraz czynnik stabilizuj¹cy i dystrybuuj¹cy, tzw. efekt zapadki, który odpowiada za wierny przekaz kulturowy. Ciekawym elementem w omawianej teorii jest w³anie podkrelenie tego, ¿e ów pierwszy czynnik nie stanowi
o wyj¹tkowoci zdolnoci poznawczych cz³owieka. Inne naczelne równie¿ podejmuj¹ inteligentne dzia³ania i rozwi¹zuj¹ konkretne zadania poznawcze, jednak¿e przedstawiciele tego samego gatunku nie anga¿uj¹ siê w te formy uczenia siê,
które gwarantowa³yby skuteczne zaistnienie czynnika drugiego, czyli efektu
zapadki i akumulowa³yby oraz dystrybuowa³yby innowacje w postaci tradycji
kulturowych. Tomasello bardzo du¿o miejsca w swych publikacjach powiêca na
ontogenezê (mniej natomiast na filogenezê), tj. opis i badania zdolnoci poznawczych jednostek, które le¿¹ u podstaw procesów zwi¹zanych z powstawaniem
7 Por.: Szacuje siê, ¿e wspólny materia³ genetyczny cz³owieka wspó³czesnego i szympansów wynosi oko³o 99%  M. Tomasello, Kulturowe ród³a ludzkiego poznawania..., s. 9.
8 Oczywicie u¿ywaj¹ czego jako narzêdzi, np. kamienia do roz³upania orzecha, ale raczej ich nie tworz¹.
9 M. Tomasello, H. Rakoczy, op. cit., s. 121.
10 M. Tomasello, Kulturowe ród³a ludzkiego poznawania..., s. 23.
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owych tradycji kulturowych, prowadzone z punktu widzenia psychologii rozwojowej, prymatologii i psychologii porównawczej.
Tak wiêc rozwi¹zanie sformu³owanej powy¿ej zagadki nie polega na postulowaniu w procesie ewolucji cz³owieka »cudownej w³aciwoci« odró¿niaj¹cej
istoty ludzkie od innych gatunków naczelnych11, która zdeterminowa³a specyficznie ludzkie zdolnoci poznawcze, ale raczej na tym, i¿ owe procesy biologicznej adaptacji umo¿liwi³y powstanie pewnej zdolnoci poznawczej, która
 w d³ugotrwa³ych procesach, maj¹cych miejsce w czasie historycznym (nie za
ewolucyjnym), interakcji spo³eczno-kulturowej jednostek i grup  doprowadza³a do powstania wy¿ej wspomnianych unikalnych wytworów cz³owieka. Jak
rzecz ujmuje autor Kulturowych róde³ ludzkiego poznawania: G³ówn¹ tez¹ tej
ksi¹¿ki jest, ¿e to w³anie owe procesy, a nie bezporednio jaka konkretna biologiczna adaptacja, s¹ odpowiedzialne za stworzenie wielu, jeli nie wszystkich,
najbardziej wyró¿niaj¹cych i wa¿nych wytworów i w³aciwoci poznawczych
gatunku Homo sapiens12.
Na czym jednak owo g³êbsze uto¿samianie siê z cz³onkami swojego gatunku polega? Tomasello owe zdolnoci okrela jako zdolnoci z zakresu poznania spo³ecznego, mianowicie zdolnoci jednostki do rozumienia innych cz³onków
w³asnego gatunku jako istot takich jak ona, maj¹cych takie samo ¿ycie wewnêtrzne (intencjonalne i umys³owe)13. Przy czym nie stosuje s³owa intencjonalnoæ
w znaczeniu, w jakim u¿ywa go tradycja filozoficzna od czasów Brentana14, ale
raczej tak, jak to siê utrwali³o w ramach koncepcji naturalistycznych, tzn. jako
szeroko rozumiane dzia³ania nakierowane na pewien cel. W tym znaczeniu dzia³ania intencjonalne nie s¹ wyj¹tkow¹ cech¹ cz³owieka. Tym, co jednak jest w³asnoci¹ charakterystyczn¹ i specyficzn¹ dla zdolnoci poznawczych cz³owieka,
jest wspólna intencjonalnoæ czy te¿ wspó³intencjonalnoæ (shared intentionality, niekiedy we-intentionality): Wspólna intencjonalnoæ, nazywana czasem intencjonalnoci¹ zespo³ow¹, odnosi siê do interakcji opartych na wspó³pracy, których uczestnicy maj¹ wspólny cel (wspólne zobowi¹zanie) i skoordynowane ze
sob¹ zadania i role, jakie musz¹ odegraæ realizuj¹c za³o¿ony cel [...] cele i intencje ka¿dego z uczestników musz¹ zawieraæ w sobie co z celów i intencji drugiego uczestnika interakcji15.
11

Ibidem, s. 20.
Ibidem.
Ibidem, s. 1213.
Por. U. ¯egleñ, Filozofia umys³u. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umys³u,
Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2003. W kwestii wspó³intencjonalnoci jako intencjonalnoci kolektywnej por. D.P. Schweikard, H.B. Schmid, Collective Intentionality, (w:) E.N. Zalta (red.),
The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013 [online] <http://plato.stanford.edu/entries/collective-intentionality/>.
15 M. Tomasello, Rozumienie i wspólnota intencji..., s. 278.
12
13
14
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Tak wiêc wspó³intencjonalnoæ jest zdolnoci¹ do rozumienia i podzielania
intencji osobników konspecyficznych  zdolnoci¹ fundamentaln¹ dla procesów
dziedziczenia kulturowego, która umo¿liwia socjogenezê ró¿nego typu wytworów oraz uczenie siê kulturowe. Czêsto tego typu zdolnoci okrela siê mianem
teorii umys³u, które umo¿liwiaj¹ czytanie umys³u (tzw. mindreading) innych
podmiotów, tj. odnoszenie siê do stanów mentalnych, np. przekonañ i pragnieñ,
i przypisywanie ich innym. W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na dwie kwestie.
Po pierwsze, zdaniem Tomasella, rozumienie przekonañ i pragnieñ jest ontogenetycznie póniejsze od rozumienia i podzielania intencji16. W pierwszym
roku ¿ycia17 dzieci nabywaj¹ zdolnoæ do rozumienia osób jako podmiotów intencjonalnych, która umo¿liwia kulturowe uczenie siê oraz wspó³intencjonalnoæ.
Owa zdolnoæ umo¿liwia równie¿ u¿ywanie symboli w konwencjonalnym, normatywnym i refleksyjnym wymiarze, co pozwala na podzielanie perspektywy
innych podmiotów. Wprowadza ona dziecko równie¿ w rozumienie tego, co mentalne. Jednak¿e w czwartym roku ¿ycia dzieci nabywaj¹ zdolnoæ do rozumienia przekonañ oraz pragnieñ w intencjonalnoci kolektywnej (collective intentionality), które umo¿liwiaj¹ z kolei uchwytywanie takich zjawisk, jak praktyki
i instytucje spo³eczne (np. pieni¹dze czy ma³¿eñstwo), i jest wynikiem anga¿owania siê przez lata z innymi w podzielanie i przyjmowanie ró¿nych perspektyw (perspective shifting) oraz w dyskurs refleksyjny, zawieraj¹cy konstrukcje
wyra¿aj¹ce postawy propozycjonalne18.
Po drugie, opanowanie jêzyka  czyli zdolnoci, w której równie¿ upatruje
siê wyj¹tkow¹ zdolnoæ poznawcz¹ cz³owieka  jest pochodn¹ odczytywania
i podzielania intencji19. Tomasello swoj¹ koncepcjê jêzyka oraz jego akwizycji
sformu³owa³ na podstawie badañ z dziedzin prymatologii, psychologii rozwojowej i psychologii porównawczej, a g³ówne swe idee zawar³ w Constructing
a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition oraz Origins of
Human Communication20. I choæ w omawianej koncepcji jêzyk ma kluczowe
znaczenie dla procesów transmisji kulturowej i tym samym dla powstawania tradycji kulturowych, to jednak w porz¹dku eksplanacyjnym teorii Tomasella sytuuje siê on za wspó³intencjonalnoci¹.
Tomasello k³adzie du¿y nacisk na procesualnoæ w powstawaniu umys³u
i tego, jak jest on nam dany (nasz i innych) do tego stopnia, ¿e odrzuca koncep16
17

Por. ibidem, s. 313.
Poniewa¿ fundamentalna zdolnoæ wspóintencjonalnoci aktywowana jest od dziewi¹tego do dwunastego miesi¹ca ¿ycia, Tomasello jej rozwiniêcie okrela mianem rewolucji dziewi¹tego miesi¹ca.
18 M. Tomasello, H. Rakoczy, op. cit., s. 121.
19 Por. M. Tomasello, Rozumienie i wspólnota intencji..., s. 312.
20 Odpowiednio: M. Tomasello, Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition, Harvard University Press 2003 i Origins of Human Communication, MIT
Press 2008.
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cje natywistyczne, jak np. modularne teorie umys³u. Zdolnoæ do uchwytywania
intencji, a tym samym i rewolucji dziewi¹tego miesi¹ca wyjania za pomoc¹
teorii symulacyjnej21.
W nieco póniejszych publikacjach, np. w tekcie Rozumienie i wspólnota intencji jako ród³a kulturowego poznawania, obok wspó³dzielonej intencjonalnoci jako elementu wyró¿niaj¹cego równy nacisk k³adziony jest na motywacjê w zaanga¿owanie siê w procesy okrelane mianem owej wspó³dzielonej
intencjonalnoci22. Wydaje siê, ¿e ma³pom cz³ekokszta³tnym brakuje motywacji i zdolnoci do uczestniczenia w nawet najbardziej podstawowych formach
dzielenia z innymi stanów psychicznych, pomimo pewnego wyrafinowania
w rozumieniu istotnych aspektów dzia³ania intencjonalnego23.
W ostatnich pracach, np. w Dlaczego wspó³pracujemy?, ten ostatni element,
tj. motywacja, jest w istocie g³ównym tematem jego rozwa¿añ i badañ.

3.
Jak powiedziano, wskazanie na motywacje do anga¿owanie siê w dzia³ania
z podzielan¹ intencjonalnoci¹ prowadzi do pytania: dlaczego wspó³pracujemy?
Odpowiadaj¹c na nie, warto na pocz¹tku zaznaczyæ, ¿e Tomasello pojêcie wspó³pracy (joint activity) przejmuje i dalej poddaje operacjonalizacji od filozofa Michaela Bratmana, który definiuje je nastêpuj¹co: Zamierzamy J wtedy i tylko
wtedy, gdy:
1. (a) Ja zamierzam, abymy J oraz (b) ty zamierzasz, abymy J.
2. Ja zamierzam, abymy J zgodnie i z powodu 1a, 1b oraz pokrywaj¹cych
siê planów podrzêdnych 1a i 1b; ty zamierzasz, abymy J zgodnie i z powodu
1a, 1b oraz pokrywaj¹cych siê planów podrzêdnych 1a i 1b.
3. 1 i 2 s¹ nasz¹ wspólna wiedz¹24.
Na pytanie o to, dlaczego wspó³pracujemy, Tomasello odpowiada, badaj¹c
ontogenezê zdolnoci i motywacji do wspó³dzia³ania u ludzi i pozosta³ych naczelnych oraz formu³uj¹c tezy dotycz¹ce historii naturalnej, ewolucji i antropologii
tego, jak to siê sta³o, ¿e jestemy istotami wspó³pracuj¹cymi. W tym pierwszym
aspekcie pytania, zwi¹zanym z psychologi¹ rozwojow¹, Tomasello przedstawia
21

Por. np. M. Tomasello, Kulturowe ród³a ludzkiego poznawania..., s. 97105.
Por. M. Tomasello, Rozumienie i wspólnota intencji..., s. 307.
Ibidem, s. 293.
24 M. Bratman, Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency, Cambridge
University Press 1999, s. 121: We intend to J if and only if (a) I intend that we J and (b) you
intend that we J. I intend that we J in accordance with and because of 1a, 1b, and meshing subplans of 1a and 1b; you intend that we J in accordance with and because of 1a, 1b, and meshing subplans of 1a and 1b. 1 and 2 are common knowledge between us.
22
23
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dwa modele: Pierwszy to model Jana Jakuba Rousseau, w którym ludzie s¹
z natury sk³onni do pomocy i chêtni do wspó³pracy, a dopiero póniej spo³eczeñstwo ich deprawuje. Drugi to model Tomasza Hobbesa, w którym ludzie s¹
z natury egoistyczni i nie posiadaj¹ sk³onnoci do wspó³pracy, ale dziêki spo³eczeñstwu nabywaj¹ owych zdolnoci. Stanowisko Tomasella jest bli¿sze,
z pewnymi zastrze¿eniami, modelowi pierwszemu25. W istocie wówczas kwestia
tego, dlaczego wspó³pracujemy, przybiera postaæ pytania: czy ludzie z natury
(czy te¿ od urodzenia) s¹ altruistyczni, a jeli tak, to dlaczego? Tak wiêc fundamentalne pytania dotycz¹ce podstawowych zdolnoci poznawczych przybieraj¹
postaæ pytañ o podstawy moralnoci  równie¿ pytañ dotycz¹cych róde³ norm
moralnych i spo³ecznych oraz tego, dlaczego do nich siê stosujemy. Hipoteza
Tomasella, któr¹ on sam nazywa wczeniej Spelke, póniej Dweck26, g³osi, i¿
ów model Rousseau mo¿na opisaæ za pomoc¹ dwóch etapów:
1) etap Spelke: W procesie ontogenezy oko³o pierwszego roku ¿ycia dzieci
naturalnie i spontanicznie wspó³pracuj¹, mimo ¿e nie ucz¹ siê tego od doros³ych.
Mo¿emy to nazwaæ naturaln¹ sk³onnoci¹ do altruizmu.
2) etap Dweck: Oko³o trzeciego roku ¿ycia nastêpuje etap socjalizacji, w którym dzieci ucz¹ siê kulturowych norm spo³ecznych. Zdolnoæ do altruizmu jest
modulowana przez wp³yw takich czynników jak: os¹d danego dziecka dotycz¹cy prawdopodobieñstwa odwzajemnienia jego zachowania przez innych oraz
troska o to, jak zostanie siê ocenionym przez innych27.
Altruizm jest w³asnoci¹ stopniowaln¹, obecn¹ w ró¿nych dziedzinach ludzkiej aktywnoci i mog¹c¹ posiadaæ odrêbne cechy. Tomasello wraz ze swym
wspó³pracownikiem Feliksem Warnekenem na podstawie badañ dokonali podzia³u pojêcia altruizmu na trzy rodzaje czy raczej typy, w zale¿noci od tego, jakiego przedmiotu dotyczy: dóbr, us³ug lub informacji28. Na podstawie ró¿nych ich
uwag mo¿na podaæ wstêpne okrelenia:
(A1) X jest dzia³aniem altruistycznym w dziedzinie dóbr, jeli x jest dzieleniem siê z innymi (lub egzemplifikuje cechê bycia szczodrym).
25 M. Tomasello, Dlaczego wspó³pracujemy?..., s. 31. Na temat ewolucyjnych róde³ moralnoci zob. znakomit¹ ksi¹¿kê autorstwa F. de Wall, Ma³py i filozofowie, prze³. B. Bro¿ek,
M. Furman, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
26 W polskim przek³adzie sformu³owanie early Spelke, later Dweck hypothesis t³umaczy
siê jako wczesna Spelke, pónej Dweck, co sugeruje b³êdnie, jakoby Tomasello odnosi³
w swej koncepcji do wczesnych pism Elizabeth Spelke i póniejszych publikacji Carol
S. Dweck. W istocie chodzi o to, ¿e Tomasello odwo³uje siê do koncepcji tych¿e autorek w ten
sposób, i¿ badaj¹c proces ontogenezy zdolnoci i motywacji do wspó³dzia³ania u ludzi, dzieli go
na dwa etapy: wczesny  oko³o pierwszego roku ¿ycia  stosuje do niego koncepcjê Spelke
oraz póniejszy etap  oko³o trzeciego roku ¿ycia  gdzie zastosowanie ma koncepcja Dweck.
27 M. Tomasello, Dlaczego wspó³pracujemy?, s. 32.
28 Tomasello dodaje, i¿ za ka¿dym z tych typów altruizmu mo¿e kryæ siê inne uzasadnienie
ewolucyjne.

Zagadnienie normatywnych podstaw zdolnoci kognitywnych cz³owieka...

157

(A2) X jest dzia³aniem altruistycznym w dziedzinie us³ug, jeli x jest pomocnym29.
(A3) X jest dzia³aniem altruistycznym w dziedzinie informacji, jeli x jest
pouczaj¹cym.
Tomasello wymienia piêæ racji na rzecz tezy g³osz¹cej, i¿ pomaganie innym
w prostych sytuacjach, jak np. podanie komu przedmiotu, gdy jest poza jego
zasiêgiem, jest naturalnym zachowaniem dla ludzi, tzn. nie jest wynikiem uczenia siê kulturowego czy wp³ywu postaw rodziców. Argumentuj¹c za altruizmem
jako postaw¹ naturaln¹, Tomasello przedstawia seriê eksperymentów przeprowadzonych przez niego i jego wspó³pracowników. Poni¿ej ograniczê siê do samych
koñcowych tez, podsumowuj¹cych wyniki badañ empirycznych, które stanowi¹
racje ku temu, by altruizm uwa¿aæ za naturaln¹ postawê:
1. Wczesne wyst¹pienie takich postaw u dzieci (od czternastego do osiemnastego miesiêca), choæ  jak zaznacza Tomasello  nie jest mocny argument,
poniewa¿ nie mo¿na wykluczyæ, i¿ dzieci pomagaj¹c innym naladuj¹ rodziców.
2. Zachêty i nagrody nie maj¹ wp³ywu na motywacje dzieci do pomagania
innym. Ponadto nawet mog¹ one mieæ odwrotny skutek od zamierzonego
i zmniejszyæ tak¹ motywacjê.
3. Ma³py cz³owiekowate równie¿ anga¿uj¹ siê w pomaganie, zatem takie zachowania mog¹ powstaæ niezale¿nie od ludzkiego rodowiska kulturowego.
4. Dzieci wykazuj¹ sk³onnoæ do pomagania w tym samym wieku i w tych
samych sytuacjach  niezale¿nie od tradycji kulturowych.
5. Tendencja do pomagania innym jest wynikiem naturalnej empatycznej troski (dzieci, które z wiêkszym przejêciem spogl¹da³y na osobê pokrzywdzon¹,
której kto inny zniszczy³ namalowany przez ni¹ obrazek, wykazywa³y wiêksz¹
tendencjê do pomagania osobie pokrzywdzonej)30.
O ile w przypadku pomagania innym jest to cecha wspólna dla szympansów
i dzieci, a w przypadku dzielenia siê z innymi dzieci s¹ du¿o bardziej szczodre
od szympansów, to przypadki informowania s¹ wy³¹czn¹ cech¹ dzieci. Zdaniem
Tomasella, dzieci informuj¹ innych ju¿ w dwunastym miesi¹cu ¿ycia  czyli jeszcze przed opanowaniem jêzyka  przez wskazywanie. Z kolei szympansy i inne
ma³py cz³ekokszta³tne w ogóle niczego innym nie wskazuj¹ i [...] nie u¿ywaj¹
równie¿ ¿adnego innego sposobu komunikacji, by pomocnie przekazywaæ innym
przydatne do czego informacje31. Jeli w badaniach wskazywa³y jaki przedmiot, to robi³y to tylko w trybie rozkazuj¹cym, np. aby przyniesiono im co
do jedzenia. To tak, jakby w ich komunikacji nie mia³a zastosowania zasada kooperacji Paula Gricea, zgodnie z któr¹ inni staraj¹ siê byæ pomocni przez in29

Jako przyk³ad takiej us³ugi Tomasello podaje siêganie po przedmioty, które znajduj¹ siê
poza czyim zasiêgiem.
30 Por. M. Tomasello, Dlaczego wspó³pracujemy?, s. 39.
31 Ibidem, s. 41.
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formowanie mnie i rzeczach istotnych nie dla nich samych, ale dla ich rozmówców32. W rodowisku spo³ecznym szympansów, gdzie du¿¹ rolê odgrywa rywalizacja brakuje im niezbêdnego pod³o¿a, by przeprowadziæ w³aciwe rozumowanie co do istotnoci wskazywania33.

4.
Oczywicie koncepcja Tomasella nie pozostaje bez krytycznego odzewu. Carol S. Dweck, choæ entuzjastycznie siê odnosi do badañ i koncepcji Tomasella,
to jednak przytacza badania, które podwa¿aj¹ w tezie wczeniej Spelke, póniej Dweck etap pierwszy34. W szczególnoci trudna do obrony jest mocna
wersja tezy Tomasella, zgodnie z któr¹ nie istniej¹ takie procesy zachodz¹ce
w pierwszym roku ¿ycia, w których dzieci s¹ wra¿liwe na praktyki, pragnienia
i wartoci doros³ych i staraj¹ siê dzia³aæ w zgodzie z nimi35. Wskazuje równie¿,
i¿ uczenie siê postaw altruistycznych mo¿e przypominaæ wczesne uczenie siê
jêzyka, gdzie dziecko uczy dziêki danym wejciowym, ale nie jest bezporednio nagradzane ani poddawane treningowi36, a tej formy uczenia siê Tomasello
nie uwzglêdni³ w swojej argumentacji.
W¹tpliwoci równie¿ budzi sedno omawianej koncepcji, czyli wspó³dzielona intencjonalnoæ (shared intentionality). Chodzi mianowicie o to, ¿e Tomasello uwa¿a, i¿ jest ona pierwotna wzglêdem jêzyka. W pewnym sensie musi tak
uwa¿aæ, przyjmuj¹c pierwotnoæ tej zdolnoci, jeli póniej chce argumentowaæ
za jej kluczow¹ rol¹ dla wspó³pracy, a nawet dla naszego altruizmu, danego nam
z natury. Gdyby argumentowa³, ¿e to jêzyk jest pierwotny wobec intencjonalnoci, narazi³by siê na ³atwe zarzuty typu: a co z podmiotami, które cierpi¹ na
deficyty zwi¹zane z jêzykiem? czy oznacza to, ¿e nie s¹ zdolne do wspó³pracy?
Tomasello musia³ zatem jako pierwotn¹ ustaliæ zdolnoæ, która predysponuje do
pewnego rodzaju wrodzonoci  nawet jeli rozumianej po prostu jako filogenetyczne dziedzictwo. Jednak autorzy tego zarzutu, jak Derek Bickerton, nie poddaj¹ siê tak ³atwo, argumentuj¹c, ¿e wspó³dzielona intencjonalnoæ i jêzyk koewoluowa³y37. Wykorzystuj¹ oni twierdzenie samego Tomasella, ¿e transmisja
kulturowa mo¿liwa by³a i jest dziêki podzielanym symbolicznym artefaktom, jak
32

Ibidem, s. 45.
Ibidem.
Por. C.S. Dweck, Forum, (w:) M. Tomasello, Dlaczego wspó³pracujemy?, s. 131138.
35 Ibidem, s. 138.
36 Ibidem.
37 Por. D. Bickerton, Language First, Then Shared Intentionality, Then a Beneficent Spiral,
(w:) M. Tomasello, M. Carpenter, J. Call, T. Behne, H. Moll, Understanding and Sharing Intentions: The Origins of Cultural Cognition, Behavioral and Brain Sciences 2005, nr 28, s. 691.
33
34
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znaki jêzykowe czy spo³eczne instytucje38. Innymi s³owy, wed³ug Bickertona,
to jêzyk zapewnia dostêp do wspó³dzielonej intencjonalnoci. Wydaje siê, ¿e
Tomasello ³atwo móg³by wybrn¹æ z tego zarzutu, mówi¹c po prostu, ¿e wspó³dzielona intencjonalnoæ jest konieczna równie¿ do jêzyka tak rozwiniêtego i z³o¿onego, jaki wystêpuje u ludzi, ale nie dla jêzyka w ogóle. Prymitywne formy
jêzyka jako rodka komunikowania siê (np. taniec pszczó³) wystêpuj¹ i bez zdolnoci do intencjonalnoci wspó³dzielonej.
Mimo odpowiedzi Tomasella, kontrargument z jêzyka jest doæ mocny. Stosuje go równie¿ Elizabeth Spelke. Uwa¿a ona, ¿e to w³anie jêzyk jest ród³em
naszych (ludzkich) wyj¹tkowych zdolnoci poznawczych, a nie relacje spo³eczne39. Spelke porównuje zdolnoci poznawcze u niemowl¹t ze zdolnociami wystêpuj¹cymi w tym czasie u innych gatunków. W efekcie tych porównañ wyró¿nia ona piêæ systemów reprezentacji, które u dzieci ludzkich stanowi¹ wiedzê
rdzenn¹. Dotycz¹ one: 1) obiektów materialnych nieo¿ywionych i ich ruchów;
2) intencjonalnych agensów i ich czynnoci skierowanych na cele; 3) punktów
orientacyjnych w otoczeniu i ich wzajemnych geometrycznych relacji; 4) zbiorów obiektów albo zdarzeñ i ich numerycznych relacji porz¹dkowych i arytmetycznych; 5) partnerów spo³ecznych, którzy anga¿uj¹ siê z dzieckiem we wzajemne interakcje40. Owe systemy tworz¹ modu³y, które zasadniczo przez ca³y
rozwój ontogenetyczny pozostaj¹ niezmienne. Jednak mog¹ byæ ³¹czone, co wi¹¿e siê z akwizycj¹ jêzyka. Innymi s³owy, wraz z nabywaniem jêzyka uczymy siê
³¹czyæ ze sob¹ treci sklasyfikowane w poszczególnych modu³ach. Dziêki temu
oko³o drugiego roku ¿ycia nastêpuje progres, który jêzykiem Tomasella mo¿na
nazwaæ rewolucj¹. Tym razem dotyczy ona jednak wydajnoci w sk³adaniu
informacji o obiektach i czynnociach, czyli informacji pochodz¹cych z dwóch
modu³ów. W tym czasie dzieci zaczynaj¹ bardzo dobrze pos³ugiwaæ siê przedmiotami jako narzêdziami. Na tym etapie, czy te¿ po tej rewolucji, nastêpuje wyrana
ró¿nica miêdzy dwulatkami, a m³odszymi dzieæmi i doros³ymi ma³pami41.
Równie mocnym, co kontrargument z jêzyka, zarzutem wobec Tomasella zdaje siê byæ jego odmowa zdolnoci do wspó³dzielenia intencji innym naczelnym.
Niektórzy, jak Christophe Boesch, mówi¹ wrêcz o ignorowaniu przez Tomasella
danych empirycznych dostarczanych chocia¿by przez obserwacjê zachowañ
szympansów w ich naturalnym rodowisku. Boesch powo³uje siê tu na badania
w³asne i kolegów, przeprowadzone na grupie poluj¹cych szympansów42. W ogól38

M. Tomasello, M. Carpenter, J. Call, T. Behne, H. Moll, op. cit., s. 675; D. Bickerton,
op. cit., s. 691.
39 E. Spelke Forum (w:) M. Tomasello, Dlaczego wspó³pracujemy?, s. 152.
40 Ibidem, s. 153.
41 Por. ibidem, s. 159.
42 Ch. Boesch, Joint Cooperative Hunting among Wild, Chimpanzees: Taking Natural Observations, Seriously, (w:) M. Tomasello, M. Carpenter, J. Call, T. Behne, H. Moll, op. cit., s. 692.
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nym dzia³aniu na przyk³adzie polowania mo¿na by³o wskazaæ cztery poddzia³ania, w których szympansy przyjmowa³y odpowiednie role: przewodnika (driver),
blokuj¹cego (blocker), cigaj¹cego (chaser) i ³api¹cego (ambusher). Powodzenie
polowania, czyli zakoñczenie zamierzonego dzia³ania sukcesem, zale¿a³o od
wspó³pracy wszystkich uczestników, wykonania dobrze w³asnego zadania (odegrania w³asnej roli), a to by³o tylko mo¿liwe wtedy, gdy uwzglêdni³o siê dzia³ania innych uczestników, równie¿ poprzez odczytanie ich intencji (co mo¿na rozumieæ jako owe plany podrzêdne w sensie Bratmana). Bosch pyta zatem, czy
to za ma³o, ¿eby mówiæ o intencjonalnoci wspó³dzielonej? W odpowiedzi na to
pytanie Tomasello stosuje wybieg retoryczny, mówi¹c, ¿e nie wiadomo, czy
mamy to do czynienia z intencjonalnoci¹ wspó³dzielon¹, czy te¿ jest to tylko
nasza  ludzka  interpretacja przez pryzmat owej zdolnoci przez nas posiadanej. Innymi s³owy, Tomasello argumentuje, ¿e jedno i to samo zachowanie mo¿e
byæ generowane poprzez odmienne mechanizmy poznawcze, co oznacza, ¿e inny
mechanizm poznawczy le¿y u podstaw polowania szympansów, a inny u ludzi.

5.
Powy¿sza krytyka oparta jest na wybranych koncepcjach i wymienieni autorzy nie s¹ jedynymi, którzy polemizuj¹ z Tomasello. Generalnie mo¿na j¹ podzieliæ na tak¹, która odwo³uje siê do argumentów jêzykowych i na tak¹, która powo³uje siê na szeroko rozumiane uwarunkowania biologiczne. Obydwie jednak
maj¹ charakter porównawczy, w którym zestawia siê ze sob¹ zdolnoci ludzkie
i innych gatunków. Nie jest ona jednak na tyle silna, ¿eby mocno zaszkodziæ koncepcji Tomasella, tym bardziej ¿e krytycy czêsto podkrelaj¹, i¿ zdolnoæ do intencjonalnoci wspó³dzielonej niew¹tpliwie stanowi rdzeñ tego, co ludzkie poznanie czyni wyj¹tkowym, choæ maj¹ oni w¹tpliwoci na przyk³ad co do
porz¹dku eksplanacyjnego tej wyj¹tkowoci.
Choæ stanowisko Tomasella niew¹tpliwie prowokuje do wielu pytañ, to
z pewnoci¹ jego koncepcji nie mo¿na odmówiæ oryginalnoci. £¹czy ona ze
sob¹ psychologiê (m.in. poznawcz¹, rozwojow¹, porównawcz¹, ekonomiczn¹,
ewolucyjn¹,) antropologiê oraz filozofiê. G³ówne pytanie o podstawy zdolnoci
poznawczych cz³owieka (czy szerzej naczelnych) prowadzi w porz¹dku eksplanacyjnym do struktur spo³ecznych oraz intencjonalnoci, te za z kolei do normatywnoci. Tym samym Tomasello wykazuje, i¿ podstawowe pytania o zdolnoci poznawcze znajduj¹ odpowied w pytaniach o ród³a moralnoci
i normatywnoci.
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TELEPISTEMOLOGIA  ZARYS PROBLEMATYKI
Telepistemology  Outline of Issues
S ³ o w a k l u c z o w e: telepistemologia, epistemologia, robotyka, rzeczywistoæ wirtualna, teoria wiedzy, uzasadnione przekonanie.

K e y w o r d s: telepistemology, epistemology,
robotics, virtual reality, theory of knowledge,
justified belief.

Streszczenie

Abstract

Najnowsze technologie, takie jak rzeczywistoæ wirtualna czy zdalne roboty, rodz¹ nowe
w¹tpliwoci natury epistemologicznej. Czy dziêki komputerowym reprezentacjom, cz³owiek jest
w stanie uzyskaæ wiedzê? W sytuacji wiedzy
dostarczanej z dystansu, zaporedniczonej informacji, masowej komunikacji i ataków cybernetycznych odpowied na to pytanie jest niezwykle trudna. Niniejszy artyku³ stanowi zarys
telepistemologii  dziedziny, która podejmuje
próbê wyjanienia podstawowych problemów
epistemologicznych przez pryzmat ich uwik³ania w zaporedniczone komputerowo procesy
poznawcze.

The latest technologies, such as virtual reality or telerobots, raise new epistemological
doubts. Whether through a computer representation, a person is able to get knowledge? In the
case of the knowledge provided at a distance,
mediated information, mass communication and
cyber-attacks, the answer to this question is
extremely difficult. This paper is an outline of
telepistemology, a study which is an attempt to
explain the fundamental epistemological problems through their involvement in computermediated cognitive processes.

Stwierdzenie, ¿e technologia i jej wytwory uzyska³y rangê niezbêdnych elementów konstytuuj¹cych funkcjonowanie wspó³czesnego wiata, nie jest ju¿ dzi
niczym kuriozalnym. Od dawien dawna trwa proces przeobra¿eñ rzeczywistoci
fizycznej, w którym kolejne wynalazki upowszechniaj¹ siê na tyle mocno i szybko, i¿ staj¹ siê czym w rodzaju protez rozszerzaj¹cych mo¿liwoci wczeniej
silnie okrelonego przez sw¹ naturê cz³owieka. Kadry z filmu 2001: Odyseja
kosmiczna Stanleya Kubricka stanowi¹ trafne wyobra¿enie spotkania ludzkiej
pomys³owoci z d¹¿eniem do prze³amywania biologicznie okrelonych granic.
Koæ  bêd¹ca symbolem pierwszego, niezwykle prostego narzêdzia  przeobra-
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¿a siê w toku dziejów w nowoczesny i skomplikowany uk³ad umo¿liwiaj¹cy
cz³owiekowi woja¿e w kosmosie. Proces nieustannych przeobra¿eñ techniki, tak
spektakularnie zarysowany w dziele amerykañskiego re¿ysera, pozwala na dowiadczanie wczeniej niedostêpnych przestrzeni. Wynalazki takie jak teleskop
czy mikroskop pozwoli³y cz³owiekowi wyraniej obserwowaæ otaczaj¹cy go
wiat, co przynios³o efekt w udoskonaleniu naukowych hipotez. Dziêki wynalezieniu ko³a, skonstruowaniu dyli¿ansów, poci¹gów, samochodów, samolotów,
a ostatecznie te¿ pojazdów kosmicznych przestrzeñ, w której bytuje cz³owiek,
sta³a siê ³atwiejsza do przebycia, a niektóre bariery, których wczeniej nie sposób by³o pokonaæ, skutecznie zniesiono. Za jeden z ostatnich etapów w eksploracyjnej podró¿y ku nowym poznawczym l¹dom mo¿na uznaæ komputer oraz
ufundowany na jego bazie Internet, czyli globaln¹ sieæ komunikacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ wymianê danych (w czasie rzeczywistym) miêdzy prawie ka¿dym zak¹tkiem ziemskiego globu. Proces ten zwieñcza powstanie wczeniej niewystêpuj¹cego fenomenu rzeczywistoci wirtualnej1. cie¿ka wytyczona przez cz³owieka
zaopatrzonego w tak ró¿norodne i skomplikowane wynalazki, okazuje siê na tyle
krêta, i¿ prowadzi do wielu w¹tpliwoci natury ontologicznej, epistemologicznej
i etycznej. W tych warunkach filozofia znajduje nowe pole do refleksji, pole
nakrelone egzystencj¹ cz³owieka w tak silnie przeobra¿onym przez technologiê
wiecie. W ten sposób powstaje te¿ nowy paradygmat w obrêbie teorii poznania
 paradygmat telepistemologii2. Celem niniejszego artyku³u jest jego ogólna analiza
oraz próba nakrelenia dalszych mo¿liwych kierunków badañ w jego zakresie.
1 Rzeczywistoæ wirtualna (virtual reality) to termin budz¹cy wiele kontrowersji. Ukuty
zosta³ przez Jarona Laniera, cyberpunkowego cz³owieka renesansu: artystê, designera, muzyka, filozofa. W roku 1984 za³o¿y³ on przedsiêbiorstwo VPL Research, które produkowa³o okulary (Eyephones) i rêkawice (DataGlove), które póniej wykorzystywano w systemach rzeczywistoci wirtualnej. Bra³ ponadto udzia³ w przygotowaniu wirtualnego rodowiska Second Life
oraz czujnika ruchu Kinect znajduj¹cego zastosowanie w konsolach Xbox. Wyra¿enie rzeczywistoæ wirtualna, choæ bardzo popularne, czêsto traktowane jest jako oksymoron, dlatego
w literaturze u¿ywa siê innych terminów: artificial reality (Myron Krueger), virtual realism
(Michael Heim), virtual environment (u¿ywane w NASA i MIT), virtual worlds (University of
North Caroline oraz University of Washington), cyberspace (William Gibson  autor powieci
Neuromancer), parallel universe (Michael Benedict), cyber world (Hans Moravec), virtual realm (Margaret Morse), synthetic environments (William R. Sherman i Alan B. Craig), infosphere (Luciano Floridi), electronic realis (Micha³ Ostrowicki). W niniejszym artykule korzystam
z najpopularniejszego pojêcia  virtual reality, choæ zdajê sobie sprawê z pewnych trudnoci,
jakie ze sob¹ niesie. Mimo wszystko warto zwróciæ uwagê, ¿e na tyle mocno wniknê³o ono do
wiadomoci u¿ytkowników, i¿ ka¿da próba jego modyfikacji mo¿e siê spotkaæ z oporem i trudnociami w komunikacji (szumem komunikacyjnym).
2 W lad za Kenem Goldbergiem stosujê w artykule termin telepistemologia (telepistemology). Z kolei Stephen Wilson u¿ywa pojêcia tele-epistemology  w Polsce pojawiaj¹cego siê w monografii Marka Hetmañskiego. Zob.: K. Goldberg (red.), The Robot in the Garden. Telerobotics
and Telepistemology in the Age of the Internet, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001;
S. Wilson, Information Arts. Intersections of Art., Science, and Technology, MIT Press, Cambridge 2002; M. Hetmañski, Epistemologia informacji, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
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Teoria poznania
Aby przeprowadziæ dok³adny przegl¹d problematyki telepistemologicznej,
nale¿y odwo³aæ siê do tradycji rozwa¿añ w zakresie epistemologii. Wszak telepistemologia stanowi jedynie pewn¹ nadbudowê klasycznie pojmowanej teorii
poznania, a dylematy, które nurtuj¹ epistemologów od pokoleñ, wracaj¹ w nieco
zmodyfikowanej formie w obliczu zmian spowodowanych kumulacj¹ technologicznych urz¹dzeñ. Mówi¹c krótko i w lekko metaforycznym tonie  fundament
badawczy wypracowany przez teoriê poznania pozostaje bez wiêkszych zmian;
jest swoistym cia³em, które odziewa siê w nieco odmienny, uszyty na bazie najnowszych technologii kostium.
Jak wskazuje Micha³ Hempoliñski, pocz¹tki badañ epistemologicznych
tkwi¹ ju¿ w filozoficznym odró¿nieniu wiata rzeczywistego  takiego, jaki on
jest sam w sobie niezale¿nie od cz³owieka  i wiata zjawisk dostêpnych cz³owiekowi w jego dowiadczeniu zmys³owym3. Otaczaj¹cy wiat, ale równie¿
 co warto zaznaczyæ  wiat, którego cz³owiek jest nieod³¹cznym elementem,
poprzez nieustanne przeobra¿enia wp³ywa na epistemologiczn¹ refleksjê nad poznaniem i wiedz¹, na kwestiê prawdy, zagadnienia róde³ i granic ludzkiego poznania. Czym jest zatem poznanie? Zdaniem Kazimierza Ajdukiewicza, poznaniem nazywa siê zarówno pewne akty poznawcze, jak i rezultaty poznawcze.
Aktami poznawczymi s¹ pewne czynnoci psychiczne, jak np. spostrzeganie,
przypominanie, s¹dzenie, a dalej takie, jak rozwa¿anie, rozumowanie, wnioskowanie i inne. Jako przyk³ad rezultatów poznawczych s³u¿yæ mog¹ twierdzenia
naukowe. Twierdzenia naukowe nie s¹ czynnociami psychicznymi, wiêc nie
nale¿¹ do aktów poznawczych4.
Przedmiotem badañ epistemologii s¹ zarówno akty, jak i rezultaty poznawcze. W przypadku aktów poznawczych dzieli ona swój przedmiot z psychologi¹,
choæ obie dziedziny wiedzy maj¹ ró¿ne badawcze cele. Psychologii chodzi o faktyczny przebieg procesów psychicznych, ich klasyfikacjê i wykrycie praw kieruj¹cych ich przebiegiem. W teorii poznania celem jest za, zdaniem Ajdukiewicza, poddawanie aktów i rezultatów poznawczych ocenie pod k¹tem ich
prawdziwoci i fa³szywoci oraz pod k¹tem ich uzasadnienia. Teoria poznania
zajmuje siê ponadto problemem wiedzy. Epistemologia, wed³ug jednego z amerykañskich kompendiów, to badania nad wiedz¹ i uzasadnionym przekonaniem.
Udzia³em w tym badaniu jest poszukiwanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
Czym jest wiedza? Co wiemy? Co oznacza, ¿e przekonanie jest uzasadnione?
Które z naszych przekonañ s¹ uzasadnione?5. Najpopularniejsze ujêcie klasycz3 M. Hempoliñski, Filozofia wspó³czesna. Wprowadzenie do zagadnieñ i kierunków, PWN,
Warszawa 1989, s. 349350.
4 K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 27.
5 M. Steup, An Introduction to Contemporary Epistemology, Prentice-Hall, Upper Saddle
River 1998, s. 1.

166

Tomasz Walczyk

nej koncepcji wiedzy mówi, i¿: Osoba O wie, ¿e p, zawsze i tylko wtedy, gdy:
(1) O jest przekonana, ¿e p; (2) to, ¿e p jest prawd¹; (3) przekonanie osoby O,
¿e p, jest uzasadnione6.
Jednym z najszerzej dyskutowanych wspó³czenie problemów naruszaj¹cych
podstawy klasycznej koncepcji wiedzy jest problem Gettiera7. Ujawnia on, ¿e
trzy wymienione wy¿ej warunki nie s¹ wystarczaj¹ce. Problem ten stanowi t³o
wspó³czesnych dociekañ na temat wiedzy. W¹tpliwoci poruszone przez Gettiera wzmacniane s¹ przez fakt, ¿e technologia w coraz wiêkszym stopniu poredniczy w wymianie informacji  cz³owiek zdobywa informacje w coraz silniej
zaporedniczonych przez technologiê relacjach, a niekiedy nie potrafi ju¿ uzyskaæ informacji samodzielnie, bez udzia³u urz¹dzeñ. Ryzyko iluzji i fa³szerstwa
wzrasta wraz z kolejnymi stopniami rozwoju technologicznego. Kiedy osoba O
otrzyma list (napisany na kartce papieru) bezporednio od osoby N, mo¿e byæ
praktycznie pewna, ¿e list zosta³ napisany w³anie przez tê osobê. Dodatkowymi elementami upewniaj¹cymi osobê O mo¿e byæ styl, w jakim napisany zosta³
list oraz charakter pisma. Ryzyko fa³szerstwa wzrasta na kolejnych stopniach:
w przypadku wysy³ki listu tradycyjn¹ poczt¹ (poredniczy rodek transportu i listonosz), wysy³ki e-mailem lub za pomoc¹ popularnych serwisów internetowych
(nadawc¹ mo¿e byæ w ostatecznoci nawet obca osoba, np. z³oliwy haker kradn¹cy i fabrykuj¹cy dane; w licie takim nie sposób te¿ rozpoznaæ charakteru pisma osoby N). W wyniku technologicznego zaporedniczenia wzrastaj¹ ludzkie
mo¿liwoci poznawcze, ale wyranie ronie te¿ ryzyko oszustwa. W wyniku
grób tego typu zasadna zdaje siê byæ próba ukazania podstawowych problemów
epistemologicznych w nowym telepistemologicznym wietle. Tego kroku wymaga wzrastaj¹ca presja ze strony swoistego wysypu wynalazków, w g¹szczu których coraz bardziej niknie cz³owiek i jego ukszta³towane w wyniku ewolucji
uwarunkowane biologicznie moce poznawcze8.

6

Za ród³o klasycznej koncepcji wiedzy uznaje siê dialog Platona Teajtet. Zob. K. Paprzycka, Pojêcie wiedzy, (w:) R. Ziemiñska (red.), Przewodnik po epistemologii, WAM, Kraków
2013, s. 122
7 Zob. E. Gettier, Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedz¹?, prze³. J. Hartman i J. Rabus, Principia 1990, nr 1, s. 9396.
8 Wszelkie analizy dotycz¹ce opisywanych zjawisk dokonane zostan¹ zgodnie z za³o¿eniami realizmu bezporedniego. Stanowisko to zak³ada: a) istnienie przedmiotów w przestrzeni fizycznej; b) przedmioty te s¹ spostrzegane i dostêpne ró¿nym zmys³om; c) s¹ one dostêpne ró¿nym obserwatorom; d) przedmioty te, kiedy nie s¹ spostrzegane, maj¹ podobne w³asnoci do
tych, jakie posiadaj¹ w trakcie ich obserwacji; e) aby zaistnieæ, percepcja wymaga przyczynowego oddzia³ywania ze strony spostrzeganego przedmiotu; f) percepcja dostarcza nam zazwyczaj
wiarygodnej informacji na temat postrzeganego przedmiotu. Pewien problem dla zwolenników realizmu bezporedniego, zarysowuj¹cy siê w perspektywie rozwoju technologii cyfrowych, mog¹
stanowiæ za³o¿enia, ¿e spostrzeganie przedmiotów zewnêtrznych jest bezporednie (zw³aszcza
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Robot w ogrodzie, robot na Marsie
W pracy zbiorowej nosz¹cej tytu³ The Robot in the Garden. Telerobotics and
Telepistemology in the Age of the Internet autorzy podejmuj¹ problematykê epistemologiczn¹ z perspektywy podmiotu poznawczego otoczonego i wspomaganego przez ró¿norodne wytwory techniki, takie jak komputery, Internet, teleroboty itp. Niektóre z naszych najbardziej wp³ywowych technologii: teleskop,
telefon, telewizjê opracowano, aby dostarczaæ wiedzy z dystansu. [...] Specjalici u¿ywaj¹ telerobotów do aktywnego eksplorowania rodowisk takich jak Mars,
Titanic czy Czarnobyl. Personel wojskowy w coraz wiêkszym stopniu stosuje
rozpoznawcze drony i telerobotyczne pociski. W domu mamy piloty do drzwi
gara¿owych, alarmu samochodowego i telewizji9. Nowoczesne technologie
z powodzeniem przeniknê³y do ludzkiej codziennoci, staj¹c siê jednym z wyznaczników jakoci ¿ycia. Nie s¹ ju¿ jedynie domen¹ instytucji takich jak wojsko, uczelnie wy¿sze czy urzêdy pañstwowe, ale na sta³e zagoci³y w prywatnych
domach, pomagaj¹c w codziennych czynnociach, staj¹c siê niejako oknami na
wiat, przez które przep³ywa wiat³o informacji. Mo¿na je te¿ uznaæ za podstawê rozwoju zupe³nie nowych, niespotykanych dot¹d form ludzkiej aktywnoci.
Wystarczy wspomnieæ o popularnych grach komputerowych, które przyci¹gaj¹
przed ekrany u¿ytkowników z ca³ego wiata, aby mogli zaspokoiæ chêæ przygody dziêki interaktywnej podró¿y pod postaci¹ wirtualnych awatarów.
Jak ³atwo dostrzec, nowoczesne technologie to zró¿nicowana dziedzina, do
której nale¿¹ wytwory w pe³ni nale¿¹ce do wiata fizycznego, jak komputery czy
zdalnie sterowane roboty, tudzie¿ urz¹dzenia pomocnicze, tzn. piloty, klawiatury, myszki komputerowe, okulary VR. Wymieniæ te¿ nale¿y wytwory nale¿¹ce
do sfery wirtualnej, wobec której wiat fizyczny stanowi ontyczne pod³o¿e, czyli Internet, rodowiska rzeczywistoci wirtualnej, takie jak gry komputerowe
i ró¿norodne symulatory (np. lotu, ciê¿arówki itp.). Internet, zdaniem Goldberga, rozszerza na wielk¹ skalê zasiêg i pole ludzkiego widzenia, udostêpniaj¹c
mnogoæ transmisji na ¿ywo z miejsc rejestrowanych za pomoc¹ kamer rozsianych po ca³ym globie. Sieæ internetowa umo¿liwia nie tylko obserwowanie, ale
równie¿ nowe formy dzia³ania na odleg³oæ: Telerobotyczne urz¹dzenia mog¹
byæ bezporednio kontrolowane przez Internet. Ze swojego pulpitu ka¿dy mo¿e
cyfrowych reprezentacji realnych obiektów) oraz ¿e przedmioty te istniej¹ w sposób ci¹g³y (w¹tpliwoci odnosiæ siê mog¹ do obiektów czysto wirtualnych). Nie zmienia to jednak istotnego
za³o¿enia, ¿e percepcja dotyczy przedmiotów bytuj¹cych niezale¿nie od obserwatora (np. powierzchnia Marsa czy wirtualna sfera dzia³añ przedstawiona w grze komputerowej). Na potrzeby spójnoci artyku³u pomijam z³o¿on¹ problematykê sporu miêdzy realizmem bezporednim
i porednim. Zob. J. Woleñski, Epistemologia. Wiedza i poznanie. Tom II, Aureus, Kraków 2001,
s. 60.
9 K. Goldberg, (w:) K. Goldberg (red.), The Robot in the Garden..., s. 3.
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teraz przy pomocy Internetu uk³adaæ klocki w odleg³ym laboratorium lub, jak sugeruje tytu³ tej ksi¹¿ki  pielêgnowaæ odleg³y ogród10. Telegarden11 to projekt
Kena Golberga, w którym robot sterowany zdalnie przez u¿ytkowników sieci pielêgnuje niewielk¹ grz¹dkê ziemi i rosn¹ce na niej roliny. Inicjatywa ta otwiera
pole do wielokierunkowego namys³u. Mo¿na j¹ potraktowaæ jako wstêp do teoretycznych za³o¿eñ telepistemologii, w której na czo³o wysuwaj¹ siê kwestie
wiedzy uzyskanej z dystansu, dostêpu, podmiotowoci, zaporedniczenia, autorytetu i autentycznoci. Zdecentralizowany charakter Internetu, który jak pisze
Goldberg, zaprojektowany zosta³, aby zapewniæ niezawodnoæ przez unikanie
scentralizowanego autorytetu, zwiêksza jednoczenie mo¿liwoci oszustwa. Wiele kamer internetowych i telerobotycznych systemów zosta³o ujawnionych jako
fa³szerstwa, które dostarczaj¹ niewiadomym u¿ytkownikom uprzednio nagrane
obrazy, zamaskowane jako materia³ filmowy na ¿ywo. Mo¿liwoæ oszustwa jest
w przypadku Internetu nieod³¹czna i szczególnie wyrana w kontekcie telerobotyki12.
Internet zapewnia u¿ytkownikom powszechny dostêp i choæ rozszerza ludzkie zdolnoci do pozyskiwania informacji, prowadzi do kumulacji b³êdu, oszustwa i fa³szu, brakuje bowiem odniesienia do zaufanego, zinstytucjonalizowanego autorytetu. Zgodnie z intuicj¹ Marshalla McLuhana, jednoczenie rozszerza
i odcina13. Telepistemologia wzrasta wiêc w rodowisku powszechnego i zaporedniczonego dostêpu do informacji, w rodowisku, w którym reprezentacje
obiektów (realnych i wirtualnych) s¹ w wysokim stopniu podatne na manipulacje
i oszustwa. Figura kartezjañskiego z³oliwego demona mo¿e przejæ tym samym
metamorfozê ku figurze z³oliwego hakera, zwodz¹cego internautów i produkuj¹cego fa³sz na skalê trudn¹ do wykrycia. W¹tpliwoci Kartezjusza reaktywuj¹ siê
tym samym w nowej ods³onie.
Hubert Dreyfus porusza problematykê kartezjañskiego sceptycyzmu i na jego
bazie formu³uje krytyczn¹ analizê zjawisk dotycz¹cych zaporedniczonego dostêpu do wiata zewnêtrznego. Przywo³uje dystopijn¹ wizjê angielskiego prozaika, Edwarda Morgana Forstera, zarysowan¹ w noweli The Machine Stops: Pisarz przewidywa³ przysz³oæ, w której ludzie na ca³ym wiecie dziêki elektronice
bêd¹ w stanie pozostawaæ w kontakcie ze wszystkim. Siedzieliby w swoich pokojach przez ca³e ¿ycie, mówili i widzieli innych, jak równie¿ otrzymywali opie10
11

Ibidem.
Telegarden to projekt, który powsta³ w roku 1994 na University of Southern California.
Jego koordynatorami byli Ken Golberg i Joseph Santarromana. W latach 19962004 eksperyment przeniós³ siê do Ars Electronica Center w Linzu. Telegarden mo¿na potraktowaæ jako pole
spotkania filozofii, sztuki interaktywnej oraz nowoczesnej in¿ynierii.
12 Ibidem.
13 Przyk³adem mog¹ byæ popularne i upowszechniane w Internecie blogi, obrazy, memy,
które prezentuj¹c informacje z ró¿nych dziedzin, s¹ czêsto niezweryfikowane, co w konsekwencji i paradoksalnie prowadziæ mo¿e do produkowanego na masow¹ skalê fa³szu.
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kê medyczn¹ dziêki odleg³ym robotom itd. Oczywicie, rozwijaliby blade, niezdarne cia³a, których nienawidziliby, a przy tych rzadkich okazjach, kiedy spotykaliby siê twarz¹ w twarz, uznawano by za wielkie faux pas dotkniêcie lub
bycie dotkniêtym przez inn¹ osobê14. Dreyfus twierdzi, ¿e jestemy bliscy spe³nienia tej, mówi¹c delikatnie, nieprzyjemnej wizji. Ludzie porwani przez technologiczny wir s¹ w stanie praktycznie w tym samym czasie nad¹¿aæ za specjalistyczn¹ wiedz¹ naukow¹, robiæ zakupy, przeprowadzaæ badania, komunikowaæ
siê z bliskimi, poznawaæ nowych ludzi, korzystaæ z gier komputerowych i zdalnie sterowaæ robotami, a wszystko to bez wychodzenia z domu: Kiedy jestemy
zaanga¿owani w te czynnoci, nasze cia³a zdaj¹ siê nie byæ niezbêdne, a dziêki
teleobecnoci nasze umys³y zdaj¹ siê rozprzestrzeniaæ siê po ka¿dym zak¹tku
wszechwiata15.
Przeprowadzaj¹c krytykê najnowszych technologii, Dreyfus zwraca uwagê,
i¿ w poczuciu prawie boskiej kontroli i wszechwiedzy ujawnia siê z innej strony widmo wiedzy zaporedniczonej, wywiedzionej z tego, co cz³owiek widzi na
ekranie i s³yszy na g³onikach. A jeli audiowizualne dane odpowiadaj¹ za tworzenie iluzji wiata? Nawet jeli nasz kontakt z rzeczywistoci¹ by³by tak bardzo kruchy, mo¿na odwo³aæ siê w ostatecznoci do koncepcji dualizmu Kartezjusza i prawdziwego dostêpu do w³asnego, prywatnego dowiadczenia. Zdaniem
Dreyfusa, dystynkcja miêdzy rzecz¹ myl¹c¹ (res cogitans) a rzecz¹ rozci¹g³¹
(res extensa) to wyj¹tkowo nietrafna hipoteza prowadz¹ca do zakwestionowania
istnienia wiata zewnêtrznego. Kartezjusz wnioskowa³, ¿e wszystko, czego mo¿emy byæ pewni, to zawartoæ naszych w³asnych umys³ów, nasze prywatne i subiektywne dowiadczenia16. Przez wiele lat podejcie to dominowa³o w epistemologicznej refleksji nad poznaniem i dopiero w drugiej po³owie XX wieku
wiêkszoæ filozofów opuci³a kartezjañski obóz na rzecz stanowiska, ¿e podstawowa relacja cz³owieka ze wiatem jest bezporednia i niezaporedniczona17.
Obecnie jednak w wyniku powszechnego dostêpu do sieci i teletechnologii (telefonia, telewizja, telekonferencje, telerobotyka itp.), w sytuacji, kiedy ludzka percepcja jest w coraz wiêkszym stopniu zaporedniczona, powracaj¹ w¹tpliwoci,
które nurtowa³y Kartezjusza. Dreyfus twierdzi, ¿e udostêpnione przez teletechno14

H. Dreyfus, Telepistemology: Descartess Last Stand, (w:) K. Goldberg (red.), The Robot in the Garden..., s. 49.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 52.
17 Za prekursorów tego podejcia, Dreyfus uznaje Williama Jamesa i Johna Deweya, a nastêpnie Martina Heideggera i Maurice Merleau-Pontyego oraz Johna Austina i Ludwiga Wittgensteina. Heidegger zwróci³ uwagê, i¿ Kartezjusz w swej s³ynnej maksymie Mylê, wiêc jestem zbyt wiele uwagi powiêci³ zwrotowi mylê, zaniedbuj¹c jestem. Donald Davidson
twierdzi³ za, ¿e idea kartezjañskiego podmiotu nie ma sensu, gdy¿ treæ psychiczna mo¿e mieæ
znaczenie, o ile ma przyczynowy zwi¹zek w zewnêtrznym wiatem przedmiotów i innych ludzi.
Zob. ibidem, s. 53.
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logiê reprezentacje wiata fizycznego mog¹ byæ zawsze podawane w w¹tpliwoæ,
a sceptycyzm zdaje siê byæ wyj¹tkowo rozs¹dnym stanowiskiem z uwagi na coraz powszechniejsze technologiczne protezy wspomagaj¹ce ograniczony kontakt
z rzeczywistoci¹.
Wiele w tym z pewnoci¹ racji, pytanie tylko, czy nie jest to zbyt skrajna
krytyka wymienionych technologii i wiedzy zdobytej za ich porednictwem.
Wszak wiele relacji ufundowanych na ich gruncie nie jest jedynie czyst¹ iluzj¹
czy nic niewart¹ mrzonk¹. Mo¿na za³o¿yæ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e
jeli internauta zamówi wieczne pióro w sklepie internetowym, kto mu je najpewniej dostarczy. Internet stanowi w tym wypadku platformê porednicz¹c¹
miêdzy rzeczywistoci¹ fizyczn¹ i wirtualn¹, za reprezentacja wiecznego pióra
jest niezbêdna, aby kupuj¹cy móg³ w prosty sposób zorientowaæ siê, czy o ten
konkretnie model towaru mu chodzi. Niezwykle wa¿n¹ kategori¹ telepistemologii, która uzyskuje w tym przypadku miano wrêcz kanonicznej, jest kategoria
autorytetu. Jeli sklep internetowy zyska³ uznanie jako rzetelny i godny zaufania, to sw¹ mark¹ wywietlon¹ na ekranie firmuje jednoczenie jakoæ us³ugi.
Problemem zarysowuj¹cym siê w kontekcie rozwoju Internetu i pewn¹ przeciwwag¹ wobec kategorii autorytetu mog¹ byæ kategorie z³oliwego oprogramowania czy z³oliwego hakera. Serfowanie w sieci mo¿e bowiem okazaæ siê wyj¹tkowo kolizyjn¹ podró¿¹. Instytucje s¹ jednak w stanie zabezpieczaæ siê przed
tego typu atakami, co równie¿ wp³ywa na stopieñ ich rzetelnoci oraz pewnoci
potrzebnej u¿ytkownikowi Internetu.
Nieco inaczej sprawa wygl¹da w przypadku teleobecnoci18. Wemy na przyk³ad ³azika Curiosity, który dostarcza materia³ów badawczych z Marsa, doæ odleg³ej planety (choæ w skali znanego wszechwiata dystans ten jest niewielki).
Obecna technologia umo¿liwiaj¹ca podró¿e kosmiczne nie pozwala ludziom na
tak wymagaj¹ce eskapady. Kontakt bezporedni z Marsem jest wiêc niemo¿liwy,
a zatem telerobot przyczynia siê do uzyskania jakichkolwiek danych o odleg³ym
l¹dzie, który jeszcze do niedawna by³ ród³em inspiracji dla pisarzy i filmowców
zauroczonych wyobra¿eniami o inteligentnej rasie Marsjan19. Dziêki technologii
wysy³ania telerobotów i przesy³ania danych uzyskane informacje stanowi¹ jeden
z istotnych czynników udoskonalaj¹cych hipotezy na temat otaczaj¹cego nas
wiata. Rzecz jasna, nadal istnieje niebezpieczeñstwo manipulacji i oszustwa,
a kategoria autorytetu (w tym przypadku mowa o NASA) zmaga siê grobami
wycieku i modyfikacji danych, zainfekowania serwerów itp. Instytucje potrafi¹
siê jednak do pewnego stopnia przed takimi atakami chroniæ. Reasumuj¹c, mo¿na uznaæ, ¿e opisany rodzaj teleobecnoci znacznie rozszerza ludzkie pole widzenia (jego zakres), jednoczenie zuba¿aj¹c jakociowo percepcjê do dwóch
18
19

Zjawisko to opisane zostanie dok³adniej w dalszej czêci artyku³u.
Dzi podobne motywy fabularne zdaj¹ siê byæ wyj¹tkowo naiwne.
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zmys³ów (wzrok, s³uch)  opieraj¹cych siê ponadto na os³abionych i cyfrowo
generowanych projekcjach realnoci. Nie wszystko jednak jest czyst¹ iluzj¹
i czêæ pozyskanych w ten sposób danych, mimo ryzyka fa³szerstwa czy niekompletnoci, oddaje zapewne pewien faktyczny stan rzeczy.

Rzeczywistoæ wirtualna jako nowy elektroniczny wiat
Inaczej podejæ nale¿y do fenomenu rzeczywistoci wirtualnej, która nie przekazuje ju¿ reprezentacji wiata fizycznego, a tworzy alternatywne sfery wirtualne, które nie maj¹ wiêkszego zwi¹zku z realnoci¹, prócz swej ontycznej podstawy w postaci komputera, modemu oraz u¿ytkownika, którego decyzje
przekazywane za pomoc¹ stosownego interfejsu wp³ywaj¹ na wirtualne zdarzenia. Catherine Wilson przeprowadza dok³adn¹ analizê rodzajów percepcji, co
mo¿e znaleæ zastosowanie w przypadku badania zjawiska rzeczywistoci wirtualnej. Mówi¹c o zacieraniu siê fikcji z rzeczywistoci¹, uznaje, i¿ wiat realny
i wiaty fikcyjne nie s¹ emocjonalnie, psychologicznie i moralnie wyizolowane od
siebie [...] nasze codzienne dowiadczenie jest przez fikcjê przesi¹kniête20. Bazuj¹c na tym, wyró¿nia kolejno kategorie dowiadczenia werydycznego i niewerydycznego, kategorie dowiadczenia bli¿szego i zaporedniczonego, zwyk³ej
percepcji oraz halucynacji i iluzji, a w konsekwencji rozwa¿añ nad rzeczywistoci¹ wirtualn¹  kategoriê telefikcyjnego dowiadczenia.
Bli¿sze dowiadczenie polega na dowiadczaniu lub oddzia³ywaniu na przedmiot bezporednio, z pierwszej rêki (np. ucisk d³oni innego cz³owieka, ogl¹danie obrazu w muzeum), nie za przez wygenerowane obrazy i reprodukcje.
Zaporedniczone za odnosi siê do dowiadczania i oddzia³ywania na przedmiot
w drodze operowania zestawem transmitowanych sygna³ów innych ni¿ te dostarczane poprzez ludzkie zmys³y (np. rozmowa przez telefon, ogl¹danie obrazu za
porednictwem telewizji). Zwyk³a percepcja to z kolei bliskie dowiadczenie realnego zdarzenia lub przedmiotu, który wp³ywa przyczynowo na dowiadczaj¹cego i mo¿liwoæ bezporedniego oddzia³ywania na realny przedmiot. W przeciwieñstwie do zwyk³ej percepcji halucynacja i iluzja to bliskie dowiadczenie
czego, co nie istnieje, w³¹czaj¹c w to dowiadczenia w³asnej podmiotowoci.
Percepcja zaporedniczona to za dowiadczanie realnego zdarzenia lub przedmiotu, który nie jest bli¿szy; zaporedniczona podmiotowoæ to dzia³anie na realny przedmiot z dystansu21. Wilson wyró¿nia na bazie tej klasyfikacji katego-

20 C. Wilson, Vicariousness and Authenticity, (w:) K. Goldberg (red.), The Robot in the
Garden..., s. 76.
21 Ibidem, s. 79.
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riê dowiadczenia telefikcyjnego, znajduj¹cego odniesienie w rodowiskach rzeczywistoci wirtualnej. Jest to zaporedniczone dowiadczenie przedmiotu, który nie istnieje i zdarzeñ, które nie wyst¹pi³y22. B³êdem Wilson zdaje siê byæ
okrelenie dowiadczeñ telefikcyjnych jako niewerydycznych, uto¿samienie intersubiektywnie dostêpnego wiata wirtualnego ze sfer¹ dowiadczeñ typowo niewerydycznych, takich jak halucynacje. Kolejn¹ luk¹ opisanej klasyfikacji jest
w³¹czenie w zakres telefikcyjnych dowiadczeñ tak ró¿norodnych czynnoci, jak
czytanie ksi¹¿ki, ogl¹danie filmu, s³uchanie opowieci i zmagania w grze komputerowej, nie mówi¹c ju¿ o interakcji z wirtualnymi rodowiskami przy pomocy takich systemów, jak np. Head Mounted Display.
Wymienione dowiadczenia ró¿ni¹ siê znacz¹co, a rozbie¿noæ miêdzy obiektem przynale¿nym fikcji literackiej i tym znanym choæby z gry komputerowej
wydaje siê byæ istotna. Przedmioty wirtualne nale¿¹ rzecz jasna do zbioru przedmiotów fikcyjnych, z tym, ¿e dziedzina ta jest zbyt ogólna i okazuje siê niewystarczaj¹ca przy dok³adnych analizach rzeczywistoci wirtualnej. Przedmioty
fikcyjne s¹ przedmiotami z koniecznoci nieistniej¹cymi (realnie), lecz twierdzenie to nale¿y odró¿niæ od stwierdzenia, ¿e przedmioty fikcyjne nie maj¹ ¿adnego statusu ontologicznego23. Odwo³aæ siê mo¿na przy tym do tezy Franza Brentana, ¿e ka¿dy akt wiadomoci ma swój przedmiot, czyli, inaczej mówi¹c,
ka¿dy akt wiadomoci jest intencjonalny24. Klasyfikacjê przedmiotów rozpocz¹æ mo¿na od wyró¿nienia przedmiotów mentalnych, które s¹ subiektywne.
Przedmioty fikcyjne funkcjonuj¹ za publicznie i s¹ intersubiektywnie komunikowalne. Kiedy powiemy, ¿e mamy na myli Gandalfa, wiêkszoæ ludzi pomyli
o jednym z bohaterów powieci Tolkiena lub filmu Jacksona. Podstaw¹ bytow¹
czarodzieja jest sekwencja znaków w ksi¹¿ce lub sekwencja obrazów w filmie.
Raczej ka¿dy siê jednak zgodzi, ¿e Gandalf przedstawiony na kartach powieci to
nie ten sam obiekt, co jego odpowiednik w grze komputerowej. Obiekt wirtualny,
w przeciwieñstwie do wielu innych obiektów fikcyjnych, nie mo¿e byæ sprzeczny
(gdy¿ jego wizualizacja na to nie pozwala) oraz  co najprawdopodobniej najistotniejsze  pozwala na wchodzenie z nim w interakcje (relacje przyczynowe)25.
Czym jest zatem rzeczywistoæ wirtualna? Z jednej strony odpowiada za komunikacjê miêdzy wiatem realnym a wirtualnym. Internet to platforma, dziêki
której ludzie dokonuj¹ zakupów realnych towarów, lokuj¹ na wirtualnych kon22
23

Ibidem, s. 80.
J. Gurczyñski, Czym jest wirtualnoæ. Matrix jako model rzeczywistoci wirtualnej,
Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 183.
24 Ibidem.
25 Choæ, co warto podkreliæ, zakres interakcji nigdy nie bêdzie rozwiniêty do tego stopnia, jakim charakteryzuje siê interakcja z przedmiotami realnymi. Wynika to z ograniczeñ nak³adanych przez oprogramowanie (kod, software), ograniczone moce obliczeniowe komputerów
(hardware) oraz zaporedniczon¹ percepcjê (zaanga¿owane s¹ przede wszystkim dwa zmys³y
 wzrok i s³uch).
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tach realnie istniej¹ce w postaci banknotów i monet pieni¹dze, obserwuj¹ za pomoc¹ live cams realnie istniej¹ce obiekty lub uczestnicz¹ w telekonferencjach,
czêsto podejmuj¹c podczas nich wa¿ne decyzje maj¹ce wp³yw na funkcjonowanie realnie istniej¹cych instytucji. Z drugiej jednak strony rzeczywistoæ wirtualna stanowi zupe³nie now¹ jakoæ, substytucjê wiata realnego, staje siê czystym
wiatem wirtualnym. Przyk³adem takich alternatywnych wzglêdem wiata realnego obszarów mog¹ byæ gry komputerowe26, symulatory oraz rodowiska tworzone przez artystów z nurtu sztuki interaktywnej. W tych przypadkach rzeczywistoæ wirtualna jest intersubiektywnie dostêpna (w przeciwieñstwie do
niewerydycznych dowiadczeñ takich jak halucynacje), ufundowana na procesach obliczeniowych maj¹cych pod³o¿e w realnie bytuj¹cym oprzyrz¹dowaniu
(komputery, modemy, urz¹dzenia pomocnicze).
Michael Heim, zwany filozofem cyberprzestrzeni, na pytanie: czym jest rzeczywistoæ wirtualna? odpowiada w nieco ¿artobliwym tonie: Mo¿emy powiedzieæ: Spróbuj tej gry zrêcznociowej. [ ] Za³ó¿ he³m i rêkawice, chwyæ dr¹¿ek sterowy i wejd do wiata komputerowej animacji. Obróæ g³owê i ujrzyj
trójwymiarowy, 360-stopniowy, kolorowy krajobraz. Inni gracze widz¹ ciê pojawiaj¹cego siê jako animowana postaæ. Czaj¹ siê gdzie inne animowane postacie, które bêd¹ chcia³y ciê dopaæ. Cel, nacinij przycisk i zniszcz ich, zanim oni
zniszcz¹ ciebie. W kilka minut zorientujesz siê w grze, jak siê ruszaæ, jak byæ
czêci¹ wirtualnego wiata. To jest rzeczywistoæ wirtualna27.
Ten nieco okrojony i niekompletny opis Heim uzupe³nia doæ wyczerpuj¹c¹
klasyfikacj¹ elementów sk³adaj¹cych siê na istotê rzeczywistoci wirtualnej. Rozpoczyna od wyró¿nienia pojêcia symulacji, oznaczaj¹cej tworzenie cyfrowych
przedstawieñ imituj¹cych wiat fizyczny lub przedstawieñ zupe³nie nowych, alternatywnych wobec wiata fizycznego: symulacja g³ównie s³u¿y upodobnieniu
i uprawdopodobnieniu realnych zdarzeñ w sztucznym rodowisku elektronicznym28. Interaktywnoæ oznacza natomiast proces modyfikowania i tworzenia
wirtualnego rodowiska poprzez u¿ycie stosownego interfejsu29 (mysz kompu26 Jak choæby popularne obecnie sandboxy, gry oparte na otwartych wiatach  Wiedmin 3
 Dziki Gon, seria Elder Scrolls, Minecraft czy World of Warcraft, gra przebiegaj¹ca w czasie
rzeczywistym.
27 M. Heim, Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press, New York 1993, s. 109.
28 M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków
2006, s. 24.
29 Heim podaje przyk³ad pulpitu, na którym widnieje ikona kosza. Mo¿emy u¿yæ myszki
i kursora, aby przenieæ tam niepotrzebne ju¿ dokumenty (choæ równie dobrze mo¿emy przenieæ te dokumenty do innego folderu lub wykasowaæ je nastêpnego dnia). Pulpit i kosz wirtualny nie s¹ realne, ale traktujemy je i u¿ywamy ich podobnie jak realnych odpowiedników. Interakcja pozwala na dokonywanie ró¿norodnych wyborów, z zale¿noci od potrzeb u¿ytkownika.
Przyk³ad pulpitu i kosza to jedna z najprostszych ilustracji interakcji w rzeczywistoci wirtualnej. Por. M. Heim, op. cit., s. 111.
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terowa, joystick, pad, systemy HMD, datagloves itd.). Nastêpnie Heim wymienia sztucznoæ, wskazuj¹c, ¿e rodowisko wirtualne jest stworzonym przez cz³owieka, sztucznie wygenerowanym rodowiskiem komputerowym, co odró¿nia je
od niezale¿nie istniej¹cego wiata realnego. Istotny element stanowi immersja,
oznaczaj¹ca proces zmys³owego zanurzenia w rodowisku, w tym wypadku mowa
o rodowisku wirtualnym30. Przy czym Sherman i Craig wyró¿niaj¹ dwa rodzaje
immersji: mo¿e byæ czystym stanem psychicznym lub mo¿na j¹ osi¹gn¹æ przy
pomocy rodków fizycznych: fizyczna immersja jest cech¹ charakterystyczn¹ rzeczywistoci wirtualnej; mentalna jest prawdopodobnie celem wiêkszoci twórców
multimedialnych. Mentalna immersja [to] stan bycia g³êboko zaanga¿owanym, zawieszenie niewiary, uwik³anie. Fizyczna immersja [to] cielesne wst¹pienie w medium, syntetyczne stymulowanie zmys³ów przez u¿ycie technologii; nie oznacza
to, ¿e wszystkie zmys³y lub ca³e cia³o jest zanurzone/poch³oniête31.
Kolejn¹ cech¹ rzeczywistoci wirtualnej jest teleobecnoæ, polegaj¹ca  co
nale¿y podkreliæ  na silnie ograniczonej formie obecnoci, wra¿eniu przebywania w innym miejscu ni¿ faktyczna pozycja cia³a obserwatora na to wskazuje. Teleobecnoæ jakby przezwyciê¿a czasoprzestrzeñ, umo¿liwia przenikanie
poza granice fizycznoci [...], bycie w miejscach i czasie w³aciwie nieosi¹galnych poza rodowiskiem elektronicznym32. Teleobecnoæ to z jednej strony silnie ograniczona obecnoæ, dziêki której obserwator w zaporedniczony sposób
i przy pomocy komputerowo wygenerowanej reprezentacji odbiera niewielk¹
iloæ bodców z realnego, oddalonego rodowiska33. Wszak cia³o cz³owieka po30

Takie systemy znane przede wszystkim jako he³my rzeczywistoci wirtualnej i rêkawice
by³y po raz pierwszy popularyzowane przez Jarona Laniera. [...] He³m rzeczywistoci wirtualnej
odcina wizualne i dwiêkowe wra¿enia z otoczenia i zastêpuje je wra¿eniami wygenerowanymi
komputerowo. Cia³o porusza siê po sztucznej przestrzeni, u¿ywaj¹c rêkawic do informacji
zwrotnych, bie¿ni do stóp, uchwytów rowerowych czy joysticków  ibidem, s. 113. Immersja
jest tym silniejsza, im bardziej zaawansowane urz¹dzenia s¹ stosowane. Istotna jest iloæ zaanga¿owanych w ten proces zmys³ów oraz stopieñ ich zaanga¿owania. £atwo zobrazowaæ skalê immersji, porównuj¹c recepcjê rodowiska wirtualnego zaporedniczon¹ przez ekran komputera z recepcj¹ zaporedniczon¹ przez z³o¿ony system VR sk³adaj¹cy siê z systemów HMD, datagloves,
bie¿ni etc. Za ostatni etap immersji uznaæ mo¿na technologie bioniczne, przy pomocy których
bodce pochodz¹ce w rzeczywistoci wirtualnej by³yby bezporednio przenoszone do mózgu. Rodzi to wiele problemów natury epistemologicznej oraz etycznej (groba utraty cz³owieczeñstwa,
powszechnej manipulacji, fa³szowania danych zapisanych na nonikach, inwigilacji itp.).
31 W.R. Sherman, A.B. Craig, Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and
Design, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2003, s. 9.
32 M. Ostrowicki, op. cit., s. 27.
33 Lev Manovich twierdzi, i¿ teleobecnoæ w w¹skim zakresie to mo¿liwoæ widzenia
i dzia³ania na odleg³oæ. Rozró¿nia on teleobecnoæ, w której porednicz¹ urz¹dzenia takie jak
kamery. Kamera umo¿liwia ogl¹danie obrazów, blokuje jednak podejmowanie dzia³añ. Teleobecnoæ prawdziwa, udostêpniona dziêki zdalnym robotom, pozwala na wykonywanie
z dystansu ró¿nych czynnoci. Por. L. Manovich, Jêzyk nowych mediów, prze³. P. Cypryañski,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 263267.
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zostaje na swoim miejscu i procesy fizjologiczne nadal w tym miejscu przebiegaj¹. Obrazy i dwiêki, które docieraj¹ do obserwatora dziêki komputerowo wygenerowanym reprezentacjom, pozwalaj¹ jednak mimo wszystko na pozyskanie
informacji, a w niektórych przypadkach niezbêdne s¹ równie¿ przy skomplikowanych dzia³aniach prowadzonych z dystansu34.
Heim do atrybutów rzeczywistoci wirtualnej zalicza równie¿ sieciow¹ komunikacjê, czyli globaln¹, wielowymiarow¹ sieæ po³¹czeñ i zmagazynowanych
na serwerach danych przesy³anych natychmiastowo35. Porednio wskazuje te¿ na
niezwykle istotny element  hipertekst, który w skrócie uj¹æ mo¿na jako mechanizm funduj¹cy interaktywnoæ. Hipertekst jest dynamicznym systemem odnoników, w którym wszelkie teksty mog¹ byæ wzajemnie po³¹czone, jest raczej
informacj¹ o ró¿nych tekstach ni¿ tekstem w³aciwym, jest tekstem wszystkich
tekstów, jest metatekstem36.

Wiedza w cyfrowym wiecie
Jednym z wa¿niejszych zagadnieñ wchodz¹cych w obrêb telepistemologicznego nurtu jest próba sformu³owania adekwatnej teorii wiedzy.
Pytania o wiedzê zajmowa³y filozofów od czasów staro¿ytnych Greków, lecz
ostatnie postêpy w telekomunikacji czyni¹ je bardziej nagl¹cymi ni¿ kiedykol34

Przyk³adem mog¹ byæ popularne rozmowy z u¿yciem komunikatorów takich jak Skype
(czêsto nie ma lepszej mo¿liwoci kontaktu ze wzglêdu na odleg³oci dziel¹ce rozmówców),
sterowanie i pozyskiwanie danych przy pomocy zdalnych robotów (np. ³azik Curiocity, drony),
telekonferencje, e-learning, prace w niebezpiecznych rodowiskach, zastosowania w medycynie.
Nale¿y jednak ponownie zwróciæ uwagê, ¿e wzrost zaawansowania powy¿szych technologii
idzie w parze ze wzrostem zagro¿eñ, które mog¹ objawiaæ siê manipulacj¹ i fa³szowaniem danych pochodz¹cych z zaporedniczonej technologicznie percepcji, atakami cybernetycznymi,
uzale¿nieniami, oderwaniem cz³owieka od jego naturalnego rodowiska ¿yciowego. Protezy
technologiczne, które w du¿ym stopniu rozszerzaj¹ moce poznawcze cz³owieka, mog¹ równie¿
prowadziæ do odwrotnego w skutkach procesu, tzn. do zubo¿enia tych mocy poprzez nadmiern¹
produkcjê fa³szu, iluzji, z³oliwoci hakera, oderwania rezultatów poznawczych od autorytetów
itp. Bipolarny charakter najnowszych technologii cyfrowych ma swoje ród³o w relacji cz³owieka z innymi pospolitymi przedmiotami codziennego u¿ytku. Za dobry przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
lek, który w odpowiedniej dawce pomaga uleczyæ cz³owieka, a przedawkowany mo¿e spowodowaæ mieræ.
35 Heim wspomina przy wskazanej klasyfikacji o rzeczywistoci rozszerzonej (augmented
reality): Celem rzeczywistoci rozszerzonej jest dodanie informacji i znaczenia do realnego
przedmiotu lub miejsca. W przeciwieñstwie do rzeczywistoci wirtualnej, rzeczywistoæ rozszerzona nie tworzy symulacji realnoci. Zamiast tego chwyta realny obiekt lub przestrzeñ jako
fundament i w³¹cza do tego technologie, które dodaj¹ dane kontekstowe, aby pog³êbiæ zrozumienie przedmiotu  zob. [online] <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7007.pdf>, dostêp: 13.04.2016.
36 J. Gurczyñski, op. cit., s. 153.
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wiek. Internet, zw³aszcza sprzê¿ony z telerobotycznymi urz¹dzeniami, które pozwalaj¹ nam obserwowaæ i nawet oddzia³ywaæ na odleg³e przedmioty, dostarcza
bogactwa informacji na temat odleg³ych rodowisk. Jednak czy te technologie
dostarczaj¹ nam wiedzy? To centralne zagadnienie dziedziny okrelanej jako telepistemologia  badania nad tradycyjnymi pytaniami epistemologicznymi, które s¹ podniesione i ponowione przez rozwój w technologii telekomunikacyjnej37.
Odpowied na to pytanie jest uzale¿niona od warunków, jakie musi spe³niæ
wiedza. Dylematy uwypuklone wczeniej przez Gettiera w przypadku technologii takich jak Internet nabieraj¹ nowego znaczenia38. Powszechnoæ iluzji i symulacji, grób fa³szowania danych za spraw¹ z³oliwych hakerów (czy te¿ powszechnego w sieci zjawiska trollingu) rodzi szereg w¹tpliwoci, które nie by³y
do tej pory tak silne. Obecnie podejmowane s¹ próby odpowiedzi na problemy
zg³oszone przez Gettiera oraz dylematy ods³aniane za spraw¹ technologicznego
progresu. Alvin Goldman formu³uje reliabilistyczn¹ teoriê wiedzy (reliabilizm),
w myl której odmiennie ni¿ w klasycznych teoriach wiedzy, podkrela siê uwarunkowanie naszej wiedzy przez le¿¹ce u jej podstaw procesy poznawcze. Proces poznawczy za okrela siê jako rzetelny (inaczej wiarygodny, reliabilny), jeli wytwarza ponad 50% przekonañ prawdziwych39. Do procesów poznawczych, mimo
wystêpowania z³udzeñ percepcyjnych, nale¿¹ przekonania oparte na percepcji
(znajduj¹ce w niej bezporednie uzasadnienie). Uzasadnienie przekonañ powstaje
w oparciu o procesy, które nie powstaj¹ w wyizolowanym od wiata systemie poznawczym oraz koduj¹ treci pochodz¹ce z otoczenia podmiotu: Na wiedzê sk³ada siê zbiór przekonañ bêd¹cych rezultatem rzetelnego procesu poznawczego40.
37

A. Goldman, Telerobotic Knowledge: A Reliabilistic Approach, (w:) K. Goldberg (red.),
The Robot in the Garden..., s. 127.
38 Za pewien przedsmak dylematów epistemologicznych, ufundowanych za bazie rozwoju
technologii komunikacyjnych uznaæ mo¿na problem sformu³owany przez Jonathana Dancyego.
Jego treæ w skrócie brzmi nastêpuj¹co. W fina³owym meczu tenisowym w Wimbledonie
uczestniczy³o dwóch graczy: P i R, osoba O ogl¹da³a za transmisjê za porednictwem telewizji.
Zwyciê¿y³ tenisista P. Do osoby O zadzwoni³a osoba N, z prob¹ o podanie nazwiska zwyciêzcy. O odpowiedzia³ zgodnie z prawd¹, ¿e zwyciê¿y³ P. Sytuacjê komplikuje jednak zdarzenie, ¿e
na korcie podczas fina³owego meczu nast¹pi³a awaria kamer i telewizja zdecydowa³a transmitowaæ mecz z poprzedniego roku, w którym równie¿ pojedynkowali siê P i R. Wynik zesz³orocznego pojedynku by³ taki sam (zwyciê¿y³ P), mo¿na dodaæ, i¿ mecz przebiega³ podobnie, pogoda
by³a podobna, a tenisici byli tak samo ubrani. W zwi¹zku z tym zdanie (h), ¿e wygra³ P jest
prawdziwe, O jest przekonany, ¿e (h) oraz O ma odpowiednie uzasadnienie dla (h). Zachodz¹
wszelkie warunki dla prawdziwoci zdania O wie, ¿e zwyciê¿y³ P, lecz s¹ trudnoci w uznaniu tego zdania, gdy¿ O nie obserwowa³ bezporednio tego, co dzia³o siê podczas meczu. Gdyby percypowa³ mecz, siedz¹c na trybunach, wiedzia³by najprawdopodobniej, ¿e nast¹pi³a awaria
kamer, z drugiej jednak strony zdarzenie to nie mia³oby dla niego wiêkszego znaczenia. Zaporedniczony przekaz telewizyjny rodzi szereg w¹tpliwoci, które w przypadku Internetu i cyfrowych reprezentacji s¹ dodatkowo spotêgowane. Zob. J. Woleñski, op. cit., s. 36.
39 U. ¯egleñ, Epistemologia a kognitywistyka, (w:) R. Ziemiñska (red.), Przewodnik..., s. 485.
40 Ibidem, s. 486.
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W skrócie reliabilizm Goldmana opisaæ mo¿na jako sytuacjê, w której osoba O
wie, ¿e p zawsze i tylko wtedy, gdy: (1) osoba O jest przekonana, ¿e p; (2) to,
¿e p jest prawd¹; (3) przekonanie osoby O, ¿e p, jest wynikiem rzetelnego procesu poznawczego. Przyk³adowo, sam dobry nastrój, zgadywanie na chybi³
trafi³ czy ¿yczeniowoæ (to mi siê nale¿y, bo jestem m¹dry) nie mog¹ byæ w³aciwym czynnikiem odpowiadaj¹cym za rzetelnoæ tego procesu. Do grupy elementów wspomagaj¹cych jego wiarygodnoæ filozof w³¹cza spostrzeganie
w normalnych warunkach, klarown¹ pamiêæ, poprawne wnioskowanie, introspekcjê41.
Sytuacja jednak wyranie komplikuje siê, kiedy u¿ytkownik Internetu percypuje komputerowo wygenerowan¹ reprezentacjê. Goldman wyró¿nia kategoriê
bliskiego s¹siedztwa, która z sieci traci na znaczeniu. W rzeczy samej, czym
innym jest byæ w pobli¿u telerobotycznej instalacji, która pielêgnuje ogród, móc
obejrzeæ konstrukcjê na w³asne oczy, dotkn¹æ jej, ujrzeæ j¹ w momencie podlewania rolin, poczuæ woñ kwiatów itd. Zaporedniczona relacja miêdzy podmiotem poznawczym a przedmiotem implikuje szereg problemów, znosz¹c na
wstêpie bezporedni kontakt z przedmiotem. Przy transmisji internetowej nie
sposób zaanga¿owaæ wszystkich zmys³ów, relacja poznawcza z obiektem jest
w znacznym stopniu zubo¿ona. U¿ytkownik sieci nie mo¿e byæ te¿ pewien tego,
czy projekcje, których dowiadcza, nie s¹ iluzj¹, fa³szerstwem (np. zarejestrowanym wczeniej w innym miejscu nagraniem sztucznych rolin i miniaturowego
robota imituj¹cego profesjonalne urz¹dzenie): Jeli kto w Ameryce widzi nagietka w Linzu przez stronê internetow¹, sam nagietek nie jest w jego bliskim
s¹siedztwie, co najmniej nie w jego fizycznym s¹siedztwie. Falsyfikaty, które
mog¹ go oszukaæ w myleniu, ¿e widzi nagietka (podczas gdy w rzeczywistoci
nie widzi), te¿ nie musz¹ byæ blisko niego. To sugeruje, ¿e przynajmniej w przypadku telerobotycznej wiedzy musimy spojrzeæ poza bezporednie fizyczne rodowisko tej osoby w celu ustalenia, czy ta osoba posiada wiedzê42.
Sk³adnikiem wzmacniaj¹cym wiarygodnoæ przekonañ powsta³ych na bazie
zaporedniczonej technologicznie relacji z przedmiotem mo¿e byæ jednak stopieñ
lub jakoæ interakcji. Przypuæmy, ¿e u¿ytkownik Internetu, wysy³aj¹c komendy
telerobotowi, dostrzega jednoczenie, ¿e robot b³yskawiczne na nie reaguje i podejmuje stosowne dzia³ania. Interakcja w czasie rzeczywistym mo¿e stanowiæ
41

K. Paprzycka, op. cit., s. 135.
A. Goldman, op. cit., s. 135. Dobr¹ ilustracj¹ powy¿szych rozwa¿añ mo¿e byæ zdarzenie
z 17 marca 2016 r., kiedy to zaobserwowano rozb³ysk na Jowiszu. Jeli zarejestrowa³by go tylko jeden teleskop, istnia³oby du¿e ryzyko b³êdu, gdy¿ rozb³ysk taki móg³by powstaæ w wyniku
zawodnoci urz¹dzenia. Jednak w tym samym czasie rozb³ysk zarejestrowany zosta³ przez
dwóch mi³oników astronomii, przez co prawdopodobieñstwo zaistnienia zderzenia planety
z innym obiektem niewspó³miernie wzros³o. Wykroczono tym samym poza bliskie s¹siedztwo
samotnego obserwatora, scalaj¹c wyniki obserwacji obu obserwatorów.
42
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wiêc kolejny czynnik wzmacniaj¹cy rzetelnoæ procesu poznawczego43. W kwestii uprawomocnienia przekonañ odwo³aæ siê mo¿na w ostatecznoci równie¿ do
kategorii autorytetu (np. NASA, organizatorzy festiwalu Ars Electronica), który
mo¿e potwierdziæ lub zakwestionowaæ rzetelnoæ danego procesu poznawczego.
Trudnoæ podjêtej problematyki wynika z mo¿liwych w tego typu czynnociach
iluzji, celowych fa³szerstw i manipulacji ze strony niektórych u¿ytkowników sieci (np. hakerów).

Podsumowanie
Telepistemologia stawiaæ mo¿e kolejne badawcze kroki w dwóch kierunkach44. Pierwszym z nich jest problematyka zaporedniczonego pozyskiwania
informacji z realnego wiata przy pomocy interakcji z odpowiednimi urz¹dzeniami. Mam tu na myli relacjê cz³owieka z komputerem i interfejsem pomocniczym
oraz kamer¹ lub zdalnym robotem, które przekazuj¹ dane z dystansu. Dystans ten
okreliæ mo¿na mianem dystansu realnego. Drugi kierunek badañ odpowiada za
analizê rzeczywistoci wirtualnej, tworz¹cej sfery bytu istniej¹ce alternatywnie
wobec wiata fizycznego. Rzeczywistoæ wirtualna w coraz wiêkszym stopniu absorbuje uwagê ludzi na ca³ym wiecie, a wynalazki j¹ wspomagaj¹ce s¹ coraz bardziej zaawansowane. Sfery dzia³ania przedstawione w grach komputerowych czy
dzie³ach sztuki interaktywnej nie s¹ typowymi symulacjami wiata realnego, lecz
stanowi¹ now¹ jakoæ, substytucjê. Dystans miêdzy u¿ytkownikiem a rodowiskami cyfrowymi tego typu nazwaæ mo¿na dystansem wirtualnym. W tych dwóch
nurtach powinna rozwijaæ siê telepistemogiczna refleksja, która z uwagi na wzrastaj¹cy wp³yw najnowszych technologii wydaje siê byæ nieunikniona.
Cz³owiek od dawna otoczony jest przez wynalazki dostarczaj¹ce nowych informacji na temat wiata. Wraz z powstaniem Internetu pojawi³ siê nowy obszar,
który wymaga dalszych badañ. Ranga, jak¹ uzyska³a technologia cyfrowa w ¿yciu Homo sapiens, zdecydowanie nie powinna pozostawaæ bez echa. Wszystko
po to, aby rozpêdzony wir technologicznie zaporedniczonej informacji nie otworzy³ przed cz³owiekiem bram do krainy wiecznej u³udy, z której nie bêdzie ju¿ powrotu. Wszystko po to, aby ostudziæ zapêdy reaktywowanego w nowej ods³onie
kartezjañskiego z³oliwego demona. Wszystko w koñcu po to, aby cz³owiek móg³,
mimo licznych trudnoci, uzyskaæ odpornoæ na jego z³owieszcze mamienie.
43 Problemem jest jednak coraz lepsza jakoæ komputerowych symulacji wiata realnego,
a co za tym idzie równie¿ takiego potencjalnego robota. Jako symulowane urz¹dzenie (o ile by³by tak zaprogramowany) nadal móg³by wchodziæ z u¿ytkownikiem w interakcjê.
44 Choæ na horyzoncie pojawiaj¹ siê zagadnienia zwi¹zane z robotyzacj¹, cyborgizacj¹,
problematyk¹ sztucznej inteligencji, rzeczywistoci rozszerzonej czy idee transhumanizmu, które
mog³yby zasiliæ zakres zainteresowañ telepistemologii.
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Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono analizê wp³ywu
globalnych i lokalnych tendencji spo³eczno-kulturalnych, zwi¹zanych z tworzeniem wielokulturowej przestrzeni, na stan praktyk jêzykowych
w rodowisku kszta³ceniowym wspó³czesnego
uniwersytetu.

The article analyses the influence of global
and local sociocultural trends, associated with
formation of multicultural space, on the state of
linguistic practices in educational environment
of modern university.

In past XX century the scale and intensity of social processes, their mutual
penetration have increased so dramatically that it almost excluded the possibility of isolation and closure of any human community, group and individual. Social ties are becoming inherently universal and mandatory, increasing their intensity and highlighting a new role of language and language communication in
societys life.
At the same time the breadth of communication possibilites of a greater or
lesser extent goes along with the loss of mans ability and willingness to comprehend texts of deep content, shallow-leveled mass communication.
It would be a mistake to find causes of these realities in properties of language and language communication. However, much still depends on capabilities
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of understanding the basic properties of language and language communication.
Therefore, philosophical analysis of language, language communication and its
efficiency is still actual today.
Analysis of the concept of language communication as a main medium and
source of all social practices requires some reference to scientific discourses of
various levels and directions, an integrated and multi-disciplinary approach. The
study of language communication problem includes several areas of scientific and
philosophical analysis:
1) basic philosophical and theoretical approaches to language (from F. von
Humboldt, F. de Saussure  to modern theories in the context of metatheoretical
paradigm shaped by the linguistic turn);
2) studies of the phenomenon of social communications and role of linguistic communication in social reality (T. Parsons, E. Giddens, M. Castells, U. Beck,
Jh. Webster, I. Wallerstein, N. Elias and others);
3) the study of political and socio-linguistic models of language processes
in modern world in the context of language policy theory (D. Cameron, L. Dominelli, S. de Wenden, K. Wilkinson, L. Greenfield, P. Gubbins, F. and J. Lisandro, D. Crystal and others).
Thus, the study of language problems has already had a lot of valuable scientific results. However, there is a lack of studies focused on dynamics of language communication practices in terms of educational processes of modern university.
In the history of communication one can distinguish the following types: mimic and gesture, oral, written and phases of information exchange relevant to
them  preverbal, verbal, written, book, electric, electronic, virtual.
Formation and operation of these types of communication and information
exchange phases are subject to some legitimate trends. They are:
 continuity in the development: preceding types of communication prepare the
basis for emergence of new ones;
 coming communication tools include some elements of previous ones and coexist along with them;
 evolution of means of communication is on the way from natural to artificial
means of communication, from relatively simple technical means to more sophisticated and versatile ones.
Basis of communication is always a language culture, which can be represented as a socially conditioned process of transmission and reception of information in interpersonal, intercultural and mass communication via a variety of
verbal and nonverbal means of communication. A distinctive feature of language communication in comparison with other codes or communication systems
is its flexibility and versatility. Language communication creates an opportunity
for immediate feedback, turning one-way communication into a dialogue.
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Full realization of this feature of language communication is enabled in the
first place by institutes of pedagogy and education. At all times it is the Word of
the lecturer, his ability to represent an academic course in a logical and accessible manner, on the one hand, and his art of speaking, on the other hand, lay the
foundations for mastering language skills by a student.
Education occupies the place of special importance in forming new principles of language communication culture in the modern society. One might wonder whether the mass character of education could provide an adequate communicative orientation of individuals, groups and, therefore, their effective interaction.
In this connection, it is necessary to refer to the conclusion drawn by Margaret Mead studying for decades the lifestyle practiced by very different societies: The social structure of a society and how the process of education is structured  how knowledge is passed on from mother to daughter, from father to son,
from mothers brother to sisters son, from the shaman to the new convert, from
renowned experts to beginners  to a much greater extent than the actual content of ransmitted knowledge determines the way in which people learn to think,
and the way in which results of education are perceived and used, the total amount of individual skills and knowledge...1. On the basis of correlation of culture with the training character (education) Mead identifies three types of cultures: post-figurative, co-figurative, and pre-figurative culture2.
In post-figurative culture, children primarily learn from their forebears. In
cofigurative culture, both children and adults learn from their peers. In pre-figurative culture, adults also learn from their children because of accelerating rate
of social changes that have taken place within the lifetime of one generation. To
bridge generational gaps, Margaret Mead suggests that we must, in fact, teach
ourselves how to alter adult behavior so that we can give up post-figurative
upbringing, with its tolerated co-figurative components, and discover pre-figurative ways of teaching and learning that will keep the future open3. In a new
millennium, boundaries among post-figurative, co-figurative, and pre-figurative
cultures have become fluid and unsettling. While formal education continues to
facilitate transmission of the past generations cultural values, ongoing globalization inadvertently leads us to question our post-figurative upbringing and accept co-figurative culture formation.
An illustration to the words of Margaret Mead could be the situation with
classical university in modern society. Being the project of Modernity the classical university has always been regarded as a guardian of national culture. The
1

M. Mead, Continuities in Cultural Evolution, Yale University Press, New Haven  London 1964, p. 79.
2 M. Mead, Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap, Natural History
Press/Doubleday and Co., New York 1970, p. 1415.
3 Ibidem, p. 361.
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classical univeristy has signed a pact with the government, established an alliance of knowledge and power, implying the creation of values nedeed for social
integration of the nation-state, in the form of which a civilized society could
exclusively exist.
Nowadays in European and North American educational space four university models can be distinguished:
1. Humboldt research university, where scientific and educational activities were seen as interacting components from the very beginning of university
course; students must acquire experience in dealing with the most advanced
science, in the continuous search of new scientific knowledge so that at one time
to become pioneers in their respective professional fields4.
2. British residential model (Oxbridge model), based on close informal
communication of students and lecturers. This kind of communication is considered to be of the same importance for development of youth as the attendance
of lectures and seminars.
3. French model of large schools, which became a symbol of state-run meritocratic society, in which higly professional staff are regarded to be the superelite. These academic establishments which do not involve research activity, are
higly selective in intellectual and social dimensions.
4. Chicago model represents the general curriculum with a strong humanitarian orientation. This model was designed to acquaint the student with the views
of leading scholars in the humanities, natural and social sciences, to develop students ability and needs in his further self-education, independence and critical
thinking5.
Thus, Germany, Britain, France and the United States add the national colors to the university tradition, presenting its ideal state.
Nowadays, however, under the conditions of globalization the value of nation-state radically decreases, and the university is no longer a means of national and cultural identity. In other words, along with eradication of the project of
Modernity with its key model of social organization in the form of nation-state
with its claim to approve cultural patterns and form cultural hierarchies, one could point out to dissolution of classical university as a central (monopoly) structure of educational system.
The diversification of universities and growth of private universities are the
main trends of recent years. As a result, four models mentioned above  are just
a part of what we now take into account, analyzing the models of modern German, British, French and American universities. For example, among variants of
4
5

T. Husen, The Role of the University: A Global Perspective, UNESCO, Paris 1994, p. 136.
G. Karre, Kulturnye modeli universiteta [Cultural Models of a University], Alma Mater 1996, no. 3, pp. 1418 (in Russian).
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the university, brought to life in the last decades the pragmatic model of university in developing countries, the revolutionary counter-culture model as well as
a model of politicized university could be found.
Growing number of private universities shows that today the University is
increasingly perceived as a commercial institution with exclusively pragmatic
targets. In pragmatic university the function connected with the search of truth
fades giving a way to the service, trade, and business functions. The pragmatic
model of a public, private or mixed type offers training programs in accordance
with the needs of society.
The sample of pragmatic university is a commercial university. Commercial
universities are private profit-oriented universities, that meet the needs of wealthy families who want to provide their children with diplomas. The spirit of these universities looks like usual spirit of entrepreneurship. In their quest for profit, these universities are often able to compete with each other. As the quota of
private universities in recent decades has grown in conjunction with dominant
commercial orientation, it could be an indicator of active dissemination of entrepreneurial spirit in educational sphere. Reorientation of the university for the
profit but not for the truth is not its choice but a forced measure taken in the situation of reduction of the volume of state financial support. In fact, European
governments have forced the university to lead the self-financing.
In addition to that, under pressure of globalization the University can not be
understood as a solely utilitarian one (a kind of place where students obtain
a profession under the guidance of professors). The pure professional training in
the radically changing world is hopeless. The University starts performing a political, an administrative and above all  an identification role, acting as a kind
of community that forms the appropriate social environment and ways of democratic participation in knowledge society.
The concepts of subjective identity, individual identity, and cultural
identity are the core of modern educational establishment. The idea of internal
distance between the subject and subject in poly discourse lays the foundation
for multiple students interactions with different disciplines carrying the logic of
their discourses. It enables one to say about poly discourse content of the educational program of modern university.
The formation of poly discourse space in educational process largely depends
on the type of knowledge, the education it is built on. The knowledge of current
stage of culture, science and civilization does not involve the work with frozen
dozes of information. It means that a student should master methodology of dealing with the information than the information itself: its critical perception, different forms of understanding, interpretation and reinterpretation. In educational
process the student should master the discourse logic to give up his position within a discourse, to get into the frame of another.
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Traditional dependence of discourse subject on its language (so called language force) significantly eases off with the appearance of border areas (open
borders). Being able to manipulate with these borders (to move them or, conversely, to comply), the subject constructs a qualitatively new linguistic reality, has
a new responsibility, a new form of presence in its own language. This situation
makes one rethink the problems of subject identity  as the boundaries and rules
for their determining, obviously, vary  according to the logic of whole culture.
This variety of tasks of modern university, due to Clark Kerr6, leads to potential unification of large universities in the future; weakening of formal ties of
lecturers with any particular university making possible their free movement from
one university town to another; development of new information technologies
enabling communication among education centers. The whole country will turn
into a huge conglomerate consisting of university centers, so-called ideo-poleis.
What communication strategies will prevail in the walls of modern university? The monological type of communication (the word of professor / author of
the text as a word in itself, carrying the truth, and having an exclusive privilege and authority, not being questioned and added) occupied the central place in
student-lecturer, student-educational text relations within traditional university
discourse.
The mentioned above normative cognitive communication model is limited to causal-explanatory and prescriptive positions where the role of the lecturer
is an active monologue and the role of the student is passive perception. These
positions are reflected in so-called cognitive-theoretical statements of proposals
which are broadcast directly from the lecturer to a student in the form of true
judgment. This type of communication is characterized with absolute identification of communicators, or their full or partial reduction.
Along with the normative cognitive (or representative) communication strategy one could find the project strategy. The peculiarity of the second communication strategy is acceptance of the view that nobody has a completed, predetermined set of conceptual representations and language means, but they are
formed in the process of educational communication. An important condition of
realizing this communication strategy is determination of the common discourse
space  an object-symbolic field, in the context of which the communicative actions are possible. This area is shaped by participants of educational communication on the basis of academic original texts, offered by the lecturer. In the process of study and interpreting these texts the semantic field of academic discourse
gradually appears, with respect to which the further self-determination of subjects of educational communication is possible. The moment of self-determination marks the choice of communicators implying their ability to be in methapo6

C. Kerr, The Uses of the University, Harvard University Press, Cambridge 1982, v. IX, p. 24.
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sition in the structure of three types of relationships: to the text, to others, to
yourself. This model is interactive educational communication.
The communicative means used in university education are considered to be
the key factor of establishing the project (dialogical) communication strategy,
involving polyphony and equality of all academic participants.
Forseeing the significance of communicative means in educational deveolopment, at the end of the 19th century John Henry Newman pointed out to the results of usage of the printing press: a boundless sea of periodicals, treatises, pamphlets, papers and a series of entertaining literature. He noted that the printing
era was the most conducive for spreading educational and information means
responsible for mans intellectual growth7.
Modern language communication uses radically new information and telecommunication technologies. Revolutions in communication processes coincide
with the following types of sign exchange: 1) face-to-face exchange of oral
speech; 2) written communications, indirect printing; 3) exchange carried out by
means of electronics.
New media include a wide range of Internet and mobile apps: social networking, Internet blogs, microblogs, the Internet, TV and radio, photo and video
publishing services for data storage, virtual games and others. They do not merely transform the spatial and temporal parameters of social interactions, but
practically create a new communication structure. The characteristics of new
media are interactivity, openness, development of horizontal non-hierarchical relationships, ignorance of geographical distance.
It is possible to distinguish three stages of transforming the higher education
system under pressure of new media. In the first stage the number of information sources is expanding, possibilities of creating educational institutions sites
are emerging. The second stage is characterized by involvement of Web 2.0 technologies, contributing to development of multilateral communication and participation of users in the creation of information. Educational sites are not a showcase, they reflect all the aspects of life of the university. In the third stage the
structural changes are clear: new structures and forms appear. There are brand
new educational institutions, forms of study, approaches to the grading elements
of educational system.
To guarantee the optimal functioning of higher education system and educational institutions in new media conditions one should develop a set of new media structure. The new media structure includes formal and informal media of
universities, online resources related to the educational process (digital libraries,
scientific journals, online courses, video lectures, information databases, forums,
wikis and other services).
7 J.H. Newman, The Idea of a University, ed. by M.J. Svaglic, Rinehart Press, San Francisco 1960.
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Functionally, the new media can help to form academic communities, to create communication platforms on organizational matters, to develop new forms
and methods of classes, to arrange an interactive communication in the educational process, to provide external relations with students, employers, business
partners. In general, they stimulate communication and thereby contribute into
the production of their own senses in social systems. The system of higher education inspects itself with the help of sociological tools (ratings, monitorings,
polls and others).
Among disfunctional manifestations of media in education one could find: an
information overload, a complexity of the search process, inability to ensure the
quality of data huge in its flow, the diverting impact caused by a variety of recreational resources, games, social networking, and the risk of loss and distortion of information due to technical failures.
To summarize, it should be noted that activities of higher education institutions are no longer considered to be full-fledged in the case of their absence in
the media space. Non-recognition or underestimation of the role of new media
proliferation leads to the growth of disfunctionality of the educational system,
negatively affects the communication competence.
The decrease of language communication could be found by means of both
students and lecturers. The significant changes are associated with widespread
use of units of lowered stylistic constructs  jargons. For example, the speech of
todays students includes the neologisms and computer slang. In interpersonal
communication students use the slang based on deliberate distortion of words
that drastically changes their initial meanings. In addition, students often use
symbols and signs instead of words (brackets, full stops, etc.), which hardly can
convey true human feelings and emotions.
Jose Ortega y Gasset was the one who made a protest against the decline of
the communication culture in the university: culture  is a system of living ideas belonging to each period. What I call living ideas or the ideas on which we
live  he wrote  are those that contain our basic convictions regarding the nature of the world and our fellow human beings, the hierarchy of values for things
and actions, which ones are worth of esteem and which ones are less so8. Moreover, he insisted that culture is mostly realized through science. The usage of
slang and emoticons instead of the words respective to the situations leads to
a lack of faith in the word, the selective use of lexical-semantic system and the
thinking schematism. All this leads to negative consequences for the mental development of language users, national history, and cultural traditions.
Newspeak, based on the slang and graphical symbols, describes different
functions overlaying upon each other and the birth of new ones which were ne8

J. Ortega y Gasset, Man and People, Norton & Company Inc., New York 1957, p. 94.
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ver observed before. The main function is influence as a special case of an informative function, combined with impression and expression as well as a kind
of magic or myth-making function. Generally, information provides the recipient
with a certain level of knowledge, which in turn, provokes some estimations and
views, leads to the fact that postulated facts are perceived as a reflection of the
real state of things. As for Newspeak, it creates ritual texts not for information
or estimation but for pure participation in the life of society.
The introduction of slang elements leads to inflating the text, dissolving the
information into cliches and sense-free phrases. This method of communication
is publicly dangerous, moreover, it accustoms communicators to thoughtless
speech.
In recent years, the aspiration for study of foreign languages has dramatically increased. For the first time there is an actualized need to master foreign languages. The knowledge of foreign languages may change the individuals lifestyle, influence the choice of lifes purpose and its meaning, expand the living
space, etc. Fluent knowledge of foreign languages allows to develop both professionally and communicatively.
However, the negative aspect of studying foreign languages is abuse of words
of foreign origin  primarily American English. Sharing the same position, Marian Bugajski said: The compounds as Western cars, Western furniture, Western
clothes have become phraseological units [...]. In all these compounds, the adjective »Western« may be substituted for the American [...]. For this reason,
American car means the same thing as »very good (the best)« car; American furniture  »very good (the best)«, furniture and so on...9. Thus, it leads to strengthening the complex of provinciality. Preservation of diversity of languages is
regarded as a sign of backwardness. Hence there is a situation of force in language communication. The user of language begins to use foreign elements despite the fact of their unclear meaning. As a result, one can point out to the errors
at all levels of the language, which, in the end, lead to numerous disruptions in
the communication process.
Preserving the current pace of withering away languages of local peoples and
local communities, as shown by studies of UNESCO, about 3,000 languages are
on the verge of extinction and may cease existing forever. Fewer number of languages are a means of international communication, and as a result they are being phased out of the world community life, despite the fact that the disappearance of even one language is an irreparable loss for world civilization.
Summing up, one can say that owing to fundamental role of knowledge in
modern society the University turns into a key social institution. Assertion of one
9 M. Bugajski, Yazyik kommunikatsii [Language of Communication], Humanitarnyiy
Tsentr, Kharkiv 2010, p. 454. (in Russian)
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or another type of communication in the modern University is not a neutral act,
rather a social action, which henceforth can be fixed as the substantive foundation of culture in general. In this regard, one can speak of a communicative strategy, deliberately supported depending on solved problems in the educational
process. If the normative (representative) strategy dominated in classical university, then the project strategy came in the first place in the modern university.
Being the result of convention among participants of educational processes, this
strategy actualizes the language competence of lecturers and students.
The main characteristics of language communication in the modern University are: polysubjectivity (involvement of all subjects of educational acitivity into
mastering innovations); innovativeness (use of educational methods and technologies elaborated by modern science); technological effectiveness (use of modern
communication technologies). Processes of informatization and computerization
cause democratization and liberalization of language communication, which along
with positive have some negative effects (expanded use of slang, jargon and other
linguistic elements decreasing the level of language communication culture).
Under pressure of globalization one of the basic problem of education in intercultural environment turns to be homogenization of language communication
in national, local and regional communities.
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Streszczenie

Abstract

Czy Bóg posiada cia³o w sensie materialnym? Odpowied jest oczywista. Bóg nie posiada cia³a podobnego do tego, które maj¹ istoty
znane nam z codziennego dowiadczenia; nie
posiada cia³a, które mo¿na dotkn¹æ, zobaczyæ,
wymierzyæ, poddaæ badaniu i ocenie. Mo¿na
jednak mówiæ o tym, ¿e w sensie analogicznym
dane nam s¹ jakie lady jego cielesnoci,
szczególnie wówczas gdy dochodzi do czego,
co okreliæ mo¿na aktem religijnym. Bez nich
staje siê on niemo¿liwy do jakiegokolwiek ujêcia, uchwycenia, wreszcie, co chyba najwa¿niejsze, wejcia w relacjê. Cia³o to jest te¿ dla samego Boga czym w rodzaju pomostu, b¹d
inaczej: sposobu komunikowania siê ze wiatem. Autor artyku³u próbuje zanalizowaæ postawiony problem.

Does God have a body in a material sense?
The answer is quite obvious. God does not have
a body similar to one which we know from our
everyday experience; God does not have a body
that you can touch, see, measure, test, and assess. However, in an analogical sense there are
traces of His corporality, especially when we
experience a situation that can be described as
a religious act. Without those traces, God becomes impossible for any recognition, He cannot
be presented in any way, and finally, perhaps
most importantly, He cannot enter into any relation with a human. This body is a kind of
a bridge for God himself or a means to communicate with the world. The article tries to analyse the mentioned problem.
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Kwestie wstêpne
Jakakolwiek próba mówienia o cielesnoci Boga brzmi zawsze doæ niebezpiecznie. Podejmuj¹c ów temat na gruncie teologii, nale¿y uwa¿aæ na stosowane
terminy i znaczenia, jakie siê im nadaje. Nie doæ na tym, musz¹ one odpowiadaæ okrelonym ramom, wyznaczonemu z góry kryterium u¿ywania i rozumienia s³ów. Zaznaczmy, ¿e w sensie cis³ym zagadnienie to dotyczy kwestii obecnoci Cia³a Boga w sprawowanej Eucharystii. Nie jest natomiast problemem
podejmowanie tej kwestii na gruncie sztuki, szczególnie malarstwa. Obrazy
przedstawiaj¹ce Boga w ciele s¹ liczne i wysz³y spod pêdzla najznamienitszych,
by wymieniæ Micha³a Anio³a, Andrieja Rublowa, Williama Blakea, czy Stanis³awa Wyspiañskiego. Mylimy tu rzecz jasna o dzie³ach przedstawiaj¹cych Boga
Ojca, gdy¿ przedstawianie Jego Syna jest z ró¿nych racji, nade wszystko teologicznych, znane i powszechnie akceptowane.
W niniejszym artykule autor pragnie podj¹æ zagadnienie cia³a boskiego
z punktu widzenia filozofii, zaznaczaj¹c, ¿e bêdzie to filozofia nieortodoksyjna.
Czyni¹c tak¹ uwagê, daje on tym samym do zrozumienia, ¿e jest co takiego, jak
filozofia ortodoksyjna, da siê j¹ wyró¿niæ i scharakteryzowaæ. Zagadnienie to,
sk¹din¹d ciekawe i warte osobnej rozprawy, jest tu jednak potraktowane umownie i zastosowane w kontekcie prowadzonej myli. Ortodoksyjn¹ zatem bêdzie
ta filozofia, która bior¹c pod uwagê zagadnienie cielesnoci jako takiej, nie stosuje go do problemu Boga, twierdz¹c, ze ten z definicji jest bytem niecielesnym,
a zatem duchowym.
Stawiamy zatem, owszem ma³o odkrywcz¹, tezê, i¿ z okrelonych powodów
Bóg nie posiada cia³a podobnego do tego, które posiadaj¹ istoty znane nam
z codziennego dowiadczenia; nie posiada cia³a materialnego, które mo¿na dotkn¹æ, zobaczyæ, wymierzyæ, poddaæ badaniu i ocenie. Mo¿na jednak mówiæ
o tym, i to jest dla nas stwierdzenie kluczowe, ¿e w sensie analogicznym dane
nam s¹ jakie lady jego cielesnoci, szczególnie wówczas gdy dochodzi do czego, co okreliæ mo¿na aktem religijnym1. Bez nich staje siê on niemo¿liwy do
jakiegokolwiek ujêcia, uchwycenia, wreszcie, co chyba najwa¿niejsze, wejcia
w relacjê. Cia³o to jest te¿ dla samego Boga czym w rodzaju pomostu, b¹d
inaczej, sposobu komunikowania siê ze wiatem. Naszym zadaniem bêdzie wiêc
próba uchwycenia i opisania tych¿e ladów. Przedstawione zagadnienia z³o¿¹ siê
na kolejne punkty przedk³adanego tekstu.

1 Przez akt religijny uwa¿aæ bêdziemy sytuacjê wejcia w relacyjny, ¿ywy kontakt cz³owieka z istot¹ bosk¹.
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O ciele Boga w historii
Zasygnalizowany problem nie jest nowy ani te¿ nieznany w przesz³oci. Ju¿
w IV wieku Audjusz, opieraj¹c siê na tekcie biblijnym, przyznaje Bogu w³asnoci cielesnej i duchowej natury cz³owieka. Przypisuje on Bogu oczy, uszy, rêce,
co w konsekwencji prowadzi do przekonania, i¿ Bóg ma cia³o i postaæ podobn¹
do cz³owieka. Herezja antropomorfistów, owszem ma³o znana i znacz¹ca, oparta
jest na pewnej sk³onnoci psychicznej, by wyobra¿enia przek³adaæ na kszta³ty
zmys³owe2. Sk³onnoæ ta, historycznie, mia³a dotyczyæ mnichów raczej niewykszta³conych, pochodz¹cych z ubogiej ludnoci egipskiej, zamieszkuj¹cych g³ównie koloniê Sketis. W swej prostocie s¹dzili oni, ¿e Bóg posiada ludzki kszta³t
i cz³onki3. Pogl¹dy Audjusza z jednej strony mia³y znaczenie praktyczne, a to
z tej racji, ¿e u³atwia³y modlitwê, dawa³y mo¿liwoæ zyskania bezporedniego
kontaktu z bóstwem, które jest tak mocno podobne do cz³owieka. Z drugiej, s¹
one, jak mo¿na s¹dziæ ladem obecnoci pozosta³oæ religii pogañskiej praktykowanej wczeniej przez Egipcjan4.
Problem cia³a Boga podejmuje równie¿ w. Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej. Przeanalizujmy interesuj¹c¹ nas kwestiê. Mo¿emy za³o¿yæ, ¿e Bóg jest
cia³em na podstawie kolejnych przes³anek, które wydaj¹ siê byæ spe³nione
w oparciu o dane, jakie przynosi tekst Pisma wiêtego. Po pierwsze, ma ono (cia³o Boga) trzy niezbêdne wymiary, których istnienie jest powiadczone przez Bibliê. Posiada g³êbokoæ, d³ugoæ i szerokoæ (Czy dosiêgniesz g³êbin Boga, dotrzesz do granic Wszechmocnego? Wy¿sze nad niebo. Przenikniesz? G³êbsze ni¿
Szeol. Czy zbadasz? Powierzchni¹ d³u¿sze od ziemi i szersze nawet od morza
 Hi 11,7-95). Po drugie, wszystko co ma cia³o, posiada pewien kszta³t. Spe³nia
siê to w Bogu, który ma kszta³t, a poparcie tego znajdujemy w nastêpuj¹cym
fragmencie: A wreszcie rzek³ Bóg: »Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad
byd³em, nad ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi!« (Rdz
1,26). Obraz, jak powie w. Tomasz, znaczy tyle co kszta³t6. Po trzecie, to, co
jest cia³em, ma czêci cielesne, co w przypadku Boga wydaje siê byæ spe³nione.
Po wielokroæ odnajdujemy w tekcie wiêtym wzmiankê o oczach Boga, prawicy, ramieniu. Po czwarte, to, co jest cia³em, przybiera te¿ okrelone po³o¿enie
czy postawê. Jak wskazuje autor Sumy, Pismo wiête przedstawia Boga w ró¿2

1873.
3

Por. antropomorfizm, w: Encyklopedja Kocielna, t. I, red. M. Nowodworski, Warszawa

R. Pancerz, Hermeneutyka antropomorfizmów biblijnych u Dydyma lepego, Vox Patrum 2010, nr 30 s. 522.
4 Ibidem.
5 Wszystkie cytaty z Biblii: <http://biblia.deon.pl/>.
6 STh, I,3,1, [online] <www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm>.
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nych po³o¿eniach czy postawach, mówi np. Ujrza³em Jahwe siedz¹cego; Jahwe powsta³ na s¹d ... i stoi. A wiêc Bóg jest cia³em7. I po pi¹te, tylko cia³o
lub co cielesnego mo¿e byæ miejscem, od którego albo do którego siê zmierza8.
Równie¿ i ten wymóg ma swoje potwierdzenie w tekstach biblijnych. Jednak
mimo to, zdaniem Tomasza, nale¿y kategorycznie stwierdziæ: Bóg bezwzglêdnie nie jest cia³em9. A oto argumenty przemawiaj¹ce za takim rozstrzygniêciem.
Pierwszy z nich jest oczywistym nawi¹zaniem do znanego argumentu z ruchu.
Obserwuj¹c poszczególne cia³a stwierdzamy, ¿e cia³o o tyle wprawia co w ruch,
o ile samo wprawiane jest w ruch przez co innego. Bóg zatem, jako pierwszy
poruszaj¹cy, nie mo¿e byæ cia³em10. Argument ten, nawi¹zuj¹cy, jak powiedzielimy, do wczeniej omówionych przez Tomasza dróg, czerpie si³ê z argumentu, i¿ nie da siê wyjaniæ ruchu bez odwo³ania do tego, co nie jest poruszane.
Trzeba przyznaæ, ¿e jest ten rodzaj argumentacji, który prowokuje do postawienia kilku pytañ. Pierwszy poruszaj¹cy nie jest poruszany, ale sam porusza. Nie
bardzo wiadomo, dlaczego ma to wykluczaæ cielesnoæ. Je¿eli przyj¹æ, i¿ cielesnoæ zak³ada, i¿ poszczególne elementy cia³a s¹ poruszane przez inne, a wówczas ¿aden poruszaj¹cy nie jest pierwszy, to ten, który jest pierwszy, musi byæ
istotowo odrêbny od tego, co jest poruszane, to nierozstrzygniêtym wci¹¿ pozostaje problem, jak to, co istotowo odrêbne, porusza wszystko inne. Nie ma te¿
dostatecznego argumentu mówi¹cego, ¿e z koniecznoci pierwszy element poruszaj¹cy nie mo¿e posiadaæ cia³a. Twierdzenie, i¿ argumentem jest tutaj to, ¿e cielesnoæ zak³ada zmianê, a zatem pierwszy jest bezcielesny, wydaje siê nie do
koñca przekonuj¹ce. Znaczyæ to mo¿e wy³¹cznie tyle, ¿e jest on innej natury, nic
poza tym. Drugi argument Tomasza wziêty jest z teorii aktu i mo¿noci. To, co
jest w mo¿noci, to to, co mo¿e byæ czym, lecz w danej chwili tym nie jest. To,
co jest aktualne, istnieje w rzeczywistoci. Bior¹c pod uwagê porz¹dek czasowy, mo¿noæ poprzedza akt, jednak nic, co jest w mo¿noci, nie mo¿e siê staæ
aktualne, je¿eli nie zostanie pobudzone przez co, co ju¿ jest aktualne. Bóg jest
czystym aktem i nie ma w nim niczego, czym jeszcze nie jest, a mo¿e byæ. Wyklucza to cielesnoæ. Ten argument wydaje siê byæ s³uszny, a to z tej racji, ¿e
czysta aktualnoæ nie zawiera w sobie mo¿noci bycia czym, a cielesnoæ zdaje
siê byæ na wskro realizowaniem mo¿noci. Wreszcie argument trzeci  ze szlachetnoci. Bóg jest bytem najszlachetniejszym, a skoro tak, to nie mo¿e nim byæ
jakie cia³o. Mówi w. Tomasz, nie bez racji, ¿e cia³o mo¿e byæ o¿ywione b¹d
martwe, a to pierwsze jest szlachetniejsze od drugiego. Cia³o ¿ywe z kolei jest
szlachetniejsze, ale nie dlatego, ¿e ¿yje, lecz dlatego, ¿e ¿ycie otrzymuje od
duszy. Konkluduj¹c: to, dziêki czemu ¿yje cia³o, bardziej jest szlachetne ni¿
7
8

Ibidem.
Ibidem.
9 Ibidem.
10 Por. ibidem.
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cia³o11. Bóg zatem nie mo¿e byæ cia³em, stwierdza Akwinata. Tomasz przyjmuje
stopniowanie szlachetnoci na gruncie opozycji martwe  o¿ywione. Jednak, je¿eli przyj¹æ, ¿e da siê przeprowadziæ je na poziomie np. mniej szlachetny  bardziej szlachetny, np. ze wzglêdu na posiadane w³asnoci, ich jakoæ czy wieloæ,
to sytuacja siê zmienia. Mo¿e wówczas istnieæ cia³o najbardziej doskona³e
w sobie, najdoskonalsze ze wszystkich, które ¿yje nie dziêki czemu innemu12,
co by³oby odeñ bardziej szlachetne13. Wówczas Bóg niekoniecznie musia³by
byæ bezcielesny. Dodajmy wreszcie, ¿e co do argumentów opartych na Pimie
wiêtym, autor Sumy obala je, s³usznie twierdz¹c, i¿ zastosowane w nim sformu³owania maj¹ symboliczny charakter.
Oczywicie w poprzednich wiekach, szczególnie u Ojców Kocio³a widaæ
wyranie, i¿ wykluczaj¹ oni mo¿liwoæ cielesnoci Boga. Orygenes w dziele
O zasadach pisze: Nie nale¿y zatem s¹dziæ, ¿e Bóg jest cia³em albo ¿e przebywa w ciele  jest On niez³o¿on¹ istot¹ duchow¹, w której nie ma ¿adnych dodatkowych atrybutów; wskutek tego nie mo¿na wierzyæ, i¿ tkwi¹ w Nim jakie
wy¿sze i ni¿sze przymioty, lecz jest Monad¹, i ¿e siê, tak wyra¿ê: Jednia jest Rozumem i ród³em14 . Skoro jest tym w³anie, to aby siê poruszaæ i dzia³aæ, nie
potrzebuje materialnej przestrzeni, nie potrzebuje dostrzegalnych zmys³owo rozmiarów, materialnego wygl¹du, zewnêtrznego kszta³tu i barwy ani niczego, co
stanowi cechê charakterystyczn¹ cia³a czy materii15.

O ciele ogólnie
Moje cia³o, to które nale¿y do mnie, ma wobec siebie, przed sob¹, przy sobie inne, odrêbne cia³a. Stwierdzenie to, z jednej strony wydaje siê byæ oczywiste i jasne, z drugiej niezwykle z³o¿one, uwik³ane w ca³¹ sekwencjê uprzednio
postawionych za³o¿eñ. Kwestia zasadnicza zwi¹zana jest wiêc z pytaniem, czy
zdanie to umieci siê na pocz¹tku rozwa¿añ o naturze cielesnoci, czy te¿ ujawni siê ono dopiero w pewnym momencie prowadzonych rozwa¿añ. Chodzi o zasadnicz¹ kwestiê zwi¹zan¹ z pytaniem, czy w punkcie wyjcia mojej zaanga¿owanej refleksji, namys³u postrzegam wy³¹cznie siebie, czy te¿ siebie i kogo
innego. Prosta intuicja podpowiada, ¿e w³anie ta druga mo¿liwoæ jest bardziej
prawdopodobna. Dziecko dostrzega w wiecie najpierw nie siebie jako to, które
jest, ¿yje, dzia³a, funkcjonuje, ale osoby bliskie, jako obecne przy sobie. Warunkiem niezbêdnym ujawnienia siê owego dowiadczenia jest cia³o, ¿ywa obecnoæ
11

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
14 Orygenes, O zasadach, I, 6, prze³. S. Kalinkowski, Kraków 1996, s. 62.
15 Ibidem.
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kogo przy kim. Dodajmy, nie jest to obecnoæ obojêtna, niezaanga¿owana.
Przeciwnie, ma ona na wskro zaanga¿owany charakter, jest w punkcie wyjcia
jaka i dla kogo. Te dwa przejawy, pierwotna obecnoæ cia³a innego oraz jego
aktywnoæ, s¹ dla nas, jak siê oka¿e, wa¿ne.
Cia³o zdaje siê byæ pierwsz¹ dan¹, pierwotnym dowiadczeniem. Wszystko
wydaje siê byæ dane w³anie poprzez, dziêki cia³u. Uczenie siê wiata, wchodzenie weñ staje siê niemo¿liwe bez udzia³u cia³a. Wchodzenie w wiat jest zarazem procesem uczenia siê w³asnego cia³a. Nie jest chyba prawd¹, a przynajmniej
trzeba to jako udowodniæ, ¿e jest ono dane w swej opozycji wobec ducha. Stosowne dowody w tej kwestii wydaj¹ siê byæ dalece skomplikowane. Stwierdzenie, i¿ cia³em jest to, co nie jest duchem, ¿e jest ono wraz z dusz¹ elementem
wspó³konstytuuj¹cym byt ludzki, a tak w punkcie wyjcia twierdzi Mieczys³aw
A. Kr¹piec16, nie mo¿e znaleæ siê na pocz¹tku prowadzonych analiz. Jest ono,
w punkcie wyjcia, uk³adem tkanek i narz¹dów wspó³tworz¹cych ca³oæ organiczn¹ cz³owieka17. Skoro tak, to jest ono elementem sk³adowym wiata materialnego, czym, o czym mówi³ ju¿ Kartezjusz, co zajmuje jakie miejsce w przestrzeni, bêd¹c substancj¹ rozci¹g³¹. Bêd¹c tym w³anie, jest ono równoczenie
elementem umo¿liwiaj¹cym ¿ycie, funkcjonowanie w tym¿e wiecie, pocz¹wszy
od zachowañ czysto fizjologicznych, a skoñczywszy na najbardziej skomplikowanych sposobach ocalenia w³asnej to¿samoci czy egzystencji.
Cia³o wydaje siê byæ i faktycznie jest cia³em wówczas, kiedy ¿yje, spe³nia
okrelone funkcje i czyni to w sposób samodzielny. W³anie owa samodzielnoæ
wydaje siê byæ elementem istotnym dla okrelenia natury cielesnoci. Dane cia³o jest jedno jedyne, niemo¿liwe do skopiowania (w przysz³oci nauka byæ mo¿e
zweryfikuje to przekonanie). Ma zatem okrelony wygl¹d, jest uformowane,
w pewnym sensie skoñczone, co nie wyklucza zmiany, zyskiwania i tracenia
okrelonych cech, w³asnoci. Poprzez cia³o wchodzi siê wiêc w jak¿e skomplikowany zespó³ interakcji z otaczaj¹cym wiatem. Zauwa¿my, co wydaje siê byæ
wa¿nym elementem dla ca³oci rozwa¿añ, jak wiele z nich, bêd¹c sposobem zachowania siê cia³a, zdaje siê przekraczaæ cielesnoæ. Prosty gest przylgniêcia do
konaru drzewa czy ogarniêcia spojrzeniem otaczaj¹cego widnokrêgu jest zarazem
cielesny i nie-cielesny. Cia³o zdaje siê mieæ moc przekraczania w³asnej cielesnoci. Rzecz jasna zdolnoæ ta mo¿e byæ przypisana okrelonym stanom ludzkiego
ducha. Owszem, wolno zapytaæ, czy nie mamy tu do czynienia z nadu¿yciem.
Dopowiedzmy, przylgniêcie do konaru drzewa jest raczej aktem dope³nienia cielesnoci, jej zwielokrotnienia, multiplikacji, a nie porzuceniem cia³a na rzecz
ducha. Owa marginalizacja zdolnoci, w jakie wyposa¿one jest cia³o, zdaje siê
byæ doæ dotkliwa i brzemienna w skutki sk³onnoci¹. Oczywicie dotykamy tu
16
17

Zob. [online] <www.ptta.pl/pef/pdf/c/cialoludzkie.pdf>, s. 1.
Ibidem.
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sporu, który ma platoñskie korzenie: czy cia³o jest wiêzieniem duszy, a ta stara
siê na wszelkie mo¿liwe sposoby przekroczyæ owo ograniczenie, czy mo¿e inaczej, cia³o samo w sobie zdolne jest wkraczaæ w sferê duchowoci? Dodajmy,
¿e w³anie druga z tych mo¿liwoci zdaje siê byæ szczególnie inspiruj¹ca dla rozwa¿añ dotycz¹cych ladów cielesnoci Boga.
Cia³o ustanawia te¿ co, co mo¿na okreliæ jako zewnêtrznoæ. Dziêki niemu
stajê siê mo¿liwy do zauwa¿enia, ustanowienia, odnalezienia. Ka¿de z tych s³ów
wydaje siê byæ wa¿ne. Bez mojej cielesnoci nie bêdê w wiecie zauwa¿ony jako
ten oto. Bez niego stajê siê b¹d to czym minionym, czym, co by³o, ale ju¿ nie
jest obecne, b¹d czym, co mo¿e ewentualnie zaistnieæ. Cia³o mnie ustanawia,
legitymizuje moj¹ obecnoæ w wiecie, daje tej obecnoci gwarancjê, racjê bytu.
Wreszcie, staje siê ono czynnikiem umo¿liwiaj¹cym odnalezienie samego siebie,
przywo³ania siebie ku sobie jako tego w³anie. Staje siê ono w tym momencie
gwarantem to¿samoci, czym, co uniemo¿liwia zast¹pienie mnie samego jakimkolwiek innym elementem cielesnym. Tak te¿ cia³o staje siê niezbêdnym elementem wejcia w relacyjnoæ, odniesienia do innego cia³a. Zauwa¿my, samo w sobie zdaje siê ono byæ czym, co ociê¿a³e, statyczne, zajmuj¹ce to oto miejsce
w przestrzeni. Jednak bez niego relacja jest niemo¿liwa. Muszê zaistnieæ wobec
innego w³anie w swoim ciele, nie inaczej. Jest to jeszcze jedna sugestia wskazuj¹ca, i¿ w ciele zawarta jest mo¿liwoæ przekraczania siebie, a nie jest ono
zastêpowane, redukowane przez element duchowy.
Cia³o wreszcie, statyczne, a zarazem aktywne w aktach przekraczania siebie,
domaga siê, postuluje zaanga¿owania bardzo konkretnych sprawnoci, w³aciwych w³anie jemu. Nie ma wiêc cia³a bez wzroku, s³uchu, dotyku. Nie ma go
bez jêzyka, w którym mo¿e siê ono wyra¿aæ. Dodajmy, one te¿ domagaj¹ siê cia³a, osadzenia w nim, ugruntowania.
Zauwa¿my jeszcze jedno. Cia³o, jako co, co dane mi jest w sposób bezporedni, pozostaje zawsze moim w³asnym. ¯adna jego czêæ nie jest elementem
obcym, nieznanym. Trudno mówiæ, ¿e mamy tu te¿ do czynienia z jakim rodzajem stopniowania, w tym sensie, ¿e jaka czêæ jest mi bli¿sza, bardziej siê z ni¹
uto¿samiam. Jest ono jednoci¹, ca³oci¹, czym, co w³anie zawsze i w ka¿dej
sytuacji jest wy³¹cznie moje. Jak jednak rozumieæ to, i¿ jest ono moje?
W pewnym sensie moj¹ staje siê ka¿da rzecz, której dowiadczam. Poznanie jest
wszak nawi¹zaniem relacji, pewn¹ form¹ zagarniêcia przedmiotu przez w³adze
poznawcze. Maurice Merlaeau-Ponty wskazuje na istotn¹ ró¿nicê. Przedmiot jest
nim w³anie dlatego, ¿e jest czym przed nami, jest obserwowalny18 i dopowiada, ¿e znajduje siê on na koñcu naszych palców lub naszych spojrzeñ, które
ka¿dym swoim ruchem dotykaj¹ go i odnajduj¹ w jego niepodzielnoci19. Zna18

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, prze³. M. Kowalska i J. Migasiñski, Warszawa 2001, s. 109.
19 Ibidem.

198

Miros³aw Pawliszyn

czy to, ¿e warunkiem bycia przedmiotem dla mnie, jest z jednej strony to, ¿e
mogê go wielorako dowiadczaæ, z drugiej za mo¿e siê on ode mnie oddaliæ,
mo¿e przestaæ byæ dowiadczanym. Z cia³em jest inaczej. Nie jest ono w wiecie czym, co jest mi dane jako obiekt ogl¹du, a jednoczenie mo¿liwe do usuniêcia, znikniêcia. Przywo³any ju¿ francuski filozof zauwa¿y, ¿e cia³o zdaje siê
byæ w³anie nie do usuniêcia dla mnie, tego, który jest tym oto cia³em. Trwa³oæ cia³a w³asnego jest zupe³nie innej natury [...]. Jego trwa³oæ nie jest trwa³oci¹ w wiecie, ale trwa³oci¹ po mojej stronie20. Jak to rozumieæ? Cia³o nie
jest przede mn¹, wobec mnie, dla mnie. Jest raczej przy mnie, ze mn¹, pozostaje na marginesie wszystkich moich postrze¿eñ21. Nie ma wiêc ono ¿adnej
strony, kontekstu, w którym by³oby mi dane, a to z tej racji, ¿e nie jest ono czym
do ogl¹du. Owszem istnieje mo¿liwoæ, bym siê zacz¹³ mu przypatrywaæ, wówczas staje siê ono przedmiotem danym jednostronnie, aspektowo. Jednak nie jest
to naturalny sposób traktowania cia³a. Mamy tu bowiem do czynienia z ogl¹dem
skrawka materii w odpowiedni sposób zorganizowanej, u³o¿onej, uformowanej,
która spe³nia tak¹ czy inn¹ funkcjê. Nie jest to jednak moje cia³o w pe³nym znaczeniu tego s³owa. Nale¿y wiêc powiedzieæ, ¿e moje cia³o jest ze mn¹ ka¿dorazowo w dowiadczaniu otaczaj¹cego wiata. Kiedy zachodzi sytuacja, ¿e jaki
jego fragment traci wiê z reszt¹ cia³a, staje siê on w³anie przedmiotem, utracona zostaje ³¹cz¹ca wiê emocjonalna (jak odciêty kawa³ek skóry). Mam wówczas przed sob¹ przedmiot, co, co mogê obserwowaæ, badaæ, a tak¿e porzuciæ
jako zbêdne, niechciane.
Wskazane tu elementy pokazuj¹ wyranie, ¿e cielesnoæ nie jest równoznaczna z materialnoci¹. Cia³o samo w sobie zak³ada zdolnoæ przekraczania w³asnych ograniczeñ. Jest na wskro dynamiczne, zaanga¿owane, jest czym specyficznym, danym mi wraz ze mn¹, zawarte w dowiadczeniu wiata i samego
siebie. Prawdê tê odkrywa rozum, ale prawda ta zostaje mu niejako zasugerowana przez cia³o jako takie, nie jest mu narzucona, zaprojektowana przez rozum.
Przeciwnie, zostaje odkryta jako oczywista, w pe³ni naturalna. Za³o¿enie to,
o ile jest prawdziwe, daje mo¿liwoæ postawienia pytania o cielesnoæ Boga.

Obecnoæ, czas, g³os  lady cielesnoci
Z dotychczas przeprowadzonych analiz wynika, i¿ nale¿y odró¿niæ od siebie
terminy cia³o materialne oraz cia³o jako cielesnoæ. To pierwsze, dodajmy
wieloznaczne, u¿ywane na gruncie biologii, fizyki, geologii, astronomii, wskazuje w pierwszym rzêdzie na pewn¹ pow³okê, tkankê o okrelonej strukturze
20
21
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okrywaj¹c¹ miênie. Cielesnoæ traktujemy jednak nieco inaczej, specyficznie.
S³ownik Jêzyka Polskiego sugeruje, ¿e z cielesnoci¹ wi¹¿e siê to, co dotyczy
cia³a ludzkiego, b¹d te¿ to, co zwi¹zane jest z poci¹giem p³ciowym22. Obydwa
okrelenia nie s¹ jednak przydatne. Rozumiemy przez ni¹ raczej to wszystko, co
sk³ada siê na ogó³ cech (zdolnoci, dyspozycji) zwi¹zanych z cia³em. Cia³o materialne zatem ma to do siebie, ¿e siê uprzedmiotawia, staj¹c siê czym, co zatrzymuje wzrok, wiêzi poznanie. Mo¿na powiedzieæ, nawi¹zuj¹c do Jeana Mariona, ¿e ono ustala dla spojrzenia jego punkt zatrzymania i wymierza jego
zasiêg23. Cia³o w swej cielesnoci, pozostaj¹c przy inspiracjach zaczerpniêtych
od Mariona, uruchamia obszar tego, co niewidzialne. Co chcemy przez to powiedzieæ? Cia³o, tak rozumiane, wskazuje na co, czym samo nie jest. Wskazuj¹c nie
przestaje byæ sob¹, nie traci siebie, jest wci¹¿ cia³em. Jednak to, co dziêki niemu
siê ukazuje, wraz z nim, pozostaj¹c te¿ sob¹, jest te¿ wci¹¿ odniesione do cia³a.
W interesuj¹cej nas kwestii chodzi wiêc bardziej o cielesnoæ ani¿eli o cia³o. Bóg z pewnoci¹ nie posiada jakiejkolwiek, nawet najbardziej doskona³ej
tkanki okrywaj¹cej nawet najbardziej doskona³e miênie. Da siê jednak wydobyæ pewne cechy, jak¿e donios³e, charakterystyczne, sugeruj¹ce jak¹ formê cielesnoci.
Kwestia wydaje siê byæ prosta i oczywista. Je¿eli przyj¹æ prost¹ argumentacjê, pytanie o cielesnoæ Boga wydaje siê byæ bezzasadne. Jest ono, nade wszystko, pytaniem obrazoburczym. Wiele jest powodów takiego stanu rzeczy. Wska¿my w³anie na ten najbardziej, jak mo¿na s¹dziæ, oczywisty. Cia³o zwi¹zane jest
z okrelon¹ grup¹ istot stworzonych, ma ono charakter materialny, podlega zmianie, wreszcie mierci. Jest wielorako niedoskona³e, poddane przemijaniu, dotkniête cierpieniem. Wzbudza zachwyt, nawet uwielbienie, lecz tylko do jakiego czasu. Jego przeznaczeniem jest rozpad, zanikniêcie, stopienie siê z ziemi¹.
Bóg nie mo¿e mieæ wiêc cia³a, bowiem jest wieczny, obojêtny wobec jakiejkolwiek formy przemijania. Jest te¿ poza czasem, bez pocz¹tku i koñca. Przyjêta
ewentualnie mo¿liwoæ cielesnoci Boga jest jego nieuchronnym zdegradowaniem, w³¹czeniem do wspólnoty tego, co stworzone. Bóg obleczony w cia³o przestaje byæ Bogiem, staje siê co najwy¿ej bo¿kiem, bóstwem na obraz cz³owieka.
A jednak wolno przyj¹æ nieco inny punkt widzenia. Chodzi jednak o w³aciwy dobór s³ów, dopuszczenie do g³osu mo¿liwych interpretacji.
Cia³o z natury swojej jest rozci¹g³e, zajmuje pewne miejsce w przestrzeni.
Jest to miejsce nie do zast¹pienia. W danym momencie, odcinku czasu, miejsce
zajête przez cia³o nie mo¿e byæ wype³nione innym. Zajmowanie miejsca jest
byciem tu oto, jest rodzajem zasiedzenia, które, w tym w³anie momencie, w którym zachodzi, zdaje siê mieæ charakter ostateczny. Rozci¹g³oæ zak³ada te¿ po22
23
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J.L. Marion, Bóg bez bycia, prze³. M. Frankiewicz, Kraków 1996, s. 33.

200

Miros³aw Pawliszyn

dzielnoæ cia³a. Tak jak zajmuje ono przestrzeñ, tak te¿ wype³ni¹ j¹ w ka¿dym
fragmencie. Cia³o nie ma w sobie luki, miejsca, w którym nie by³oby ono sob¹.
Jest kwesti¹ bezsporn¹, ¿e za³o¿enia te zwi¹zane s¹ o okrelon¹ koncepcj¹
przestrzeni. Co siê na ni¹ sk³ada? Przedmioty, które s¹ odniesione do siebie.
Ka¿dy z nich, zajmuj¹c jakie miejsce, jest usytuowany wobec innego. Mog¹ byæ
one jednak zast¹pione w ka¿dym momencie przez ka¿dy inny przedmiot. Ta swoista i nieusuwalna mo¿liwoæ zastêpowania miejsca jednego cia³a przez drugie
zdaje siê byæ istotnym elementem rozumienia przestrzeni. Zawiera ona w sobie
zatem element statyczny (przestrzeñ jako usytuowanie cia³ wobec siebie) i dynamiczny (przestrzeñ jako nieograniczona mo¿liwoæ zastêpowania tych¿e
miejsc). St¹d te¿ droga do jeszcze jednego stwierdzenia. Przestrzeñ ma charakter czasowy, jest w pewien sposób ustanawiana przez wype³niaj¹ce j¹ przedmioty. Nie jest zatem istotna ich struktura, lecz sam fakt bycia w tym w³anie momencie. Innymi s³owy, cia³a nie ustanawiaj¹ przestrzeni, nie s¹ jedynym
koniecznym warunkiem rozumienia danego stanu rzeczy. Nie jest tak, ¿e cia³o
determinuje rozumienie, pojmowanie, ¿e daje ono jedyn¹ mo¿liw¹ zdolnoæ percepcji. W zale¿noci od tego, jak jest ono dane, taka te¿ jest mo¿liwoæ rozumienia. Cia³o nie tyle jest dane w przestrzeni, co j¹ ustanawia, i to ka¿dorazowo. Jest to inaczej wyra¿ona myl o wzglêdnoci przestrzeni. Istotne zatem nie
jest cia³o jako takie, co sama jego obecnoæ, która staje siê elementem kluczowym i niezbêdnym. lad takiego mylenia znajdujemy ju¿ u Kartezjusza.
Cia³o nie jest dane wy³¹cznie w spostrze¿eniu, dowiadczeniu. Jedn¹ z form
jego uobecnienia jest wyobrania. Cia³o umo¿liwia wyobra¿enia, bez niego wyobrania staje siê fantazj¹. Zauwa¿my, os³abiona zostaje tym samym kwestia fizycznej obecnoci, a istotne staje siê zagadnienie obecnoci jako takiej. Przywo³any Kartezjusz napisze w Medytacjach: Co wiêcej, zdolnoæ wyobra¿ania
sobie, jak¹ w sobie posiadam i o której z dowiadczenia wiem, ¿e j¹ stosujê, ilekroæ oddajê siê poznawaniu rzeczy materialnych, sama mo¿e przekonaæ mnie
o ich istnieniu. Kiedy bowiem uwa¿nie zastanawiam siê nad tym, czym jest wyobrania, wtedy zauwa¿am, ¿e nie jest ona niczym innym ni¿ pewnym zastosowaniem w³adzy, która poznaje, ¿e cia³o jest dla niej samej bezporednio obecne,
a wobec tego istnieje24.
Obecnoæ staje siê tutaj elementem kluczowym rozumienia cielesnoci, dalece bardziej wa¿nym ni¿ jej organiczne ukonstytuowanie. Bóg jest cielesny
w tym sensie, ¿e jest obecny. Rozci¹g³oæ, zajmowanie miejsca staje siê obecnoci¹. W¹tek ten trzeba uwyraniæ. Rozci¹g³oæ w potocznym, chyba najbardziej pierwotnym znaczeniu znaczy tyle, i¿ jaki element zajmuje miejsce po
tym, który go poprzedza i przed tym, który po nim nastêpuje. Odpowiednioæ ta
jest cile ustalona, nie ma od niej odstêpstwa. Rozci¹g³oæ jest kontynuacj¹,
24

Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej, prze³. J. Hartmann, Kraków 2002, s. 81.
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gdzie ka¿dy element ma cile ustalone dla siebie miejsce i nie istnieje bez tego,
co go poprzedza i po nim nastêpuje. Jest ona zatem zwi¹zana z sam¹ zasad¹ nastêpowania czego po czym, a dopiero wtórnie odnosi siê do elementów, które
siê na ni¹ sk³adaj¹. Mówi¹c krótko, rozci¹g³oæ jest konstytuowaniem siê sk³adowych, przy czym w jego ramach mog¹ nastêpowaæ ró¿nice. Sk³adowe te mog¹
byæ ze sob¹ zwi¹zane na ró¿norakie sposoby, tworz¹c pomiêdzy sob¹ bardziej
b¹d mniej spójne zwi¹zki. Skoro tak, to co mo¿e byæ gêstsze lub rzadsze, miêkkie lub twarde. Mo¿na wiêc rozpatrywaæ rozci¹g³oæ sam¹ w sobie, bez odniesienia do pod³o¿a, bez zwi¹zku z elementami, które siê na ni¹ sk³adaj¹. Rozci¹g³y jest stó³, przy którym pracujê, ale te¿ i powietrze, jakim oddycham; jedno
z nich widzê, dowiadczam, drugie po prostu jest, choæ nie jest przeze mnie dowiadczane. Podkrelmy, rozci¹g³oæ nie musi wi¹zaæ siê, odnosiæ, byæ zwi¹zana w sposób konieczny z materialnoci¹. Mo¿e te¿ podlegaæ zmianom natê¿enia,
intensyfikacji. Jednak zawsze jest z czym zwi¹zana, czego dotyczy. Skoro wiêc
przyjmujemy, i¿ oczywistoci¹ jest to, ¿e Bóg nie posiada cia³a w sensie materialnym, nie jest te¿ w tym sensie rozci¹g³y, to pytamy, czy wolno za³o¿yæ, i¿ mimo
wszystko jest jako rozci¹g³y. Znaczy to, ¿e jest obecny, ¿e mo¿na dowiadczaæ
(!!!) stopni owej obecnoci, w³anie na wskro namacalnej, rzeczywistej.
Dowiadczenie to wydaje siê byæ czym absolutnie oczywistym dla cz³owieka autentycznie zaanga¿owanego w religijnoæ. Nie mówimy tu o wyobra¿eniach
religijnych ani te¿ o zwyczajowych, prostych formach jej praktykowania. Obecnoæ, co znów podkrelamy, ma charakter rzeczywisty, pozbawiony wyobra¿eniowoci. Jest w³anie na wskro cielesna, nie w sensie naukowego stwierdzenia faktycznie zachodz¹cej cielesnoci (cia³o materialne), ale przekonania, i¿ to,
co mi siê jawi, nie jest w ¿aden sposób urojone, wynione, wymarzone. Jest to
raczej obecnoæ poni¿ej bytu25 (poni¿ej cia³a), w której nie zostaje uchwycony przedmiot jako taki, co, co jest jakie. Mo¿e byæ ona przyjêta, ale nie uchwycona, realizuj¹c siê w pewnym stopniu poza zasiêgiem wiadomoci26. Nie ma
tu jednak mowy o wywo³ywaniu27 tej¿e obecnoci. Mamy wówczas do czynienia ze sprawianiem przedmiotu, czynieniem czego, uprzedmiotowianiem. Obecnoæ jest wszak obecnoci¹ czego, uchwyceniem w³anie. Ma ono charakter rzeczywisty, jak najbardziej realny. Czym jest to, co jest obecne? Czy mamy do
czynienia z obecnoci¹ ducha, tego, co duchowe? Gdyby do tego sprowadziæ owo
dowiadczenie, by³oby ono wybitnie jednostkowe, nieprzekazywalne, zakryte.
Dowiadczenie religijne to jednak co wiêcej ani¿eli jednostkowe doznania. Gabriel Marcel powie, ¿e ma ono owszem charakter przelotny28, ale trwale od25
26

G. Marcel, Tajemnica bytu, prze³. M. Frankiewicz, Kraków 1995, s. 218.
Ibidem.
27 Termin ten zaczerpniêty jest od G. Marcela z cytowanej rozprawy.
28 G. Marcel, op. cit., s. 219.
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niesione jest do czego, co faktycznie jest obecne. Tak rozumiana obecnoæ,
jako co wiêcej ni¿ dowiadczenie czysto duchowe, odnosi siê do czego, co
okrelamy cielesnoci¹ Boga.
Poszukajmy innego ladu. Cia³o, o czym pisalimy ju¿ wy¿ej, zanurzone jest
w czasie, bez niego nie istnieje, nie funkcjonuje. Oczywicie dotykamy tu dwóch
ró¿nych porz¹dków. Cielesnoæ jako taka jest pewnym stanem faktycznym i zarazem statycznym. Czas jest natomiast zmiennoci¹, zachodzeniem po sobie
chwil, jedna po drugiej. Jednak nie sposób rozumieæ cielesnoci poza kontekstem
zmiany, dziania siê, tracenia czego i zyskiwania. Ona sama ujawnia siê, prezentuje w wiecie w okrelonym momencie czasu, a jednoczenie usuwa siê (b¹d
zostaje usuniêta) z okrelonego, biegn¹cego w³anie czasu. Czas wydaje siê byæ
nieusuwaln¹ determinant¹ ¿ycia, istnienia. To, co wieczne, w kontekcie czasu
jest nie do pojêcia, nie do uchwycenia. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, o ile dowiadczenia religijne zas³uguj¹ na jakikolwiek rzetelny namys³, ¿e w nich w³anie, to co czasowe chwyta jako to, co ma byæ poza czasem. Owo chwytanie
nie jest opuszczeniem czasowoci, przeciwnie, pozaczasowoæ staje siê czasowa,
staj¹c siê jak¹, bêd¹c na wskro czym. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e w dowiadczeniu religijnym ponadczasowoæ opuszcza sam¹ siebie, staj¹c siê czym,
przybieraj¹c jak¹ formê, kszta³t, jednoczenie pozostaj¹c sob¹. Balansujemy tu
na granicy filozofii i teologii, dotykaj¹c wprost tajemnicy Wcielenia. Tutaj
w sposób ewidentny Bóg przyjmuje cia³o ludzkie, w sposób najbardziej dos³owny, jednoznaczny. Nie jest to jednak kwestia, któr¹ chcemy rozwa¿aæ. Daje ona
jednak pewn¹ sugestiê zwi¹zan¹ z dowiadczeniem religijnym jako takim. Nie
ma dowiadczenia Boga poza kontekstem czasu i cielesnoci. Jak rozumieæ cielesnoæ i czas w dowiadczaniu Boga?
Czas, tak jak jest przez nas dowiadczany, ma charakter linearny. W nim w³anie, wewn¹trz niego, ma miejsce zetkniêcie z pozaczasowoci¹. Stykaj¹ siê ze
sob¹, wchodz¹ w relacjê dwa odrêbne porz¹dki. W sensie cis³ym, co przed
chwil¹ zauwa¿ylimy, wiecznoæ, wchodz¹c w czas linearny aktem w³asnej woli,
dokona³a czego, co okrelane jest mianem wcielenia Boga. Tutaj faktycznie Bóg
przybiera cia³o cz³owieka. W tym jednak dos³ownym sensie zdarzenie to mia³o
charakter chwilowy, wyznaczony konkretnym interwa³em czasu. Nie zaniknê³o
jednak co, co okrela siê mianem dowiadczenia Boga przez cz³owieka. Jest
nim, jak powiedzielimy, dowiadczana ¿ywo obecnoæ czego wiêcej ni¿ czysty duch.
Dotykamy tu tajemnicy g³êbi spotkania dokonuj¹cego siê pomiêdzy Bogiem
a cz³owiekiem. Jest ona opisywana przez znawców na ró¿ne sposoby. Spróbujmy jednak opisaæ j¹ raz jeszcze. G³êbia jest zarazem pe³ni¹. Ruch w dó³, od
Boga ku cz³owiekowi, który kojarzy siê nieuchronnie z mo¿liwoci¹ pojmowania, staje siê zarazem aktem otwarcia siê ku temu, co zupe³ne, kompletne. Maj¹c na uwadze towarzysz¹cy nam kontekst czasu, odwo³ajmy siê do koncepcji,
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któr¹ rozwija Hanna Buczyñska-Garewicz, analizuj¹c w¹tki pochodz¹ce z filozofii Fryderyka Nietzschego. Mamy tu do czynienia z dowiadczeniem tzw. czasu magicznego. Jest nim po³udnie, chwila, gdy s³oñce stoi w zenicie, a ¿ycie
osi¹ga sw¹ pe³niê, jest jedyna i niepowtarzalna, odmienna od wszystkich innych
momentów29. Odmiennoci tej wiadomy jest Zaratustra (ja dowiadczaj¹ce
Boga) kiedy wo³a: Patrzcie, oto idzie, oto siê zbli¿a, wielkie idzie po³udnie30.
Jest to chwila doskona³oci, która zawarta jest w zamieraniu wszelkiego ¿ycia,
pe³nia zawarta w nadci¹gaj¹cej ciszy. Nie jest ona nieistnieniem, naturaln¹ chwil¹
wytchnienia, jak sen po dniu pe³nym pracy. Po³udniowy skwar drzemie nad ³anami! Nie piewaj! Cicho! wiat jest doskona³y31. Skwar, brak cienia, wszechwype³niaj¹ce wszystko s³oñce, nie pustka, ale przepe³nienie, niemo¿noæ uczynienia czegokolwiek w obliczu tego¿ wype³nienia  oto nietzscheañskie po³udnie,
spowite absolutnym milczeniem, znieruchomieniem. To prawdziwa chwila piêkna, szczêcia, która owszem minie, pierzchnie, uleci. Owo szczêcie jest momentem zjednoczenia z ca³oci¹, która nie jest ani wydedukowana z poprzedniego
poznania, ani oparta na powtarzalnych, identycznych i intersubiektywnych przedstawieniach32. Nie ma tu ani przesz³oci, ani przysz³oci, czas nie przyspiesza
ani siê nie d³u¿y. Projekt Nietzschego to przezwyciê¿enie jednostkowoci, podobnie jak autentyczny akt religijny. Interesuj¹ce jest dla nas, odchodz¹c ju¿ od niemieckiego filozofa, samo wyjcie jako takie, zmierzanie ku pe³ni w tak rozumianym czasie. Czym ona jest? Jaka mo¿e byæ? Staje siê ona jakim impulsem,
pobudzeniem, altem przyzywaj¹cym. Inspiruj¹ce jest to i wiadcz¹ o tym teksty
biblijne, i¿ jawi siê ona zawsze jako sama realnoæ, najczystsza i pe³na.
W tym miejscu jednak filozofia powinna ust¹piæ miejsca. Faktycznie wiele
rozprawia ona o realnoci, ju¿ to widz¹c j¹ w akcie istnienia (Tomasz z Akwinu), ju¿ to przypisuj¹c j¹ temu, co podpada pod zmys³y (neopozytywici), ju¿ to
w dostrzegaj¹c j¹ w objawiaj¹cej siê twarzy (Levinas). Podejmowane próby nie
trafiaj¹ jednak wprost w interesuj¹cy nas tutaj problem. Owszem, Bóg jest istnieniem, nale¿y ono do jego istoty, jednak jest to konstatacja czysto rozumowa.
Nie posiada jednak w³asnoci, które mog¹ byæ zaobserwowane i stwierdzone jako
faktycznie zachodz¹ce, wreszcie, je¿eli posiada twarz, to jest ni¹ twarz drugiego
cz³owieka, ale nie Jego samego. Filozofia jest wiêc nieco bezradna wobec orzekania o charakterze realnoci Boga w dowiadczeniu religijnym.
Ca³y czas rozprawiamy i poszukujemy ladu opisu cielesnoci Boga w czasie. rodkiem wiod¹cym do celu, nieoczywistym, bo o oczywistoci nie mo¿e
byæ mowy, jest byæ mo¿e obraz odciniêtej w gipsie d³oni. To doæ specyficzny
29

H. Buczyñska-Garewicz, Metafizyczne rozwa¿ania o czasie, Kraków 2003, s. 144.
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaraustra, [online] <http://filozofiauw.wikidot.com/teksty-zrodlowe#toc7>, s. 80.
31 Ibidem, s. 117.
32 H. Buczyñska-Garewicz, op. cit., s. 156.
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rodzaj obecnoci. Ten, którego d³oñ jest odciniêta, zarazem jest i nie jest obecny w tym¿e odcisku. Jest, bo to w³anie jego d³oñ, w ka¿dym szczególe, jedyna
i niepowtarzalna, ¿adna inna nie zape³ni tego miejsca w taki w³anie identyczny
sposób; nie jest, bo mamy wszak do czynienia z samym odciniêciem, które zdaje
siê byæ tylko wspomnieniem obecnoci, zarysem d³oni, a nie ni¹ sam¹. A jednak odcisk jest na wskro realnoci¹, obecnoci¹, sposobem bycia osoby, nieustannego ujawniania siê. Owszem, nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e odcisk jest d³oni¹, a jednoczenie nie czujemy wiêkszego oporu, by zdanie takie zaakceptowaæ.
Nie jest tu obecne cia³o jako takie, ale jaki jego lad, w³anie na wskro realny.
Odcisk nie jest pomnikiem. Ten ostatni nie jest zaanga¿owany w to, ku czemu
odsy³a. Jest wy³¹cznie rodzajem przypomnienia o zdarzeniu. Odcisk, przeciwnie,
zawiera w sobie to co, co zosta³o odciniête, zamra¿a, wrêcz wiêzi. Pomiêdzy
nim a tym, co jest odciniête, zawarta jest tajemnica wiêzi, nieusuwalnej wzajemnoci. Tak w³anie, na ten sposób s³oñce wype³nia sob¹ czas po³udnia, wype³niaj¹c sob¹ wszystko, bêd¹c samym szczêciem, sam¹ ca³oci¹, która wkracza w dowiadczany przez cz³owieka czas. Akt religijny zak³ada obecnoæ
odcisku Boga, w którym da siê wyró¿niæ lady, niuanse, linie papilarne Jego
obecnoci.
Jeszcze jeden lad tak rozpatrywanej cielesnoci Boga warto zauwa¿yæ. Teksty biblijne wskazuj¹ bardzo wyranie na jeden rys Jego komunikowania siê
z cz³owiekiem  jest nim g³os skierowany do tego ostatniego. Aktywnoæ Boga
zawarta jest w³anie w g³osie. Teologia dopowie, i¿ ma on si³ê sprawcz¹; Bóg
mówi i dzieje siê wedle wypowiadanego przezeñ s³owa. Zauwa¿my, ¿e g³os nie
jest tym samym co jêzyk  ten wydaje siê byæ poza czasem, funkcjonuje sam
w sobie. Mo¿e byæ poddany wielorakiej analizie. W pewnym sensie jest on ju¿
uprzedmiotowiony, staje siê obiektem, rodzajem rzeczy. G³os przeciwnie  brzmi
i funkcjonuje w momencie, w którym jest mówiony, ¿yje w chwili, w której rozbrzmiewa. Nie ma g³osu bez obecnoci tego, kto mówi. W tym sensie jest on
czasowy, brzmi i zamiera. Mo¿e wywo³ywaæ okrelone skutki, ale te staj¹ siê ju¿
samodzielnym bytem, niezale¿nym od wypowiadanego g³osu. Jêzyk funkcjonuje bez mówi¹cego, g³os potrzebuje, domaga siê obecnoci. Musi on te¿ byæ zrozumia³y, wypowiadany niejako dla i ze wzglêdu na drugiego. Do jêzyka trzeba
siê dostosowaæ, zrozumieæ go, zanalizowaæ, g³os za dostosowuje siê sam z siebie, jest dany do u¿ytku. Bez mówi¹cego jest wy³¹cznie cisza, owszem, mo¿e byæ
obecny jêzyk, ale nie znosi on panuj¹cej ciszy. Mo¿na wrêcz przeprowadziæ swoisty dowód na realn¹ obecnoæ Boga  bez mówi¹cego jest cisza, a zatem nie
ma niczego. A jednak co jest, co, co powsta³o na mocy g³osu, a zatem musi
istnieæ kto, kto realnie mówi. Tym, z racji o jakich ju¿ by³a mowa, nie mo¿e
byæ czysty duch.
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Zakoñczenie
Konkluzja, jak¹ mo¿na wyci¹gn¹æ, nie jest jednoznaczna i nie mo¿e tak¹ byæ.
Poszukiwanie ladów cielesnoci Boga jest ryzykowne i z pewnoci¹ porusza siê
ono gdzie na obrze¿ach mylenia ortodoksyjnego. Bóg nie ma cia³a, jestemy,
jako ludzie, o tym przekonani. Jest to przekonanie nie tylko o charakterze zdroworozs¹dkowym, bowiem nikt Boga nie ogl¹da³ wprost, w takiej b¹d innej postaci. Wszelkie obrazy w tym wzglêdzie to tylko projekcje wyobrani. Podpiera
je nauka, która nie znajduje rodków (i ich nie szuka) wiod¹cych do odnalezienia istoty cia³a boskiego. Filozofia za, wraz ze w. Tomaszem, zamknê³a drogê
do rozwa¿añ na ten temat. Jedyn¹ uprawnion¹ do prowadzenia takich rozwa¿añ
wydaje siê byæ teologia, przy czym i dla niej wydaje siê to byæ problem drugorzêdny (cia³em Boga jest konsekrowana hostia), a to z tej racji, ¿e wcielenie zosta³o definitywnie zakoñczone. W zwi¹zku z powy¿szym problem Boga jest albo
odrzucany (w³anie z tej racji, ¿e nie mamy ¿adnego dowiadczenia w tym
wzglêdzie), albo pomijany jako w³anie nieortodoksyjny, a wrêcz heretycki.
W przedstawionym tekcie nie by³a zadaniem autora chêæ wykazania, i¿ Bóg
posiada cia³o, a ju¿ na pewno, ¿e posiada je w sensie materialnym. Jednak co,
co okrela siê relacj¹ z Bogiem, ¿yw¹, autentyczn¹, zaanga¿owan¹, wydaje siê
byæ nie tylko kontaktem z duchem jako takim, lecz czym, co jest jakie, co jest
¿ywe, autentyczne, realne. To co staje siê wrêcz namacalne, na wskro obecne
z ca³ym baga¿em owej obecnoci. Co to znaczy? Nie jest to tylko partycypacja
w bezkresie, otch³ani, nicoci, wszechpotêdze, wszechwiedzy, czystej aktualnoci. ladami, które chcielimy wyodrêbniæ s¹, po pierwsze, sama natura obecnoci, któr¹ rozumiemy jako specyficzn¹ postaæ rozci¹g³oci, po drugie, natê¿enie
bliskoci, która wchodzi wprost w sposób dowiadczenia przez cz³owieka czasu, po trzecie wreszcie, g³os, który jest warunkiem sine qua non relacji, o jakiej
mowa. S¹ to w³anie lady cielesnoci, jednak nie cia³a jako takiego. Jest to co,
co nazwaæ mo¿na namacalnoci¹, bezporednioci¹, rodzajem dotkniêcia (obrazy dotkniêcia cia³a czy odbitej d³oni zdaj¹ siê byæ tu wymowne).
Mówimy tu o prze¿yciu, które sta³o siê udzia³em Moj¿esza. Ten, prosz¹c
Boga, by móg³ ujrzeæ jego chwa³ê, s³yszy odpowied: Nie bêdziesz móg³ ogl¹daæ mojego oblicza, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ mojego oblicza
i pozostaæ przy ¿yciu (Wj 33,20). A jednak co bêdzie mu dane zobaczyæ: Ujrzysz Mnie z ty³u, lecz oblicza mojego tobie nie uka¿ê (Wj 33,23). W ró¿nych
t³umaczeniach ty³ to nic innego jak plecy Boga. Plecy to cia³o, chocia¿ w³anie skryte; nale¿¹ do kogo, s¹ czyje, jakie, ale nie pokazuj¹ jeszcze twarzy.
S¹ wstêpem, pocz¹tkiem widzenia, prawdziwego dowiadczenia twarzy. Bez pleców jest duch, lecz czym, a mo¿e zw³aszcza kim jest duch, nie wiadomo.
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Streszczenie

Abstract

Autor niniejszego artyku³u omawia Witkiewiczowskie pojêcie metafizycznej implikacji,
spekulatywny charakter metafizyki wynikaj¹cy
z u¿ywania eksperymentów mylowych, metodê
metafizycznej dedukcji pojêæ, zadania metafizyki, stosunek metafizyki do badañ empirycznych,
stosunek metafizyki do nauki, krytykê fizykalizmu, stanowisko monadologiczne.

In the article I explain: the Witkiewiczs
notion of metaphysical implication, speculative
character of metaphysics subsequent to the use
of thought experiments, the method of metaphysical deduction of the notions, aims of metaphysics, the attitude of metaphysics towards
science, critical examination of the physicalism,
monadological standpoint.

Wed³ug Witkacego do tez metafizycznych dochodzimy m.in. poprzez spekulatywne eksperymenty mylowe. Jeli chcemy przekonaæ siê o koniecznoci
uwzglêdnienia w danej filozofii jakiego ontycznego czynnika, musimy wyobraziæ sobie wiat pozbawiony tego czynnika i zastanowiæ siê: co wtedy? Tak jak
Kartezjusz dociekaj¹cy, czy mo¿liwe jest istnienie bez podmiotu myl¹cego albo
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Husserl bior¹cy w nawias wiat naturalnego nastawienia i dochodz¹cy do tezy,
¿e wiat zewnêtrzny nie istnieje w sposób konieczny. Tego typu spekulacja jest
usprawiedliwiona, bo dziêki niej lepiej rozumiemy aktualny wiat, akceptujemy
np. to, ¿e ci¹g³ych wielkoci czasoprzestrzennych nie da siê zbudowaæ z matematycznych punktów. Wyobramy sobie bowiem wiat zbudowany z matematycznych punktów: jak wygl¹da³by taki wiat i czy w ogóle jest mo¿liwy? Albo
czy ontologicznie usprawiedliwiona jest teza Leona Chwistka g³osz¹ca, ¿e istnieje wieloæ rzeczywistoci, a nie jedna? Przecie¿ nie bardzo wiadomo, jak powi¹zane mia³yby byæ ze sob¹ te rzeczywistoci, niewiadomy te¿ jest ich zwi¹zek ze
wiatem naturalnego nastawienia (Husserl). Nie wiemy, która z rzeczywistoci jest
bardziej podstawowa od drugiej. Chwistek odró¿nia np. rzeczywistoæ fenomenaln¹ (psychologistyczn¹) od fizykalnej, ale nie stara siê ustaliæ rodzaju zale¿noci miêdzy tymi rzeczywistociami. Ró¿ni to go od psychologisty Hansa
Corneliusa, który usi³owa³ sprowadziæ rzeczywistoæ fizykaln¹ do fenomenalnej
(wra¿eniowej), wzglêdnie od Rudolfa Carnapa wyprowadzaj¹cego rzeczywistoæ
wra¿eniow¹ z fizykalnej. Mo¿liwe jest, ¿e istniej¹ ró¿ne rzeczywistoci, ale czy
mo¿liwe jest, aby mog³y one funkcjonowaæ niezale¿nie od siebie?
Filozofia pos³uguj¹ca siê eksperymentami mylowymi nie jest ani s³ug¹ lingwistyki ani nauki. Filozofia wed³ug Witkacego nie polega przecie¿ na badaniu
znaczenia s³ów  tak jak to robi³ Wittgenstein  nie polega te¿ tylko i wy³¹cznie
na biernym interpretowaniu naukowych faktów. Filozofia szuka zwi¹zków istotnociowych, które musi odnaleæ w danych, ale nie w danych empiryczno-naukowych, lecz w danych ontologicznych. Niektóre z nich s¹ pominiête, bo ontologiczno-metafizyczne zwi¹zki istotnociowe odnosz¹ siê do danych ca³ociowych, a nie
do naukowo-fragmentarycznych. Kategorie ontologiczne wskazuj¹ na ca³oæ bytu
 dlatego s¹ bardziej ogólne od kategorii naukowych; filozofowie ontolodzy interesuj¹ siê np. stosunkiem kategorii bytu do kategorii wieloci, eksperymentuj¹
mylowo w nastêpuj¹cy sposób: co by by³o, gdyby pozbawiæ wiat wieloci?
Odpowied Witkacego jest nastêpuj¹ca: otrzymalibymy nicoæ1. Taka w³anie
(choæ nie tylko) jest aprioryczna strategia Witkacego: co by by³o, gdybymy nie
przyjêli pewnych pojêæ i zaprzeczyli pewnym tezom? Doszlibymy do pojêcia
nicoci albo pojêcie istnienia (bytu) okaza³oby siê niemo¿liwe do przyjêcia.
A wiêc ontologiczna teza brzmi nastêpuj¹co: pojêcie istnienia (bytu) implikuje
pojêcie wieloci. Co oznacza s³ówko implikuje? Czy¿by chodzi³o tu o implikacjê w znaczeniu poci¹gania za sob¹? Czy chodzi tu o czasowe nastêpstwo,
takie nastêpstwo, z którym mamy do czynienia np. wtedy, gdy mówimy, ¿e kupimy sobie rower, jeli zarobimy odpowiedni¹ sumê pieniêdzy? Najpierw otrzymalibymy pieni¹dze, a potem poszlibymy do sklepu z rowerami? Ale czy ist1 S.I. Witkiewicz, Pojêcia i twierdzenia implikowane przez pojêcie istnienia, Hachette,
Warszawa 2011, s. 28.
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nienie wyprzedza czasowo wieloæ? A mo¿e chodzi o relacjê fundowania?
Mo¿e wieloæ jest ufundowana w bycie, mo¿e jest jego wytworem? Ale czy
byt mo¿e czasowo wyprzedzaæ wieloæ, czy mo¿e bez niej egzystowaæ? Czy¿ te
dwie istnoci nie wspó³egzystuj¹ raczej jednoczenie? A jeli rozpatrzyæ relacjê
fundowania, to jako co mia³by funkcjonowaæ byt funduj¹cy wieloæ? Czy
jako jednoæ? Ale czy bytowa wieloæ mo¿e byæ ufundowana w bytowej jednoci?
Jak Witkacy rozumie implikacjê? Otó¿ s³owo to oznacza dla niego zawieranie siê, mieszczenie siê czego w czym. Jeli Witkacy twierdzi, ¿e pojêcie istnienia implikuje pojêcie wieloci, to chce powiedzieæ, ¿e pojêcie istnienia (bytu) zawiera (zak³ada) pojêcie wieloci. Nie ma pojêcia istnienia bez
pojêcia wieloci. Bez wieloci by³aby nicoæ.
W jakim porz¹dku Witkacy wyk³ada pojêcia swego systemu? Jest to porz¹dek zawierania siê: pojêcie istnienia zawiera pojêcie wieloci, pojêcie wieloci
zawiera pojêcie ograniczonej i nieograniczonej iloci elementów tej wieloci2 itd.
Rozumowanie Witkacego jest a priori, bo opiera siê na eksperymencie mylowym: co bêdzie, jeli zaprzeczymy danej tezie? Jak bêdzie wygl¹da³ wiat o w³asnociach przeciwnych do tych, które akcentuje dana hipoteza metafizyczna?
Dana teza jest przetestowana pozytywnie (jest to testowanie a priori), jeli np.
jej negacja nie wiedzie do nicoci. Jeli chcemy przetestowaæ tezê, wed³ug której pojêcie istnienia implikuje (zawiera) pojêcie wieloci, to wyobramy sobie
mo¿liwy wiat, w którym byt nie implikowa³by wieloci, lecz jednoæ, tj. postarajmy siê wyobraziæ sobie [...], ¿e wszystko jest jednoci¹ absolutn¹, w której nic od niczego siê nie odró¿nia3. I co wtedy? Wtedy doszlibymy do ontycznego zera; unicestwiony zostanie zarówno wiat zewnêtrzny, jak i my sami4.
A wiêc pojêcie istnienia zawiera w sobie (implikuje) pojêcie wieloci, bo akceptuj¹c wiat, w którym nie by³oby wieloci, zaakceptowalibymy wiat bêd¹cy nicoci¹. Albo przebadajmy konsekwencje przyjêcia tezy, ¿e istniej¹ cz¹stki o infinitezymalnej wielkoci: istnienie takich cz¹stek oznacza³oby, ¿e s¹ to cz¹stki
bêd¹ce kawa³kami nicoci (bo infinitezymale maj¹ w³asnoci zera). Gdyby takie
cz¹stki istnia³y, oznacza³oby to, ¿e materia jest zbudowana z atomów nicoci.
Musielibymy wtedy przyj¹æ nicoæ za fundament istnienia. Ale z nicoci nie da
siê zbudowaæ fizycznego wiata z jego masowymi cz¹stkami, energi¹, gêstoci¹
i ruchem5. A wiêc trzeba odrzuciæ pojêcie aktualnociowo nieskoñczonej podzielnoci istnienia (materii)6.
2
3
4

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
5 Ibidem,
6 Ibidem,

s.
s.
s.
s.
s.

30.
2627.
28.
151.
47.
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Jakie s¹ zadania metafizyki (w zgodzie z intencjami Witkacego terminu metafizyka u¿ywam tutaj zamiennie z terminem ontologia). Wed³ug Witkacego
metafizyka mia³aby daæ najogólniejszy opis ca³oci istnienia (bytu), opis jego
konstrukcji. W gruncie rzeczy tak¿e matematyka uogólnia, ale matematyczne
uogólnienie jest o wiele mniej ogólne ani¿eli uogólnienie ontologiczne (metafizyczne). Metafizyka (ontologia) jest nauk¹ najbardziej ogóln¹ z ogólnych. Wyró¿nia ona najbardziej istotne aspekty bytu i wyra¿a je w pogl¹dach koniecznych (w wiatopogl¹dach). Co to znaczy pogl¹d konieczny? Jest to pogl¹d,
bez którego ogólne pojêcie bytu (istnienia) nie da³oby siê skonstruowaæ. Przyjmujê konwencjê, by pogl¹dy konieczne Witkacego uto¿samiaæ z tym, co mniej
wiêcej nazywamy wiatopogl¹dami. Przypuæmy, ¿e mamy dwa pogl¹dy konieczne (konieczne z punktu widzenia ca³oci bytu): pogl¹d fizykalny (wiatopogl¹d fizykalny, czyli fizykalizm) i pogl¹d (wiatopogl¹d) biologiczny  dwa
pogl¹dy odpowiadaj¹ce rozdwojeniu bytu na materiê martw¹ i materiê ¿yw¹.
Pierwszy z tych pogl¹dów chce zredukowaæ materiê ¿yw¹ do fizykochemii, natomiast ten drugi bêdzie akcentowa³ emergentny w stosunku do fizykochemii
charakter procesów biologicznych. S¹ to pogl¹dy do pewnego stopnia sprzeczne, ale czy jest to sprzecznoæ nie do pokonania? Mo¿e jeden z tych pogl¹dów
da siê sprowadziæ do drugiego? I jak oba te pogl¹dy funkcjonuj¹ w ramach ca³ociowego opisu bytu? W tego typu zagadnieniach nie analizuje siê pojêæ i szaty jêzykowej danego pogl¹du; takich lingwistyczno-formalnych analiz dokonaliby zapewne wiedeñczycy oraz filozofowie jêzyka, ale Witkacy od pocz¹tku
dzia³alnoci Wienerkreisu zdawa³ sobie sprawê z wrogiego stosunku przedstawicieli neopozytywizmu do metafizyki. Zarówno wiedeñczycy, jak i brytyjscy filozofowie analityczni analizuj¹ jêzyk nauki, jêzyk metafizyki (z katastrofalnymi
dla tej ostatniej skutkami), ale nie sam byt (nie samo istnienie).
Jak z kolei opisywaæ byt, jeli metafizyk nie jest empirycznym badaczem?
Jaki jest stosunek ontologa do nauk empirycznych (Carnap uwa¿a³, ¿e zdania
pozbawione empirycznego sensu w ogóle s¹ bezsensowne)? Czy jest on skazany
na metody aprioryczne? Ale przecie¿ metafizyka jako nauka a priori zosta³a
zdyskredytowana o wiele wczeniej ani¿eli neopozytywistyczne próby podwa¿enia jej bytu, bo ju¿ Immanuiel Kant wykaza³, ¿e metafizyczny aprioryzm wytwarza mo¿liwoæ istnienia sprzecznych pogl¹dów, których prawdziwoci nie da siê
dowieæ. Otó¿ Witkacy uwa¿a³, ¿e sprzecznoci da siê unikn¹æ; u¿ywa³ on np.
pojêcia jednoci-w-wieloci albo sta³oci-w-zmiennoci7. Pojêcia te nie s¹
sprzeczne, bo odnosz¹ siê do ró¿nych aspektów tej samej rzeczywistoci (bytu),
aspektów ró¿nych od siebie, a nie to¿samych.
Badania ontologiczno-metafizyczne chc¹ dotrzeæ do najbardziej ogólnych
i fundamentalnych praw o bycie. W ramach ka¿dej metafizyki mamy pojêcia bar7

Ibidem, s. 57.
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dziej podstawowe i mniej podstawowe  ostatnie dedukuje siê z tych pierwszych.
Na przyk³ad Witkacy dedukuje:
 pojêcie ograniczonoci i nieograniczonoci jakiegokolwiek zbioru elementów z pojêcia wieloci (dedukuje pojêcie iloci ograniczone i iloci nieograniczonej istnieñ poszczególnych z pojêcia wieloci istnieñ poszczególnych);
 pojêcie nieograniczonoci czasoprzestrzennej formy bytu z pojêcia nieskoñczonoci tej formy (jeli byt nie ma czasoprzestrzennych granic, to dlatego,
¿e jest nieskoñczony). Gdyby byt nie by³ nieskoñczony, nie by³by nieograniczony  rozumowanie podobne do rozumowania Georga Cantora w odniesieniu do
zbiorów aktualnie nieskoñczonych;
 pojêcie zmiany oraz pojêcia: ci¹g³oci i podzielnoci materii z pojêcia czasoprzestrzeni ca³ego bytu.
Jak siê maj¹ konstrukcje naukowe do metafizycznych? Na przyk³ad fizyka
konstruuje swój wiat z elektronów i kwarków, ale czy taka fizykalna konstrukcja zadowoli metafizyka szukaj¹cego opisu ca³oci istnienia? Czy metafizyk
mo¿e zacz¹æ swe konstrukcje od cz¹stek elementarnych fizyki? Jak wtedy uj¹æ
stosunek cz¹stek fizyki do cz¹stek materii ¿ywej? Czy organizmy ¿ywe da siê
wyprowadziæ z martwych cz¹stek fizyki? Co jest pratworzywem wiata? Czy
jest ono biologiczne czy fizyczne? Z jakich elementów skonstruowaæ wiat, aby
powiód³ siê metafizyczny projekt opisu ca³oci bytu? Odpowied (któr¹ nied³ugo poznamy) na te pytania sugeruje, ¿e metafizyk nie mo¿e odwo³ywaæ siê tylko i wy³¹cznie do rezultatów poszczególnych nauk empirycznych, ale czy mo¿e
poprzestaæ jedynie na badaniach a priori? Do jakiego stopnia mo¿na pomin¹æ
to, co mówi¹ empiryczne badania nauki? Witkacy jako ontolog nie lekcewa¿y³
np. u¿ytecznoci geometrii nieeuklidesowych do opisu przestrzeni fizycznej; docenia³ wa¿noæ determinizmu statystycznego i indeterminizmu w mikrowiecie
kwantów; uwzglêdnia³ w swych ontologicznych dociekaniach relatywistyczn¹
wzglêdnoæ czasu. Wyci¹gn¹³ te¿ ontologiczn¹ lekcjê z matematycznego prawa
wielkich liczb, g³osz¹cego, ¿e wielka iloæ przypadkowych zdarzeñ w grupie
przestaje zachowywaæ siê chaotycznie; ¿e zaczyna wykazywaæ pewien porz¹dek
i przewidywalne tendencje rozwojowe. Có¿ to za lekcja? Otó¿ materia martwa
zachowuje siê w sposób bardzo regularny, stabilny, ale wed³ug Witkacego to nie
ona stanowi prazasadê rzeczywistoci  t¹ prazasad¹ jest materia ¿ywa, bo
z materii ¿ywej da siê wyprowadziæ materiê martw¹, za proceder odwrotny jest
raczej niewykonalny (argumentacjê czytelnik znajdzie w dalszych partiach artyku³u). Ostatecznym elementem bytu by³yby niestabilne w swym zachowaniu organizmy ¿ywe (monady), istnoci zachowuj¹ce siê w sposób przypadkowy. Ale
przecie¿ fizykalni redukcjonici mogliby wskazaæ na to, ¿e mo¿liwa jest abiotyczna geneza biologicznego ¿ycia i ¿e na poziomie fizycznych mikrocz¹stek
panuje przecie¿ statystyka i indeterminizm. Wed³ug Witkacego fizykalny redukcjonizm nie jest jednak dla ontologa stanowiskiem mo¿liwym do przyjêcia i to
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niezale¿nie od tego, czy fizyczne praelementy zachowuj¹ siê w sposób uporz¹dkowany, czy chaotyczny. Jeli fizyczne praelementy zachowuj¹ siê w sposób uporz¹dkowany, nie znaczy to, ¿e w tym fundamencie nie ma niczego, co przypomina³oby chaotyczn¹ materiê ¿yw¹. Otó¿ uporz¹dkowana materia martwa nawet
na najni¿szym poziomie cz¹stek elementarnych zbudowana jest wed³ug Witkacego z jeszcze mniejszych chaotycznych organizmów ¿ywych, a jeli nie obserwujemy tego chaosu, to w³anie dziêki dzia³aniu prawa wielkich liczb. Ka¿da
fizyczna cz¹stka elementarna jest zbiorem jeszcze mniejszych cz¹stek biologicznych  tylko przy takim za³o¿eniu mo¿emy wyt³umaczyæ genezê organizmów
¿ywych (np. powstanie komórki) na poziomie makro (makro¿ycie mo¿e powstaæ
tylko z mikro¿ycia, nie za z martwych cz¹stek elementarnych). Jeli za faktycznie w fizycznym wiecie cz¹stek elementarnych obserwujemy coraz wiêkszy fizykalny indeterminizm, to z perspektywy Witkacego znaczy³oby to, ¿e jestemy
coraz bli¿ej ¿ywego (biologicznego) j¹dra fizycznej materii.
Do najg³êbszej, metafizycznej struktury rzeczywistoci docieramy w tym
wypadku przez porównanie dwóch pogl¹dów (wiatopogl¹dów): fizykalnego
z biologicznym i przez próbê redukcji jednego z nich do drugiego. Okazuje siê,
¿e pogl¹d (wiatopogl¹d) fizykalny mo¿na wyprowadziæ z pogl¹du (wiatopogl¹du) biologicznego. Witkacy nie korzysta tutaj z jakich specjalnych eksperymentów mylowych (co do których u¿ytecznoci w obszarze metafizyki jest w ogóle
g³êboko przekonany). Metody stosowane w metafizyce s¹ ró¿ne; mo¿na pos³ugiwaæ siê eksperymentami mylowymi, ale mo¿na te¿ stosowaæ mylenie redukcyjne, tj. próbowaæ redukcji jednego wiatopogl¹du do drugiego.
Ale czy da siê ³¹czyæ eksperymenty mylowe z danymi nauki? W przypadku
Witkiewicza odpowied jest jasna: autor Zagadnienia psychofizycznego nie móg³
lekcewa¿yæ nauk empirycznych, bo jego filozofia mia³a np. pogodziæ w³anie
wiatopogl¹d fizykalny z biologicznym, dwa wiatopogl¹dy przesycone danymi
empirycznymi, a wiedzê o wiatopogl¹dzie fizykalnym czerpa³ np. od Carnapa;
z ustaleniami empirycznymi wiatopogl¹du biologicznego zapoznawa³ siê za
m.in. z ówczesnych podrêczników biologii. Witkacy nigdy nie izolowa³ filozofii
od tego, co dokonywa³o siê na jego oczach w obszarze fizyki, biologii, psychologii (studiowa³ Kretschmera, Freuda i Adlera), ale z drugiej strony nie pojmowa³ filozofii jako syntezy poszczególnych ga³êzi nauki. Filozofia nie mo¿e byæ
syntez¹ nauk, bo nawet jedna konkretna nauka nie jest w stanie zrealizowaæ
syntetyzatorskich zamierzeñ we w³asnym swym obrêbie, a co dopiero mówiæ
o syntezie kilku. Filozofia mo¿e byæ syntez¹ wiatopogl¹dów naukowych, ale
nie syntez¹ samych nauk. W wiatopogl¹dowej syntezie nie mo¿e byæ mowy
o pierwszeñstwie fizyki  tak jak by tego sobie ¿yczy³ fizykalizm; wszak nie da
siê wywieæ materii ¿ywej (biologicznej) z materii martwej (fizycznej); a wiêc
powinno siê raczej mówiæ o pierwszeñstwie biologii. Sami naukowcy uwa¿aj¹,
¿e XXI wiek bêdzie wiekiem dominacji biologii; ¿e panowanie fizyki ma siê ku
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koñcowi. Zdaniem Witkacego w metafizyce winno siê wyjaniaæ wszystkie fakty przez ich odniesienie do zachowania monad, czyli organizmów ¿ywych, a nie
poprzez odwo³anie siê do zachowañ cz¹stek elementarnych fizyki. Z grubsza
rzecz rozpatruj¹c, teza biologizmu Witkiewicza g³osi³aby, ¿e wszelkie zjawiska
mog¹ byæ wyt³umaczone biologicznie; ¿e ka¿da realna istnoæ jest zbudowana
z biologicznych elementów (monad); ¿e wszystko, co nie-biologiczne (np. sfera
mentalna i obszar tego, co fizyczne) zale¿y od tego, co biologiczne. Nie wyklucza to oddzia³ywañ zwrotnych miêdzy tym, co biologiczne i tym, co nie-biologiczne. Faktem jest, ¿e w obrêbie samej fizyki daje siê zaobserwowaæ pewna
tendencja unifikacyjna, np. w drugiej po³owie XX wieku zunifikowano elektromagnetyzm z si³ami j¹drowymi s³abymi, uprzednio w wieku XIX zunifikowano elektrycznoæ z magnetyzmem. Obecnie d¹¿y siê do stworzenia jednolitej teorii pola, a wiêc sama fizyka daje przyk³ad podejcia syntetyzatorskiego, jeszcze
niezrealizowanego i w ogóle nie wiadomo, czy zamierzenie to kiedykolwiek dojdzie do skutku. Jeli chodzi o teorie abiogennego pochodzenia biologicznego
¿ycia, uczeni w dalszym ci¹gu nie wyprodukowali organizmów jednokomórkowych z fizyczno-chemicznego materia³u; uda³o siê wytworzyæ poszczególne aminokwasy, ale nie w pe³ni funkcjonuj¹cy organizm ¿ywy. Wed³ug Witkacego
fizykalici pope³niaj¹ b³¹d polegaj¹cy na uto¿samieniu redukowalnoci (sprowadzalnoci) jednych zjawisk do drugich z ich przyporz¹dkowaniem. Zachowaniom
organizmów ¿ywych (z ich skomplikowanym ¿yciem psychicznym) mo¿na przyporz¹dkowaæ parametry fizyczne. Da siê te¿ wyraziæ procesy mentalne w jêzyku
impulsów elektrycznych przebiegaj¹cych neurony. Na czym jednak polega takie
przyporz¹dkowanie? Polega ono na skorelowaniu zjawisk mentalnych z seri¹
impulsów elektrycznych, skorelowaniu wykluczaj¹cemu uto¿samienie. Jeli nawet seria elektrycznych impulsów odgrywa czynn¹ rolê w kszta³towaniu samych
procesów psychicznych, to nie jest to w stanie podwa¿yæ tezy, ¿e prze¿ycia mentalne nie s¹ przecie¿ przebiegiem elektrycznych impulsów.
Czy to znaczy, ¿e metafizyk (ontolog) mo¿e zlekcewa¿yæ fizykê? Oczywicie,
¿e nie. W perspektywie naukowej fizyka jest koniecznym opisem materii martwej, ale w perspektywie metafizycznej jest to opis niewystarczaj¹cy. Ten opis
jest przybli¿eniem do prawdy, czyli do biologiczno-psychicznego centrum
bytu. Filozof musi uwzglêdniæ dane fizyki, ale jako przejaw g³êbszego ¿ycia.
*
Czym siê ró¿ni naukowa hipoteza pracy od hipotezy metafizycznej? Tym, ¿e
naukowa hipoteza pracy powinna przede wszystkim zgadzaæ siê bezporednio
z faktami eksperymentalnymi, natomiast hipotezy metafizyczne powinny odnosiæ siê do tych faktów tylko porednio, tj. poprzez dany wiatopogl¹d naukowy.
Zadaniem hipotezy metafizycznej jest przede wszystkim rozwi¹zaæ spór miêdzy
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sprzecznymi pogl¹dami (wiatopogl¹dami) metafizycznymi, takimi jak: realizm
idealizm, materializmspirytualizm itd. W szukaniu rozwi¹zania metafizyk winien odwo³ywaæ siê do nauki, dowiadczeñ i bezporednio danych, ale przede
wszystkim do faktów wa¿nych metafizycznie, tj. do faktów rozpatrywanych
w aspekcie ich powi¹zania z ca³oci¹ bytu. Wyra¿ane s¹ one w takich kategoriach,
jak: wieloæ, jednoæ, nieskoñczonoæ, skoñczonoæ, dwoistoæ, ci¹g³oænieci¹g³oæ, przestrzeñ, czas itd. Fakty metafizyczne s¹ faktami ca³ociowo-istnieniowymi, a nie fragmentarycznymi8. Zamiast o hipotezach metafizycznych
mo¿na by mówiæ o konkretnych systemach metafizycznych, wzglêdnie ontologicznych, ale wa¿ne jest to, aby wiedzieæ, ¿e tak¿e systemy metafizyczno-ontologiczne podlegaj¹ testowaniu. Chodzi tu o testowanie metafizyczne, w którym
konfrontujemy dany system z koniecznymi faktami ontologicznymi (faktami ca³ociowo-istnieniowymi); te ostatnie da siê wydestylowaæ zarówno z koniecznych
faktów pogl¹du ¿yciowego, jak i z koniecznych faktów danego pogl¹du naukowego. System jest przetestowany pozytywnie, jeli zgadza siê zarówno z nauk¹,
jak i pogl¹dem ¿yciowym, ale wa¿ne s¹ równie¿ metafizyczne konsekwencje
przyjêcia danego systemu. Jeli wiedzie on do nicoci, ulega falsyfikacji; np. jeli z systemu wynika, ¿e pojêcie istnienia (materii) zawiera w sobie pojêcie jednoci, to w konsekwencji uto¿samimy istnienie z nicoci¹, a to w perspektywie
Witkacego (ale nie Hegla) by³oby absurdem falsyfikuj¹cym tezê o zawieraniu siê
pojêcia jednoci w pojêciu istnienia. Metafizyczne testowanie polega te¿ na badaniu metafizycznej spójnoci danego systemu, jego metafizycznych mocy eksplikatywnych i predyktywnych. Dlaczego filozofia nie powinna pos³ugiwaæ siê
hipotezami pracy stosowanymi np. w fizyce? Bo hipoteza pracy jest hipotez¹
odnosz¹c¹ siê do jakiego fragmentu materii, domys³em tymczasowym i nieposiadaj¹cym szerszego uzasadnienia wiatopogl¹dowego9. S¹ to domys³y o nieustalonej wartoci prawdziwociowej, za filozofia powinna powo³ywaæ siê na
fakty konieczno-istotnociowe (na  Wesenszusammenhangen w znaczeniu
Maxa Schelera), fakty wa¿ne metafizycznie. Filozofia powo³uje siê na ca³ociowo-istnieniow¹ istotê rzeczy. Czasami sami uczeni tworz¹ na podstawie fragmentarycznych hipotez naukowych fragmentaryczne filozofie i wtedy filozofia ogólna
nie mo¿e zaakceptowaæ tych czêciowych rozwi¹zañ. Doæ czêsto dany matematyk nie zgadza siê np. z jak¹ okrelon¹ filozofi¹ matematyki i proponuje swoj¹
w³asn¹  tak jak np. Davida Hilbert w sporze z intuicjonistami. Ale czy z kolei
hilbertowski formalizm matematyczno-filozoficzny jest akceptowalny z szerszego, filozoficzno-ca³ociowego punktu widzenia? Czy potrafi on zdaæ sprawê ze
statusu przedmiotowoci matematycznej? W jaki sposób konstytuuje siê ta przedmiotowoæ: czy w hilbertowskiej grze jêzykowej, czy w aktach intelektualnej
8
9

S.I. Witkiewicz, Nauki cis³e a filozofia, PIW, Warszawa 2014, s. 98.
Ibidem, s. 97.
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intuicji (Kurt Goedel)? A mo¿e w brouwerowskiej intuicji czasu? Czy wymóg
spójnoci jest wystarczaj¹cym warunkiem istnienia matematycznych przedmiotów? Jaki jest stosunek matematyki do wiata fizycznego, do platoñskiego wiata idei i do wiata naszych prze¿yæ mentalnych? Czy matematyka jest odkrywana czy konstruowana? Czy obiektywne struktury matematyczne oddzia³uj¹ na
procesy mentalne (i czy w ogóle s¹ obiektywne)? Jeli chcemy odpowiedzieæ na
te pytania  czy¿ nie powinnimy dokonaæ jakiej syntezy formalizmu Hilberta
z platonizmem Goedla i z intuicjonistycznym konstruktywizmem? Podobny problem mamy z matematyczn¹ filozofi¹ ci¹g³oci G. Cantora. Ta filozofia nie daje
siê uogólniæ na ca³y byt. Wiadomo, ¿e Cantor konstruowa³ matematyczn¹ ci¹g³oæ z tego, co dyskretne, tj. z liczb rzeczywistych, ale tego typu konstruowanie nie jest czym adekwatnym w stosunku do naszych intuicji zwi¹zanych
z dowiadczaniem ci¹g³ych wielkoci. Zamiast dostosowaæ matematyczn¹ ci¹g³oæ do takiego pozamatematycznego obiektu, jakim jest np. czas, Cantor wyszed³ z matematycznej definicji ci¹g³oci i w jej ramy usi³owa³ wt³oczyæ ci¹g³oæ
czasow¹. Twórca teorii mnogoci s¹dzi³, ¿e linia z³o¿ona jest z punktów10, a kontinuum liczb rzeczywistych sk³ada siê z liczb pojêtych jako istnoci dyskretne.
Tak¿e punkty pojmowa³ jako istnoci nie-ci¹g³e; wed³ug krytyków Cantora nie
powinno siê jednak definiowaæ kontinuum, zw³aszcza kontinuum czasowego
i przestrzennego, w terminach kontinuum punktowego11. Na przyk³ad Buckley
zgadza siê z Cantorem, ¿e kontinua czasowe, przestrzenne i geometryczne mo¿na mierzyæ i okrelaæ ilociowo w terminach nieci¹g³ociowych, ale nie da siê
poj¹æ istoty wielkoci ci¹g³ych jako czego zbudowanego z wielkoci nie-ci¹g³ych. Nie powinno siê mieszaæ w³asnoci przys³uguj¹cych narzêdziom mierz¹cym ci¹g³oæ z istotowymi w³asnociami przys³uguj¹cymi samej ci¹g³oci.
Z tego, ¿e liczb i punktów u¿ywamy do mierzenia istnoci ci¹g³ych nie wynika,
¿e te istnoci zbudowane s¹ z nieci¹g³ych liczb i punktów12. Ci¹g³oæ czasu zak³ada brak wszelkich przerw i skoków w swym przebiegu, nie zak³ada natomiast
istnienia nierozci¹g³ych chwil. Bezwymiarowe chwile funkcjonowaæ mog¹ jedynie jako narzêdzia mierzenia czasu. Filozoficzna krytyka Cantorowskiej koncepcji kontinuum wydaje siê byæ s³uszna, bo zarówno w potocznym dowiadczeniu,
jak w kosmologii, biologii czy historii czas jest pojmowany jako wielkoæ ci¹g³a zbudowana z mniejszych ci¹g³ych wielkoci, a nie z elementów nie-ci¹g³ych.
Z filozoficznego punktu widzenia nale¿a³oby wiêc stworzyæ tak¹ matematykê,
która uwzglêdnia³aby zarówno ci¹g³ociowoæ pewnych ca³oci, jak i ci¹g³ociowoæ ich czêci. Coraz mniejsze czêci mo¿na dalej dzieliæ w nieskoñczonoæ
 czy dojdziemy w ten sposób do infinitezymali, czyli do wielkoci aktualnocio10
11
12

B.L. Buckley, The Continuity Debate, Docent Press, Boston 2012, s. 152.
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wo nieskoñczenie ma³ych? Witkacy uwa¿a³, ¿e nie: ani z punktów, ani z infinitezymali nie da siê zbudowaæ jakiegokolwiek obiektu; chyba ¿e same infinitezymale pojmiemy nie aktualnociowo, lecz potencjalnociowo, a wiêc jako istnoci chwilowo uznane za nieskoñczenie ma³e w wyniku umowy (konwencji).
Pewne bardzo ma³e obiekty uznajemy za nieskoñczenie ma³e, bo takie siê akurat jawi¹ w danym momencie rozwoju ludzkiej wiedzy, tj. w granicach naszych
mo¿liwoci poznawczych13. A co jest poza tymi granicami? Witkacy uwa¿a³, ¿e
tajemnica, czyli nierozstrzygalna zagadka wynikaj¹ca z niepojêtnoci nieskoñczonoci.
O ile fizyka u¿ywa pojêcia czasu w bardzo w¹skim znaczeniu przydatnym do
mierzenia szybkoci zmian zachodz¹cych w wiecie materii martwej, o tyle
metafizyka (ontologia) pyta o szerzej pojêt¹ naturê czasu w ogóle. Pyta o zwi¹zek czasu fizycznego z czasem psychicznym, historycznym, biologicznym. Czy
wszystkie odmiany czasowoci maj¹ jaki wspólny mianownik? A mo¿e wród
tych odmian jest jaka hierarchia i która z czasowoci jest bardziej fundamentalna od innych? Witkacy uwa¿a³, ¿e czasowoæ fizyczna da siê ontologicznie
wywieæ z czasu ca³oci istnienia. Co oznacza to ostatnie pojêcie? Wyra¿a ono
jednoczesnoæ trwania wieloci istnieñ poszczególnych z trwaniem jakiego jednego istnienia poszczególnego (chocia¿ czas kojarzy siê zwykle z nastêpstwem,
a nie jednoczesnoci¹ zdarzeñ przytrafiaj¹cych siê poszczególnym monadom,
wzglêdnie ich uk³adom, to przy rozpatrywaniu czasu ca³ego wszechwiata powinnimy uwzglêdniæ jednoczesne nastêpowanie wszystkich mo¿liwych zdarzeñ
przytrafiaj¹cych siê wszystkim mo¿liwym monadom wype³niaj¹cym kosmos).
Tak pojêty czas jest oczywicie pojêciem bardziej ogólnym ani¿eli pojêcie trwania jakiego konkretnego przedmiotu martwego (fizycznego), bo jest tu odwo³anie do jednoczesnoci trwania przedmiotów nie tylko martwych, ale i ¿ywych,
które maj¹ swoj¹ historiê. Stwory ¿ywe (biologiczne) posiadaj¹ psychikê z jej
wewnêtrzn¹ czasowoci¹, s¹ zintegrowane w spo³eczne grupy z histori¹ ich przemian (czasowoæ historyczna). No i w koñcu materia martwa da siê wyprowadziæ z materii ¿ywej, a wiêc i czas fizykalny jest pochodny od czasu biologicznego. Có¿ to jest czas ca³oci istnienia? Jest to jednoczesne trwanie wszystkich
organizmów ¿ywych zaludniaj¹cych wszechwiat, a raczej jednoczesne trwanie
wszystkich ucielenionych jani.
*
Do tezy o ontologicznym pierwszeñstwie biologii nad fizyk¹ doszed³ Witkacy przez argumentacjê dowodz¹c¹ nies³usznoci stanowiska fizykalistycznego:
otó¿ nie wszystkie w³asnoci organizmów ¿ywych s¹ w³asnociami fizykoche13
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micznymi i nie wszystkie zachowania stworów ¿ywych daj¹ siê wyjaniæ w oparciu o prawa fizykochemii. Dlaczego? Bo zachowania biologiczne zale¿¹ tak¿e od
czynników psychicznych i kulturowych; zale¿¹ np. od iloci i jakoci posiadanej wiedzy przez danego osobnika co do stanu biologicznego, w którym on siê
znajduje. Jeli kto zosta³ uk¹szony przez jadowit¹ ¿mijê, to powinien wykazywaæ pewne chorobliwe zachowania biologiczne bêd¹ce nastêpstwem dostania siê
jadu do krwi, ale jeli ten kto zna odtrutkê na dany jad, z pewnoci¹ jej u¿yje
i zmieni w ten sposób swe biologiczne zachowania z chorobliwych na zdrowe.
Zachowania biologiczne nie s¹ wiêc do koñca przewidywalne. Procesy biologiczne, posiadaj¹c bazê fizykochemiczn¹, posiadaj¹ te¿ bazê psychologiczn¹ i kulturow¹, która jest tylko czêciowo redukowalna do fizykochemii. Witkacy odró¿nia³ redukcjê od przyporz¹dkowania: zachowaniom biologicznym mo¿emy
przyporz¹dkowaæ okrelone parametry fizyczno-chemiczne, tzn. podaæ fizycznochemiczne warunki zaistnienia danego typu zachowañ biologicznych, ale nie da siê
stwierdziæ, ¿e te zachowania s¹ jedynie produktem fizykochemii. Jak jednak Witkacy doszed³ do tezy o ontologicznym pierwszeñstwie biologii nad fizyk¹?
Jak dokona³o siê przejcie od redukcjonizmu fizykalnego do redukcjonizmu
biologicznego? Ontologiczne pierwszeñstwo biologii wywodzi³ Witkacy m.in.
z prawa wielkich liczb, g³osz¹cego, ¿e u podstaw uporz¹dkowanych i stabilnych
zachowañ makroobiektów (takich w³anie, jakie przys³uguj¹ np. materii fizykalnej) znajduj¹ siê przypadkowo-chaotyczne zachowania makroobiektów. Najwy¿szy stopieñ przypadkowoci przys³uguje oczywicie zachowaniom organizmów
¿ywych. Mo¿liwe jest te¿ twierdzenie przeciwne, g³osz¹ce, ¿e dzia³ania przypadkowe daj¹ siê uj¹æ jako rezultat koniecznych dzia³añ jakich mniejszych substancji, ale poniewa¿ prawo wielkich liczb dzia³a na ka¿dym poziomie wielkoci,
wiêc te stabilno-konieczne dzia³ania obiektów mniejszego rzêdu wielkoci zawsze mo¿na zinterpretowaæ jako rezultat przypadkowych dzia³añ obiektów jeszcze mniejszego rzêdu wielkoci, a wiêc obiektów o dzia³aniu sugeruj¹cym obecnoæ biologicznego ¿ycia. Stosuj¹c paradygmat Witkacego do wspó³czesnych
biotechnologii, mo¿na by powiedzieæ, ¿e nawet jeli mamy do czynienia z martwym organizmem biologicznym (wskutek zadzia³ania jakich czynników fizykochemicznych), to ten organizm mo¿e odzyskaæ biologiczne ¿ycie dziêki
mo¿liwoci sklonowania. Mo¿na np. pobraæ j¹dra z komórek somatycznych martwego organizmu i przenieæ je do niezap³odnionych komórek jajowych innego
¿ywego organizmu, z których usuniêto ich w³asne j¹dra. Ten przyk³ad bardzo
dobrze ilustruje zasadnicz¹ ideê monadologii Witkacego, wed³ug której materia
martwa pozornie tylko jest martwa, w istocie sk³ada siê bowiem z bardzo drobnych organizmów ¿ywych. W tym wypadku tymi drobnymi organizmami bêd¹
komórki somatyczne, ale idea Witkacego ma o wiele wiêkszy zasiêg: na wszelk¹ materiê uznan¹ za martw¹ (materiê dowolnego rzêdu wielkoci od galaktyk do najdrobniejszych cz¹stek elementarnych) winnimy patrzeæ jak na makro-
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skupisko o cechach emergentnych (sugeruj¹cych martwotê) w stosunku do mikroorganizmów ¿ywych. Mo¿e raczej powinnimy mówiæ nie tyle o mikroorganizmach ¿ywych, ile o atomach ¿ycia, przy czym te ostatnie oznacza³yby
wszelk¹ materiê, w której tkwi³aby mo¿liwoæ (potencja) wytworzenia siê biologicznego ¿ycia. Biologiczne ¿ycie tkwi wszêdzie, tyle ¿e w stanie utajenia.
Ka¿dy fizykalista rzek³by, ¿e przecie¿ komórki somatyczne jako monady (atomy
¿ycia) sk³adaj¹ siê z martwych cz¹steczek, atomów, kwarków itd., ale wed³ug
Witkacego nie powinnimy daæ siê zwieæ pozorn¹ martwot¹ tych cz¹stek elementarnych, gdy¿ jak g³osi matematyczne prawo wielkich liczb (w wersji metafizycznej)  zawsze mo¿emy szukaæ za zachowaniami stabilno-uporz¹dkowanymi, czyli
za zachowaniami przys³uguj¹cymi materii martwej, mo¿liwych zachowañ przypadkowo-chaotycznych, przys³uguj¹cych organizmom ¿ywym. Tak jak to g³osi³
Leibnitz: [...] w najdrobniejszej cz¹stce materii istnieje ca³y wiat stworzeñ,
¿yj¹tek, zwierz¹t, entelechii i dusz14.
Na czym polega³by metafizyczny redukcjonizm biologiczny, ku któremu sk³ania³ siê Witkacy? By³by to metafizyczny program wyjaniania wszelkich mo¿liwych makrozjawisk w kategoriach ich monadycznych mikrostruktur. Na przyk³ad
Witkacy wyprowadza pojêcie kosmicznej przestrzeni z pojêcia przecinania siê
przestrzeni rzeczywistych wszystkich mo¿liwych monad. W wiecie fizycznym
zbudowanym z monad pojawiaj¹ siê cechy emergentne w stosunku do cech monad-sk³adników. Jakie na przyk³ad? Bêdzie to np. wiêksza stabilnoæ i przewidywalnoæ zachowañ obiektów fizycznych w stosunku do zachowañ obiektów
biologicznych, ich martwota (wynikaj¹ca z prawa wielkich liczb). Witkacy nie
zajmuje siê tym problemem w sposób wyczerpuj¹cy, bo formu³uje jedynie program metafizycznego redukcjonizmu biologicznego, jego realizacjê zostawiaj¹c
innym metafizykom. W redukcjonizmie monadologicznym nie ma eliminacji
obiektów fizykalnych z ich zachowaniami na korzyæ obiektów biologicznych,
choæ te pierwsze s¹ wtórne w stosunku do tych drugich.
Dlaczego Witkacy szuka³ pod pow³ok¹ materii martwej materii ¿ywej? Argumentowa³ w ten sposób, ¿e to, co ¿ywe, musi byæ jako potencjalnie zawarte
w tym, co martwe, bo gdyby go w ogóle tam nie by³o, nie dosz³oby do wyklucia
siê ¿ycia. Powinni siê z tym zgodziæ nawet niektórzy zwolennicy ³¹czenia emergencji z redukcjonizmem. Przecie¿ wed³ug nich w³asnoci emergentne wy³aniaj¹ siê ze sposobu zorganizowania czêci sk³adowych danego uk³adu, jeli jednak
mikroelementy uk³adu zdolne s¹ do oddzia³ywañ produkuj¹cych ¿ycie na poziomie makro, to znaczy, ¿e i same elementy musz¹ byæ jako ¿ywe. Zaprzecza to oczywicie istocie radykalnej emergencji, w której w³asnoci uk³adu s¹
niewywodliwe z w³asnoci sk³adników, ale jest to do pogodzenia z jak¹ form¹
umiarkowanej emergencji; w tym kompromisowym stanowisku uznaje siê za
14
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mo¿liwe redukcyjne wyprowadzenie ¿ycia na poziomie makro z ¿ycia na
mikropoziomie fizykochemii z jednoczesn¹ akceptacj¹ tezy, wed³ug której biologiczne cechy makro¿ycia ró¿ni¹ od fizykochemicznych przejawów mikro¿ycia
ukrytego w cz¹steczkach chemii nieorganicznej.
Gdyby zastosowaæ rozumowanie Witkacego do ró¿nych naukowych teorii
abiogenezy, to z metafizycznego punktu widzenia okaza³oby siê, ¿e wszystkie
brane (przez naukowców) pod uwagê czynniki nieorganiczne, z których mia³oby
siê narodziæ ¿ycie, s¹ czynnikami organicznymi, tyle ¿e ta organicznoæ egzystuje
niejako w stanie utajenia. Jeli np. Graham Cairns-Smith twierdzi, ¿e ¿ycie opiera
siê na glinie, bo niektóre kryszta³y glinu zdolne s¹ do powielania, a wiêc do czego w rodzaju przekazywania informacji genetycznej, to z metafizyczno-ontologicznego punktu widzenia oznacza to, ¿e ju¿ takie kryszta³y s¹ ¿ywe (¿ywe, bo
zdolne do wytworzenia ¿ycia bardziej z³o¿onego, a sama taka zdolnoæ jest ju¿
przejawem ¿ycia). Jeli fizykalni redukcjonici postuluj¹ sprowadzenie pojêæ
i praw biologicznych do pojêæ i praw fizykochemii oraz g³osz¹, ¿e biologiczne
¿ycie stanowi fazê rozwoju materii fizyczno-chemicznej, to odrzucaj¹ tym samym ró¿nicê miêdzy materi¹ o¿ywion¹ a materi¹ martw¹, rozpuszczaj¹c to¿samoæ ¿ycia w to¿samoci fizykochemii. Witkacy nie móg³ na to przystaæ choæby
dlatego, ¿e wed³ug niego procesy biologiczne s¹ w o wiele wiêkszym stopniu
(iloæ przechodzi w jakoæ, ró¿nica ilociowa przechodzi w ró¿nicê jakociow¹)
nieprzewidywalne ani¿eli procesy fizyczno-chemiczne. Procesy biologiczne przebiegaj¹ tak, jakby przys³ugiwa³a im wolna wola. Nawet indeterminizm mechaniki kwantowej nie jest wystarczaj¹cym fundamentem mog¹cym wyjaniæ nieprzewidywalny charakter biologicznych zachowañ. Istnieje zatem ró¿nica miêdzy
materi¹ fizyczno-chemiczn¹ a biologiczn¹. Ale poniewa¿ w perspektywie Witkacego przewidywalne mechanizmy fizykochemii da siê wyprowadziæ z nieprzewidywalnych zachowañ organizmów ¿ywych (na podstawie prawa wielkich
liczb), a wiêc w rezultacie nale¿a³oby traktowaæ  w przeciwieñstwie do fizykalnych redukcjonistów  materiê nieorganiczn¹ jako fazê rozwoju materii organicznej. W tym stanowisku mo¿na pogodziæ biologiczny redukcjonizm z emergencj¹ fizycznoci (mo¿na te¿ mówiæ o redukuj¹cej to¿samoci w emergentnej
ró¿nicy).
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Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono propozycjê analizy rdzeni stanowisk strukturalistycznych,
w których interpretuje siê ontologicznie ogólnorelatywistyczne czasoprzestrzenie. Okrelono
równie¿ pojêcie skutecznoci tych rdzeni. Skutecznoæ rdzeni zosta³a uznana za podstawê do
oceny omawianych stanowisk. Omówiono cztery stanowiska z zakresu ontologicznego strukturalizmu czasoprzestrzennego, a ka¿de z nich
skrytykowano z perspektywy skutecznoci ich
rdzeni. Postawiono tezê, ¿e omawiane rdzenie
posiadaj¹ ograniczon¹ skutecznoæ oraz sformu³owano postulat syntezy miêdzy wy³onionymi
rdzeniami (lub przynajmniej ich aspektami). Na
koñcu wskazano sugestie dotycz¹ce mo¿liwych
prób dokonania wspomnianej syntezy.

A discussion of ontological interpretations
of spacetimes in General Relativity in the context of structuralistic accounts is presented.
I describe what I understand under the term
core-effectiveness. I take core-effectiveness as
the basis for evaluating structural, ontological
positions. I state a thesis that the cores of some
important positions are limited and I postulate
a synthesis between the cores (or at least between some of their aspects). I elaborate four
ontological spacetime structuralisms. Each is
criticised in the context of its core-effectiveness. I sum up with suggesting some possibilities of carrying out the mentioned synthesis between the cores.
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Wstêp
Wraz z uzupe³nieniem epistemologicznego nurtu w strukturalistycznej refleksji nad nauk¹1 o tezy ontologiczne2 zaczêto w ramach okrelonych stanowisk
interpretowaæ treci teorii naukowych w sposób czysto metafizyczny. Pragnê krytycznie zrekonstruowaæ cztery stanowiska bêd¹ce ontologicznymi3 i strukturalistycznymi interpretacjami czasoprzestrzeni ogólnorelatywistycznych. Analizowaæ
bêdê propozycje Frencha, Dorato, Esfelda/Lama i Ricklesa. S¹ to jedyne znane
mi zarazem strukturalistyczne, jak i ontologicznie rozwiniête podejcia do czasoprzestrzeni. Zamierzam pokazaæ, ¿e ka¿de z opisywanych stanowisk posiada
swój rdzeñ (nazwy rdzeni bêd¹ zarazem tytu³ami czêci w niniejszym tekcie).
Przez rdzeñ rozumiem tutaj tematyzacjê okrelonego zagadnienia (czy w³asnoci) interpretowanej teorii fizycznej (w naszym przypadku  ogólnej teorii
wzglêdnoci: OTW). Na takim zagadnieniu/w³asnoci teorii spoczywa ustalanie
w danym stanowisku strukturalistycznym strukturalnego sposobu istnienia czasoprzestrzeni. Jednoznaczne wskazanie takiego rdzenia (czy rdzeni) wydaje siê
nieodzowne w przypadku metafizycznych interpretacji teorii naukowych, poniewa¿ umo¿liwia ocenê, czy w budowanym stanowisku metafizycznym dochodzi
do nadu¿yæ, czy przek³amañ w odniesieniu do interpretowanej teorii.
Uwa¿am, ¿e mo¿na dan¹ propozycjê oceniaæ ze wzglêdu na skutecznoæ jej
rdzenia. Rozumiem przez to odpornoæ stanowiska na krytykê z perspektywy innych elementów interpretowanej teorii. Inaczej: nietematyzowane w danym stanowisku elementy interpretowanej teorii nie podwa¿aj¹ zasadnoci stosowania
wybranego rdzenia. Stawiam tezê, ¿e przynajmniej w tych prezentowanych przeze mnie ontologicznych strukturalizmach czasoprzestrzennych wystêpuj¹ pojedyncze rdzenie generuj¹ce (1) sytuacjê, w której interpretowana teoria wspiera
dwie wzajemnie niespójne interpretacje metafizyczne, (2) sytuacjê, w której dane
stanowisko z okrelonym rdzeniem mo¿na krytykowaæ z perspektywy innego elementu/aspektu interpretowanej teorii. Proponowan¹ analizê i wyprowadzone
wnioski traktujê jako ewaluacjê nowszych stanowisk w sprawie ontologicznego
statusu czasoprzestrzeni, a przedstawiona krytyka, wyodrêbnienie rdzeni i sugerowana próba ich syntezy mog¹ byæ uznane za odpowied na problemy i ograniczenia, z jakimi te stanowiska siê borykaj¹ przy jednoczesnym niepodwa¿aniu
zasadnoci podstawowych pomys³ów za tymi stanowiskami stoj¹cymi.
1

Zob. B. Russell, Analysis of Matter, Spokesman Books, Nottingham 2007; H. Poincaré,
Science and Hypothesis, The Walter Scott Publishing Co., New York 1905; A. Eddington, The
Mathematical Theory of Relativity, Cambridge University Press, Cambridge 1930.
2 S. French, J. Ladyman, Remodelling Structural Realism: Quantum Physics and the Metaphysics of Structure, Synthese 2003, nr 136, s. 3156.
3 Pojêcia ontologia i metafizyka traktujê w³aciwie zamiennie  celem uproszczenia
wywodu.
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Ogólna kowariancja
W pierwszej kolejnoci mielibymy taki strukturalizm czasoprzestrzenny, który za swój rdzeñ przyjmuje w³asnoæ OTW zwan¹ ogóln¹ wspó³zmienniczoci¹
(kowariancj¹). W³asnoæ ta koduje okrelone przekszta³cenia, nazywane transformacjami dyfeomorficznymi4. Rozró¿nia siê dyfeomorfizmy aktywne i pasywne.
Do tych pierwszych przywi¹zano szczególn¹ wagê na gruncie filozoficznej refleksji nad czasoprzestrzeni¹. Przybli¿ê ogóln¹ kowariancjê, pos³uguj¹c siê przyk³adem dotycz¹cym dyfeomorfizmów. Na podstawie dyfeomorfizmów aktywnych
John Earman i John Norton sformu³owali tzw. argument dziury w odniesieniu do
statusu ontologicznego czasoprzestrzeni (dok³adniej  punktów czasoprzestrzennych)5. Pomijaj¹c z³o¿on¹ (pre)historiê tego argumentu6, zosta³ on sformu³owany w jêzyku teoriomodelowego podejcia do teorii naukowych i mia³ s³u¿yæ jako
podstawa do obalenia substancjalizmu czasoprzestrzennego, rozumianego za
Michaelem Friedmanem7 w taki sposób, ¿e czasoprzestrzeñ posiada ontologiczn¹ autonomiê i daje siê wskazaæ reprezentacjê czasoprzestrzeni w OTW tak¹, ¿e
jest ta reprezentacja pojedynczym obiektem matematycznym: czterowymiarow¹
rozmaitoci¹ ró¿niczkow¹ M (czyli pewnym niepustym zbiorem punktów czasoprzestrzennych).
Upraszczaj¹c, argument dziury w postaci danej przez Earmana i Nortona
wygl¹da nastêpuj¹co. Niech <M,g> bêdzie typowym modelem czasoprzestrzeni, w którym M oznacza rozmaitoæ czasoprzestrzenn¹, za g metrykê nak³adan¹
na rozmaitoæ. Teraz, gdy mamy dan¹ transformacjê h, tzw. transformacjê dyfeomorficzn¹ (dyfeomorfizm), to dwa modele G i G* opisuj¹ce sytuacjê fizyczn¹
na gruncie OTW powinny byæ to¿same, je¿eli sk³adowe tych¿e modeli maj¹ odpowiednio postaæ <M,g> i <M, h*g>. Dyfeomorfizmy okrelaj¹ to, co w OTW
liczy siê jako fizyczne, tj. wskazuj¹ to, co jest niezale¿ne od konkretnego modelu,
a co jest wspólne wielu modelom. W OTW to, co fizyczne, mo¿e byæ zwi¹zane
tylko z metryk¹ g, poniewa¿ to ona definiuje, jak w ogóle mo¿na dokonywaæ pomiarów w okrelonym kontekcie. Od razu widaæ, ¿e M i zwi¹zany z ni¹ rozk³ad punktów nie powinny odgrywaæ ¿adnej roli  gdyby tak by³o, to sytuacje
4
5

R.M. Wald, General Relativity, University of Chicago Press, Chicago 1984.
J. Earman, J.D. Norton, What Price Spacetime Substantivalism, British Journal for the
Philosophy of Science 1987, nr 38, s. 515525.
6 Pierwotnie wytoczonego w innej formie przez Alberta Einsteina przeciwko ogólnej kowariancji, a nastêpnie przezeñ odrzuconego ze wzglêdu na tzw. argument z korelacji punktów (point coincidences), por. M. Giovanelli, Erich Kretschmann as a Proto-Empiricist: Adventures
and Misadventures of the Point-Coincidence Argument, Studies in History and Philosophy of
Modern Physics 2013, nr 44, s. 115134.
7 M. Friedman, Foundations of Space-Time Theories, Princeton University Press, Princeton 1983.
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fizyczne zale¿a³yby od niezale¿nego od metryki sk³adnika modelu, a ten sk³adnik jest z definicji nieokrelony poznawczo bez metryki. Istotnie, Earman
i Norton przyjmuj¹ w pewnej postaci zasadê to¿samoci nieodró¿nialnych Leibniza i g³osz¹, ¿e postulowanie ró¿nicy, wobec której nie ma rodków, aby j¹ obserwacyjnie stwierdziæ, jest nieuzasadnione. Modele mog¹ mieæ ró¿ne roz³o¿enie punktów czasoprzestrzennych w M, ale jedynie na podstawie metryki mo¿e
zdefiniowaæ, co w ogóle jest obserwowalne w OTW. Okazuje siê, ¿e dla pojedynczego modelu, M jest jedynie elementem opisu tego modelu. Pod transformacjami dyfeomorficznymi modele ró¿ni¹ siê od siebie jedynie matematycznym
opisem danej sytuacji fizycznej, ale zawsze jest to ta sama sytuacja. Zawartoæ
opisu sytuacji fizycznej wyczerpuje siê w klasie równowa¿noci modeli, a nie
po prostu w pojedynczym modelu wyodrêbnionym z takiej klasy.
Przy przyjêciu charakterystyki substancjalizmu, jak¹ przedstawi³em w poprzednim paragrafie, tj. przez niezale¿noæ rozmaitoci czasoprzestrzennej, ka¿dy model reprezentowa³by odrêbn¹ sytuacjê fizyczn¹, podczas gdy matematycznie roz³o¿enie punktów czasoprzestrzeni nie powinno o tym decydowaæ. Earman
i Norton dalej demonstruj¹, ¿e taka substancjalistyczna metafizyka prowadzi do
za³amania siê determinizmu w OTW, ale szczegó³y tutaj pominê.
Interpretacja strukturalistyczna, maj¹ca za rdzeñ zagadnienie ogólnej kowariancji (transformacji dyfeomorficznych), mo¿e zostaæ przeprowadzona na dwa
sposoby. Po pierwsze, mo¿na ca³kowicie odrzuciæ istnienie punktów czasoprzestrzennych (rozumianych jako swego rodzaju obiekty) i uznaæ, ¿e czasoprzestrzeñ istnieje jako uk³ad fizycznych i samodzielnych relacji, wyznaczonych cile przez dynamiczne pole metryczne g, z którym w OTW nierozerwalnie
zwi¹zana jest ogólna kowariancja. Po drugie, mo¿na zachowaæ ontologicznie
punkty czasoprzestrzenne, ale w zrewidowanej wersji  jako cienkie obiekty8,
pozbawione haecceitas9, czyli takiej w³asnoci wewnêtrznej, która stanowi zasadê indywiduacji obiektów  w naszym przypadku: punktów czasoprzestrzeni10. Punkty czasoprzestrzenne w tym drugim podejciu s¹ zatem indywiduowane, ale wtórnie, zewnêtrznie i wy³¹cznie kontekstowo  w zale¿noci od pola
metrycznego. Pierwsza wersja by³aby wersj¹ eliminacyjn¹, druga  nieeliminacyjn¹11. Czasoprzestrzeñ nie istnieje na sposób relacjonistyczny, tj. nie zachodzi
8
9

J. Ladyman, D. Ross, Every Thing Must Go, Oxford University Press, New York 2007.
P. Teller, Substance, Relations, and Arguments about the Nature of Space-Time, Philosophical Review 1991, nr 100, s. 363397.
10 Punkty czasoprzestrzeni, rzecz jasna, interpretowane s¹ jako czterowymiarowe zdarzenia. Rozumienie punktów jako obiektów powi¹zane jest z mówieniem o ich odrêbnoci i indywidualnoci, nie z traktowaniem ich jako trójwymiarowych przedmiotów.
11 A. Chakravartty, Ontological Priority: The Conceptual Basis of Non-eliminative, Ontic
Structural Realism, (w:) E.M. Landry, D.P. Rickles (red.), Structural Realism, Springer, Dordrecht
2012, s. 187206.
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superweniencja humowska12, ani na sposób substancjalistyczny, gdzie rozmaitoæ
czasoprzestrzenna M mog³aby byæ wyró¿niona z metafizycznych pobudek.
John Stachel13 (reprezentuj¹cy stanowisko tzw. dynamicznego strukturalizmu) przyjmuje podejcie nieeliminacyjne14. Próbuje zachowaæ punkty czasoprzestrzeni w takiej postaci, ¿e istniej¹ one o tyle, o ile s¹ dane jednoczenie
z relacjami: nie posiadaj¹ ¿adnej haecceitas, nie s¹ zatem dobrze okrelonymi,
samodzielnymi substancjami. W ten sposób argument dziury wydaje siê byæ rozbrojony: bez pierwotnie wyindywiduowanych punktów (pewnych obiektów) nie
daje siê argumentu dziury w ogóle sformu³owaæ. Stachel stara siê w pewnym
sensie zachowaæ zarówno relacje, jak i punkty czasoprzestrzenne (przy zastrze¿eniu, ¿e ich indywiduacja nie jest samodzielna). Nadrzêdnym zadaniem jest
unikniêcie argumentu dziury, który  przypomnê  mo¿na sformu³owaæ wówczas,
gdy fizyczn¹ rolê przypisuje siê pierwotnemu ukonstytuowaniu punktów czasoprzestrzeni. Zarazem jest tak, ¿e mo¿na pokazaæ, i¿ da siê ten argument sformu³owaæ dla bardzo wielu ró¿nych formalizmów15. Nie powinno to jednak dziwiæ,
poniewa¿ argument dziury bazuje na czysto formalnej w³asnoci (aparatu matematycznego). Mo¿na zatem podwa¿aæ zasadnoæ tego, czy dyfeomorfizmy ostatecznie pe³ni¹ fundamentaln¹ fizycznie rolê, co jest jednak ryzykownym zagraniem16. Alternatywnie, mo¿na podejmowaæ próby wskazania takiego formalizmu
OTW, który jest lepszy, uzasadniaj¹c w ró¿ny sposób, dlaczego dane sformu³owanie jednak blokuje argument dziury. Z tej drugiej mo¿liwoci Stachel korzysta  jego zdaniem takim wyró¿nionym formalizmem dla OTW jest formalizm
12 Tj. nie jest redukowalna do materialnego pola grawitacyjnego, por. D. Lewis, Humean
Supervenience Debugged, Mind 1994, nr 103, s. 473490.
13 J. Stachel, The Hole Argument and Some Physical and Philosophical Implications, Living Reviews in Relativity, 2014, nr 17, [online] <www.livingreviews.org/lrr-2014-1> (dostêp:
20.12.2015).
14 Sam Stachel nie u¿ywa on terminu nieeliminacyjny w odniesieniu do swojego strukturalizmu, ale jego propozycja jest ca³kowicie zgodna z sensem okrelenia strukturalizmu nieeliminacyjnego, tj. zachowania zarówno punktów (w pewnej postaci), jak i relacji (ich sieci tworz¹cej strukturê).
15 M. Iftime, J. Stachel, The Hole Argument for Covariant Theories, General Relativity
and Gravitation 2006, nr 38, s. 12411252.
16 To, czy ogólna kowariancja (transformacje dyfeomorficzne) ma fizyczne znaczenie, by³o
dyskutowane od samych pocz¹tków OTW  por. wspó³czesne g³osy i rekonstrukcje w tej sprawie: J. Norton, General covariance and the foundations of general relativity: eight decades of
dispute, Reports of Progress in Physics 1993, nr 56, s. 791858; O. Pooley, Substantive General Covariance: Another Decade of Dispute, (w:) M. Suarez (red.), EPSA Philosophical Issues in the Sciences:Launch of the European Philosophy of Science Association, Springer, Dordrecht 2010, s. 197210. Mo¿na twierdziæ, ¿e dyfeomorfizmy nie tyle maj¹ fizyczne znaczenie,
co na poziomie aparatu matematycznego blokuj¹ przypisywanie niedynamicznym elementom
teorii realnoci fizycznej. W praktyce fizyków relatywistycznych, rzecz jasna, wykorzystuje siê
takie modele, które zawieraj¹ elementy niedynamiczne  ale to ju¿ kieruje na problemy zwi¹zane ze stosowaniem procedur idealizacyjnych w nauce.
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wi¹zek w³óknistych. Uwa¿am, ¿e preferowanie jednego formalizmu nad drugim
w kontekcie OTW jest chybione, poniewa¿ prowadzi do nastêpuj¹cego dylematu: albo nale¿y zrezygnowaæ z postulatu równowa¿noci wszystkich sformu³owañ
OTW17, albo zrezygnowaæ z roli dyfeomorfizmów w formu³owaniu strukturalistycznej interpretacji czasoprzestrzeni relatywistycznej w OTW. Dylemat ten jest
k³opotliwy, poniewa¿ Stachel nie móg³by zgodziæ siê na drug¹ opcjê, za wyró¿nianie danego sformu³owania OTW jest nieuzasadnione sam¹ teori¹.
Steven French18 natomiast, ze wzglêdu na uwik³anie w stanowisko ontycznego realizmu strukturalnego (ontic structural realism: OSR  nurt filozoficzny,
do którego Stachel nie nale¿y), d¹¿y do ca³kowitego wyeliminowania punktów.
Bierze siê to z centralnej tezy pojawiaj¹cej siê w OSR  g³osi ona nieistnienie
indywidualnych obiektów i ontologiczny prymat struktur. Istniej¹ jednak¿e problemy zwi¹zane z filozoficznym uzasadnieniem braku indywidualnoci punktów
czasoprzestrzennych. W przypadku argumentu dziury Earman i Norton uznali, ¿e
dyfeomorfizmy kompatybilne s¹ z Leibniza zasad¹ identycznoci tego, co nieodró¿nialne. Po pierwsze, zasada ta w kontekcie ontologii czasoprzestrzeni nie
jest jedyn¹ mo¿liw¹, a po drugie argumentowano, ¿e pogl¹du o indywiduacji
punktów niezale¿nie od pola metrycznego ¿aden substancjalista tak naprawdê nie
uznaje19. Mo¿na w kontekcie filozofii czasoprzestrzeni przedstawiæ inn¹ koncepcjê odró¿nialnoci punktów, opart¹ na omawianych ju¿ cienkich obiektach.
Odró¿nialnoæ dla takich obiektów by³aby s³aba, tj. relacje miêdzy nimi by³yby symetryczne, ale niezwrotne20. Takie podejcie nie podwa¿a ogólnej kowariancji, a zarazem jest kompatybilne z pewnymi wersjami substancjalizmu (tzw.
wyrafinowego), którego przyk³adow¹ form¹ jest chocia¿by omówione powy¿ej
stanowisko Stachela; okazuje siê ono strukturalistyczn¹ korekt¹ substancjalizmu.
Nieeliminacyjne podejcia równie¿ unikaj¹ konsekwencji argumentu dziury.
W rezultacie rozró¿nienie na eliminacyjne i nieeliminacyjne strukturalistyczne
ontologie czasoprzestrzeni rozmywa siê i staje siê trywialne, skoro na podstawie
interpretowanej teorii fizycznej (OTW) nie jestemy w stanie dokonaæ miêdzy
17 Równowa¿noæ sformu³owañ OTW jest wa¿na z bardzo prostego powodu  sformu³owania te s¹ jedynie pewnym matematycznym opisem kluczowych twierdzeñ fizycznych w teorii.
Te twierdzenia s¹ fundamentalne i jedynie wyra¿enie ich w ró¿nych aparatach matematycznych
nie powinno niczego do nich dodawaæ. W³aciwa treæ fizyczna jest wspólna wszystkim sformu³owaniom. Tym bardziej k³opotliwe jest, kiedy z pobudek metafizycznych mielibymy wyró¿niaæ jedno sformu³owanie.
18 S. French, Getting Out of a Hole: Identity, Individuality and Structuralism in Spacetime
Physics, Philosophica 2001, nr 67, s. 1129.
19 T. Maudlin, Buckets of Water and Waves of Space: Why Space-Time Is Probably a Substance, Philosophy of Science 1993, nr 60, s. 183203.
20 S. Saunders, Indiscernibles, General Covariance, and Other Symmetries: The Case for
Non-Reductive Relationalism, (w:) J. Renn, L. Divarci, P. Schroter (red.), Revisiting the Foundations of Relativistic Physics, Springer, Dordrecht 2003, s. 151174.
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nimi istotnego rozró¿nienia, tj. teoria wspiera obie interpretacje. Wydaje siê zatem, ¿e rdzeñ w postaci ogólnej kowariancji (i zwi¹zanych z ni¹ transformacjami dyfeomorficznymi i argumentem dziury) nie jest dostatecznie skuteczny.

Antydualizm
W kolejnym stanowisku za rdzeñ nale¿a³oby, jak twierdzê, rozpatrywaæ jednoæ pola grawitacyjnego i geometrii czasoprzestrzeni, co chcia³bym nazywaæ
antydualizmem. Nazywane to jest równie¿ w literaturze podwójn¹ natur¹ pola
grawitacyjnego.
Pierwotnie antydualizm wbudowany jedynie by³ w nastawienie krytyczne wobec sporu o status ontologiczny czasoprzestrzeni. Starano siê pokazaæ, ¿e zarówno
substancjalistyczne, jak i relacjonistyczne stanowiska s¹ le sformu³owane, poniewa¿ bazuj¹ na rozró¿nieniu na pojemnik i jego zawartoæ, które to rozró¿nienie zwyczajnie nie odnosi siê do kontekstu relatywistycznej fizyki grawitacji. Nie
jest tak, ¿e w OTW czasoprzestrzeñ jest jakkolwiek niezale¿na od materialnej
zawartoci wiata (jak mieliby chcieæ klasyczni substancjalici traktuj¹cy czasoprzestrzeñ jako pojemnik na zdarzenia fizyczne) ani tak, ¿e geometria czasoprzestrzeni jest emergentna z konfiguracji materii, a wiêc pochodna wobec materialnych sk³adników wiata (jak mieliby chcieæ relacjonici). Wynika to, po pierwsze,
ze sformu³owania wzajemnej zale¿noci miêdzy rozk³adem materii we Wszechwiecie a geometri¹ czasoprzestrzeni wyra¿onej w równaniach pola Einsteina
(EFE). EFE zasadniczo komplementarne s¹ z wieloma interpretacjami dotycz¹cymi ontologicznej pierwotnoci czy to czasoprzestrzeni, czy to cia³/ pól fizycznych.
Dzieje siê tak m.in. dlatego, ¿e OTW jest w du¿ej mierze przede wszystkim teori¹
pomiarow¹  w rezultacie sytuacje fizyczne, które mo¿na modelowaæ za jej pomoc¹, s¹ bardzo ró¿ne i mog¹ wydawaæ siê mieæ inne t³a21. Jest bowiem nieskoñczenie wiele rozwi¹zañ EFE, a te nam znane daj¹ bardzo ró¿ne modele.
Mauro Dorato22, próbuj¹c zaprezentowaæ ju¿ nie tylko stanowisko krytyczne, wychodzi od dostrze¿enia impasu, w jaki zabrnê³a dyskusja substancjalistów
21

Przyk³adowo, formu³owanie praw powinno respektowaæ ogóln¹ kowariancjê, czyli spe³niaæ wymóg nieuwzglêdniania niedynamicznych elementów (mowa tu o trochê innym rozumieniu ogólnej kowariancji ni¿ w przypadku argumentu dziury; tu mówimy o formu³owaniu praw).
Z drugiej strony, pierwsze ogólnorelatywistyczne modele gwiazd wykorzystywa³y maksymaln¹
sferycznoæ  mowa o modelu Schwarzschilda, stosowanym podczas dokonywania pierwszych
efektywnych obserwacji na podstawie OTW w 1919 r. Badanie z perspektywy OTW systemów
fizycznych, takich jak uk³ady s³oneczne, równie¿ wi¹¿e siê z narzucaniem na czasoprzestrzenie
z OTW takich warunków brzegowych, które pozwalaj¹ na obni¿enie dynamicznoci teorii
i sztuczne wyró¿nianie pewnych uk³adów odniesienia w celu znalezienia jednoznacznych rozwi¹zañ równañ ruchu dla lokalnych uk³adów.
22 M. Dorato, Substantivalism, Relationism, and Structural Spacetime Realism, Foundations of Physics 2000, nr 30, s. 16051628.
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z relacjonistami. Jedni i drudzy mog¹ wykorzystaæ argumentacyjnie te same elementy, co sprawia, ¿e spór jest czysto s³owny23. Zarazem jest tak, ¿e Dorato dostrzega racjê w obronie substancjalizmu przeprowadzonej przez Tima Maudlina,
który zauwa¿a, ¿e kryzys substancjalizmu, do którego mia³ doprowadziæ argument dziury, jest pozorny, poniewa¿ przypisanie przez Earmana i Nortona substancjalistom pogl¹du o niezale¿nej indywiduacji punktów czasoprzestrzeni by³o
nieuprawnione24. Nie jest jednak tak, twierdzi Dorato, ¿e da siê czasoprzestrzeñ
traktowaæ substancjalnie, tzn. przyj¹æ samodzielne istnienie czasoprzestrzeni.
Dorato uznaje, ¿e chocia¿ nie da siê w kontekcie OTW mówiæ rozdzielnie
o polu grawitacyjnym i geometrii czasoprzestrzeni, to fizyczne znaczenie ma jedynie pole, które posiada pewn¹ geometriê, a ta jest niczym innym jak czasoprzestrzeni¹. Tym samym czasoprzestrzeñ zostaje ujêta w kategoriach metafizycznych jako specyficzn¹ w³asnoæ pola grawitacyjnego i w tym sensie stanowi
z nim jednoæ. Dla Dorato w³asnoæ ta ma przede wszystkim pierwszorzêdne
znaczenie eksplanacyjne. Pole grawitacyjne przejawia okrelon¹ strukturê 
strukturê czasoprzestrzenn¹  i nie powinno siê, po czêci z pragmatycznych
pobudek, rezygnowaæ z zachowania czasoprzestrzeni jako fizycznej realnoci.
Czasoprzestrzeñ bowiem, jako w³asnoæ pola grawitacyjnego, pozwala je strukturyzowaæ, czyli jest tym, co umo¿liwia skonstruowanie jednoznacznej teorii pomiaru dla obserwacji zjawisk grawitacyjnych.
Argument z niezbywalnoci czasoprzestrzeni ze wzglêdu na skutecznoæ
eksplanacyjn¹ jest nie do koñca trafny, poniewa¿, po pierwsze, nie wiadomo, dlaczego mia³oby to oznaczaæ, ¿e czasoprzestrzeñ jest w³asnoci¹, po drugie, eksplanacyjne znaczenie czasoprzestrzeni mo¿e tak¿e byæ przeformu³owane na argument
za jej ontologiczn¹ autonomi¹ (jako nieobserwowalny byt postulowany przez naukê,
bez którego dane empiryczne nie maj¹ sensu i który t³umaczy, dlaczego obserwowane zjawiska s¹ takie, a nie inne  idzie o to, ¿e mamy tu niebezpieczeñstwo
zarzutu o naiwny realizm teoriopoznawczy). Dok³adnie przeciwko takim pogl¹dom wyst¹pili chocia¿by Graham Nerlich25 czy Harvey Brown i Oliver Pooley26.
Nerlich s¹dzi³, ¿e czasoprzestrzeñ nie s³u¿y wyjanianiu, tylko jest po³¹czona
23 EFE posiadaj¹ tzw. rozwi¹zania z pró¿ni¹, tj. bez zwyk³ych materialnych sk³adników wiata  substancjalici mog¹ potraktowaæ to jako uzasadnienie samodzielnego istnienia czasoprzestrzeni,
relacjonici natomiast mog¹ stwierdziæ, ¿e rozwi¹zania te dotycz¹ czystego pola grawitacyjnego.
24 Jednak¿e propozycja Maudlina by³a krytykowana za to, ¿e na podstawie apriorycznych argumentów uzasadnia siê w niej, dlaczego powinnimy zawê¿aæ klasê dopuszczalnych fizycznie
modeli OTW  co jest zupe³nie nieintuicyjne z perspektywy fizyki relatywistycznej. Zob. A. Bartels, Modern Essentialism and the Problem of Individuation of Spacetime Points, Erkenntnis,
1996, nr 45, s. 2546, gdzie Bartels przedstawia istotne usprawnienie metrycznego esencjalizmu.
25 G. Nerlich, Why Spacetime Is Not a Hidden Cause: A Realist Story, (w:) V. Petkov
(red.), Space, Time, and Spacetime, Springer, Berlin 2010, s. 181192.
26 H. Brown, O. Pooley, Minkowski Space-Time: A Glorious Non-entity, (w:) D. Dieks,
The Ontology of Spacetime Volume 1, Elsevier, Amsterdam 2006, s. 6789.
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to¿samociowo z polem grawitacyjnym, co ma we w³aciwy sposób oddawaæ
podwójn¹ naturê pola grawitacyjnego. Adekwatnym argumentem powinien tu
byæ argument typu identycznociowego, a nie z roli w wyjanianiu. Brown i Pooley twierdz¹, ¿e mówienie o czasoprzestrzeni jako o elemencie wyjaniaj¹cym
prowadzi do jej hipostazowania, podczas gdy zasadniczo ma ona charakter konstrukcyjny i wi¹¿e siê wy³¹cznie z modelami wa¿nymi w konkretnym kontekcie
badawczym, dla którego specyfikuje siê chronogeometriê, czyli standardy pomiarowe. Czasoprzestrzeñ, zdaniem Browna i Pooleya, przynale¿y w³anie do tego
konstrukcyjnego porz¹dku.
Uznanie, ¿e czasoprzestrzeñ jest w³asnoci¹ i zarazem przyznawanie jej eksplanacyjnego waloru prowokuje pytanie o to, czy nie wystarczaj¹ce by³oby twierdzenie, ¿e struktura czasoprzestrzeni pe³ni jedynie rolê strukturyzowania pola
grawitacyjnego w sensie definicji koordynuj¹cych, jak w duchu Reichenbacha
uwa¿a Robert Disalle27. Jeli pole grawitacyjne jest po prostu strukturyzowalne,
nie musi to oznaczaæ, ¿e posiada strukturê jako swoj¹ w³asnoæ w jakim ontologicznym sensie, tylko to, ¿e mo¿na nadaæ operacyjny sens wielkociom konstruowanym geometrycznie w odniesieniu do tego pola.
Ze wzglêdu na powy¿sze uwagi mo¿na zauwa¿yæ, ¿e skutecznoæ rdzenia stanowiska antydualistycznego strukturalizmu czasoprzestrzennego Dorato podlega
podwa¿eniu ze wzglêdu na takie elementy OTW, które umo¿liwiaj¹ interpretacje czysto identycznociowe, jak te¿ czysto konstrukcyjne/operacyjne w odniesieniu do relacji miêdzy czasoprzestrzeni¹ a polem grawitacyjnym.

Obserwable
Trzecim stanowiskiem, które chcê omówiæ, jest strukturalizm prezentowany
przez Deana Ricklesa28. Skupia siê on przede wszystkim na sposobie, w jaki reprezentacje budowane w oparciu o OTW odnosz¹ siê do wiata, ale nie rozwa¿a
standardowych reprezentacji czasoprzestrzeni (w oparciu o obiekty geometryczne), tylko autentyczne wielkoci fizyczne, tzw. obserwable, skonstruowane w ramach teorii. To obserwable w³anie stanowi¹ rdzeñ propozycji Ricklesa i czyni¹
jego strukturalizm wyj¹tkowym  nie opiera siê on na geometrycznej wersji OTW,
tylko na algebraicznej.
Rickles wychodzi od sugestii Earmana29 dotycz¹cej drogi, jak¹ mo¿na obraæ,
próbuj¹c wyjæ z problemu argumentu dziury. Earman stwierdzi³, ¿e ontologicz27

R. Disalle, Spacetime Theory as Physical Geometry, Erkenntnis 1995, nr 42, s. 317337.
D.P. Rickles, A New Spin on the Hole Argument, Studies in the History and Philosophy
of Modern Physics 2005, nr 36, s. 415434; D.P. Rickles, Time, Observables, and Structure,
(w:) E.M. Landry, D.P. Rickles (red.), op. cit., s. 135148.
29 J. Earman, The Implications of General Covariance for the Ontology and Ideology of
Spacetime, (w:) D. Dieks (red.), op. cit., s. 324.
28
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n¹ wagê powinno przywi¹zywaæ siê do tego, co w tej teorii konstytuuje sens fizyczny ca³ego wykorzystywanego aparatu formalnego i czym takim dla Earmana s¹ obserwable, czyli w OTW  wielkoci niezmiennicze30. O ile trudno jest
mieæ jednoznaczn¹ koncepcjê obserwabli31, to Earman uwa¿a, ¿e to w³anie obserwable powinnimy postulowaæ jako ontologiê danej teorii. Twierdzi te¿, ¿e nie
ma w OTW substancji, które mog³yby byæ nonikami w³asnoci  dlatego postuluje trzeci¹ kategoriê metafizyczn¹: wydarzenia zbie¿nociowe (coincidence occurences), których opisu jednak¿e nie rozbudowuje. To nic innego jak zbiór
obserwabli, rozumiany jako ontologia teorii. Zdaniem Earmana, taka nowa kategoria jest potrzebna ze wzglêdu na niewydolnoæ klasycznej metafizyki na gruncie OTW, a metafizyka skorygowana powinna uwzglêdniæ sposób, w jaki wytwarza siê w ramach danej teorii fizycznej sam¹ sensownoæ fizyczn¹ jej konceptów
wyra¿anych przecie¿ w jêzyku formalnym.
Rickles kontynuuje tê myl o przypisywaniu obserwablom ontologicznej roli.
Earman odwo³ywa³ siê do geometrycznego rozumienia wielkoci niezmienniczych, Rickles natomiast korzysta z pewnej konkretnej koncepcji obserwabli
przedstawionej przez Carla Rovelliego32, mianowicie koncepcji obserwabli zupe³nych i cz¹stkowych. Koncepcja ta, mówi¹c upraszczaj¹co, polega na tym, ¿e
obserwable cz¹stkowe posiadaj¹ wartoci zale¿ne od wyboru przyrz¹dów pomiarowych i definicji, natomiast wartoci33 obserwabli zupe³nych mog¹ byæ jednoznacznie przewidziane na podstawie teorii fizycznej, s¹ z³o¿eniami obserwabli
cz¹stkowych. Rovelli podaje przyk³ad bezporednio z OTW: wykorzystanie GPS
opiera siê na z³o¿eniu z wartoci obserwabli cz¹stkowych, pozyskanych z odpowiednio skalibrowanych satelit, obserwabli zupe³nej, której zmieniaj¹c¹ siê wartoæ mo¿na przewidywaæ ju¿ dalej wy³¹cznie na podstawie teorii. Z relacji miêdzy obserwablami cz¹stkowymi mo¿na uzyskaæ informacjê o po³o¿eniu czy
o przewidywanym czasie.
Rickles uwa¿a, ¿e do wiata fizycznego odnosz¹ siê w OTW jedynie obserwable zupe³ne, ze wzglêdu na rolê ogólnej kowariancji w ustalaniu w ramach
OTW, co liczy siê w niej jako treæ fizyczna. Nie odnosimy, mówi¹c jêzykiem
Rovelliego, obserwabli cz¹stkowych do wiata (te s¹ bowiem zaledwie konwencjonalne), ale zbudowane z nich obserwable zupe³ne. Tym samym jedynie sieæ
30 Klasycznymi niezmiennikami w fizyce relatywistycznej s¹ interwa³y czasoprzestrzenne,
zawsze maj¹ce charakter relacyjny  i w szczególnej, i w ogólnej teorii.
31 Wiadomo, ¿e s¹ przynajmniej dwie koncepcje obserwabli stosowalne w OTW  wspomniane powy¿ej klasyczne podejcie z interwa³ami albo podejcie Diraca bazuj¹ce na uznaniu
dyfeomorfizmów za grupy transformacji wy³aniaj¹cych niezmienniki.
32 C. Rovelli, Partial Observables, 2002, [online] <http://arxiv.org/pdf/gr-qc/0110035v3.pdf>
(dostêp: 20.12.2015).
33 W przypadku klasycznych teorii fizycznych bêd¹ to konkretne wartoci, w przypadku
teorii kwantowych  rozk³ad prawdopodobieñstwa.
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zwi¹zków miêdzy obserwablami cz¹stkowymi ma autentyczny sens fizyczny.
Ta sieæ zwi¹zków to w³anie struktura o któr¹ chodzi Ricklesowi, st¹d nazywanie jego koncepcji strukturalizmem. Podstawowa trudnoæ polega jednak na
tym, ¿e nie da siê jednoznacznie wskazaæ, któr¹ koncepcjê obserwabli powinnimy preferowaæ. Ta wziêta od Rovelliego bynajmniej nie jest standardowa. Nie
ma rodków, aby rozstrzygn¹æ, która koncepcja obserwabli by³aby najtrafniejsza
 koncepcja Diraca obarczona jest pewnymi trudnociami34, koncepcja Bergmanna-Komara zdaje siê przypisywaæ fizyczne znaczenie elementom aparatu OTW,
które powinny mieæ charakter wy³¹cznie matematyczny35. Koncepcja Rovelliego posiada zalety w odniesieniu do kilku problemów, które trapi³y koncepcjê
standardow¹36, jednak¿e zdaje siê, ¿e ostatecznie trudno jest potraktowaæ obserwable zupe³ne jako co rzeczywicie odmiennego na gruncie OTW37 od obserwabli rozumianych po prostu jako niezmienniki. Co wiêcej, sam Rovelli zaznacza, ¿e
rozwi¹zywanie równañ ruchu dla obserwabli zupe³nych w wielu przypadkach
mo¿e nie byæ wykonalne! Sugeruje to, ¿e byæ mo¿e treæ fizyczna wyra¿ana
w danej teorii fizycznej przez wskazanie wewn¹trzteoretycznych sposobów konstrukcji autentycznych wielkoci fizycznych nie jest wystarczaj¹ca do przewidywania wartoci obserwabli zupe³nych. Byæ mo¿e nale¿y osadziæ procedury ustalania tych wartoci w konkretnym kontekcie badawczym, tj. w modelu, a nie
w pojêtej niezale¿nie teorii. Dlatego w przypadku propozycji Ricklesa mówienie o strukturalnej referencji do wiata i ³¹czenie z tym czysto metafizycznych
interpretacji by³oby koniec koñców niebezpieczne38. Skutecznoæ rdzenia ograniczona zostaje przez rozdarcie miêdzy ró¿nymi koncepcjami obserwabli, z których jedne pozwalaj¹ snuæ interpretacje dotycz¹ce samej teorii i jej ontologicz34 Przyk³adowo, zarzutem stawianym podejciu Diracowskiemu jest przecenianie roli tzw.
wiêzów hamiltonowskich pierwszego stopnia, zob. B. Pitts, Change in Hamiltonian General
Relativity from the Lack of a Time-like Killing Vector Field, [online] <http://arxiv.org/pdf/
1406.2665v1.pdf> (dostêp: 20.12.2015).
35 Idzie o problem dotycz¹cy ustalenia, jakie elementy matematyczne (wykorzystywanego
w danej teorii aparatu matematycznego) powinny wystêpowaæ w prawach fizycznych obowi¹zuj¹cych dla ka¿dego uk³adu odniesienia, a które s¹ potrzebne jedynie do wyprowadzenia odpowiednich równañ, ale w prawach nie powinny wystêpowaæ. Bliniaczy problem dotyczy ustalenia, jaki jest w³aciwy stosunek miêdzy sytuacj¹ fizyczn¹ a mo¿liwoci¹ sformu³owania dla niej
wielu opisów matematycznych  co jest matematycznym naddatkiem?, czy da siê ograniczaæ
wieloæ tych opisów?  to przyk³adowe pytania, które stawia siê w tym kontekcie.
36 Z tego wzglêdu chocia¿by, ¿e obserwable (cz¹stkowe i zupe³ne) maj¹ mniej aprioryczny
charakter ni¿ obserwable definiowane wy³¹cznie w oparciu o aparat matematyczny.
37 Sytuacja jednak zmienia siê, gdy podejmuje siê próbê kwantyzacji OTW tak, aby zbudowaæ na jej podstawie kwantow¹ teoriê grawitacji  wówczas transformacje dyfeomorficzne jednoznacznie traktowane s¹ jako transformacje cechowania, podczas gdy w klasycznej OTW bynajmniej takie uto¿samienie nie jest oczywiste.
38 W³anie dlatego Earman nie móg³ poprzestaæ na samym przywo³aniu obserwabli, tylko
zaproponowa³ now¹ kategoriê metafizyczn¹!
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nych za³o¿eñ, a drugie wi¹¿¹ siê z kontekstowymi problemami badawczymi anga¿uj¹cymi szczegó³owe modele zbudowane w oparciu o teoriê. Jedne podejcie
mo¿na krytykowaæ z perspektywy drugiego w obrêbie metafizycznego interpretowania OTW.

Punktowe wartoci pola grawitacyjnego
Wobec omawianego w pierwszej czêci niniejszej pracy OSR wystosowano
kilka zarzutów uchodz¹cych za istotne w kontekcie odnonego stanowiska. Dwa
z nich (o postulowanie istnienia relacji bez elementów relacji oraz o niemo¿liwoæ konstrukcji koncepcji fizycznej przyczynowoci na gruncie OSR) s¹ szczególnie powa¿ne  sprowokowa³y bowiem starania zmierzaj¹ce do os³abienia
i modyfikacji g³ównej tezy OSR (g³oszenie nieistnienia obiektów na fundamentalnym poziomie fizycznym). W rezultacie powsta³o stanowisko nazwane umiarkowanym ontycznym realizmem strukturalnym (moderate ontic structural realism, MOSR), zaproponowane przez Michaela Esfelda i Vincenta Lama39. Jako
rdzeñ mo¿na wskazaæ tutaj konstrukcjê z OTW, w której wartoci pola grawitacyjnego s¹ punktowo okrelone na krzywinie Riemanna w geometrycznej specyfikacji pola. Jest to potrzebne Esfeldowi i Lamowi w dwóch celach: po pierwsze, ¿eby zbudowaæ pewien cienki model punktów czasoprzestrzennych, po
drugie, aby przedstawiæ dyspozycyjn¹ koncepcjê przyczynowoci opart¹ na opracowanych cienkich punktach.
Standardowo definiuje siê relacje w taki sposób, ¿e konstruowane s¹ one
przynajmniej dla jednego elementu/obiektu (relacja bycia to¿samym z samym
sob¹). Je¿eli zatem podstawowe charakterystyki relacji wymagaj¹ formalnie istnienia pewnych obiektów, to ich odrzucenie powinno uniemo¿liwiaæ okrelenie
relacji  a co dopiero uznanie, ¿e relacje mog¹ w jaki sposób byæ samodzielne40. Uznaje siê ten wniosek o relacjach bez elementów relacji za formalny absurd i traktuje jako zarzut przeciwko OSR.
Wed³ug Frencha, usuniêcie w³asnoci wewnêtrznych (w szczególnoci  w³asnoci bycia indywiduum) z punktów czasoprzestrzennych oznacza pozbycie siê
tych punktów z ontologii. Esfeld i Lam, usi³uj¹c unikn¹æ zarzutu o relacje bez
elementów relacji, proponuj¹ tak¹ koncepcjê punktów czasoprzestrzennych, która
39

Zob. M. Esfeld, V. Lam, Moderate Structural Realism about Space-Time, Synthese
2008, nr 160, s. 2746; idem, The Modal Nature of Structures in Ontic Structural Realism, International Studies in the Philosophy of Science 2009, nr 23, s. 179194; M. Esfeld, V. Lam,
The Structural Metaphysics of Quantum Theory and General Relativity, Journal for General
Philosophy of Science 2012, nr 43, s. 243258.
40 A. Chakravartty, The Structuralist Conception of Objects, Philosophy of Science
2003, nr 70, s. 867878.
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umo¿liwia zarazem strukturalistyczne ich potraktowanie i zachowanie ich pewnej odrêbnoci. St¹d uwik³anie w omawian¹ ju¿ koncepcjê cienkiego obiektu.
Cienkie punkty czasoprzestrzenne maj¹ byæ ca³kowicie zale¿ne od pola metrycznego. Faktualne, fizyczne znaczenie maj¹ wy³¹cznie w jego kontekcie.
Punkty jako takie by³yby tylko nieokrelonymi pustymi miejscami w pewnej
strukturze, które ulegaj¹ aktualizacji wraz ze specyfikacj¹ pola metrycznego.
Punkty zostaj¹ potraktowane jako mo¿liwoci, co jest niczym jak modaln¹ ich
interpretacj¹.
Esfeld i Lam twierdz¹ zatem, ¿e mo¿na tak ujêtym punktom czasoprzestrzennym przypisaæ rolê w strukturyzowaniu pola, dok³adniej  mo¿na wskazaæ procedurê umiejscawiaj¹c¹ punkty na strukturze pola grawitacyjnego. Procedur¹
tak¹ mia³aby byæ ta wykorzystywana w koncepcji Petera Bergmanna i Arthura
Komara41, tzn. oferuj¹ca sposób koordynacji uk³adów wspó³rzêdnych dla pewnej struktury czasoprzestrzennej. Sposób ten prowadzi do wyró¿nialnoci pewnych uk³adów i stowarzyszenia z nimi punktów czasoprzestrzennych  jest to
dogodne z niektórych obliczeniowych wzglêdów. Mamy zatem do czynienia
z definiowaniem obserwabli dla poszczególnych uk³adów, a nie dla pewnej klasy modeli równowa¿nych pod transformacjami dyfeomorficznymi. Chc¹c zachowaæ koncepcjê cienkich obiektów, pozbawionych indywiduacji i jakichkolwiek
innych w³asnoci wewnêtrznych, Esfeld i Lam twierdz¹, ¿e punkty (pojête jako
cienkie obiekty) s¹ odró¿nialne, ale s³abo, wy³¹cznie za spraw¹ pewnej specyficznej metody, tj. metody Komara-Bergmanna.
Tylko w kontekcie pola grawitacyjnego punktom czasoprzestrzennym mo¿na przypisaæ jakikolwiek sens fizyczny. Trzeba zatem pokazaæ jak cienkie
i s³abo odró¿nialne punkty ³¹cz¹ siê z polem grawitacyjnym. Esfeld i Lam rozpatruj¹ to zagadnienie dla krzywizny Riemanna. W klasycznej OTW wartoæ
zakrzywienia czasoprzestrzeni, czyli krzywiznê generowan¹ przez grawitacjê
w obecnoci mas, mierzy siê poprzez okrelenie pochodnych z pola metrycznego  tensora Riemanna i tensora Riccego. Tensor Riemanna jest szczególnie wa¿ny, poniewa¿ w³anie nim definiuje siê zakrzywienie czasoprzestrzeni jako takiej.
Wartoæ zakrzywienia okrelona jest punktowo na trajektorii (geodezyjnej) systemu fizycznego i mierzy modyfikacje tej trajektorii ze wzglêdu na rozk³ad mas
i ich wielkoci. Skoro wartoæ krzywizny (Riemanna) zawsze okrelona jest
punktowo i uznawana za pomiar grawitacji, to mo¿na zaproponowaæ, jak to robi¹ Esfeld i Lam, aby punkty czasoprzestrzenne zinterpretowaæ jako mo¿liwoci
wyst¹pienia na nich wartoci krzywizny. W ten sposób udaje siê z³¹czyæ zale¿noæ punktów od pola grawitacyjnego z ich s³abym i modalnym ujêciem.
41 P.G. Bergmann, A.B. Komar, Poisson Brackets between Locally Defined Observables in
General Relativity, Physical Review Letters 1960, nr 8, s. 432433; P.G. Bergmann, Observables in General Relativity, Reviews of Modern Physics 1961, nr 33, s. 510514.
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Powy¿sze rozstrzygniêcia s¹ wa¿ne nie tylko z perspektywy problemu relacji bez elementów relacji, ale tak¿e dostarczaj¹ propozycji ujêcia przyczynowoci przeciwko zarzutowi o brak mo¿liwoci wbudowania takiego ujêcia w ontologiê strukturalistyczn¹. Sama konkretna wartoæ tensora Riemanna (krzywizny
czasoprzestrzeni) jest w OTW oczywicie kontyngentna, zale¿y bowiem od rozk³adu materii, tj. wartoci tensora energii-pêdu. Zawsze jednak¿e bêdzie ona
wspó³okrelona przez pole grawitacyjne. Przyczynowa rola pola grawitacyjnego
mia³aby wyczerpywaæ siê w przyjmowaniu przez nie lokalnie wartoci krzywizny na punktach czasoprzestrzeni  wartoci te mog¹ siê zmieniaæ i ró¿nicowaæ.
Lam i Esfeld przyjmuj¹ zatem, ¿e zasadnie jest mówiæ o dyspozycyjnej koncepcji przyczynowoci w czasoprzestrzennym strukturalizmie. Cienkie punkty
czasoprzestrzenne potraktowane jako mo¿liwoci mo¿na dalej zinterpretowaæ
jako dyspozycjê do przyjmowania pewnych wartoci pola grawitacyjnego, co ma
konkretny skutek w postaci takiej, a nie innej geodezyjnej danego systemu fizycznego.
Strukturalistycznej interpretacji czasoprzestrzeni zaproponowanej przez Esfelda i Lama  z rdzeniem w postaci lokalnych wartoci pola grawitacyjnego,
jakie mog¹ przyj¹æ punkty czasoprzestrzenne  mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹cy
zarzut z perspektywy OTW, czyli teorii interpretowanej w omawianym stanowisku. Metafizyczne uprzywilejowanie lokalnoci (topologicznej) ze wzglêdu na
tensor Riemanna prowadzi do preferowania takiej heurystyki konstruowania relatywistycznego ujêcia grawitacji, która wychodzi od okrelenia koneksji afinicznej. Jest to podstawowa metoda wystêpuj¹ca w klasycznym, tzw. tensorowym
podejciu do OTW42. Jednak¿e istnieje tak¿e tzw. podejcie teoriopolowe43,
w którym punktem wyjcia s¹ np. rozwa¿ania dotycz¹ce ogólnych w³asnoci grawitacji jako jednego z wielu pól materialnych istniej¹cych w wiecie fizycznym.
Ustalenia dotycz¹ce trajektorii systemów fizycznych (geodezyjnych, definiowanych przy pomocy koneksji afinicznej) s¹ niejako wtórne, co wiêcej  nie musz¹ wyst¹piæ, je¿eli teoriopolowe podejcie jest algebraiczne, a nie geometryczne (bada siê wtedy stany pola grawitacyjnego, a nie geodezyjne). Wybór miêdzy
podejciami (czy heurystykami) powinien byæ dowolny, tj. ¿adna z heurystyk nie
powinna byæ a priori wyró¿niona. Strukturalizm Esfelda i Lama tymczasem blokuje podejcie teoriopolowe. Mo¿na by podejrzewaæ, ¿e jest to zasadne  przyjêcie jako punktu wyjcia po prostu istnienia pewnego pola materialnego (pola
grawitacyjnego) prowadzi³oby filozoficznie bezporednio do redukcji strukturalizmu do jakiego wariantu stanowiska relacjonistycznego. Skutecznoæ rdzenia
MOSR mo¿na zatem kwestionowaæ z perspektywy innych aspektów interpretowanej teorii fizycznej.
42

R. Wald, General Relativity, University of Chicago Press, Chicago 1984.
R.P. Feynmann, Wyk³ady z grawitacji, t³um. J. Kowalski-Glikman, Prószyñski i S-ka,
Warszawa 2006.
43
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Podsumowanie
Prezentuj¹c kilka stanowisk strukturalistycznych, w których próbuje siê ontologicznie zinterpretowaæ czasoprzestrzeñ w kontekcie OTW, przedstawi³em
zarazem rekonstrukcjê tego, co nazwa³em rdzeniem tych poszczególnych stanowisk. Zaproponowa³em mówienie o skutecznoci tych rdzeni; stara³em siê pokazaæ, ¿e skutecznoæ rdzeni omówionych propozycji interpretacyjnych jest ograniczona. Wydaje siê, ¿e bardzo trudno by³oby sformu³owaæ takie stanowisko
strukturalistyczne, które by by³o maksymalnie inkluzywne, czyli zdolne do spójnego pomieszczenia w niewielkiej liczbie metafizycznych tez konceptualnych
fundamentów danej teorii fizycznej oraz modyfikacji bior¹cych siê z aplikacji
teorii do kontekstowych problemów badawczych. Wszystkie przytoczone zarzuty przeciwko rdzeniom w danych stanowiskach bra³y siê w zasadzie z ró¿norodnoci modeli i sformu³owañ w odniesieniu do teorii fizycznej (OTW w naszym
przypadku). Ta ró¿norodnoæ nie jest kompatybilna z ca³kowicie spójn¹ i jednorodn¹ teori¹ metafizyczn¹  oczywicie, o ile bêdziemy rygorystycznie trzymaæ
siê praktyki fizyków, co jednak wydaje siê nieodzowne.
W przedstawionych stanowiskach szczególnie dobrze rokuj¹ce wydaj¹ siê
propozycje zorientowane na podkrelenie jednoci czasoprzestrzeni i pola grawitacyjnego. Z jednej strony stanowiska wykorzystuj¹ce jak¹ metafizykê w³asnoci pod¹¿aj¹ w tym kierunku, ale widzielimy, ¿e propozycja Dorato przyporz¹dkowuje czasoprzestrzeni (ujêtej jako w³asnoæ) rolê eksplanacyjn¹, co
sprawia, ¿e czasoprzestrzeñ bardzo s³abo trzyma siê ontologicznie pola grawitacyjnego, poniewa¿ ³atwo mo¿na j¹ przeinterpretowaæ instrumentalistycznie.
W przypadku podejcia Esfelda i Lama wyeksplikowanie jednoci czasoprzestrzeni i pola grawitacyjnego by³o nieudane ze wzglêdu na zbyt daleko id¹ce uwik³anie ontologii w (topologiczn¹) lokalnoæ  byæ mo¿e jednoæ, o której mowa,
nale¿a³oby przedstawiæ za pomoc¹ ontologicznie zinterpretowanego zwi¹zku
miêdzy tensorem metrycznym a jego pochodnymi (dok³adniej  zwi¹zku miêdzy
fizycznymi interpretacjami tych obiektów matematycznych).
Jest równie¿ tak, ¿e podejcie Dorato oraz Ricklesa otwiera mo¿liwoæ cis³ego powi¹zania rozstrzygniêæ ontologicznych z koncepcjami tego, co w danej
teorii jest mierzone, ich rozwa¿ania prowadzi³y jednak do doæ antymetafizycznych konkluzji. Esfeld i Lam natomiast polegali na doæ powszechnym pogl¹dzie, ¿e znajomoæ zachowania grawitacji to znajomoæ wartoci krzywizny
Riemanna mierz¹cej zakrzywienie geometrii czasoprzestrzeni  nie jest to jednak takie oczywiste44.
44

E. Curiel, On Geometric Object, the Non-Existence of a Gravitational Stress  Energy
Tensor, and the Uniqueness of the Einstein Field Equation, 2014, [online] <http://philsci-archive.pitt.edu/10985/> (dostêp: 20.12.2015).
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Byæ mo¿e da³oby siê sformu³owaæ wielordzeniowy strukturalizm czasoprzestrzenny, który zawiera³by argument to¿samociowy dotycz¹cy jednoci czasoprzestrzeni i pola grawitacyjnego. Uwa¿am, ¿e strategia oparta na metafizyce
w³asnoci jest chybiona, ale nakierowuje na s³uszny trop (zwi¹zek tensora metrycznego z jego pochodnymi w ramach fizycznej interpretacji tych obiektów
matematycznych). Zarazem nale¿a³oby zagwarantowaæ, ¿e mnogoæ kontekstów
badawczych nie rozsadzi proponowanego stanowiska  byæ mo¿e trzeba by
uwzglêdniæ pewien dynamizm szkicowanej pozycji strukturalistycznej. Oznacza³oby to zbudowanie stanowiska metafizycznego wprost wychodz¹cego z wyników empirycznych  gdzie niejako eksperymenty i obserwacje sugeruj¹ pewne rozstrzygniêcia ontologiczne. Co takiego próbowali robiæ Steven French
i James Ladyman45  o ile w kontekcie mikrofizyki udaje siê to mniej wiêcej
realizowaæ, to dla czasoprzestrzeni, jak stara³em siê pokazaæ, niekoniecznie to
wychodzi, ale raczej ze wzglêdu na przecenienie np. roli argumentu dziury ni¿
z nietrafnoci zasadniczego pomys³u.
Powy¿sze uwagi stanowi¹ zaledwie próbê sformu³owania ontologii strukturalnej czasoprzestrzeni, która mog³aby bazowaæ na rdzeniach wymienionych stanowisk i w której da³oby siê oddaæ i spójnie po³¹czyæ niektóre rdzenie albo przynajmniej ich aspekty. Wydaje mi siê, ¿e krytyczne omówienie przywo³anych
propozycji pozwala wysun¹æ pewne spostrze¿enia, które s¹ wa¿ne dla ewentualnej rozbudowanej strukturalnej ontologii czasoprzestrzeni. Realizacji zadania
polegaj¹cego na przedstawieniu takiej koncepcji nie jestem w stanie jednak tutaj siê podj¹æ.
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Streszczenie

Abstract

Sposób, w jaki Arendt wplata wydarzenia
historyczne w filozofiê polityczn¹, jest bodaj
najbardziej oczywistym dowodem oryginalnoci
jej mylenia. Autor dowodzi zwi¹zku, jaki
Arendt ustanawia w swej refleksji pomiêdzy
faktami a uwarunkowaniami ludzkiej egzystencji. Jego przejawem jest z jednej strony modelowanie rozumienia wspomnianych uwarunkowañ poprzez fakty, z drugiej interpretowanie
faktów w wietle uwarunkowañ ludzkiej egzystencji. Wspomniana relacja kszta³tuje siê od
rozprawy doktorskiej pt. Pojêcie mi³oci u Augustyna. Arendt przeciwstawia sobie uwarunkowania ¿ycia i spekulatywne idee, których znaczenie
redukuje, uznaj¹c za ród³o nieprawomocnych
twierdzeñ dotycz¹cych natury ludzkiej. W ten
sposób waloryzuje fakty w analizach uwarunkowañ ludzkiego ¿ycia. Wydwiêk tej argumentacji pog³êbia charakterystyczna dla póniejszego
okresu opozycja filozofii i nauki. Wydarzeniom
powo³ywanym do ¿ycia logik¹ totalitarnego panowania Arendt przeciwstawia detaliczne fakty
zaczerpniête z jednostkowego ¿ycia uczestników b¹d wiadków wydarzeñ. Wymykaj¹ siê
one wyjanieniu w ramach jednej logiki wyda-

The manner in which Hannah Arendt entwines historical events in political philosophy
is probably the most obvious evidence of the
originality of her train of thought. The author of
this paper proves the relationship Arendt establishes between facts and the determinants of
human existence. This relationship is evident,
on the one hand, in that the understanding of
these determinants is shaped through facts, and,
on the other, that facts are interpreted in the light of the determinants of human existence.
This relationship emerged from her doctoral
dissertation entitled Love and Saint Augustine
and was later further developed. Arendt juxtaposes life determinants and speculative ideas
whose significance she then reduces, considering them to be the source of unjustified statements concerning human nature. Thus, she valorises facts in analyses of the determinants of
human life. The overtone of this line of argument is intensified by the opposition between
philosophy and science, characteristic of a later
period in her writings. In opposition to the
events emerging from the logic of totalitarianism, Arendt sets detailed facts taken from the
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rzeñ (absolutnej logiki wydarzeñ), mimo ¿e
mia³y miejsce w rzeczywistoci, która jest na
niej oparta. Arendt dystansuje od siebie odmienne formy spojrzenia na fakty: w³asne spojrzenie, którego nici zmierzaj¹ do uwarunkowañ
¿ycia, oraz fakty powo³ywane do ¿ycia logik¹
totalitaryzmu, który poch³ania jednostkowe losy.

individual lives of those participants or witnesses in and of events. Such cannot be explained
within a framework of one logic of events (absolute logic of events), although they occurred in
that reality based on them. Arendt differentiates
various forms in looking at facts: ones own perception bound with life determinants and facts
established through the logic of totalitarianism
that destroys individual peoples lives.

W niniejszym artykule przybli¿ê Arendtowski sposób ujêcia historii jako
wydarzeñ w ¿yciu jednostek. Odniosê siê tak¿e do funkcji i znaczenia tak rozumianej historii w wywodach Arendt1.
Odniesienie siê do powy¿szych zagadnieñ wymaga przypomnienia Arendtowskiego rozumienia ¿ycia. Jest ono oparte na uwarunkowaniach ludzkiej egzystencji i zdolnociach ludzkich2, które nimi z ró¿nych wzglêdów nie s¹. Owe uwarunkowania zachowuj¹ aktualnoæ w ka¿dej rzeczywistoci historycznej. Stanowi¹
zatem pierwotne ród³o mylowego odniesienia do materia³u historycznego.
Pozwalaj¹ wyodrêbniaæ ró¿ne fakty powi¹zane z postaciami historycznymi oraz
rozwa¿aæ ich znaczenie. Z tego powodu Arendt przeciwstawia siê postrzeganiu
historii na podobieñstwo procesu, w którym, wszystko [...] mo¿e siê zmieniæ
w cokolwiek innego3. Nie ma zatem w jej myleniu o historii wyjaniaj¹cych
siê ogniw nastêpuj¹cych po sobie zdarzeñ. Nie ma tak¿e powsta³ych z zespolenia tych ogniw ³añcuchów. Pozostaje niæ, która nie jest ³añcuchem skuwaj¹cym ka¿d¹ kolejn¹ generacjê z jakim z góry okrelonym aspektem przesz³oci4.
Nawet wówczas, gdy w grê wchodzi nie jedno, ale wiele wydarzeñ, tworzy siê
przez to przestrzeñ otwarta dla mylenia. Arendt ods³ania w niej fakty z perspektywy miejsca ¿yj¹cego na ziemi cz³owieka i jego czasu.
Arendtowskie rozumienie ¿ycia wyznacza perspektywê jej refleksji i jednoczenie przedmiot. Dwa zarysowane przeze mnie wymiary twierdzenia splataj¹
siê ze sob¹. Nietrudno przeoczyæ, ¿e uwarunkowania, które Arendt odnosi do
1 Ch. Schnabl, Das Moralische im Politischen. Hannah Arendt Theorie des Handelns im Horizont der theologischen Ethik, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main  Berlin  Bern  Bruxells
 New York  Wien 1999, s. 13: Schnabl stwierdza zasadnie, ¿e sposób, w jaki Arendt wplata
wydarzenia historyczne w filozofiê polityczn¹, dowodzi oryginalnoci jej mylenia. Powiada ponadto, ¿e Arendt uczyni³a przesz³e wydarzenia znakiem rozpoznawczym jej teorii politycznej.
2 Pominê tu sam sposób rozumienia wspomnianych uwarunkowañ. Wystarczy ograniczyæ
siê do oczywistego powtórzenia, ¿e uwarunkowania ludzkiej egzystencji nie s¹ to¿same z natur¹
ludzk¹; zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, t³um. A. £agodzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 1416
oraz P. Polaczuk, Obietnica. Kilka uwag o koncepcji Hannah Arendt (w druku).
3 H. Arendt, Co to jest autorytet? (w:) Miêdzy czasem minionym a przysz³ym. Osiem æwiczeñ z myli politycznej, t³um. M. Godynia i W. Madeja, Aletheia, Warszawa 1994, s. 124.
4 Ibidem, s. 116.
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¿ycia, same staj¹ siê przedmiotem refleksji, która stwarzaæ mo¿e pozór analizy faktów. Innymi s³owy, proces ods³aniania ich znaczenia przechodzi w analizê wspomnianych uwarunkowañ, rzutuj¹c na dotychczasowe ustalenia. Proces ten zamyka
siê dopiero na poziomie uzasadnienia wa¿nych na gruncie polityki twierdzeñ jednostkowych. W ten sposób ca³oæ dorobku Arendt zdaje siê uk³adaæ w teoriê polityki5. W ka¿dym razie granica miêdzy odwo³aniami do faktów z historii a wyci¹ganiem wniosków z utraty przez ni¹ charakteru wzorca jest niemal niewidoczna.
Jest ukryta za ³udz¹cymi przejrzystoci¹ wywodami o przesz³oci. Zwraca na to
uwagê sama Arendt, kiedy pisze w Myleniu, ¿e stosowana przez ni¹ metoda, kryteria oraz wartoci wydaj¹ siê czytelnikowi nies³ychanie przejrzyste. Odstêpuje
jednak od ich omówienia, koncentruj¹c siê na podsumowaniu g³ównych za³o¿eñ
rozwa¿añ6. Ta uwaga nie traci na aktualnoci na gruncie ¿adnego z dzie³ Arendt.
Swoistoæ Arendtowskiego spojrzenia ma swój pocz¹tek w ma³o znanym
dziele. Jest nim napisana pod kierunkiem Karla Jaspersa rozprawa doktorska pt.
Pojêcie mi³oci u Augustyna. Nie zamierzam przedstawiaæ zamieszczonych
w niej wywodów. Ograniczê siê do uwag ogólnych, zwi¹zanych z istot¹ postulowanego przez mnie kierunku interpretacji. Idzie o relacjê mi³oci i ¿ycia, której analiza doprowadzi Arendt do uwarunkowañ ludzkiej egzystencji.
Rozpocz¹æ nale¿a³oby od spostrze¿enia zawartego w licie skierowanym do
Jaspersa. Arendt pisze w nim o zaskoczeniu towarzysz¹cym lekturze obronionej
w 1928 r. pracy. To rozpoznanie siebie w Pojêciu mi³oci u Augustyna ma znaczenie szczególne. List ten pochodzi z 1966 r.7, natomiast w wydanej pod koniec
lat piêædziesi¹tych Kondycji ludzkiej Arendt podejmuje w¹tek bezwiatowego charakteru mi³oci8. Julia Kristeva upatruje w tym uk³adzie zdarzeñ wskazówki co
do pocz¹tku i istoty wysi³ków Arendt. S¹ one zwi¹zane z pojêciem ¿ycia. Chodzi o jego zdefiniowanie poza Augustyñsk¹ jednoci¹ z mi³oci¹. Spoza tej jed5

H. Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk. Mit vollständiger Biographie, Herausgegeben von U. Ludz, Piper Verlag, Erich, München 1996, s. 4445: w wywiadzie telewizyjnym z Güntherem Gausem, Arendt mówi: Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann  ist politische Theorie. [...] Ich habe meiner Meinung nach der
Philosophie doch endgültig Valet gesagt. [...] Der Ausdruck »politische Philosophie«, den ich
vermeide, dieser Ausdruck ist außerordentlich vorbelastet durch die Tradition. Wenn ich über
diese Dinge spreche, akademisch oder nicht akademisch, so erwähne ich immer, dass es zwischen Philosophie und Politik eine Spannung gibt. Nämlich zwischen dem Menschen, insofern
er ein philosophierendes, und dem Menschen, insofern er ein handelndes Wesen ist  eine
Spannung, die es bei der Naturphilosohpie nicht gibt. Der Philosoph steht der Natur gegenüber
wie alle anderen Menschen auch. Wenn er darüber denkt, spricht er im Namen der ganzen Menschheit. Aber er steht nicht neutral der Politik gegenüber. Seit Plato nicht!; por. H. Arendt,
Mylenie, t³um. H. Buczyñska-Garewicz, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 269270.
6 H. Arendt, Mylenie, s. 284.
7 J. Kristeva, Das weibliche Genie. I. Hannah Arendt. Aus dem französischen von Vincent
von Wroblewsky, Philo Verlagsgesellschaft, Berlin  Wien 2001, s. 61.
8 H. Arendt, Kondycja..., s. 263.
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noci wyrastaj¹ mylowe korzenie uwarunkowañ ludzkiej egzystencji9 i zdolnoci cz³owieka, ugruntowanych/ zanalizowanych w wywodach Arendt. Mowa tu
o wielu uwarunkowaniach i zdolnociach. Najbardziej oczywiste wydaje siê uwarunkowanie wiatowoci¹, które prze³amuje summum bene  wiekuiste ¿ycie
w Bogu, który jest mi³oci¹. Arendt podkrela zatem ziemski wymiar ¿ycia cz³owieka, którego egzystencja trwa miêdzy narodzinami a mierci¹. Autorka Kondycji ludzkiej siêga do Augustyñskiej filozofii narodzin, z której przejmuje
wiod¹c¹ myl o pocz¹tku10. Analizuj¹c rozwa¿ane przez w. Augustyna pytanie
o prawdziw¹ g³êbiê boskiego zamiaru stworzenia cz³owieka, rozwa¿a jego
uwagi o jednoczesnoci kreacji wiata i czasu. Dlatego te¿ cz³owiek, którego
wczeniej nie by³o, jawi siê jako stworzenie ¿yj¹ce w czasie, inaczej ni¿ wieczny Bóg, który nie ma pocz¹tku. Ale cz³owiek to tak¿e stworzenie czasowe w tym
sensie, ¿e stanowi istotê czasu. Jeli to, co dzieje siê w czasie, dzieje siê po czasie, który przemin¹³, i przed czasem, który ma dopiero nadejæ, to stworzenie
hominem temporalem musi oznaczaæ boski zamiar uczynienia mo¿liwym, by
w wiecie sta³o siê co nowego, co ma swój pocz¹tek. I to w³anie dla samego
pocz¹tku zosta³ stworzony cz³owiek. Przed jego initium nie by³o jeszcze ¿adnego innego cz³owieka, narodzin, czynów ani pocz¹tku innego stworzenie nieba
i ziemi okrelanego przez w. Augustyna mianem principium. Podsumowuj¹c tê
czêæ uwag w. Augustyna, Arendt stwierdza, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony jako
nowy pocz¹tek w wiecie. Jest on istot¹ skoñczon¹ i wie, ¿e ma pocz¹tek i bêdzie mia³ koniec, wie nawet, ¿e jego pocz¹tek jest pocz¹tkiem jego koñca11.
wiadczy to o tym, ¿e cz³owiek posiada idee absolutnego pocz¹tku i koñca. S¹
one pojêciami, który ludzka myl nie jest w stanie pokonaæ12.
W wietle przedstawionych spekulacji to stworzenie cz³owieka ustanowi³o
pocz¹tek, bez którego nie by³aby mo¿liwa zmiana polegaj¹ca na pojawieniu siê
czego nowego. Dla Arendt liczy siê za fakt, ¿e nowi ludzie pojawiaj¹ siê przez
narodziny, ¿e ka¿dy jest nowym przybyszem w wiecie, który go poprzedza
i nowym pocz¹tkiem jako cz³owiek13. W rozumowaniach Arendt ów fakt pozwa9

J. Kristeva, op. cit., s. 62 i nast.
H. Arendt, Kondycja..., s. 13: jak wyjani potem, [...] w sensie przedsiêbrania czego
nowego, element dzia³ania, a zatem narodzin, zawarty jest nieod³¹cznie we wszelkich czynnociach ludzkich. Ponadto, skoro dzia³anie jest aktywnoci¹ polityczn¹ par excellence, to w³anie
przychodzenie na wiat, a nie miertelnoæ, mo¿e byæ centraln¹ kategori¹ myli politycznej,
w odró¿nieniu od metafizycznej; zob. tak¿e przypis 5 w niniejszym artykule.
11 H. Arendt, Wola, t³um. R. Pi³at, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 158159; zob. H. Arendt,
Kondycja..., s. 195196.
12 H. Arendt, Mylenie, s. 271272.
13 H. Arendt, Wola, s. 159, 157158. Arendt wyjania, ¿e pisz¹c o stworzeniu jednostki,
ma na myli indywidualny charakter cz³owieka, przed którym nie by³o nikogo, kogo nazwaæ
mo¿na by osob¹. Indywidualny charakter cz³owieka przejawia siê [natomiast  dopisek P.P.]
w woli. W¹tku woli rozwa¿aæ jednak nie bêdê.
10
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la pomyleæ narodziny jako uwarunkowanie bêd¹ce nonikiem czasu. Arendt interpretuje je w kontekcie chêci zmiany, której owocem jest zmiennoæ ¿ycia
ludzkiego. Jak pisze Kristeva, idea³ zmiany zajmuje miejsce d¹¿enia jednostkowego bytu do pojednania z wiecznoci¹ w mi³oci. Idea³ zmiany oznacza przy
tym ci¹g³y ruch. Wymaga on mierzonego w czasie nastêpstwa, którego nie da siê
pogodziæ z wiecznoci¹. Jest ona wiekuist¹ teraniejszoci¹: jest zewnêtrzna
wobec cz³owieka i jedno-czasowa (przesz³oæ nic nie dzieli od przysz³oci). Dlatego narodziny staj¹ siê nonikiem czasu, podczas gdy uwarunkowanie ich faktem jest zdolnoci¹ zapocz¹tkowywania nowego poprzez dzia³anie. Dodam, ¿e
dzia³anie jest nie tylko warunkiem egzystencji, ale tak¿e form¹ aktywnoci ludzkiej. Przeobra¿a ono stworzenie wiata w wiat na wzór Augustyñskiego
kszta³towania (facere) tego, co zastane (invenire)14 i w tym sensie obecnoæ cz³owieka na ziemi staje siê czynnikiem organizuj¹cym czas w wiecie. Jest to kluczowy powód, dla którego ¿ycie ludzkie, nie za historia, bêd¹ mieæ u Arendt
pierwszeñstwo.
Wi¹¿e siê z tym koncepcja mylenia integruj¹cego przesz³oæ i przysz³oæ.
Otó¿ w dotychczasowych rozwa¿aniach stwierdzi³em, ¿e ¿ycie ludzkie wyznacza perspektywê Arendtowskich rozwa¿añ i jednoczenie ich przedmiot, kiedy
to uwarunkowania same staj¹ siê przedmiotem refleksji. Mo¿e ona stwarzaæ pozór analizy faktów, zatem zdarzeñ jednostkowych (danych zmys³om), które zasz³y w okrelonym miejscu i czasie. Pozornoæ wynika tu z dwóch przyczyn. Po
pierwsze, fakty stanowi¹ fragmenty z³o¿onych struktur interpretacyjnych, w których rozwa¿a siê uwarunkowania ¿ycia cz³owieka. Po drugie, fakty zaistnia³e s¹
tak¿e ród³em mylowego dowiadczenia przysz³oci. W obu przypadkach
wykraczaj¹ poza miejsce oraz czas w przesz³oci, w której zaistnia³y.
Korzenie tego sposobu w³¹czenia przesz³oci (w myleniu o przysz³oci i refleksji o uwarunkowaniach ludzkiego ¿ycia) siêgaj¹ u Arendt do dokonanego
przez w. Augustyna odkrycia ¿ycia wewnêtrznego. Chodzi o mo¿liwoæ pytania przez cz³owieka o swój w³asny byt, któr¹ w. Augustyn opisuje w formule
Questio mihi factus sum15. ¯ycie staje siê pytaniem w przestrzeni pomiêdzy przesz³oci¹ a przysz³oci¹. Narodziny, w których i z którymi przychodzi ¿ycie, zwrócone s¹ bowiem jako pocz¹tek ku temu, co przedtem. miertelny koniec ¿ycia
w mi³oci zapowiada natomiast dalsze jego trwanie w wiecznym bycie. U w.
Augustyna pytanie o egzystencjê ludzk¹ wynosi dane z narodzinami ¿ycie poza
wiat16. W¹tek ten bêdzie przedmiotem dociekañ Arendt o najbardziej wra¿liwej ludzkiej zdolnoci, jak¹ jest mylenie. Stwierdzi ona, ¿e w myleniu continuum czasowe zostaje roz³amane na przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ; zan14
15
16

J. Kristeva, op. cit., s. 6466.
H. Arendt, Wola, s. 127.
J. Kristeva, op. cit., s. 6466.
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tagonizowane przez wprowadzenie relacji pomiêdzy ju¿ nie i jeszcze nie.
Dzieje siê wy³¹cznie ze wzglêdu na obecnoæ cz³owieka, który posiada swój pocz¹tek (narodziny) i swój koniec (mieræ). Cz³owiek znajduje siê zawsze w okrelonym momencie pomiêdzy nimi. Arendt dodaje, ¿e przepaæ pomiêdzy przesz³oci¹ a przysz³oci¹ otwiera siê jedynie w refleksji dotycz¹cej tego, co
nieobecne, zniknê³o lub co jeszcze siê nie pojawi³o. Refleksja uobecnia umys³owi nieobecne regiony. Dlatego myl¹cemu ego przesz³oæ i przysz³oæ mog¹ siê
ukazaæ w swojej istocie jakby puste, pozbawione konkretnej treci. Myl¹ce ego
odczuwa czas oraz sta³¹ zmianê, jak¹ on implikuje. Nieub³agany ruch transformuje byt w stawanie siê. W ten sposób nieustannie niszczy obecne istnienie
myl¹cego ego17.
Wspominam o w¹tku Questio mihi factus sum jeszcze z innego powodu.
Arendtowskie oderwanie faktów od ich miejsca i czasu (odzmys³owienie) oraz
w³¹czenie ich w refleksjê o uwarunkowaniach ¿ycia nale¿y przeciwstawiaæ obecnym w historii myli ludzkiej próbom zdefiniowania natury cz³owieka. Arendt
przekonuje, ¿e natura ludzka jest nieuchwytna. Nie odrzuca przy tym idei integruj¹cych w¹tek natury ludzkiej. W ten sposób formu³uje w³asny klucz interpretacyjny do historycznych idei politycznych, w których pogl¹dy na naturê ludzk¹
³¹cz¹ siê z wizj¹ wspólnoty czy spo³eczeñstwa.
Oto bowiem Arendt twierdzi, ¿e formu³a Questio mihi factus sum rozwi¹zuje tzw. kwestiê antropologiczn¹. Pytanie, którym staje siê dla samego siebie, dotyczy bowiem tego, kim jestem (tu quis es?) oraz czym jestem (quae natura
sum?). Oba pytania wysuwane s¹ w obecnoci Boga. Jedynie on móg³by mówiæ
o pewnym kto jako o pewnym co. Stanowi to wed³ug Arendt warunek udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. Zawarta w tym warunku zewnêtrznoæ
perspektywy jest osi¹galna dla cz³owieka wobec otaczaj¹cych go rzeczy. Dziêki
temu cz³owiek mo¿e poznawaæ, okrelaæ i definiowaæ ich istotê. Poniewa¿ cz³owiek rzecz¹ nie jest, wspomniana perspektywa jest dla niego nieosi¹galna, a podejmowane w tym celu wysi³ki daremne. Przypominaj¹ one próby przeskakiwania w³asnego cienia. Oznacza to, ¿e przypuszczenie o posiadaniu przez cz³owieka
natury, któr¹ maj¹ rzeczy, jest nieuprawnione.
Podejmowane w historii myli ludzkiej próby zdefiniowania natury ludzkiej
s¹ spekulatywnym powieleniem Platoñskiej idei cz³owieka w filozoficznych koncepcjach tego, co z gruntu boskie18. Tym zatem, czego reflektowaæ po¿ytecznie
zdolni nie jestemy, jest nieuchwytna natura ludzka. Arendt nie odrzuca jednak
z góry idei integruj¹cych w¹tek natury ludzkiej. Uznaje idee polityczne ufundowane na pogl¹dach dotycz¹cych natury ludzkiej za przejaw mylenia spekulatywnego i degraduje zakorzenione w takim myleniu wizje wspólnoty czy spo³eczeñ17
18

H. Arendt, Mylenie, s. 273, 276, 277278.
H. Arendt, Kondycja..., s. 1415 oraz przypis 2 na s. 15.
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stwa politycznego do roli wtórego wobec faktów kryterium dociekañ dotycz¹cych
uwarunkowañ ¿ycia. Eliminuje w ten sposób to, co uznaje przez spekulatywnoæ
za najdalsze od uwarunkowañ ludzkiej egzystencji i za nieprzydatne dla teorii
politycznej, która formu³uje twierdzenia o politycznej organizacji spo³eczeñstw.
W kontekcie spostrze¿enia dotycz¹cego znaczenia faktów dla uwarunkowañ
¿ycia cz³owieka warto odwo³aæ siê tak¿e do uwag Arendt dotycz¹cych Platoñskiej tradycji myli filozoficznej i politycznej. Zdaniem autorki Kondycji ludzkiej wspomniana tradycja zaczê³a siê faktycznie od odwrócenia Homeryckiego
porz¹dku wiata. Od tego momentu to nie ¿ycie po mierci, jak w Hadesie, ale
zwyk³e ¿ycie na ziemi umiejscowione zosta³o w podziemnym wiecie. Arendt
pisze o jaskini ludzkiego istnienia, w której znalaz³ siê cz³owiek obcuj¹cy
z wiecznymi ideami19. Donios³oæ zarysowanego odwrócenia polega na tym, ¿e
filozofia zachodnia niemal automatycznie podporz¹dkowa³a siê jego mylowemu wzorcowi20. Nie idzie tu bynajmniej o kontynuacjê platonizmu, jak sugerowa³a by kategoria tradycji myli. Arendt ma na myli powielanie rozpoczêtej
przez Platona gry intelektualnej. Polega ona na konwersji systemów filozoficznych oraz hierarchii duchowych w ich przeciwieñstwo (idealizmrealizm itd.).
Mo¿na by przeto s¹dziæ, ¿e zwi¹zek, jaki Arendt ustanawia miêdzy faktami
a uwarunkowaniami ¿ycia cz³owieka, nies³usznie deprecjonuje idee powstaj¹ce
w momentach konwersji systemów filozoficznych ku rzeczywistoci. Stanowisko Arendt wynika jednak z przekonania, ¿e wspomniana konwersja opiera siê
na myleniu pojêciowym samym w sobie i nie wymaga wyjcia poza dowiadczenie mylowe. Do odwrócenia nie by³y potrzebne wydarzenia historyczne lub
zmiany wchodz¹cych w grê elementów konwertowanych systemów21.
Podsumowuj¹c ten fragment rozwa¿añ Arendt, dotycz¹cy okresu przednaukowego w historii myli ludzkiej, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e w rozwa¿aniach autorki Kondycji ludzkiej fakty s¹ wyodrêbniane i interpretowane w wietle uwarunkowañ ¿ycia oraz przejawów myli ludzkiej, jakimi s¹ idee. Dostrzec mo¿na
jednak pewn¹ rekursywnoæ jej rozumowania, co przejawia siê z jednej strony
w modelowaniu rozumienia wspomnianych uwarunkowañ poprzez fakty, z drugiej  w interpretowaniu faktów w wietle uwarunkowañ.
Okres unaukowionej refleksji ludzkiej zapocz¹tkowuje zbudowanie teleskopu przez Galileusza. Arendt twierdzi, ¿e duchowy skutek tego wydarzenia nie
mieci siê w granicach dotychczasowych odwróceñ. Dowodzi, ¿e dziêki teleskopowi Galileusz umieci³ w zasiêgu zwi¹zanego z Ziemi¹ cz³owieka oraz jego
zmys³ów to, co wydawa³o siê niedostêpne i stanowi³o pole niepewnych spekulacji oraz wyobra¿eñ22. Obiektywna nowoæ tego wynalazku sprowadza siê do
19
20

Ibidem, s. 316.
Ibidem.
21 Ibidem, s. 316317.
22 Ibidem, s. 281282.
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tego, ¿e mo¿liwe sta³o siê poznanie w sposób pewny. Konsekwencje zbudowania teleskopu sprowadziæ mo¿na natomiast do dwóch kwestii. Po pierwsze, do
przekonania, ¿e prawda obiektywna nie jest cz³owiekowi dana. Prawda stanowi
rezultat podlegaj¹cego dowodzeniu odkrycia. Po drugie, do utraty wiata jako
rêkojmi rzeczywistoci, któr¹ zmys³y zdolne s¹ adekwatnie ujmowaæ. Odkrycie
Galileusza otworzy³o przecie¿ drogê do odnalezienia zewnêtrznego wobec wiata punktu widzenia. Rzeczy s¹ stamt¹d dostêpne jedynie instrumentom pomiaru,
nie za zmys³om i umys³owi. Arendt komentuje tak¿e stopieñ wspó³czesnego
oddalenia owego Archimedesowego punktu widzenia. Stwierdza, ¿e Galileusz
pozostawi³ wszechwiat, którego jakoci znamy tylko na tyle, na ile wiemy,
w jaki sposób wywieraj¹ one wp³yw na nasze instrumenty pomiaru23. Niemniej
jednak we wszechwiecie, naprzeciw którego stoi cz³owiek, pytanie o to, kim
jestemy, pozostaje aktualne24.
To oderwanie mylenia od jego wiatowych korzeni ma donios³e konsekwencje dla mylenia filozoficznego. Zdaniem Arendt, doprowadzi³o do zwrotu w kierunku ruchu percepcji zmys³owych i aktywnoci umys³u. Ich dzia³anie staje
siê przedmiotem zainteresowania filozofów, którzy postrzegaj¹ filozofiê jako teoriê poznania i psychologiê. Jednoczenie filozofia oparta na Galileuszowym wynalazku traci zainteresowanie przyrod¹. Zwraca siê ku nowemu odkryciu, jakim
s¹ dzieje. Nie da w nich dociec sensu ludzkiej egzystencji, ale mo¿liwe jest uzyskanie wiedzy pewnej poprzez obcowanie z wytworami ludzkiej aktywnoci25.
To odkrycie historii sprawia, ¿e filozofowie (Hegel) staj¹ siê rzecznikami i wyrazicielami ogólnego nastroju swoich czasów. W ich wypowiedziach ów nastrój
uzyskiwa³ pojêciow¹ klarownoæ. W obu przypadkach  konstatuje Arendt
 gdy filozofowie przygl¹dali siê przyrodzie czy dziejom, próbowali zrozumieæ
i dojæ do ³adu z tym, co dzia³o siê bez nich26. Ich wywody by³y bowiem nauce
zupe³nie niepotrzebne.
W przyjêtym przez Arendt przedziale czasowym, który obejmuje najmniej
200 lat, myl ludzka zdaje siê ulegaæ dalszemu podzia³owi: na naukê i filozofiê.
Jedynie nauka zdolna jest istnieæ w zwi¹zku z rzeczywistoci¹ (tak¿e i ona zwi¹zek ten zerwie, na co wskazuje uwaga Arendt o wspó³czesnych konsekwencjach
odkrycia Galileusza). Zwi¹zek filozofii z rzeczywistoci¹ stanie siê natomiast
wtórny (filozofia reaguje ideami nieistotnymi z punktu widzenia tego, co jest osi¹
zwi¹zku nauki i rzeczywistoci, b¹d reaguje spekulacj¹ o przysz³oci). Jest zatem tak, ¿e po okresie mylowych odwróceñ, oderwanych od rzeczywistoci ¿ycia swoich czasów, przychodzi okres, w którym myl ludzka w jakiej czêci
utrzymuje zwi¹zek z rzeczywistoci¹. Ta jej czêæ, która okrelana jest mianem
23
24
25
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filozofii, nie dotrzymuje kroku rzeczywistoci. Staje siê drugorzêdna wobec nauki (nieprzydatne nauce teorie poznania) b¹d antycypuje przysz³oæ.
Podsumowuj¹c dotychczasowe uwagi, mo¿na wyodrêbniæ dwa okresy, do jakich odnosi siê Arendt. W pierwszym z nich przeciwstawiane s¹ sobie uwarunkowania ¿ycia i spekulatywne idee. Autorka Mylenia redukuje znaczenie idei,
uznaj¹c je za ród³o nieprawomocnych twierdzeñ dotycz¹cych natury ludzkiej.
W ten sposób waloryzuje fakty w analizach uwarunkowañ ludzkiego ¿ycia.
Wydwiêk argumentacji Arendt pog³êbia opozycja filozofii i nauki, charakterystyczna dla póniejszego okresu. ród³em wiedzy o tym okresie s¹ wydarzenia zachodz¹ce w okrelonym czasie i miejscu oraz s¹dy o pogl¹dach
aktywnych i biernych uczestników tych wydarzeñ. Wspomniane ród³a maj¹
pierwszeñstwo przed filozofi¹. Pozwalaj¹ rozjaniæ uwarunkowania ludzkiej egzystencji i uniwersalizuj¹ rozwa¿ania Arendt, które dotycz¹ wspominanych uwarunkowañ.
Odniesienie siê do zagadnienia rangi faktów w analizach Arendt nie mo¿e
pomijaæ tej czêci jej dorobku, który powiêcony jest totalitaryzmom XX w.
Przypomnê, ¿e dla autorki Korzeni totalitaryzmu totalitarne panowanie i jego
zbrodnie s¹ wiadectwem zerwania z tradycj¹ mylenia27. Arendt zdaje siê ponadto twierdziæ, ¿e nadejcie totalitaryzmu przynios³o nowe jakociowo zjawiska w dziejach. Oba ujêcia przydawa³yby faktom znaczenia przerastaj¹ce idee
filozoficzne w stopniu dalece wykraczaj¹cym poza dotychczasowe ustalenia dotycz¹ce relacji faktów wzglêdem uwarunkowañ ¿ycia. Warto przy tym zauwa¿yæ,
¿e korzenie totalitaryzmu siêgaj¹ w rozwa¿aniach Arendt nie tylko do wydarzeñ,
lecz równie¿ do idei z XIX i pocz¹tku XX w. Innymi s³owy, przes³anki jego powstania i niejednokrotnie proces kszta³towania siê systemu totalitarnego maj¹
zwi¹zek z blisk¹ mu w czasie europejsk¹ tradycj¹ mylenia. Sam za totalitaryzm
w swych formach zjawiskowych cechowa³a skrajna jakociowa odmiennoæ od
wszystkiego, co znane z historii ludzkoci28.
Odniesienie siê do zagadnienia rangi faktów w rozwa¿aniach Arendt powiêconych totalitaryzmom nie jest spraw¹ prost¹. Z jednej strony wyjaniæ nale¿y
odwo³uj¹ce siê do tradycji uzasadnienie faktu totalitaryzmu. Z drugiej odnieæ
do wiod¹cej w rozwa¿aniach Arendt relacji miêdzy faktami a uwarunkowaniami
ludzkiego ¿ycia, maj¹c na wzglêdzie wspomniane wyjanienie. Powstaje bowiem
w¹tpliwoæ, czy w rozwa¿aniach powiêconych totalitarnemu panowaniu Arendt
nie traci z pola widzenia dotychczasowej postaci zwi¹zku miêdzy faktami a uwarunkowaniami ludzkiego ¿ycia. Materia³em ród³owym w tej czêci rozwa¿añ
27
28
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bêd¹ dzie³a Kondycja ludzka i Korzenie totalitaryzmu. Przytaczam tak¿e fragmenty eseju pod tytu³em Tradycja a epoka nowo¿ytna29.
Wspomnia³em, ¿e z argumentacji Arendt wynika, jakoby totalitaryzm nie tyle
zradykalizowa³ tradycjê mylenia, co z ni¹ zerwa³. Sta³o siê tak dlatego, ¿e zjawiska pañstwa totalitarnego by³y jakociowo odmienne. O skali tej odmiennoci
wiadczy okrelenie bezprecedensowe, którym pos³uguje siê Arendt. Zjawiska
pañstwa totalitarnego przybra³y niespotykan¹ dotychczas formê i zarazem si³ê,
z jak¹ stawa³y siê rzeczywistoci¹. Wyjaniaj¹c ten fakt (totalitaryzmu), Arendt
powraca wpierw do rozwa¿añ dotycz¹cych utraty przez filozofiê swojej pozycji.
Zauwa¿a, ¿e nied³ugo przed odkryciem historii filozofia spróbowa³a ukierunkowaæ siê na polityczn¹ organizacjê spo³eczeñstw. Wzorem Galileuszowego wgl¹du (ogl¹du przez teleskop) siêgnê³a do introspekcji jako rodka pozwalaj¹cego
stworzyæ wielkiego Lewiatana. Czytanie siebie mia³o dowieæ podobieñstwa
myli i namiêtnoci jednego cz³owieka do myli i namiêtnoci innego i oparcia
na tych podobieñstwach regu³ budowania i os¹dzania pañstwa. Innymi s³owy,
z podobieñstwa namiêtnoci wywodzono obowi¹zywanie wyników introspekcji,
przypisuj¹c im charakter wiedzy pewnej. W ten sposób procesy ¿ycia wewnêtrznego, odkrywane poprzez introspekcjê w namiêtnociach, sta³y siê standardami
i regu³ami stwarzania pañstwa: automatycznego i sztucznego cz³owieka, który
jest wielkim Lewiatanem30. Rzecz w tym, ¿e taki sposób mylenia przyniós³ dwa
zawodne pojêcia. Stanowi¹ one istotê nowo¿ytnego racjonalizmu. Chodzi o pojêcia wytwarzania i rozwa¿ania. Pierwsze wiadczy o przekonaniu, ¿e pañstwo
mo¿na zbudowaæ, skonstruowaæ na wzór maszyny b¹d urz¹dzenia. Drugie rozumie siê jako liczenie siê z czym31. Oba pojêcia nakazuj¹ pomijaæ wydarzenia, które zachodz¹ nieoczekiwanie. W zetkniêciu z rzeczywistoci¹ nowo¿ytny
racjonalizm okazuje siê przez to bezradny. Nierealne jest tak¿e przekonanie, ¿e
Lewiatan stanie siê rzeczywistoci¹32.
Arendt jest zdania, ¿e dziedzictwem tej pora¿ki jest projekt Heglowski. Jego
istota sprowadza siê do pojednania ducha z rzeczywistoci¹. Wraz ze zdominowaniem umys³owoci nowo¿ytnego cz³owieka przez naukê i wycofaniem siê filozofii z badania przyrody powsta³o przekonanie, ¿e cz³owiek jest czêci¹ dwóch
nadludzkich, wszechobejmuj¹cych procesów: przyrody oraz dziejów33. Rezultatem tego jest mylenie w kategoriach procesu, w którym dokonuj¹ siê ci¹g³e
zmiany. Przebieg wydarzeñ interpretuje siê tak, jakby podlega³y one jakiemu
prawu, jako logiczne ujawnienie idei. Dla przyk³adu, s³owo rasa jest ide¹, za
29

H. Arendt, Tradycja a epoka nowo¿ytna, (w:) Miêdzy czasem..., s. 2953.
H. Arendt, Kondycja..., s. 324.
Ibidem.
Ibidem, s. 324325.
33 Ibidem, s. 331.
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pomoc¹ której ruch historii zostaje wyjaniony jako jeden spójny proces34. Dodam, ¿e dla rozwa¿anego tu mechanizmu nie ma wiêkszego znaczenia fakt, ¿e
prze³omowymi ideologiami sta³y siê rasizm i komunizm. Arendt twierdzi bowiem, ¿e nie by³y one w zasadzie bardziej totalitarne ni¿ inne. Okaza³y siê prze³omowe dlatego, ¿e walka ras o panowanie nad wiatem oraz walka klas o w³adzê polityczn¹ by³y politycznie wa¿niejsze. Istotniejsze s¹ tu totalitarne elementy
ideologii jako takich, które stanowi¹ czynnik rozstrzygaj¹cy dla bezprecedensowego potencja³u, si³y i dynamiki, z jak¹ ideologie zdominowa³y rzeczywistoæ.
S¹ nimi element ruchu, uniezale¿nienie od rzeczywistoci i dowiadczenia,
wreszcie dowodzenie logiczne b¹d dialektyczne, które jest oparte na kategoriach
procesu. Po pierwsze, ideologie roszcz¹ sobie prawo do totalnego wyjanienia
tego, co siê staje, co siê rodzi i przemija. Zajmuj¹ siê wy³¹cznie ruchem, czyli
histori¹ w przyjêtym tego s³owa znaczeniu. Po drugie, mylenie ideologiczne staje siê niezale¿ne od jakiegokolwiek dowiadczenia. Uniezale¿nia siê w ten sposób od rzeczywistoci. Przejawem tego jest fakt, ¿e ideologie k³ad¹ nacisk na
rzeczywistoæ ukryt¹ za wszystkim, co dostrzegalne. Jest to rzeczywistoæ prawdziwsza. Po trzecie, mylenie ideologiczne porz¹dkuje fakty w sposób absolutnie logiczny. Porz¹dkowanie zaczyna od przyjêtych jako aksjomat przes³anek
i dedukuje z nich ca³¹ resztê. Postêpuje siê tu zatem z konsekwencj¹, której
w rzeczywistoci nie ma. Dodam, ¿e dedukcja mo¿e mieæ charakter logiczny albo
dialektyczny35.
Z powy¿szego wynika, ¿e si³a i dynamika totalitaryzmu, za których spraw¹
uznaje siê go za zjawisko bez precedensu w historii ludzkoci, wywodz¹ siê
z uniezale¿nienia od rzeczywistoci i dowiadczenia. Arendt przeciwstawia temu
detaliczne fakty, co czyni sk¹din¹d z wiêksz¹ intensywnoci¹ ni¿ kiedykolwiek.
Chodzi o fakty zaczerpniête z jednostkowego ¿ycia uczestników b¹d wiadków
wydarzeñ. Wymykaj¹ siê one wyjanieniu w ramach jednej logiki wydarzeñ (absolutnej logiki wydarzeñ), mimo ¿e mia³y miejsce w rzeczywistoci, która jest
na niej oparta. Arendt ods³ania ich znaczenie poza myleniem totalitarnym. Na
tle tego znaczenia ujawnia siê bezprecedensowoæ zjawisk i mechanizmów
w totalitaryzmie, które w ramach fikcji i regu³ fikcyjnego wiata stwarzaj¹ pozór normalnoci. W ten sposób autorka Korzeni totalitaryzmu dystansuje od siebie odmienne formy spojrzenia na fakty: w³asne spojrzenie, którego nici zmierzaj¹ do uwarunkowañ ¿ycia, oraz fakty powo³ywane do ¿ycia logik¹ totalitaryzmu,
który poch³ania jednostkowe losy. Mo¿na przyj¹æ, ¿e wyjanienie róde³ totalitaryzmu rozwiewa zasygnalizowane w¹tpliwoci co relacji miêdzy faktami
a uwarunkowaniami ludzkiego ¿ycia.
34
35

H. Arendt, Korzenie..., s. 657.
Ibidem, s. 659660.
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W podsumowaniu nale¿a³oby zwróciæ uwagê na pojêcie przesz³oci, które
pojawia siê w rozwa¿aniach Arendt. Nie jest przypadkiem, ¿e autorka Kondycji
ludzkiej pos³uguje siê tym pojêciem nader czêsto. W pojêciu przesz³oci, w jakiej zasz³y najró¿niejsze fakty, umiejscawia cz³owieka, który ma swój pocz¹tek
i swój koniec. Arendt stwierdza, ¿e dziêki cz³owiekowi ci¹g³y strumieñ zmian,
który mo¿emy pojmowaæ b¹d cyklicznie, b¹d jako ruch po prostej, przechodzi
w czas, jaki go znamy36. Nawi¹zuje tu do pamiêci. Okazuje siê ona takim wymiarem ludzkiej egzystencji37, w którym uwarunkowania ¿ycia pozostaj¹ niezmienne. St¹d Arendtowska forma przekazu przesz³oci odwo³uje siê do faktów
oraz idei ucielenionych zawsze w konkretnych postaciach historycznych (zbudowanie teleskopu przez Galileusza, nie platonizm, a Platon i jego myl). Tworz¹ one
wraz z uwarunkowaniami ludzkiej egzystencji przestrzeñ mylenia uwolnionego od
niebezpieczeñstwa jego instrumentalizacji kategoriami historii, postêpu itp.38 Tak
wyodrêbniane fakty zyskuj¹ realne znaczenie, a idee, z którymi Arendt zawsze
wi¹¿e fakty, wymykaj¹ siê podporz¹dkowywaniu ich znaczenia schematycznym,
powtarzalnym uk³adom interpretacyjnym39, aktualizuj¹c siê w granicach wiatowej egzystencji cz³owieka. wiatowa egzystencja cz³owieka zmusza bowiem do
brania pod uwagê przesz³oci, gdy mnie nie by³o, oraz przysz³oci, gdy mnie
nie bêdzie40.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ opisuje wybrane aspekty sporów,
jakie zajmowa³y czêæ osiemnastowiecznych filozofów. Zosta³y one zainspirowane niektórymi
Lockeowskimi propozycjami, a dotyczy³y sposobu rozumienia osoby i zagadnienia to¿samoci osobowej. Wymiana pogl¹dów na temat osobowej identycznoci odnosi³a siê do kwestii jej
substancjalnego charakteru i roli, jaka jest
w niej przypisywana wiadomoci. W tej pierwszej sprawie Leibniz, Butler i Reid opowiadaj¹
siê za substancjalnym charakterem to¿samoci
cz³owieka, za Locke uchyla siê od zajêcia stanowiska. Drugi problem w du¿ej mierze zwi¹zany jest z poprzednim, na co wskazuje m.in.
podobny rozk³ad pogl¹dów. Locke uznaje wiadomoæ za zasadnicze kryterium to¿samoci
osobowej, a Leibniz, Butler i Reid siê temu stanowisku przeciwstawiaj¹.

The paper describes some aspects of eighteenth-century philosophical disputes. The
controversies were inspired by Lockean theory
about a person and personal identity. The discussion was referred to the substantial nature of
personal identity and to the role of consciousness in it. In the first case, Leibniz, Butler
and Reid argued for the substantial nature of
human identity while, Locke avoided taking
a position. The second issue, in large part, was
linked to the previous, and it indicates, among
other things, similar spreading of opinions.
Locke recognized consciousness as an essential
criterion of personal identity, but Leibniz, Butler and Reid opposed to that position.

G³ówn¹ inspiracj¹ dla osiemnastowiecznych filozofów podejmuj¹cych dyskusjê ze stanowiskiem Johna Lockea by³a treæ XXVII rozdzia³u jego Rozwa¿añ dotycz¹cych rozumu ludzkiego, zatytu³owanego O to¿samoci i ró¿nicy.
Zaprezentowane w nim pogl¹dy dotycz¹ce kwestii substancjalnoci osoby i wiadomoci jako kryterium jej to¿samoci nie zosta³y powszechnie i bezdyskusyj-
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nie przyjête. Zapocz¹tkowa³y one debatê, do której odwo³uj¹ siê wspó³czenie
m.in. tacy teoretycy, jak Richard Swinburn, Bernard Williams czy Derek Parfit.
Zasadniczy kanon osiemnastowiecznej krytyki pogl¹dów Lockea w tej materii
prezentuj¹ teksty Gottfrieda Wilhelma Leibniza, Josepha Butlera i Thomasa Reida. Kwestia to¿samoci osobowej sprowadzona zosta³a w niniejszym artykule
do dwóch aspektów. Jednym jest rola wiadomoci dla to¿samoci osoby, drugim jej substancjalny charakter.

To¿samoæ i to¿samoæ osobowa
Najbardziej podstawowy podzia³ dotycz¹cy identycznoci przedmiotów rozró¿nia to¿samoæ numeryczn¹ i to¿samoæ jakociow¹. To¿samoæ numeryczna1
jest to¿samoci¹ jakiego przedmiotu ze sob¹ samym, natomiast identycznoæ
jakociowa jest identycznoci¹ dwóch lub wiêcej przedmiotów, któr¹ mo¿na porównaæ do doskona³ego podobieñstwa. Dla niniejszych rozwa¿añ istotne jest te¿
wskazanie na ci¹g³oæ identycznoci miêdzy przedmiotem w chwili t1 i tym samym
przedmiotem w chwili t2, czyli na rozci¹gniêt¹ miêdzy nimi wiê genetyczn¹.
Warunkiem koniecznym zasadnego uznania numerycznej to¿samoci przedmiotu jest stwierdzenie, ¿e jest on tym samym, choæ niekoniecznie takim samym
przedmiotem.
Rozwa¿aj¹c poszczególne ujêcia problematyki, warto zacz¹æ od elementarnych rozró¿nieñ odnosz¹cych siê do to¿samoci osobowej2. Lockeowski termin personal identity jest z³o¿eniem dwu s³ów o ³aciñskim rdzeniu. Person pochodzi od persona, a ten od greckiego prosopon. Pierwotnie odnosi³o siê ono do
teatralnej maski wyra¿aj¹cej postaæ gran¹ przez aktora. Substancjalne ujêcie osoby, do jakiego bêd¹ nawi¹zywaæ niektórzy adwersarze Lockea, odwo³uje siê do
sformu³owanej w VI wieku przez Boecjusza definicji: osoba jest to poszczególna substancja natury rozumnej3. Identity wywodzi siê z kolei od idem znacz¹1

W polskiej literaturze filozoficznej zwana tak¿e identycznoci¹ numeryczn¹, a to¿samoæ
jakociowa i genetyczna odpowiednio identycznoci¹ jakociow¹ i identycznoci¹ genetyczn¹.
Por. M. Hempoliñski, Filozofia wspó³czesna, Warszawa 1989, s. 66. W niniejszym tekcie bêdê
u¿ywa³ terminów identycznoæ i to¿samoæ jako synonimów.
2 Wród wielu pozycji na temat to¿samoci osobowej opisan¹ w szeroki sposób tê problematykê znajdziemy m.in. w: A. Oksenberg Rorty (red.), The Identities of Persons, Berkeley
1976; G. Vesey, Personal Identity, London 1974, podobnie: R. Martin, J. Barresi (red.), Personal Identity, Wiley Blackwell 2002.
3 W ksiêdze O osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi. Boecjusz,
O pociechach filozofii. Traktaty teologiczne, t³um. T. Jachimowski, Warszawa 2003, s. 259.
Wieloæ spojrzeñ na zagadnienie ujawnia siê w historii filozofii rozwa¿aniami podjêtymi
m.in. przez takich mylicieli, jak Akwinata oraz kontynuatorzy jego refleksji. Osoba jest tak¿e
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cego ten sam. W angielszczynie identity zastêpuje siê czasem synonimicznym
sameness utworzonym od angielskiego the same. Odnosz¹c siê do to¿samoci
osób, filozofowie anglosascy pos³uguj¹ siê równie¿ terminem self, które przek³adane bywa jako ja lub jañ.

Pogl¹dy Johna Lockea w sprawie to¿samoci osobowej
Na kartach Rozwa¿añ dotycz¹cych rozumu ludzkiego Locke odwo³uje siê
w istocie do kilku ró¿nych rozumieñ kryj¹cych siê za terminem osoba. Pierwsze jest ujêcie prawne. Sprowadza ono osobê do bycia podmiotem praw i obowi¹zków. Kolejne nosi znamiona psychologiczne. Osoba jest w nim rozumiana
jako inna nazwa ja (self), czyli jako podstawa poczucia jednostkowej trwa³oci
wobec up³ywu czasu i zmian zewnêtrznych. Wreszcie jest i definicja filozoficzna, w której osoba, to ta sama w ró¿nych czasach i miejscach myl¹ca rzecz4.
W tym ostatnim kontekcie g³ównym wyznacznikiem osoby jest wiadomoæ
(consciousness).
Zdaniem Lockea idea to¿samoci pochodzi z obserwacji i porównania rzeczy istniej¹cej w ró¿nym czasie. Identycznoæ sprowadza siê do tego, ¿e idee,
którym siê j¹ przypisuje, nie ró¿ni¹ siê niczym od tego, czym by³y we wczeniejszej chwili swego bytowania, do którego porównujemy ich istnienie obecne5.
Do orzeczenia to¿samoci jakiego przedmiotu niezbêdne jest zdaniem angielskiego filozofa ustalenie zasady indywiduacji (principium individuationis). Locke wyró¿ni³ w tym wzglêdzie dwa rodzaje identycznoci. Pierwszy sprowadza
siê do to¿samoci cz¹stek, z których zbudowane s¹ obiekty. Drugi rodzaj identycznoci polega na utrzymywaniu siê w przedmiocie pewnej ci¹g³oci o innym
centralnym zagadnieniem ca³ego nurtu filozofii personalizmu w wielu odmianach. Problem ten
podejmowany by³ tak¿e w fenomenologii oraz w filozofii dialogu. W obrêbie filozofii analitycznej pojêcie osoby bywa ró¿nie definiowane. Strawson ujmuje to pojêcie jako: pojêcie pewnego
rodzaju bytu, takiego mianowicie, ¿e do ka¿dego indywiduum tego jednego rodzaju stosuje siê zarówno predykaty oznaczaj¹ce stany wiadomoci, jak i predykaty oznaczaj¹ce w³aciwoci cielesne. Zob. P. F. Strawson, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1980, s. 9. Alfred Jules Ayer uznaje z kolei, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ osób jest to, i¿
oprócz posiadania ró¿nych w³asnoci fizycznych [...] przypisuje siê im tak¿e ró¿ne formy wiadomoci. Zob. A.J. Ayer, The Concept of a Person, New York 1963, s. 82, za: H.G. Frankfurt,
Wolnoæ i pojêcie osoby, [w:] Filozofia moralnoci. Postanowienie i odpowiedzialnoæ moralna, wybór J. Ho³ówka, Warszawa 1997, s. 21. Harry Frankfurt twierdzi, ¿e jedn¹ z najistotniejszych, a rzadko dostrzeganych cech osoby, jest struktura woli. Wskazuje ró¿nicê pomiêdzy osobami a innymi stworzeniami obdarzonymi pragnieniami. Ibidem, s. 23.
4 J. Locke, Rozwa¿ania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, t³um. B. Gawecki, PWN 1955, t. 1,
s. 471.
5 Ibidem, s. 460.
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charakterze. Na przyk³ad u istot ¿ywych ich identycznoæ trwa, mimo zmian czêci, dziêki uczestniczeniu w tym samym ¿yciu6. W ramach tego sposobu przejawiania siê to¿samoci sadzonka dêbu bêdzie po 50 latach tym samym dêbem, mimo
wymiany wszystkich cz¹stek i radykalnej zmiany kszta³tu. ¯ywe organizmy mog¹
wiêc traciæ swoje czêci, wymieniæ ca³y materia³, z którego s¹ zbudowane, pozostaj¹c jednoczenie tymi samymi, choæ nie takimi samymi organizmami.
Próbuj¹c sprecyzowaæ Lockeowskie rozumienie to¿samoci osobowej, natykamy siê na pewne trudnoci definicyjne. Osoba bowiem, jak na to wskazywalimy wczeniej, wystêpuje w jego pismach w kilku rozumieniach. Prawniczy
sens wyra¿a ujêcie jej jako pomiotu doznaj¹cego nagród i kar7. W ramach
deskrypcji filozoficznej Anglik prezentuje osobê jako: istotê myl¹c¹ i inteligentn¹, obdarzon¹ rozumem i zdolnoci¹ refleksji, istotê, która mo¿e ujmowaæ
siebie myl¹ jako sam¹ siebie, to znaczy: jako tê sam¹ w ró¿nych czasach i miejscach myl¹c¹ rzecz8. W innym miejscu z kolei Locke zrównuje osobê z ja,
czyli w istocie okrela j¹ na sposób psychologiczny9. Podstawowym kryterium
to¿samoci osobowej jest dla autora Rozwa¿añ... ludzka wiadomoæ, a w istocie nawet ci¹g³oæ tej¿e wiadomoci10. Trwa³oæ wiadomoci zale¿y z kolei od
pamiêci, dziêki której cz³owiek po up³ywie jakiego czasu uznaje pewne czyny
za w³asne. Filozof ten przekonuje, ¿e jeli przesz³e dzia³ania nie s¹ przez jañ
pamiêtane, to nale¿y uznaæ, ¿e nie s¹ to czyny osoby, z któr¹ siê ow¹ jañ uto¿samia. Jak widaæ z powy¿szego, o to¿samoci osobowej w równym stopniu decyduj¹ wiadomoæ swojego ja, jak i pamiêæ tej wiadomoci. Tam gdzie nie
siêga pamiêæ, tam  jak uznaje Locke  nie siêga równie¿ ja. To¿samoæ trwa
jednak mimo przerw w wiadomoci i nieci¹g³oci pamiêci. Ma to miejsce z tej
racji, ¿e o to¿samoci osobowej nie decyduje sama ci¹g³oæ tych stanów. Decyduje w tym wzglêdzie raczej wiadomoæ i pamiêæ stanów wiadomych ujawniaj¹ca siê mimo istnienia przerw. wiadomoæ jest w tym przypadku swego rodzaju
nosicielem to¿samoci osobowej11.
6
7
8

Ibidem, s. 466.
Ibidem, s. 490.
W oryginale definicja osoby ujêta jest w zdaniu znacznie bardziej rozbudowanym:
I think, is a thinking intelligent being, that has reason and reflection, and can consider itself as
itself, the same thinking thing, in different times and places [...]  ibidem, s. 472.
9 Ibidem, s. 490.
10 Skoro bowiem wiadomoæ swego »ja« zawsze towarzyszy myleniu i skoro ona w³anie czyni ka¿dego tym, co on nazywa sob¹, [...] wiêc na tym jedynie polega to¿samoæ osoby,
to znaczy: to¿samoæ istoty rozumnej. I jak daleko ta wiadomoæ siêga wstecz do przesz³ych
dzia³añ lub myli, tak daleko równie¿ rozci¹ga siê to¿samoæ danej osoby  ibidem, s. 472.
11 Pewien problem sprawia fakt, ¿e Locke dyskutuj¹c o wiadomoci mówi o niej w dwóch
odmiennych znaczeniach. Pierwszym jest teraniejsza wiadomoæ siebie i swoich obecnych
czynów, czyli rozpoznanie tego, co siê robi i co siê ze swoim ja dzieje. Drugie znaczenie odpowiada pamiêci wiadomoci, czyli zdawaniu sobie sprawy ze swej dawnej wiadomoci siebie
i dawnych swoich dzia³añ.
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Wbrew tradycji nawi¹zuj¹cej do Boecjusza, wi¹¿¹cej trwanie osoby z ci¹g³oci¹ substancji, Locke uwa¿a, ¿e kwestia substancjalnego aspektu ludzkiego bytu
nie ma znaczenia dla rozwa¿añ o to¿samoci osobowej. Jego zdaniem, gdyby
nawet istnia³y ró¿ne substancje, pomiêdzy którymi mog³aby przenosiæ siê wiadomoæ, to i tak o to¿samoci decyduje wiadomoæ, a zatem nawet zmiana substancji to¿samoci nie zniweczy. W jego przekonaniu jedynie wiadomoæ tworzy to, co nazywamy ja12. Locke nie jest zreszt¹ do koñca konsekwentny
w tej kwestii. Da siê to zauwa¿yæ zw³aszcza w rozwa¿aniach dotycz¹cych zwi¹zku to¿samoci osobowej i odpowiedzialnoci prawnej (oraz moralnej) za dokonane czyny. Angielski filozof rozpatruje w tym wzglêdzie sytuacjê podmiotu niewiadomego czynów, za które siê go karze. Jego zdaniem na przyk³ad pijak po
wytrzewieniu mo¿e nie pamiêtaæ, co zrobi³, a mimo to bêdzie ponosi³ prawne
konsekwencje swoich czynów tak, jakby by³ ich wiadom. Przeciw temu cz³owiekowi wiadcz¹ bowiem fakty, a nie jego wiadomoæ. Warto zauwa¿yæ, ¿e
w tym przyk³adzie autor Rozwa¿añ..., opieraj¹c siê na faktach rozumianych jako
zdarzenia obiektywnie zaistnia³e, uchyla siê przed praktycznymi konsekwencjami koncepcji wiadomoci jako podstawy to¿samoci.
Mimo odwo³ania do obiektywnego faktu, Locke próbuje utrzymaæ wiod¹c¹
rolê wiadomoci dzia³añ dla ponoszenia odpowiedzialnoci. Wsparciem ma byæ
w tym wypadku przywo³anie wymiaru eschatologicznego. S¹d Ostateczny jest
jego zdaniem t¹ okolicznoci¹, w której: [...] ujawni¹ siê wszystkich serc tajemnice13. Zapadaj¹cy na nim wyrok mia³by opieraæ siê na ods³oniêciu siê w wiadomoci danej osoby wszystkich jej dawnych czynów14. Niejako na marginesie
tych uwag da siê zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze poczynione przez Lockea sugestie
wskazuj¹ na ukryte za³o¿enie o istnieniu niewiadomych treci umys³u. Mo¿na
by z tego wnosiæ, ¿e nonikiem to¿samoci osoby mog³aby byæ równie¿ wiadomoæ zepchniêta do niepamiêci, nieujawniona. Locke, twierdz¹c, i¿ osoba rozci¹ga siê tak daleko wstecz, jak dlatego siêga jej wiadomoæ15 (faktycznie raczej
 pamiêæ wiadomoci), w istocie zdaje siê przyznawaæ, ¿e osobê charakteryzuje
pewna ci¹g³oæ siêgaj¹ca tak¿e do stanów sprzed aktualnie posiadanej przez podmiot pamiêci tego, czego siê by³o wiadomym.
12

Locke nie pisze, na czym mia³yby polegaæ ró¿nice zachodz¹ce w osobach, oczywicie
poza ró¿nicami biologicznymi. W przypadku cz³owieka mo¿emy wzi¹æ pod uwagê wiele z nich.
W³aciwie poza ci¹g³oci¹ wiadomoci, która wyznacza ci¹g³oæ osoby, wszystko inne mog³oby ulec zmianie, nie niwecz¹c to¿samoci. Locke rozpatruje nawet ewentualn¹ wymianê wiadomoci pomiêdzy ró¿nymi ludmi. Uznaje, ¿e w takim przypadku o to¿samoci osoby decydowa³aby jej wiadomoæ, a nie jakiekolwiek inne czynniki.
13 J. Locke, op. cit., s. 491.
14 Locke pisze dok³adnie w ten sposób: Wyrok bêdzie usprawiedliwiony tym, ¿e wszystkie osoby posiadaj¹ wiadomoæ, i¿ one same [...] s¹ w³anie tymi, które dokona³y tych czynów,
i za to zas³uguj¹ na karê  ibidem, s. 491.
15 J. Locke, op. cit., s. 472.
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Rozwi¹zania zaproponowane przez Lockea sta³y siê podstaw¹ nie tylko o¿ywionej dyskusji, ale tak¿e licznych zastrze¿eñ zg³aszanych przez póniejszych
filozofów zajmuj¹cych siê to¿samoci¹ osobow¹16. Poni¿ej przedstawione zostan¹ niektóre stanowiska nawi¹zuj¹ce do jego rozwa¿añ. Uwzglêdnione zosta³y
w tym wzglêdzie pogl¹dy: Gottfrieda Wilhelma Leibniza, Josepha Butlera i Johna Reida.

Leibnizjañska dyskusja ze stanowiskiem Lockea17
Uwagi autora Monadologii do pogl¹dów Lockea, mimo pewnych podobieñstw18, wykazuj¹ przede wszystkim wystêpuj¹ce miêdzy nimi ró¿nice. Odnone argumenty znajduj¹ siê przede wszystkim w Nowych rozwa¿aniach dotycz¹cych rozumu ludzkiego, bêd¹cych programow¹ dyskusj¹ z pogl¹dami Lockea
oraz we wczeniejszym tekcie niemieckiego myliciela zatytu³owanym Disputatio metaphysica de principio individui19.
Locke twierdzi, ¿e zasada indywiduacji polega nie tylko na samym istnieniu
(¿yciu) lokuj¹cym dany byt w czasie i miejscu, ale równie¿ na tym, ¿e owo ¿ycie nie jest u¿yczalne dwóm bytom tego samego rodzaju20. Leibniz z kolei uwa¿a, ¿e zasada indywiduacji sprowadza siê do zasady zró¿nicowania. Zauwa¿a on
bowiem, ¿e gdyby dwa indywidua by³y doskonale podobne i równe, tzn. same
przez siê nierozró¿nialne, to zasada indywiduacji nie mog³aby mieæ w tym przypadku zastosowania21. Nie da³oby siê w takim wypadku mówiæ ani o indywidualnym zró¿nicowaniu, ani o ró¿nych indywiduach.
16

Alternatywnym rozwi¹zaniem w stosunku do definiowania osoby i w konsekwencji
tak¿e to¿samoci osobowej jest poszukiwanie kryteriów osobowej identycznoci. Na temat
kryteriów to¿samoci osobowej zob. m.in. A. Stoiñski, Kryteria to¿samoci osobowej, Szkice
Humanistyczne 2002, t. II, nr 1/2, s. 147159.
17 Problem to¿samoci osobowej Leibniza oraz Lockea omawia m.in. Lech Witkowski
w tekcie O problemie to¿samoci osobowej w filozofii: czêæ I: J. Locke, G. W. Leibniz, Acta
Universitatis Nicolai Copernici, Filozofia 11 1990, (197), s. 99113.
18 Harold Noonan pisze nawet, ¿e jego stanowisko jest bardziej zbli¿one do Lockea ni¿
stanowiska Butlera czy Reida. G³ówne podobieñstwo opiera siê na przekonaniu Leibniza, i¿ termin osoba jest terminem prawniczym, podkrelaj¹cym mo¿noæ rozpatrywania czynów osoby
w kategoriach nagrody i kary. Noonan ujmuje to nastêpuj¹co: Kluczow¹ kwesti¹ t³umacz¹c¹ to
podobieñstwo jest to, ¿e Leibniz podobnie do Lockea traktuje »osobê« jako termin prawniczy
(forensic) [...]. To¿samoæ osobowa dla Leibniza [...] tak jak dla Lockea jest z definicji podstaw¹ (ground) moralnej odpowiedzialnoci  »osoba« jest terminem s¹dowym kwalifikuj¹cym
czyny jako moralne [...]. H.W. Noonan, Personal Identity, Routledge, London 1989, s. 57, 58.
19 Zob. G.W. Leibniz, Metaphysical Disputation on the Principle of an Individual, t³um.
z ³aciny na angielski P.V. Spade, Oklahoma State University, 1982.
20 J. Locke, op. cit., s. 463.
21 G.W. Leibniz, Nowe rozwa¿ania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, t³um. I. D¹bska, PWN
1955, s. 288.
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Innym szczegó³owo rozpatrywanym obiektem krytyki jest pogl¹d Lockea,
w którym opiera on to¿samoæ ¿ywych stworzeñ na uczestnictwie w tym samym
¿yciu. Wed³ug Leibniza idem numero (to¿samoæ numeryczna) nie jest zwi¹zana z uczestniczeniem w tym samym ¿yciu, ale z monad¹, czyli trwa³¹ zasad¹
¿ycia22. Leibniz uwa¿a, ¿e to¿samoæ tej samej osoby mo¿e byæ zachowana
tylko przez zachowanie tej samej duszy, rozumianej jako substancja myl¹ca.
Autor Monadologii pisze, ¿e monady musz¹ siê ró¿niæ od siebie, podlegaj¹
przeobra¿eniom, a nawet zmieniaj¹ siê ustawicznie. Jako ¿e w monadzie jako
substancji nie ma czêci, to musi w takim razie istnieæ wieloæ modyfikacji,
które mog³yby siê zmieniaæ. Proces ten jest niczym innym jak postrze¿eniem,
które Leibniz odró¿nia od wiadomoci (apercepcji). Proste postrze¿enia w³aciwe s¹ prostym substancjom, postrze¿enia wyraniejsze i uzupe³nione pamiêci¹
charakteryzuj¹ dusze23. Autor Teodycei cile wi¹¿e te ostatnie z cia³ami, zaprzeczaj¹c, jakoby mog³y siê one od nich odrywaæ24. Odnosi siê on zatem sceptycznie do enuncjacji Lockea, sugeruj¹cych, ¿e umys³ móg³by byæ od materii niezale¿ny.
Dla wsparcia g³oszonych przez siebie tez Leibniz konstruuje eksperyment
mylowy25. Jego celem jest wykazanie u³omnoci pogl¹du, ¿e wiadomoæ jest
jedyn¹ podstaw¹ to¿samoci osób. W ramach tego rozumowania przedstawiona
zostaje hipotetyczna sytuacja, w której istniej¹ dwa globy: ziemski i jego doskona³e odbicie. S¹ one zamieszka³e przez takich samych ludzi, posiadaj¹cych takie
same wiadomoci. W tym mylowym eksperymencie setki milionów ludzi i setki
milionów ich odbiæ by³oby nie do rozró¿nienia, gdy¿ mia³oby nierozró¿nialne
wiadomoci. Leibniz na tej podstawie twierdzi, ¿e jeli  jak chcia³by tego Locke  tylko samowiedza odró¿nia ludzi, bez wzglêdu na ich realn¹ to¿samoæ lub
ró¿noæ ich substancji (ewentualnie na to, co objawia siê innym), to nale¿a³oby
twierdziæ, ¿e dwie osoby na tych dwóch globach s¹ jedn¹ i t¹ sam¹26. Powy¿szy
argument Leibniza opiera siê na przes³ance, ¿e dwie rzeczy nie mog¹ byæ dok³adnie takie same we wszystkich swych w³asnociach, gdy¿ wówczas by³yby od siebie nieodró¿nialne, a wówczas by³yby t¹ sam¹ rzecz¹.
Locke i niemiecki filozof s¹ wprawdzie zgodni co do tego, ¿e osoba jest podmiotem, do którego odnoszone s¹ kary i nagrody, jednak¿e wed³ug Leibniza pod22
23

Ibidem, s. 289.
Por. G.W. Leibniz, Zasady filozofii czyli monadologia, (w:) Wyznanie wiary filozofa,
t³um. S. Cichowicz, PWN 1969, s. 297300.
24 G.W. Leibniz, Nowe rozwa¿ania..., s. 304.
25 Teoretycy zajmuj¹cych siê zagadnieniem to¿samoci osobowej w celu poparcia swych
tez z upodobaniem odwo³ywali siê do mylowego eksperymentu, pocz¹wszy od Lockea,
a skoñczywszy na wspó³czesnych autorach, takich jak Parfit. Por. trzeci¹ czêæ g³onego dzie³a
D. Parfita, Reasons and Person, Oxford 1986 czy J. Perryego, A Dialog on Personal Identity
and Immortality, Hackett 1978.
26 G.W. Leibniz, Nowe rozwa¿ania..., s. 311.
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staw¹ osoby jest dusza przechowuj¹ca to¿samoæ moraln¹27. Autor Teodycei
wskazuje na szersze spektrum istotnych w tym wzglêdzie aspektów. Bycie sob¹
odró¿nia on od ujawniania siê sobie oraz od samowiedzy. Bycie sob¹ ods³ania
to¿samoæ realn¹ i fizyczn¹, a ujawnianie siê sobie, któremu towarzyszy prawda, do³¹cza do tego to¿samoæ osobow¹28. Leibniz oponuje wprawdzie przeciw
temu, by to¿samoæ osobowa mia³a siêgaæ tak daleko wstecz jak przypomnienie,
niemniej uznaje on, ¿e od przypomnienia zale¿y to¿samoæ fizyczna oraz bycie
sob¹. Tymczasem to¿samoæ osobowa oraz realna s¹ jego zdaniem potwierdzane przez bezporedni¹ refleksjê, przypomnienie jakiego odstêpu czasu lub zgodne wiadectwo innych. Zdaniem Leibniza tym, co ostatecznie kreuje co, co nazywamy ja, jest jednak dusza, a nie wiadomoæ.
Neguj¹c kluczow¹ rolê wiadomoci, Leibniz przywo³uje Lockeowski przyk³ad pijanego. Brak wiadomoci poprzednich dzia³añ, która jest dla Lockea
podstawowym kryterium identycznoci, sprawia, ¿e mo¿na by pijanego i trzewego potraktowaæ jako dwie ró¿ne osoby. Konsekwencj¹ takiego stanowiska
winno byæ uznanie, ¿e osoba, która wytrzewia³a, nie powinna odpowiadaæ
za czyny, których obecnie nie jest wiadoma. Otó¿ w przeciwieñstwie do tego
Leibniz utrzymuje, ¿e s³usznie ka¿e siê trzewego, gdy¿ ten pij¹c mia³ wiadomoæ ewentualnej przysz³ej kary za swe obecne dzia³ania. Móg³ on tak¿e unikn¹æ upijania siê. Leibniz rozstrzygaj¹cym weryfikatorem to¿samoci osobowej
uczyni³ w tym wypadku nie rozjanianie siê wiadomoci w nadzwyczajnych
okolicznociach (S¹d Ostateczny), lecz zgodne wiadectwo innych. Autor Monadologii krytykuje podejcie Lockea, uzasadniaj¹c, ¿e nawet w okolicznociach
S¹du Ostatecznego przypomnienie (ujawnienie siê treci wiadomoci) nie by³oby konieczne. Wystarczy³oby w tym wzglêdzie istnienie sprawiedliwego i nieomylnego Sêdziego znaj¹cego fakty i mog¹cego je obiektywnie oceniæ.

Butlerowska krytyka pogl¹dów Lockea
Joseph Butler29 da³ wyraz swoim pogl¹dom dotycz¹cym rozpatrywanego
przedmiotu w dodatku do dzie³a Analogy of Religion30. Krytykê Lockea rozpocz¹³ on od wskazania na to¿samoæ rozumian¹ w cis³ym i filozoficznym sensie
27

Ibidem, s. 296.
Ibidem, s. 298.
Szerzej na temat refleksji tego filozofa zob. I. Ziemiñski, Moralnoæ i religia. Pogl¹dy
filozoficzne Josepha Butlera, PWN, Warszawa 2002.
30 J. Butler, Analogy of Religion, Harper & Brothers, New York 1860. [online] <https://books.google.pl/books?id=8YUBAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Butler+%22the+analogy+of%22+identity&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwj5hcC94eLJAhWJvxQKHbWaDKYQ6AEIJzAB#v=onepage&q=Butler%20%22the%20analogy%20of%22%20identity&f=false> (dostêp:
16.05.2015).
28
29
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oraz odró¿nienia jej od niewyranego i popularnego rozumienia31. Butler odrzuci³ Lockeowsk¹ analogiê pomiêdzy to¿samoci¹ osobow¹ a identycznoci¹ innych ¿ywych stworzeñ. Jego zdaniem s³owo ten sam (the same) u¿yte jest
w powy¿szym przypadku w ró¿nych znaczeniach. Jeli chodzi o zwierzêta i roliny, to mówi¹c, ¿e drzewo jest po piêædziesiêciu latach to samo (the same),
mylnie u¿ywa siê tu tego sformu³owania w cis³ym, filozoficznym sensie. A tak
w³anie w podobnym przyk³adzie post¹pi³ Locke. W opinii Butlera b³¹d polega
na nierozró¿nieniu dwóch sensów terminu to¿samoæ. Zdaniem biskupa Durham, jeli ¿adna cz¹stka nie przetrwa³a w drzewie piêædziesiêciu lat, to nie mo¿na u¿yæ wyrazu identycznoæ w jego precyzyjnym rozumieniu32. W opinii
Butlera to¿samoci w cis³ym, filozoficznym sensie musi towarzyszyæ to¿samoæ
substancji. Rolinom i zwierzêtom nie jest on jednak sk³onny przyznaæ tego rodzaju identycznoci. Jego podejcie jest zatem odmienne zarówno od stanowiska
Lockea, jak i Leibniza. Od Lockea ró¿ni go negacja przekonania o ci¹g³oci
egzystencji ¿ywych stworzeñ jako wystarczaj¹cego warunku to¿samoci. W przeciwieñstwie do Leibniza nie uznaje on substancjalnego charakteru wszelkiego ¿ycia. Jednak¿e Butler, podobnie jak autor Monadologii, krytykuje oparcie to¿samoci osobowej wy³¹cznie na wiadomoci.
Autor Analogy... uwa¿a wprawdzie, ¿e wiadomoæ przesz³oci potwierdza
to¿samoæ, oponuje jednak przed uznaniem apercepcji za tworz¹c¹ to¿samoæ
osobow¹ lub uznaniem, ¿e jest ona dla identycznoci konieczna. Wydaje mu siê
oczywiste, i¿ wiadomoæ to¿samoci osobowej jest konsekwencj¹ to¿samoci
osobowej i dlatego nie mo¿e jej tworzyæ, podobnie jak w jakim innym przypadku wiedza nie mo¿e tworzyæ prawdy [...]33. Zdaniem Butlera, aby w ogóle mo¿na by³o mówiæ o pamiêci swojej wiadomoci, musi istnieæ najpierw co, co jest
jej podstaw¹, a tym czym jest substancja zwana osob¹. To¿samoæ osobowa
sprowadza siê wiêc do ci¹g³oci pewnej substancji. wiadomoæ za mo¿e tê ci¹g³oæ jedynie potwierdziæ, ale nie wykreowaæ. Butler dochodzi równie¿ do wniosku, ¿e w odró¿nieniu od pozosta³ych ¿ywych stworzeñ, identycznoæ osoby
okrela siê w³anie w tak podkrelanym przez niego cis³ym, filozoficznym znaczeniu.
Biskup Durham stara siê dowieæ jednoci to¿samoci osobowej i substancji
w trzech punktach. Po pierwsze, dziêki porównywaniu wiadomoci siebie lub
swojego w³asnego istnienia w ró¿nych chwilach, pojawia siê w umyle idea to¿31

W oryginale a loose and popular sense oraz a strict and philosophical manner of speech. J. Butler, Of Personal Identity, (w:) J. Perry (red.), Personal Identity, University of California 1975, s. 101.
32 Ibidem, s. 100, 101.
33 W oryginale brzmi to nieco inaczej: [...] consciousness of personal identity presupposes, and therefore cannot constitute, personal identity, any more than knowledge, in any other
case, can constitute truth [...]  J. Butler, Analogy of Religion, s. 324.
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samoci osobowej. Porównanie to wskazuje, ¿e jest siê tym samym w ró¿nych
momentach. W swojej argumentacji Butler odnosi siê równie¿ do ¿yciowej praktyki. Wskazuje on, ¿e ludzie staraj¹ siê o swoj¹ przysz³oæ, uznaj¹c za rzecz
oczywist¹, ¿e s¹ t¹ sam¹ substancj¹ nie tylko obecnie, ale tak¿e bêd¹ ni¹ w przysz³oci. Gdyby w¹tpili w to, to nie uznaj¹c przysz³ego istnienia za swoje, nie
dbali by o to, co bêdzie siê kiedy z nimi dzia³o.
Po drugie, autor Analogii... dowodzi, ¿e aktualna wiadomoæ przesz³oci,
ukazuj¹c wprawdzie nasz¹ to¿samoæ, jednak jej nie tworzy. Pamiêæ jest implikowana przez to¿samoæ osobow¹, a nie na odwrót. Inteligentne bycie najpierw
dzia³a, cierpi i raduje siê, a dopiero potem zaczyna pamiêtaæ, ¿e dzia³a³o, cierpia³o i radowa³o siê.
Po trzecie, w odpowiedzi na pytanie Lockea: czy to samo ja jest t¹ sam¹
substancj¹? Butler zauwa¿a, ¿e wprawdzie w kolejnych chwilach wiadomoci
s¹ numerycznie ró¿ne, to jednak s¹ wiadomociami tej samej rzeczy, tej samej
osoby, siebie. wiadomoæ, ¿e kto jest sob¹, jest wiadomoci¹, ¿e ów kto jest
t¹ sam¹ rzecz¹. Nazywaj¹c tê rzecz substancj¹, uwiadamiamy sobie, ¿e kto jest
t¹ sam¹ substancj¹. Butler w tym argumencie powo³uje siê na twierdzenia samego Lockea. Skoro wed³ug niego osoba jest myl¹c¹ inteligentn¹ rzecz¹ (byciem),
a to¿samoæ osobowa to to¿samoæ rozumnego bycia (the sameness of rational
being), to odpowiednio  podkrela biskup Durham  to samo rozumne bycie
wino te¿ byæ t¹ sam¹ substancj¹.
Kolejnym filozofem, który krytycznie zapatrywa³ siê na Lockeowskie oparcie to¿samoci osobowej na wiadomoci, by³ twórca filozofii zdrowego rozs¹dku Thomas Reid.

Krytyka twierdzeñ Lockea autorstwa Reida34
Reid zajmuje siê to¿samoci¹ osobow¹ w czwartym oraz szóstym rozdziale
eseju Of Memory zamieszczonego w Essays on the Intellectual Powers of Man35.
Rozdzia³ Of Identity36 zawiera uwagi dotycz¹ce osobowej identycznoci. Tekst
zaczyna siê deklaracj¹, ¿e przewiadczenie, jakie ka¿dy ma o swojej to¿samoci, nie mo¿e byæ przez filozofiê ani wzmocnione, ani os³abione. Rozwa¿anie
34 Wybrane w¹tki jego filozofii zosta³y opisane w tekcie Piotra Gutowskiego, O trzech
elementach filozofii Thomasa Reida, Roczniki Filozoficzne, t. LVIII, nr 1, s. 7193.
35 T. Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man, (w:) idem. The Works of Thomas
Reid, Elibron Classics, Edinburgh 1872 [online] <https://books.google.pl/books?id=lUsyAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> (dostêp: 6.09.2015).
36 T. Reid, Of Identity, (w:) J. Perry (red.). Personal Identity, University of California 1975,
s. 344346.
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owego fenomenu warte jest jednak uwagi ze wzglêdu na swoj¹ wagê, a bez
wzglêdu na rezultat badañ37. Reid analizuje to, co rozumie siê przez to¿samoæ
w ogóle i to, co pojmuje siê jako osobow¹ identycznoæ. Wskazuje on te¿ na to,
jak nabiera siê niez³omnych przewiadczeñ co do tej ostatniej.
To¿samoæ w ogólnie to relacja pomiêdzy rzecz¹, o której siê wie, ¿e istnieje w jakim czasie i rzecz¹, która istnia³a w innym czasie38. Co do zagadnienia
to¿samoci samego siebie, to Reid uznaje, ¿e pojêcie to jest zbyt proste, by przyznawaæ mu logiczn¹ definicjê. Jest to relacja, któr¹ trudno wprawdzie jasno wyodrêbniæ, a mimo to nie sposób pomyliæ jej z innymi. Jej przeciwieñstwem jest
ró¿noæ (diversity). To¿samoæ zak³ada nieprzerwane trwanie istnienia. Nie mo¿na zatem to¿samoci w jej w³aciwym (proper) sensie odnosiæ do ludzkich cierpieñ, przyjemnoci, myli czy jakichkolwiek innych operacji umys³u. Cierpienie odczuwane dzisiaj nie jest tym samym indywidualnym cierpieniem, które
odczuwa³em wczoraj, chocia¿ mog¹ byæ one podobne w rodzaju i natê¿eniu
i mog¹ mieæ tê sam¹ przyczynê39.
Osoba wedle szkockiego filozofa jest bytem niepodzielnym. W przeciwnym
wypadku mielibymy do czynienia z paradoksaln¹ sytuacj¹. Odjête cz³onki, traktowane jako czêci tej¿e osoby, mia³aby w takiej sytuacji prawo do czêci jej
maj¹tku, by³yby odpowiedzialne za czêæ jej przyrzeczeñ i mia³yby udzia³ w jej
zas³ugach. Wszystko to by³oby jednak absurdem. Reid podkrela: Osoba jest
czym niepodzielnym i jest tym, co Leibniz zwie »monad¹«40. Szkocki filozof
robi te¿ uk³on w stronê Lockea, pisz¹c, ¿e to¿samoæ osobowa zak³ada ci¹g³e
istnienie niepodzielnej rzeczy zwanej sob¹ (myself). Jest to co, co myli, zastanawia siê, analizuje, dzia³a i cierpi41. Owo ja nie jest wszak¿e myl¹, dzia³aniem
ani uczuciem. Ja jest za to tym trwa³ym (permanent) czym, co jest w relacji do
doznawanych myli, dzia³añ i uczuæ, które nazywa swoimi. Dowodem istnienia
ci¹g³ej jani (self) jest pamiêæ nie tyle o tym, co dzia³o siê wczeniej, ale g³ównie o tym, ¿e to ta jañ uczestniczy³a w zdarzeniach. Fakt, ¿e pamiêæ jest dowodem ci¹g³oci jani, nie znaczy jednak automatycznie, ¿e jest tej jani twórc¹.
Reid oponuje przeciw Lockeowskiemu uznaniu wiadomoci za podstawowe kryterium to¿samoci osobowej. Podkrela on, ¿e pamiêæ jakiego dzia³ania
nie sprawia, i¿ to pamiêtaj¹cy jest osob¹, która dokona³a czynu. Mo¿na bowiem
co uczyniæ i tego nie pamiêtaæ, a luka w pamiêci nie wiadczy, ¿e siê tego nie
zrobi³o. Powiedzieæ, ¿e moje wspomnienie o tym, ¿e zrobi³em jak¹ rzecz, czy
37
38

Ibidem, s. 107.
Reid, podobnie jak to czyni¹ Locke i Butler, na okrelenie to¿samoci u¿ywa s³owa
identity, a czasem sameness.
39 T. Reid, op. cit., s. 109.
40 Ibidem.
41 Dok³adnie Reid pisze nastêpuj¹co: Whatever this self may be, it is something which
thinks, and deliberates, and resolves, and acts, and suffers  ibidem. s. 109.
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jak chc¹ to wyraziæ niektórzy, moje bycie wiadomym, co do uczynienia tego,
sprawia, i¿ to zrobi³em, wydaje siê byæ tak absurdalne, jakby powiedzieæ, ¿e
moja wiara w to, ¿e wiat zosta³ stworzony, dokona³a tej kreacji42.
Zdaniem szkockiego filozofa, to¿samoæ osoby jest to¿samoci¹ realn¹ i niedopuszczaj¹c¹ stopniowania. Osoba jest monad¹, co ma znaczyæ, ¿e nie jest podzielna. Przekonanie o w³asnej to¿samoci bierze siê z naturalnego przewiadczenia ka¿dego cz³owieka, które pochodzi od pocz¹tku mylenia o ci¹g³oci
swojego istnienia. W przeciwieñstwie do w³asnej identycznoci to¿samoæ innych osób i przedmiotów jest czym, co nazywamy to¿samoci¹ ze wzglêdu
na wygodê jêzyka. Pojêcie to¿samoci, gdy stosuje siê je do osób, nie posiada
¿adnej dwuznacznoci, nie dopuszcza stopni. Reid podkrela te¿ za poprzednikami, ¿e to¿samoæ osobowa jest fundamentem wszystkich praw i zobowi¹zañ,
a tak¿e odpowiedzialnoci43.
W celu podwa¿enia pogl¹dów Lockea równie¿ Reid prezentuje mylowy
eksperyment44. Dowodzi w nim, ¿e id¹c ladem rozwa¿añ autora Listu o tolerancji, da³oby siê jakiego cz³owieka w tym samym czasie uznaæ za bêd¹cego
i niebêd¹cego t¹ sam¹ osob¹. Reid przedstawia wyobra¿on¹ sytuacjê, w której
ch³opiec zostaje wych³ostany za kradzie¿ jab³ek. Du¿o póniej ta sama osoba
jako dzielny oficer zdobywa w walce sztandar wroga. Nastêpnie, w podesz³ym
wieku, koñczy swoj¹ wojskow¹ karierê w stopniu genera³a. Cz³owiek ten, zdobywaj¹c sztandar, by³ wiadomy swego wczeniejszego wych³ostania, zostaj¹c
genera³em by³ wprawdzie wiadomy zdobycia sztandaru, ale straci³ wiadomoæ
swego wych³ostania. Reid zwraca uwagê, ¿e wed³ug Lockea, dok¹d siêga wiadomoæ, tam te¿ siêga osoba. W tym wypadku implikuje to przedziwn¹ sytuacjê,
w której genera³ nie jest t¹ sam¹ osob¹ co dziecko, mimo ¿e zosta³a zachowana
ci¹g³oæ pomiêdzy osobami ch³opca i oficera oraz oficera i genera³a45. Opisana
sytuacja nieto¿samoci dziecka z genera³em jest niezgodna ze znan¹ z logiki zasad¹ wyra¿aj¹c¹ stosunek tranzytywny mówi¹c¹, ¿e: je¿eli X jest to¿same Y oraz
Y jest to¿same Z, to i X jest to¿same Z. W przedstawionym przez szkockiego
myliciela eksperymencie mylowym zasada ta nie ma jednak zastosowania. Powodem jest to, ¿e wprawdzie genera³ pamiêtaj¹cy czas bitewnej chwa³y jest t¹
sam¹ osob¹ co oficer, oficer maj¹cy w pamiêci ch³ostê z dzieciñstwa jest tym
42 To say that my remembering that I did such a thing, or, as some choose to express it, my
being conscious that I did it, makes me to have done it, appears to me as great absurdity as it would be to say, that my belief that the world was created made it to be created  ibidem, s. 110.
43 Ibidem, s. 112.
44 T. Reid, Mr. Lockes account of our Personal Identity, (w:) idem, The Works of Thomas
Reid, Cambridge 1872, s. 350353.
45 T. Reid, The Works of Thomas Reid, t. 1, Cambridge 1872, s. 351. Za: L. Newman, Locke on Substance, Consciousness and Personal Identity, (w:) P. Lodge, T. Stoneham (red.), Locke
and Leibniz on Substance, Routledge 2015, s. 107.
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samym kim co dziecko, ale genera³ niepamiêtaj¹cy otrzymanych w m³odoci
razów, nie jest t¹ sam¹ osob¹ co ma³y ch³opiec.
Zdaniem Reida, Locke bezzasadnie te¿ zrównuje znaczenie terminu wiadomoæ z sensem terminu pamiêæ. Pojawia siê to w twierdzeniu, jakoby mo¿na
by³o byæ wiadomym tego, co cz³owiek robi³ dawno temu. Reid oponuje równie¿ przeciw uznaniu wiadomoæ za podstawê to¿samoci osobowej. wiadomoæ jest bowiem w ci¹g³ym ruchu, tak jak i wszystkie inne operacje umys³u46.
wiadomoci nie charakteryzuje sta³oæ, nieprzerwana ci¹g³oæ. To¿samoæ mo¿e
byæ tylko potwierdzeniem rzeczy, które charakteryzuje ci¹g³oæ istnienia. Gdyby uznaæ, ¿e to¿samoæ osobowa polega na wiadomoci, to nikt nie by³by t¹
sam¹ osob¹ w ró¿nych chwilach swojego ¿ycia. Konsekwencj¹ tego by³by brak
odpowiedzialnoci za swoje dzia³ania, bo prawo, sprawiedliwoæ, nagrody i kary
s¹ ufundowane na za³o¿eniu o trwaniu to¿samoci osób podlegaj¹cych prawu.
Reid sugeruje te¿, ¿e Locke nie odró¿ni³ dwóch odmiennych znaczeñ to¿samoci: to¿samoci jednostki i identycznoci, któr¹ w konwencji jêzykowej przypisuje siê wielu jednostkom tego samego rodzaju47. Tymi ostatnimi s¹ chocia¿by ró¿ne operacje umys³u. Ta sama indywidualna operacja umys³u nie mo¿e
istnieæ w cz³owieku w ró¿nych czasach ani w ró¿nych ludziach w tym samym
czasie. Locke natomiast traktuje je (w tym wypadku wiadomoæ) jako jedn¹
i t¹ sam¹. Zatem Locke albo ma na myli odmienne, nie te same indywidualne
wiadomoci, albo ma na myli wiadomoæ podobn¹ lub tego samego rodzaju.
wiadomoæ z kolei nie mo¿e byæ t¹ sam¹ indywidualn¹ wiadomoci¹ w jakichkolwiek dwóch chwilach, tak wiêc w konsekwencji nale¿a³oby równie¿ uznaæ,
¿e i my nie jestemy w jakichkolwiek dwóch chwilach tymi samymi osobami,
ale co najwy¿ej tym samym rodzajem osób. Co wiêcej, krytykuj¹c Lockea, Reid
twierdzi, ¿e skoro we nie tracimy wiadomoæ, to i nasza to¿samoæ winna bezpowrotnie znikaæ za ka¿dym razem, kiedy przestajemy byæ wiadomi.

Podsumowanie
Zasadniczym przedmiotem rozwa¿añ w niniejszym tekcie by³y pogl¹dy autora Rozwa¿añ dotycz¹cych rozumu ludzkiego oraz wybranych osiemnastowiecznych filozofów odnosz¹cych siê krytycznie do jego stanowiska. Dotyczy³y one
kwestii osobowej identycznoci. Locke optowa³ za uznaniem wiadomoci za
podstawê identycznoci cz³owieka. Przeciwnikami tego stanowiska byli Leibniz,
46

Reid pisze nawet w sposób bardziej poetycki: Our consciousness, our memory, and
every operation of the mind, are still flowing like the water of a river, or like time itself  ibidem, s. 116.
47 Ibidem, s. 117.
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Butler i Reid. Wskazywali oni, ¿e sama wiadomoæ ani nie tworzy, ani nie wystarcza do stwierdzenia to¿samoci osoby. Ostatni z wymienionych zwróci³ nawet
uwagê na to, ¿e w istocie Locke w swoich pismach nie odwo³uje siê do wiadomoci, ale do pamiêci. To j¹ w³anie czyni g³ównym wyznacznikiem identyfikowania osób.
cile zwi¹zany z problemem to¿samoci jest problem substancjalnoci bytu
ludzkiego. Warto w wietle tego zauwa¿yæ, ¿e krytycy pogl¹du o dominuj¹cym
znaczeniu wiadomoci byli zarazem g³osicielami tezy o substancjalnej charakterystyce osoby. Wród nich Leibniz i Reid uto¿samiali osobê z monad¹  dusz¹,
Butler za z dusz¹  substancj¹. Locke w istocie uchyla³ siê od rozstrzygniêcia
w tej materii, choæ zdawa³ siê sugerowaæ, ¿e mo¿na braæ pod uwagê niesubstancjalny charakter to¿samoci osobowej.
Osiemnastowieczny spór nie doprowadzi³ do ostatecznych rozstrzygniêæ
w przedmiocie. Dyskutowany problem zainspirowa³ jednak póniejszych, w tym
przede wszystkim dwudziestowiecznych badaczy do podejcia do problemu to¿samoci osobowej od nieco innej strony. Tacy teoretycy, jak Sydney Shoemaker48, David Wiggins49 Bernard Williams50, Richard Swinburn51, John Perry52
czy Derek Parfit53 skoncentrowali swoj¹ uwagê raczej na zagadnieniu kryteriów
to¿samoci osobowej ni¿ na kwestii jej substancjalnej natury.
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Streszczenie

Abstract

Listy moralne do Lucyliusza Seneki M³odszego stanowi¹ wartociowe wiadectwo g³êbokiej refleksji ich autora nad zagadnieniem
mierci jako krañcowym momentem doczesnego ¿ycia cz³owieka. Jednoczenie pozostaj¹
swoist¹ prób¹ wskazania czytelnikowi mo¿liwoci w³aciwego ustosunkowania siê wobec tego,
co nieuchronne i ostateczne. Analiza bêd¹cych
przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszym artykule listów 24, 26, 30, 70, 77 i 82 nie
pozostawia w¹tpliwoci, ¿e najistotniejszym
czynnikiem, który w przekonaniu staro¿ytnego
filozofa warunkuje odpowiedni stosunek cz³owieka do mierci, jest jego ¿ycie. W tym kontekcie definiuje Seneka mieræ jako szczególne dope³nienie ¿ycia aktywnego, tj. wartociowego

The Moral Letters to Lucilius by Seneca
the Younger constitute a valuable testimony of
profound afterthoughts of its author upon the
question of death as the ultimate moment of the
earthly life of man, simultaneously remaining
a peculiar attempt to show the reader a possibility of assuming a proper attitude towards something that is inevitable and definite. The analysis of letters 24, 26, 30, 70, 77 and 82, being
a focus of the author of this article, leaves no
doubt that the most significant factor which, according to the ancient philosopher, determines
a proper attitude of man towards death is his
life. In this context, Seneca defines death as
a particular complement of active life, valuable
both morally and intellectually. Such an attitu-

* Niniejsze opracowanie jest pe³n¹ wersj¹ referatu, jaki wyg³osi³em podczas konferencji
List grecki i ³aciñski poprzez wieki, która odby³a siê w dniach 2426 wrzenia 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
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zarówno pod wzglêdem moralnym, jak i intelektualnym. Takie podejcie pozwala tak¿e zrozumieæ jego specyficzn¹ interpretacjê mierci, która chocia¿ w wietle pogl¹dów stoickich
pozostaje jedn¹ z rzeczy obojêtnych, to w ujêciu Seneki jest zbli¿ona do dobra, posiada wartoæ i pod pewnymi warunkami mo¿e staæ siê
przedmiotem ludzkich starañ.

de of the author of The Moral Letters to Lucilius also enables to comprehend his specific interpretation of death, which, according to stoic
beliefs, remains one of the indifferent things.
However, in Senecas expression, it is similar to
the good, it possesses a value, and under certain conditions it can become the object of human
endeavour.

Z ¿yciem jest tak, jak z bajk¹: zale¿y nie od tego, czy d³ugo trwa, lecz od
tego, czy piêknie jest u³o¿ona. Nie ma znaczenia, gdzie j¹ przerwiesz. Przerwij,
gdzie tylko bêdziesz chcia³: byleby doda³ dobre zakoñczenie1. To w³anie Listy moralne do Lucyliusza Seneki M³odszego, bior¹c pod uwagê ca³oæ jego zachowanej spucizny filozoficznej i literackiej, pozostaj¹ szczególnym dowodem
g³êbokiej refleksji ich autora nad wspomnianym dobrym zakoñczeniem (bona
clausula). Stanowi¹ wymowne i niejednokrotnie jak¿e osobiste wiadectwo przekonania filozofa o koniecznoci bli¿szego przyjrzenia siê temu, co pewne oraz
nieuchronne, to znaczy mierci jako krañcowemu momentowi doczesnego ¿ycia
cz³owieka. S¹ wreszcie swoist¹ prób¹, któr¹ podejmuje Seneka, by wskazaæ zarówno samemu sobie, jak i szerszemu gronu odbiorców mo¿liwe drogi m¹drego
i piêknego wychodzenia z ¿ycia. Niezbêdnym tego warunkiem pozostaje w³aciwa postawa cz³owieka wobec samej mierci, a zw³aszcza uwolnienie siê od strachu przed ni¹, który w najwiêkszym stopniu zafa³szowuje jej rzeczywisty wizerunek. W tym celu nale¿y, jak stwierdza filozof, zdj¹æ maski nie tylko
ludziom, lecz i rzeczom, przywracaj¹c im ich w³aciwy wygl¹d2. Ten postulat
znajduje zreszt¹ odzwierciedlenie a¿ w 57 wród 124, tj. niemal w po³owie zachowanych listów Seneki, w których kilkaset razy pojawia siê rzeczownik mors,
a razy kilkadziesi¹t czasownik mori. Poniewa¿ ca³ociowa analiza tak obszernego materia³u jest, co oczywiste, w ramach niniejszych rozwa¿añ niemo¿liwa,
skoncentrujê siê na uwagach filozofa w listach 24, 26, 30, 70, 77 i 82, maj¹c
pe³n¹ wiadomoæ subiektywnoci tego wyboru.
Wspomniane ju¿ zagadnienie odpowiedniej postawy cz³owieka wobec mierci staje siê zasadniczym przedmiotem rozwa¿añ w licie 24. Seneka siêga, co
zreszt¹ czyni równie¿ w innych listach, po konkretne przyk³ady osób, które nie
1

Seneka, Epistulae, 77, 20: Quomodo fabula, sic vita: non quam diu, sed quam bene acta
sit, refert. Nihil ad rem pertinet, quo loco desinas. Quocumque voles, desine: tantum bonam
clausulam impone. £aciñski tekst Listów podajê w artykule wed³ug edycji L. Annaei Senecae
Ad Lucilium epistulae morales, vol. III, ed. L.D. Reynolds, Oxonii 1965, natomiast przek³ad na
jêzyk polski cytujê zgodnie z L. Annaeus Seneca. Listy moralne do Lucyliusza, t³um. W. Kornatowski, wstêp i przypisy K. Leniak, Warszawa 1961.
2 Seneka, Epistulae, 24, 13: [...] non hominibus tantum sed rebus persona demenda est et
reddenda facies sua.
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odczuwa³y obawy w momencie zejcia z tego wiata, zaznaczaj¹c, ¿e w gronie
tym znajdowali siê nie tylko mê¿owie odwa¿ni, ale te¿ ludzie w innych okolicznociach najzupe³niej bojaliwi. mieræ, która jawi siê nam jako najstraszniejsza, jest wpisana w kalendarz ludzkiego ¿ycia, podobnie jak dzieciñstwo, lata
m³odzieñcze, wiek dojrza³y, a wreszcie staroæ. Niew¹tpliwie ¿ycie jest nieustann¹ wêdrówk¹ ku mierci, jej sta³ym, niemal codziennym dowiadczaniem.
mieræ, której siê lêkamy, jest ostatnia, lecz nie jedyna3, chocia¿ wiêc umieramy o okrelonej godzinie, jest to jednak wy³¹cznie swoiste dope³nienie rzeczy
w przypadku ka¿dego cz³owieka nieuchronnej i ostatecznej. To oswajanie lêku
przed opuszczeniem doczesnego ¿ycia, na co k³adzie szczególny nacisk Seneka,
stanie siê ³atwiejsze, je¿eli uwiadomimy sobie, ¿e mieræ albo unicestwia nas
doszczêtnie, albo wyzwala4. Kwestia unicestwienia przez mieræ nie budzi zainteresowania filozofa, wszak ludziom, którzy tego dowiadczaj¹, nie zostaje nic,
natomiast ci, których ona wyzwala, zyskuj¹ co lepszego, oswobodzenie od brzemienia rozmaitych i czêsto trudnych do zniesienia ¿yciowych dowiadczeñ.
W chwili mierci ostatecznie wolne staje siê nie tylko nasze cia³o, udrêczone ju¿
to przez przemoc ze strony innych ludzi, ju¿ to przez uleganie rozmaitym rozkoszom b¹d chorobie, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim nasza dusza, której nie
powinno wprawiaæ w stan niepokoju ubóstwo, wygnanie czy niewola. mieræ
oznacza tylko tyle i a¿ tyle, ¿e, jak to obrazowo ujmuje Seneka, [...] nie bêdê
móg³ wiêcej chorowaæ, nie bêdzie mo¿liwoci skrêpowania mnie wiêzami i, co
w tym przypadku najistotniejsze, nie bêdê wiêcej umiera³5.
Na marginesie tych rozwa¿añ pojawia siê w licie 24 zagadnienie samobójstwa, do którego tak czêsto i, jak wiadomo, nie bez osobistych pobudek bêdzie
filozof w swoich listach powracaæ. Seneka tym razem koncentruje siê wy³¹cznie
na przedstawieniu pobudek, którymi nie powinien kierowaæ siê nikt, kto rozwa¿a tak¹ formê dobrowolnego zakoñczenia ¿ycia. Samobójstwo, w przekonaniu
autora listu, pozostaje nie do zaakceptowania, jeli ma wynikaæ wy³¹cznie z odrazy do ¿ycia (taedio vitae) albo ze strachu przed mierci¹ (metu mortis). Wyranie
krytyczny pozostaje stosunek filozofa do stale rosn¹cej, co zaznacza, liczby ludzi nie tylko gnunych i bezwartociowych, ale tak¿e szlachetnych i inteligentnych, u których daje siê dostrzec nierozwa¿n¹ sk³onnoæ umys³u (inconsulta animi inclinatio), a mianowicie po¿¹danie mierci (libido moriendi). Niepokój
Seneki wzbudza to, ¿e w przypadku tych osób mieræ staje siê konsekwencj¹ nie
tyle nienawici ¿ycia, ile wrêcz obrzydzenia do niego (vitae non odium, sed fastidium). Tak lekcewa¿¹ca postawa wobec ¿ycia pozostaje ca³kowicie niezrozumia³a w przypadku osób odznaczaj¹cych siê zarówno szlachetnym usposobie3
4
5

Ibidem, 24, 21: [...] hanc, quam timemus, mortem extremam esse, non solam.
Ibidem, 24, 18: Mors nos aut consumit, aut exuit.
Ibidem, 24, 17: [...] desinam aegrotare posse, desinam alligari posse, desinam mori posse.
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niem, jak i bystroci¹ umys³u, poniewa¿, na co jasno wskazuje autor listu 24,
cz³owiek odwa¿ny i m¹dry powinien nie uciekaæ z ¿ycia, ale wychodziæ6.
Za interesuj¹cy trzeba uznaæ list 26, napisany z perspektywy cz³owieka stoj¹cego w obliczu staroci (in conspectu senectutis), który jest w pe³ni wiadomy, ¿e dokonuje ju¿ ostatnich dni swego ¿ycia. Staroæ  wiek, w którym odczuwamy znu¿enie, ale jeszcze nie jestemy bezsilni  daje sposobnoæ spojrzeæ
z dystansu na baga¿ ¿yciowych dowiadczeñ i dokonañ, jednak probierzem ich
rzeczywistej wartoci staje siê dopiero zachowanie cz³owieka w ostatnich chwilach: [...] mieræ ma wydaæ o tobie wyrok, [...] co zdzia³a³, oka¿e siê wtedy,
gdy skonasz7. W przypadku cz³owieka, który chce poddaæ siê tego rodzaju ocenie, os¹dziæ samego siebie, w pe³ni zweryfikowaæ w³asne czyny i s³owa, pojawia siê potrzeba, a nawet koniecznoæ nieustannej praeparatio ad mortem, co
wa¿ne, niezale¿nie od wieku i okolicznoci: Nie oblicza siê lat. Nie ma pewnoci, w którym miejscu oczekuje ciê mieræ. A wiêc ty czekaj jej na ka¿dym miejscu8. To przygotowanie siê do mierci ma, jak zaznacza Seneka, równie¿ nieco
inny wymiar, który wi¹¿e siê ze wspomnianym wczeniej oddalaniem lêku przed
ni¹: Przygotuj siê do mierci: kto tak mówi, ka¿e przygotowywaæ siê do wolnoci. Bo kto nauczy³ siê umieraæ, ten zarazem oduczy³ siê byæ niewolnikiem.
Jest on ponad wszelk¹ przemoc¹, a przynajmniej poza jej zasiêgiem9.
Staroæ jako ten okres ludzkiego ¿ycia, który daje mo¿liwoæ przypatrywania siê mierci z odpowiedniego dystansu, a zarazem w³aciwego ustosunkowania siê do niej, powraca w refleksjach, które odnajdujemy w licie 30. Seneka
przedstawia nam jako godn¹ naladowania postawê jednego z w³asnych przyjació³, Bassusa Aufidiusza, starca, który w obliczu mierci zachowuje pogodê ducha. Jest to o tyle istotne, ¿e [...] ten, kogo staroæ prowadzi na mieræ, nie mo¿e
mieæ ¿adnej nadziei. [...] Przy ¿adnym innym rodzaju mierci ludzie nie umieraj¹ ³agodniej, lecz i nie umieraj¹ d³u¿ej10. Tymczasem Bassus nie tylko, co zaznacza filozof, m¹drze (sapienter) znosi ¿al po utracie samego siebie, ale czêsto
i celowo wrêcz rozprawia o mierci, wskazuj¹c tak¿e innym, na czym polega jej
istota (qualis esset eius natura), jakby przypatrzy³ siê jej ca³kiem z bliska. Umo¿liwia mu to filozofia, dziêki której w obliczu zbli¿aj¹cej siê mierci zachowuje
nieustann¹ i godn¹ mêdrca sta³oæ umys³u (animi firmitas). W kontekcie tego,
6

Ibidem, 24, 25: Vir fortis ac sapiens non fugere debet e vita, sed exire.
Ibidem, 26, 6: [...] mors de te pronuntiatura est. [...] Quid egeris, tunc apparebit, cum
animam ages.
8 Ibidem, 26, 7: Non dinumerantur anni. Incertum est, quo loco te mors expectet; itaque
tu illam omni loco expecta.
9 Ibidem, 26, 10: Meditare mortem: qui hoc dicit, meditari libertatem iubet. Qui mori didicit, servire dedidicit; supra omnem potentiam est, certe extra omnem.
10 Ibidem, 30, 4: [...] nil habet, quod speret, quem senectus ducit ad mortem; [...] Nullo
genere homines mollius moriuntur, sed nec diutius.
7
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co nieuchronne, staroæ jako bezporednio poprzedzaj¹cy mieræ etap naszego
¿ycia nie tylko pozwala d³ugo siê do niej przysposabiaæ, ale daje okazjê do oswobodzenia siê z myli, które wprawiaj¹ nasz umys³ w niepokój i owocuj¹ mimowolnym lêkiem wobec tego, co przecie¿ pozostaje koniecznoci¹. ¯ycie bowiem
jest dane pod warunkiem mierci i do niej przecie¿ pod¹¿amy, a zatem kto nie
chce umieraæ, nie chcia³ te¿ ¿yæ11. To tylko jedna z przys³owiowych oczywistoci, które dopiero wraz z up³ywem lat jestemy w stanie w³aciwie odczytaæ,
zbli¿aj¹c siê dziêki temu do mierci bez zniechêcenia do ¿ycia (sine odio vitae).
Inna to fakt, ¿e nie mierci siê boimy, ale myli o mierci [...]12, aby zatem staæ
siê wolnym od takiego strachu, nale¿y nieustannie (semper) o niej rozmylaæ.
List 70 stanowi rozwiniêcie zasygnalizowanego wczeniej, w licie 24, zagadnienia samobójstwa, a konkretnie warunków, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê,
aby tego rodzaju dobrowolne oddalenie siê z ¿ycia mo¿na by³o uznaæ za dopuszczalne, a niekiedy wrêcz za wskazane. W pewnych okolicznociach mieræ nie
jest bynajmniej wierzcho³kiem podwodnej ska³y, ale, jak obrazowo ujmuje autor listu, [...] portem, niekiedy godnym po¿¹dania, nigdy za nie zas³uguj¹cym
na pogardê [...]13. Nie zawsze, z czego zdaje sobie sprawê ka¿dy mêdrzec,
przed³u¿anie ¿ycia nale¿y uznaæ za wskazane czy celowe. Z punktu widzenia takiego cz³owieka nie jest dobrym samo ¿ycie, tylko piêkne ¿ycie14. Dlatego mêdrzec, kiedy doznaje utrapieñ albo innych zak³ócaj¹cych jego spokój okolicznoci, oddala siê (emittit se). Seneka zdaje sobie sprawê, ¿e w tak delikatnej
kwestii, jak¹ pozostaje odebranie sobie ¿ycia, musi dotrzeæ równie¿ do szerszego grona odbiorców. Wyjania, ¿e nie sam moment naszego odejcia z tego wiata pozostaje najistotniejszy, a to, czy umiera siê dobrze, czy le (bene aut male
mori). W jego przekonaniu dobrej mierci dowiadcza osoba, której uda³o siê
unikn¹æ niebezpieczeñstwa z³ego ¿ycia (male vivendi periculum). St¹d te¿ nie
nale¿y kupowaæ ¿ycia za wszelk¹ cenê, trzymaæ siê go kurczowo wówczas, kiedy cierpimy z powodu nieuleczalnej choroby, boimy siê kani, doznajemy upokorzenia czy dowiadczamy niewoli. Z drugiej strony zawsze trzeba rozwa¿yæ,
czy powinnimy przy³o¿yæ rêkê do w³asnego odejcia, je¿eli argumentem mia³by byæ wy³¹cznie strach wynikaj¹cy z zagro¿enia mierci¹ ze strony innych osób.
W takim przypadku, czego zreszt¹ nie kryje Seneka, trudno ustaliæ zasadê ogóln¹ (universum), trzeba natomiast wzi¹æ pod uwagê konkretn¹ sytuacjê i wszystkie towarzysz¹ce jej okolicznoci. Tak jak wybiera siê okrêt, udaj¹c siê w podró¿ morsk¹, podobnie rozwa¿yæ musimy rodzaj mierci, maj¹c odejæ z ¿ycia. Co
siê tyczy samego samobójstwa, w uzasadnionych okolicznociach nie stanowi
11 Ibidem, 30, 10: Vivere noluit, qui mori non vult; vita enim cum exceptione mortis data
est; ad hanc itur.
12 Ibidem, 30, 17: Non mortem timemus, sed cogitationem mortis [...].
13 Ibidem, 70, 3: [...] portus est, aliquando petendus, numquam recusandus [...].
14 Ibidem, 70, 4: [...] non enim vivere bonum est, sed bene vivere.
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ono przywileju dostêpnego wy³¹cznie mêdrcom czy osobom szlachetnie urodzonym. Filozof wylicza przyk³ady ludzi najpodlejszego stanu, którzy skorzystali
z mo¿liwoci oddalenia siê w bezpieczne miejsce, unikaj¹c w ten sposób mêczarni, niewoli oraz upodlenia. Je¿eli nawet torowali sobie drogê do wolnoci w niewybredny sposób, to ich postêpowanie jasno dowodzi, ¿e po pierwsze  najplugawsza mieræ pozostaje czym lepszym ni¿ najwytworniejsza niewola, po drugie
 o pozbawieniu siê ¿ycia nie decyduje nic innego oprócz naszej woli.
Wreszcie dwa ostatnie listy, które niew¹tpliwie nale¿y uwzglêdniæ w niniejszych rozwa¿aniach, 77 i 82, poniewa¿ pozostaj¹ najistotniejsze ze wzglêdu na
potrzebê wypracowania odpowiedniego stosunku wobec tego, co w sposób nieuchronny staje siê udzia³em ka¿dego cz³owieka, okrelenia wartoci mierci, jej
znaczenia w kontekcie ludzkiego ¿ycia, a wreszcie nale¿ytego usytuowania
w hierarchii rzeczy, które w pewnym stopniu tylko pozornie pozostaj¹ obojêtne.
Seneka wyranie podkrela, ¿e [...] ¿ycie, je¿eli jest cnotliwe, nie mo¿e byæ niedokoñczone. Kiedykolwiek siê z nim rozstaniesz, byleby tylko rozsta³ siê nale¿ycie, bêdzie dokoñczon¹ ca³oci¹15. mieræ jest zatem nie tylko dope³nieniem
¿ycia, ale stanowi uwieñczenie ¿ycia cnotliwego. Dopiero wówczas mo¿emy
powiedzieæ, ¿e uzyska³o ono perfectam formam. Co wiêcej, musi byæ to mieræ
piêkna, rozwa¿na oraz mê¿na, tylko w takim kszta³cie zas³uguje ona na miano
rzeczy wielkiej i godnej uwagi. Wreszcie, ka¿dy z nas winien kszta³towaæ w sobie szczególnego rodzaju cnotê, któr¹ okrela filozof mianem odwagi umierania
(virtus moriendi), zastrzegaj¹c, ¿e [...] ¿ycie, jeli brak nam odwagi, by umrzeæ,
jest niewol¹16. Takiemu zniewoleniu ulegaj¹ ludzie rozpieszczeni (delicati), którzy odczuwaj¹ przemo¿ny lêk przed mierci¹, poniewa¿ do niej upodobnili w³asne ¿ycie. Uzyskanie wspomnianej virtus moriendi nie tylko wyklucza ¿yciow¹
bezczynnoæ (otium), nie tylko wymaga obwarowania siê filozofi¹ oraz poznania siebie i swojej natury (sui naturaeque cognitio), ale przede wszystkim
wzmacnia nasz umys³ wówczas, gdy ju¿ przysposabiamy siê do spotkania ze
mierci¹.
W rozwa¿aniach, które przynosi list 82, szczególnej uwagi wymaga przedstawiona przez Senekê interpretacja mierci jako jednej z rzeczy obojêtnych
(adiáfora  indifferentia). W ujêciu stoików najwy¿szym, a tak¿e jedynym oraz
wy³¹cznym dobrem cz³owieka pozostaje cnota (areté  virtus), a jedynym z³em
jest wystêpek (kakía  vitium). Rzeczy, które znajduj¹ siê pomiêdzy nimi, zyskuj¹
miano obojêtnych, nie bêd¹c ani dobre, ani z³e. Wród nich jedne uznaje siê za
zbli¿one do dobra, przedstawiaj¹ce pewn¹ wartoæ i w tym kontekcie godne
naszego wyboru (proegména  promota, praeposita), m.in. ¿ycie, drugie za za
15 Ibidem, 77, 4: [...] vita non est imperfecta, si honesta est; ubicumque desines, si bene
desines, tota est.
16 Ibidem, 77, 15: [...] vita, si moriendi virtus abest, servitus est.
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oddalone od dobra (apoproegména  remota, reiecta), których, jako ¿e nie posiadaj¹ wartoci, cz³owiek z natury unika, m.in. mieræ17. Seneka postrzega
mieræ nieco inaczej  jako rzecz obojêtn¹, która jednak pod pewnymi warunkami pozostaje zbli¿ona do dobra, posiada wartoæ i mo¿e staæ siê przedmiotem
naszych starañ18. Takim chwalebnym jej rodzajem jest mieræ odwa¿na. Przy
czym na pochwa³ê nie zas³uguje mieræ jako taka, ale, jak wyjania filozof, ten,
[...] którego duszê mieræ porwa³a wczeniej, zanim j¹ wprawi³a w niepokój19.
A zatem, co istotne, odpowiednie przygotowanie siê na jej przyjêcie owocuje
tym, ¿e mieræ staje siê jedn¹ z tych rzeczy, do których zbli¿y³a siê i których
dotknê³a cnota (virtus adiit tractavitque), innymi s³owy [...] uszlachetnia siê
przez to, co jest szlachetne20. W przekonaniu Seneki, [...] jeli nawet mieræ
jest obojêtna, to jednak nie nale¿y do tych rzeczy, o które mo¿na wygodnie siê
nie troszczyæ21, zw³aszcza ¿e jej mê¿ne przyjêcie uznaje autor listu za chwalebne i nale¿¹ce do najwiêkszych osi¹gniêæ duszy ludzkiej22.
Wypracowanie w³aciwej postawy wobec mierci jest u Seneki konsekwencj¹ ¿ycia, które musi byæ aktywne, tj. moralnie i intelektualnie wartociowe.
Wynika to z g³êbokiego przekonania autora listów, ¿e poprzez ca³y okres naszego doczesnego bytowania zmierzamy ku mierci. Wêdrówka ta nie mo¿e staæ siê
udzia³em nikogo, kto stoi w miejscu, przyjmuje wobec ¿ycia postawê biern¹, nie
dowiadcza, nie stawia czo³a przeciwnociom losu. Oddalanie lêku przed tym,
co niew¹tpliwie nast¹pi, musi mieæ charakter czynny, nie jest mo¿liwe bez konsekwentnego pokonywania strachu przed otaczaj¹c¹ cz³owieka rzeczywistoci¹.
Ostatnie chwile ¿ycia filozofa, które znamy z relacji Tacyta w XV ks. Roczników23, przes¹dzaj¹ o wartoci oraz nieprzemijalnoci wskazówek i zaleceñ Seneki, który w chwili mierci mia³ sposobnoæ pozostawienia po sobie tego, co
jedynie jeszcze posiada³, a zarazem uwa¿a³ za najpiêkniejsze  obrazu w³asnego
¿ycia (imaginem vitae suae).

17 Por. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, przek³. E. I. Zieliñski, t. III: Systemy epoki
hellenistycznej, Lublin 1999, s. 400406, t. V: S³ownik, indeksy i bibliografia, Lublin 2002,
s. 158. Por. te¿: L. Joachimowicz, Seneka, Warszawa 1977, s. 26.
18 Niewykluczone, ¿e stanowisko filozofa mo¿e byæ nastêpstwem sporu o rzeczy moralnie
obojêtne, który toczy³ siê ju¿ wczeniej pomiêdzy przedstawicielami Stoi Starszej i redniej.
Por. S. Wyszomirski, Pojêcie arete w etyce Stoi Starszej i redniej, Toruñ 1997, s. 138155.
19 Seneka, Epistulae, 82, 11: [...] cuius mors ante abstulit animum, quam conturbavit.
20 Ibidem, 82, 14: [...] honesta est per illud, quod honestum est [...].
21 Ibidem, 82, 16: [...] si indifferens mors est, non tamen ea est, quae facile neglegi possit
[...].
22 Ibidem, 82, 17: [...] fortiter pati mortem quidni gloriosum sit et inter maxima opera
mentis humanae?
23 Tacyt, Annales, XV, 6064.
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ANEKS**
1. 24, 21: [...] mors non una venit, sed quae rapit, ultima mors est  [...] przychodzi
do nas nie jedna mieræ, lecz ta, co nas porywa, jest ostatnia.
2. 24, 23: [...] tantam hominum imprudentiam esse, immo dementiam, ut quidam timore mortis cogantur ad mortem  [...] nieroztropnoæ, a nawet g³upota ludzi jest tak wielka,
¿e niektórzy z nich dla bojani mierci przymuszaj¹ siê w³anie do mierci.
3. 26, 9: [...] egregia res est mortem condiscere  [...] chwalebna to rzecz nauczyæ siê
umieraæ.
4. 30, 67: [...] mors adeo extra omne malum est, ut sit extra omnem malorum metum
 [...] mieræ do tego stopnia jest poza wszelkim z³em, ¿e jest te¿ poza wszelk¹ obaw¹ z³ego.
5. 30, 11: Mors necessitatem habet aequam et invictam: quis queri potest in ea condicione se esse, in qua nemo non est?  Koniecznoæ mierci jest równa dla wszystkich i nieprzezwyciê¿alna. Któ¿ tedy mo¿e siê u¿alaæ, ¿e jest w tym po³o¿eniu, w jakim znajduj¹ siê
wszyscy?.
6. 30, 12: Venit aliquis ad mortem iratus: mortem venientem nemo hilaris excepit, nisi
qui se ad illam diu composuerat  Niejeden zbli¿a siê do mierci pe³en gniewu. Radonie
przyjmuje nadchodz¹c¹ mieræ jedynie ten, kto siê d³ugo do niej przysposabia³.
7. 30, 1516: [...] plus momenti apud me habent, qui ad mortem veniunt sine odio vitae
et admittunt illam, non adtrahunt  [...] wiêksz¹ wagê maj¹ u mnie ci, którzy zbli¿aj¹ siê do
mierci bez zniechêcenia do ¿ycia i nie sprowadzaj¹ mierci, a jedynie j¹ dopuszczaj¹.
8. 70, 8: Stultitia est timore mortis mori [...]  G³upot¹ bowiem jest umieraæ ze strachu przed mierci¹ [...].
9. 70, 21: [...] praeferendam esse spurcissimam mortem servituti mundissimae  [...]
najplugawsz¹ mieræ trzeba postawiæ wy¿ej od najwytworniejszej niewoli.
10. 77, 6: Non est res magna vivere: [...] magnum est honeste mori, prudenter, fortiter
 Niewa¿na to rzecz ¿yæ: [...] czym wielkim jest dopiero piêkna, rozwa¿na i mê¿na mieræ.
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celnych zaleceñ, które pomin¹³em w zasadniczej czêci moich rozwa¿añ.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ porusza kwestie determinizmu oraz
wolnej woli. Zagadnienie to, jak siê zdaje, pomimo up³ywu lat nadal budzi wiele emocji i pozostaje aktualne. Pytanie o ludzk¹ wolnoæ jest
bowiem jednym z tych, od których odpowiedzi
(pozytywnej lub negatywnej) g³êboko uzale¿nione jest nasze pojmowanie w³asnej egzystencji, ogólny obraz wiata (np. przekonanie, ¿e
¿yciem rz¹dzi przeznaczenie), stosunek do rozmaitych koncepcji metafizycznych (b¹d religijnych), a tak¿e rozumienie takich pojêæ jak:
moralnoæ, sprawiedliwoæ, wina (grzech), odpowiedzialnoæ czy autonomia. Z determinizmem dodatkowo ³¹czy siê egzystencjalny lêk
o to, czy jestemy w stanie panowaæ nad w³asnymi decyzjami i czy ¿ycie nasze, w zwi¹zku
z tym, nie jest li tylko igraszk¹ w rêkach losu.
Celem niniejszego artyku³u, którego inspiracj¹ by³a analiza pism F. Nietzschego1, jest
próba uzasadnienia stanowiska odrzucaj¹cego
koncepcjê wolnej woli jako swego rodzaju z³u-

The following text addresses the issue of
determinism and the associated problem of free
will. This problem, as it seems, still raises a lot
of emotions and remains current despite the
passage of years. The question of human freedom is in fact one of those to which the answer
(positive or negative) depends profoundly on our
understending of our own existence, the overall
picture of the world (e.g. the belief that life is
governed by destiny), the relation to the various
metaphysical (or religious) concepts, as well as
the understanding of concepts such as morality,
justice, guilt (sin), responsibility and autonomy.
Determinism also connects with the existential
anxiety about whether we are able to control our
own decisions and whether our life, therefore, is
not merely a plaything in the hands of fate.
The purpose of this article which was inspired by an analysis of the writings of Nietzsche2 is an attempt to justify the position of rejecting the concept of free will as a kind of

1

To nie koncepcja nadcz³owieka, mierci Boga czy woli mocy, a w³anie determinizm (radykalna negacja wolnej woli) jest, moim zdaniem, absolutnie kluczowy dla rozumienia ca³ej filozofii Nietzschego.
2 This is not the concept of the superman, the death of God and the will of power, but just
determinism (the radical negation of free will), which is, in my opinion, absolutely crucial for
understanding the whole philosophy of Nietzsche.
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dzenia panuj¹cego w ogólnoludzkiej wiadomoci. W zwi¹zku z tym, tekst w g³ównej mierze
koncentruje siê na argumentach neguj¹cych idee
wolnej woli, w mniejszym za stopniu na tych,
które mog³yby przemawiaæ za jej utrzymaniem:
nie uwzglêdnia np. zagadnieñ zwi¹zanych z fizyk¹ kwantow¹ czy zasad¹ Heisenberga.
Zamiarem moim by³o zabranie g³osu w sporze o woln¹ wolê i jednoznaczne opowiedzenie
siê za stanowiskiem deterministycznym w taki
sposób, aby sprowokowaæ Czytelnika do w³asnych przemyleñ, a nawet zainspirowaæ do napisania w³asnego artyku³u, w którym bêdzie On
argumentowa³ np. za utrzymaniem koncepcji
wolnej woli poprzez wskazanie na b³êdy w moim
rozumowaniu. W tekcie staram siê m.in. sformu³owaæ definicjê wolnej woli, przedstawiæ jej
genezê oraz konsekwencje wynikaj¹ce z przyjêcia deterministycznej wizji wiata.

illusion, reigning in the general human consciousness. In this regard, the text mainly focuses
on arguments denying the ideas of free will, and
so, to a lesser extent, on those that might argue
for its maintenance: it does not include, e.g., issues related to quantum physics or the Heisenberg principle. My intention was to engage in
the debate about free will and opt clearly for the
deterministic position in such a way as to provoke the Reader to his or her own thoughts, and
even inspire him or her to write their own article in which s/he will, for example, argue in
favour of maintaining the concept of free will
by an indication of the errors in my reasoning.
In the text I try, among other things, to formulate a definition of free will, and present its origins and the consequences flowing from the adoption of a deterministic vision of the world.

Co to znaczy: chcieæ?! miejemy siê z cz³owieka,
który wychodzi ze swej izby w tej chwili,
gdy s³oñce wychodzi ze swojej, i mówi
Chcê, ¿eby s³oñce wzesz³o;
a tak¿e z cz³owieka, który nie potrafi zatrzymaæ ko³a i mówi:
Chcê, ¿eby ono siê toczy³o;
jak równie¿ z cz³owieka, który zostaje pokonany w zapasach i mówi:
Teraz le¿ê tutaj, ale ch c ê t u l e ¿ e æ!.
Pomiñmy jednak wszystko to, co mieszy!
Czy¿bymy kiedykolwiek ró¿nili siê od której z owych trzech osób,
wypowiadaj¹c s³owo: chcê?3
Potêga bez zwyciêstw.  Najsilniejsze poznanie
(o zupe³nym braku wolnoci ludzkiej woli)
jest przecie¿ najubo¿sze w skutki, poniewa¿ zawsze
mia³o najsilniejszego przeciwnika: ludzk¹ pró¿noæ.4
Wyrocznia: Co s³odkiego?
Neo: Wiesz, czy to wezmê?
Wyrocznia: Inaczej by³abym marn¹ wyroczni¹.
Neo: W takim razie nie mam wyboru.
Wyrocznia: Przychodz¹c tu ju¿ dokona³e wyboru. Chcesz tylko wiedzieæ czemu. [Neo bierze
cukierek] Myla³am, ¿e ju¿ to rozumiesz.
Neo: A co ty tu robisz?
Wyrocznia: To samo. Uwielbiam s³odycze ...
Smith: Zmieni³em siê, od³¹czy³em od Matrixa. Jestem odrodzony i tak jak pan najwyraniej wolny.
3
4

F. Nietzsche, Jutrzenka, t³um. L.M. Kalinowski, Kraków 2006, af. 124, s. 88.
F. Nietzsche, Wêdrowiec i jego cieñ, t³um. K. Drzewiecki, Kraków 2003, af. 50.
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Neo: Gratulujê.
Smith: Dziêkuje. Ale..., jak pan wie, pozory mog¹ myliæ. I dlatego tu jestemy. Nie jestemy
tu dlatego, ¿e jestemy wolni. Wrêcz odwrotnie. Od rozumu nie ma ucieczki. Nie wyprzemy
siê celu. Nie istnielibymy...  bez celu.
Smith nr 2: To cel nas stworzy³.
Smith nr 3: I cel nas ³¹czy.
Smith nr 4: Cel nami kieruje.
Smith nr 5: Prowadzi nas.
Smith nr 6: Napêdza.
Smith nr 7: On nas okrela.
Smith nr 8: I wi¹¿e.5

Rozwa¿ania na temat wolnej woli pragnê rozpocz¹æ od okrelenia jej istoty,
tj. od przedstawienia tych filozoficznych za³o¿eñ, które pozwalaj¹ mówiæ o wolnoci ludzkich dzia³añ. Nastêpnie, odwo³uj¹c siê do pism Nietzschego oraz do
w³asnych na ten temat przemyleñ, postaram siê wykazaæ, i¿ za³o¿enia te s¹ nie
do utrzymania zarówno z punktu widzenia filozofii, jak i nauki. Dalej zajmê siê
odpowiedzi¹ na pytanie: sk¹d wziê³a siê nauka o wolnej woli? Na koniec za
powiem kilka s³ów o mo¿liwych konsekwencjach wynikaj¹cych z odrzucenia tej
koncepcji (tzn. wolnoci ludzkiej woli).
Jakie za³o¿enia pocz¹tkowe musimy przyj¹æ, ¿eby w ogóle móc, bez sprzecznoci, powiedzieæ, ¿e jeli nie wszystkie, to przynajmniej niektóre ludzkie czyny s¹ wynikiem wolnego wyboru (podmiotu)? Gdzie zdeponowana jest esencja
wolnoci? Odpowied na to pytanie mo¿na znaleæ ju¿ u Arystotelesa. Otó¿ filozof ten twierdzi³, i¿ zale¿ne od woli s¹ tylko te czyny, których przyczyna tkwi
w samym dzia³aj¹cym podmiocie, zdaj¹cym sobie sprawê z jednostkowych okolicznoci, wród których dzia³ania dokonuje6. W ujêciu praktycznym pogl¹d
Arystotelesa wygl¹da nastêpuj¹co: Ilekroæ bowiem czyn jaki od nas zale¿y,
zale¿y te¿ od nas jego poniechanie, i na odwrót, ilekroæ zale¿y od nas zaniechanie jakiego czynu, zale¿y te¿ od nas jego dokonanie  tak ¿e jeli czyn jaki,
który jest moralnie piêkny, le¿y w naszej mocy, to le¿y te¿ w niej poniechanie
tego czynu, które jest haniebne, i jeli le¿y w naszej mocy zaniechanie czynu
jakiego, które jest moralnie piêkne, to le¿y w niej i dokonanie go, które jest
haniebne7. Wed³ug Arystotelesa, ostatecznie to od nas zale¿y, czy jestemy dobrzy, czy li. Z tym tylko zastrze¿eniem, ¿e czyny nasze nie s¹ dokonywane pod
przymusem b¹d skutkiem niewiadomoci8.
5
6
7

Fragmenty dialogów zaczerpniête z filmu Matrix Reaktywacja.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, t³um. D. Gromska, Warszawa 2007, fr. 1111a, s. 125.
Ibidem, fr. 1113 b, s. 131.
8 Ibidem, fr. 1110 a, s. 122. Wed³ug Arystotelesa: Przymusowe jest to, czego przyczyna
tkwi poza podmiotem i jest tego rodzaju, ¿e ten, kto jest podmiotem lub przedmiotem okrelonego dzia³ania, wcale siê do niego nie przyczynia, np. jeli kogo dok¹d wiatr uniós³ lub ludzie, w których mocy to le¿a³o.
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Z powy¿szych stwierdzeñ wy³aniaj¹ siê dwa podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce ludzkiej wolnoci. Po pierwsze, przyczyny ludzkich dzia³añ musz¹ ograniczaæ
siê do samego podmiotu, po drugie, podmiot musi byæ przyczyn tych wiadomy.
Innymi s³owy, aby zachowana zosta³a wolna wola, nie wolno nam sprowadzaæ
naszych czynów do innych przyczyn, tkwi¹cych poza nami oraz czyny nasze,
których przyczynami sami jestemy, musz¹ byæ w naszej mocy. Mylê, ¿e to stanowisko wyra¿one przez Arystotelesa9 jest reprezentatywne dla wszystkich filozofów opowiadaj¹cych siê za wolnoci¹ ludzkiej woli; jak siê zdaje, zanegowanie któregokolwiek z powy¿szych za³o¿eñ unicestwi³oby samo sedno tej idei.
Potwierdzeniem tego wniosku mog¹ byæ chocia¿by s³owa Kanta: Podkrelam,
¿e przez naturê ludzk¹ rozumiem podmiotowe ród³o za¿ywania wolnoci:
czymkolwiek ono jest, poprzedza wszelki postrzegany czyn. Ale samo to ród³o musi byæ tak¿e aktem wolnej woli, bo inaczej u¿ycie jej  moralnie w³aciwe lub nie  nie mog³oby byæ sprawcy poczytywane, a z³o i dobro nie by³oby moralnym10. W innym fragmencie czytamy: Jakiekolwiek by³oby uprzednie
postêpowanie cz³owieka i jakiekolwiek dzia³a³y na niego przyczyny naturalne,
zewnêtrzne czy wewnêtrzne: jego czyn jest wolny i ¿adna taka przyczyna go nie
determinuje11.
A gdyby to radykalne i tak mocno wyra¿one stanowisko podaæ w w¹tpliwoæ?
Czy faktycznie jest tak, ¿e na cz³owieka, dokonuj¹cego aktu wolnej woli, nie
dzia³aj¹ ¿adne inne przyczyny poza tymi, których tylko on sam jest sprawc¹
i rodzicielem? Czy cz³owiek jest zatem niczym wolny i niezdeterminowany atom
w pró¿ni?
Osobicie uwa¿am, ¿e obserwacja wiata skutecznie falsyfikuje ten pogl¹d,
ale spójrzmy na niego jeszcze z innej strony. Skoro cz³owiek jest niezdeterminowany, tzn. jego dzia³anie nie jest wynikiem ¿adnych zewnêtrznych ani wewnêtrznych (jakby chcia³ Kant) pobudek, to co decyduje o tym, ¿e cz³owiek zachowuje siê tak, a nie inaczej (le lub dobrze)? Rozum? Nie. To niemo¿liwe,
poniewa¿ gdy nie ma pobudek (z³ych i dobrych), rozum nie ma na czym dokonywaæ swoich operacji. A nawet gdyby pobudki takie istnia³y (z³e i dobre), to
Problematykê tê w III ks. Etyki nikomachejskiej Arystoteles oczywicie omawia znacznie szerzej, natomiast na potrzeby mojej pracy powy¿sze sformu³owania s¹ w zupe³noci wystarczaj¹ce.
9 Niektóre fragmenty Etyki nikomachejskiej pozwalaj¹ nam siê domylaæ, ¿e sam Arystoteles mia³ pewne w¹tpliwoci co do stanowiska, które g³osi³: [...] wiêc czyny s¹ od woli zale¿ne, choæ w bezwzglêdnym tego s³owa znaczeniu s¹ mo¿e od niej niezale¿ne: nikt bowiem nie
postanowi³by ¿adnej z tych rzeczy samej w sobie. Wa¿ne, co trzeba podkreliæ, ¿e Arystoteles
zwraca³ uwagê te¿ na to, i¿ w rozró¿nieniu czynów od woli zale¿nych i niezale¿nych nale¿y
uwzglêdniæ chwilê, w której ich siê dokonywa  ibidem. s. 123.
10 I. Kant, O obecnoci z³ego pierwiastka obok dobrego, czyli z³o radykalne w naturze
ludzkiej, t³um. B. Wolniewicz, Res Publica 1988, nr 3, s. 1.
11 Ibidem, s. 9.
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nie móg³by rozstrzygaæ przeciwko pobudkom lepszym. Co  ci¹gle pojawia siê
pytanie  zatem sprawia, ¿e ludzie zachowuj¹ siê tak, a nie inaczej, jedni le,
a inni dobrze? Samowola? Czyny rodz¹ siê z pró¿ni? Nawet je¿eli tak jest, co
wydaje siê nader w¹tpliwe, to wolny wybór takiego czy innego czynu nie mo¿e
od cz³owieka zale¿eæ, gdy¿ wybór, aby móg³ uchodziæ za wolny, jak siê zdaje,
zawsze poprzedzaæ musi jaka analiza. W tym przypadku musia³aby to byæ analiza pró¿ni.
Tak wiêc mylê, i¿ bardziej adekwatne do rzeczywistoci bêdzie za³o¿enie,
¿e cz³owiek nie jest atomem umieszczonym w pró¿ni, lecz w rodowisku przyrodniczym, a jego czyny w zwi¹zku z tym podlegaj¹ pewnym determinacjom rodowiskowym  s¹ wynikiem interakcji cz³owieka z otoczeniem (przyrod¹, której ostatecznie on sam jest czêci¹).
Czy w takim ujêciu cz³owiek mo¿e stanowiæ ostateczn¹ przyczynê swoich
dzia³añ? Wydaje siê, ¿e nie, poniewa¿ funkcjonuje w rodowisku, na jego dzia³ania wp³ywaj¹ czynniki, które s¹ od woli jego niezale¿ne, np. rozmaite procesy
biologiczne. Ale czy w tym uniwersum praw rodowiskowych nie pojawia siê
choæby ma³a przestrzeñ dla wolnoci woli?  oto zasadnicze pytanie.
Zapytajmy zatem: jak mog³oby wygl¹daæ dzia³anie cz³owieka stanowi¹ce
wyraz jego wolnej woli? Czy w ogóle mo¿na sobie takie dzia³anie wyobraziæ?
Otó¿ najprawdopodobniej w³anie to jest niemo¿liwe. Dlaczego? Mylê, ¿e ma
to zwi¹zek z praktyczn¹ niemo¿liwoci¹ wyjcia poza ³añcuch przyczynowoci,
a cilej poza owo continuum, o którym by³a ju¿ mowa wczeniej. Jeli bowiem
za³o¿ymy, ¿e ka¿de dzia³anie cz³owieka funkcjonuj¹cego w rodowisku ma swoj¹
przyczynê, która nie tkwi li tylko w nim samym, to jestemy zmuszeni dojæ
do wniosku, ¿e owe przyczyny, a nie wolna wola, rz¹dz¹ ¿yciem. Mo¿na by sobie nawet wyobraziæ cz³owieka, który bêdzie chcia³ siê zbuntowaæ i zrobiæ co
wbrew konkretnej przyczynie. Niech np. po ukazaniu siê prasowych informacji
o nag³ym wzrocie kradzie¿y aut, wiadomie zostawi otwarty samochód z kluczykami i niech ten samochód mu ukradn¹  post¹pi³ wbrew wp³ywaj¹cym na
niego okolicznociom. Czy na pewno? Otó¿ nie. Tak¿e i to dzia³anie jest zdeterminowane, choæ przez inne przyczyny  s¹ to zdarzenia, które doprowadzi³y do
tego, ¿e cz³owiek, o którym mowa, zapragn¹³ zerwaæ z determinizmem i podj¹æ
jakie dzia³anie w sposób wolny i swobodny, co doprowadzi³o do owego absurdalnego postêpku z autem. Co go zmusi³o do walki z determinizmem. Jakiekolwiek dzia³ania nie zostan¹ podjête, zawsze bêd¹ one koniecznym nastêpstwem
jakich przyczyn, nigdy za wyrazem wolnej woli.
Mo¿na twierdziæ, ¿e nie dzieje siê tak do koñca, w mózgu cz³owieka zachodz¹ okrelone procesy i mo¿na utrzymywaæ, ¿e czynniki zewnêtrzne daj¹ decyzjê co do konkretnego dzia³ania dopiero w po³¹czeniu z tymi procesami. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e dwie ró¿ne osoby postawione w identycznej sytuacji
mog¹ podejmowaæ ca³kowicie ró¿ne decyzje. Ta iskra nadziei, która nagle zab³y-
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s³a, szybko jednak ganie, poniewa¿ prawa, na jakich tocz¹ siê owe procesy mylowe, uformowa³y siê w toku ewolucji gatunku ludzkiego, ostatni za szlif nabra³y w trakcie rozwoju konkretnej jednostki, a zarówno ewolucja, jak i rozwój
osobniczy pozostaj¹ pod ca³kowitym wp³ywem czynników zewnêtrznych, tj. rodowiska. Tak wiêc to, ¿e w takiej samej sytuacji pan A podejmuje tak¹ decyzjê,
a pan B podejmuje decyzjê ca³kowicie odmienn¹, nie oznacza, ¿e jeden lub drugi swobodnie oceni³ sytuacjê i podj¹³ woln¹ decyzjê. Ka¿de zdarzenie wynika
w sposób konieczny z poprzedzaj¹cych je innych zdarzeñ, w zwi¹zku z czym
brak jest miejsca na woln¹ wolê.
A gdyby podaæ w w¹tpliwoæ powy¿sze twierdzenie i przyj¹æ, i¿ nie ka¿de
zdarzenie musi mieæ swoj¹ przyczynê? Inaczej mówi¹c: ¿e istniej¹ zdarzenia
bezprzyczynowe. Czy w takim przypadku pojawia siê miejsce na woln¹ wolê?
Niestety nie!
Otó¿ nawet istnienie zdarzeñ bez przyczyn nie powoduje, ¿e mo¿emy mówiæ
o wolnej woli. Nie ma wszak¿e najmniejszej ró¿nicy pomiêdzy zdarzeniem, które jest ca³kowicie zdeterminowane przez jak¹ przyczynê, a takim, które zdeterminowane w istocie nie jest, ale zdarzy³o siê bez jakiejkolwiek przyczyny  przypadkowo. Przecie¿ w tej ostatniej sytuacji nie decyduje akt wolnej woli, a tylko
przypadek w³anie, nad którym, rzecz jasna, ¿adnej w³adzy ani kontroli mieæ nie
mo¿na.
A zatem nie trzeba siê zbytnio wysilaæ, aby obaliæ istnienie wolnej woli;
wystarczy postawiæ jedno krótkie pytanie: jak mog³oby wygl¹daæ dzia³anie cz³owieka, które mo¿na by traktowaæ jako przejaw jego wolnej woli (decyzji)? Wolnoci bowiem nie tylko nie da siê zobaczyæ, ale  co gorsza  nie mo¿na jej sobie nawet wyobraziæ!

Wolnoæ intelligibilna
Próbê pogodzenia wolnoci woli z cis³¹ koniecznoci¹ ludzkich postêpków
podj¹³ Artur Schopenhauer, powo³uj¹c siê m.in. na wy³o¿on¹ przez Kanta ró¿nicê
miêdzy empirycznym a intelligibilnym charakterem cz³owieka. Zgodnie z przekonaniem Schopenhauera, o wolnoci ludzkiej woli mo¿na wnioskowaæ na podstawie posiadanego poczucia odpowiedzialnoci. Nie mog³oby ono bowiem powstaæ, gdyby uczynki nasze  pomimo i¿ nastêpuj¹ z koniecznoci¹  nie mog³y
byæ inne lub wrêcz przeciwne ni¿ s¹ same w sobie. Istotnie uczucie to  wyjania filozof  rodzi siê nie tyle w odniesieniu do zachodz¹cego z koniecznoci¹ czynu, co do charakteru, z którego czyn ten wynika: Wszystko zale¿y
kim kto jest: to, co uczyni, wyniknie st¹d samo przez siê jako konieczny na12

A. Schopenhauer, O wolnoci ludzkiej woli, t³um. A. Stögbauer, Kraków 2004, s. 81.
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stêpnik12. A co za tym idzie: nie w tym, co siê czyni, ale w tym, kim siê
jest (czyli w charakterze), nale¿y szukaæ wolnoci ludzkiej woli. Swoje rozumowanie Schopenhauer opiera na charakterystycznym dla ca³ej jego filozofii
kantowskim zmodyfikowanym podziale wiata na Wolê i przedstawienie  tzn.
zjawisko i rzecz sam¹ w sobie. Pochodn¹ tego podzia³u jest równie¿ rozró¿nienie na empiryczny i intelligibilny charakter cz³owieka, dziêki któremu jedynie,
zdaniem Schopenhauera, mo¿na poj¹æ jak niez³omna koniecznoæ naszych
uczynków mimo to wspó³istnieje z ow¹ wolnoci¹, o której wiadczy uczucie odpowiedzialnoci, a dziêki której jestemy sprawcami naszych czynów, a czyny
te nam moralnie poczytywaæ nale¿y13.
Relacja charakteru empirycznego i intelligibilnego rozumiana jest tutaj podobnie jak stosunek zjawiska do rzeczy samej w sobie, tzn. tak jak wiat empiryczny (zjawisko) wspó³istnieje ze wiatem transcendentalnym jako rzecz¹ sam¹
w sobie, tak bezwzglêdna koniecznoæ charakteru empirycznego wspó³istnieje
z transcendentaln¹ absolutn¹ wolnoci¹ charakteru intelligibilnego. Empiryczny charakter  pisze Schopenhauer  jest tak samo, jak ca³y cz³owiek, tylko zjawiskiem, jako przedmiot dowiadczenia, jest wiêc zwi¹zany z czasem, przestrzeni¹ i przyczynowoci¹ jako formami wszelkich zjawisk i podlega ich prawom:
natomiast warunkiem i podstaw¹ tego ca³ego zjawiska jest jego intelligibilny
charakter, tzn. jego wola, jako rzecz sama w sobie, której jako takiej przys³uguje bezsprzecznie tak¿e bezwzglêdna wolnoæ, tzn. niezale¿noæ od prawa przyczynowoci (która jest tylko form¹ zjawisk)14. A zatem charakter empiryczny
jest przejawem (zjawiskiem) charakteru intelligibilnego, tzn. sposobem, w jaki
siê manifestuje ludzkie ja samo w sobie. W efekcie czego wola jest co prawda wolna, ale tylko poza zjawiskiem  sama w sobie. Na poziomie zjawiska natomiast odznacza siê ju¿ konkretnym charakterem, co sprawia, i¿ w po³¹czeniu
z okrelonymi pobudkami czyny musz¹ wyp³ywaæ zeñ z nieuchronn¹ koniecznoci¹.
Wolnoæ, której zatem nie mo¿na odnaleæ w operari, musi tkwiæ w esse15
 stwierdza Schopenhauer. A to dlatego, ¿e operari (sfera dzia³ania: zdeterminowania i nieodpowiedzialnoci), jego zdaniem, wtórnie wynika dopiero z esse
(sfery bytu: wolnoci i odpowiedzialnoci). Niezadowolenie z czynu (wiadomoæ i poczucie odpowiedzialnoci) zatem tylko pozornie dotyczy operari, w³aciwie za wyp³ywa z bêd¹cego dzie³em wolnej woli esse  g³ównej przyczyny
egzystencji cz³owieka.
Jednym s³owem: cz³owiek czyni zawsze tylko to, co chce, a mimo tego czyni
to koniecznie. A polega to na tym, ¿e ju¿ jest tym, czym chce, gdy¿ z tego, czym
13
14
15

Ibidem, s. 79.
Ibidem, s. 7980.
Ibidem, s. 80.
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jest wynika z koniecznoci¹ wszystko, co ka¿dym razem czyni16. Wola wiêc
wyprzedza jego egzystencjê.
Pomijaj¹c ju¿ kwestiê sensu i zasadnoci mówienia o rzeczach samych w sobie17, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ rozumowanie Schopenhauera opiera siê na b³êdnym
wniosku, ¿e poczucie odpowiedzialnoci i niezadowolenie z czynu musi byæ uzasadnione, tzn. musi mu odpowiadaæ co, co rozumnie i obiektywnie usprawiedliwia jego istnienie. Na tej podstawie niemiecki filozof stara siê dowieæ (broniæ)
wolnoci ludzkiej woli. Ale owo poczucie niezadowolenia i odpowiedzialnoci nie
jest wcale czym rozumnym, poniewa¿ spoczywa w³anie na za³o¿eniu, ¿e czyn
nie musia³ zajæ z koniecznoci¹. To za, ¿e cz³owiek uwa¿a siê za wolnego,
a w rzeczywistoci nim nie jest, powoduje, i¿ odczuwa wyrzuty sumienia i niezadowolenie z czynu, poniewa¿ nieustannie wmawia sobie: mog³em wtedy post¹piæ inaczej. Co wiêcej, jak zauwa¿a Nietzsche, owo niezadowolenie z czynu
jest czym, od czego mo¿na siê odzwyczaiæ; wielu ludzi nie odczuwa go wcale
z powodu postêpków, które je wzbudzaj¹ w wielu innych ludziach. Jest to rzecz
bardzo zmienna, zwi¹zana z rozwojem moralnoci i kultury, i istniej¹ca, byæ
mo¿e, tylko przez stosunkowo krótki przeci¹g historii wiata18.

Wolna wola i nauka
Czy zatem z filozoficznego punktu widzenia nale¿y odrzuciæ koncepcje wolnej woli? Mylê, ¿e jeli powy¿sze wywody s¹ prawid³owe (co do czego nie
mam raczej w¹tpliwoci), to odpowied brzmi twierdz¹co. Niemniej jednak, jak
siê zdaje, ów filozoficzny wniosek znajduje swoje potwierdzenie i wsparcie tak¿e w odkryciach naukowych dotycz¹cych badañ nad biologicznymi procesami
zachodz¹cymi w ludzkim mózgu.
Czy nauka przyczynia siê do odrzucenia idei wolnej woli? Znany psycholog
Steven Pinker problem ten ujmuje w sposób nastêpuj¹cy: Wed³ug tradycyjnej
koncepcji ducha w maszynie, nasze cia³o zamieszkuje dusza, czy te¿ jañ, która
wybiera zachowania wykonywane nastêpnie przez cia³o. Owe wybory nie s¹
wymuszone wczeniejszymi zdarzeniami fizycznymi, co dzieje siê na przyk³ad
16
17

Ibidem, s. 81.
Warto tu przytoczyæ cenn¹ uwagê pochodz¹c¹ z niepublikowanych notatek Nietzschego:
Cechami rzeczy s¹ skutki ich oddzia³ywania na inne »rzeczy«: jeli usuniemy inny »rzeczy«, to
rzecz przestanie mieæ cechy, to znaczy nie ma rzeczy, która istnia³aby bez innych rzeczy, czyli
nie ma »rzeczy samej w sobie«  F. Nietzsche, Wola mocy, af. 557 (cytat za: R.J. Hollingdale,
Nietzsche, t³um. W. Je¿ewski, Warszawa 2001, s. 258).
18 F. Nietzsche, Ludzkie arcyludzkie, t³um. K. Drzewiecki, Kraków 2003, af. 39, s. 46. (Na
podstawie niniejszego aforyzmu powsta³ komentarz do przedstawionej tutaj koncepcji wolnej
woli Artura Schopenhauera.)
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wtedy, kiedy jedna kula bilardowa uderza drug¹ i posy³a j¹ do górnej lub dolnej
³uzy. Idea, ¿e nasze zachowania s¹ wywo³ane czynnoci¹ fizjologiczn¹ genetycznie ukszta³towanego mózgu, wydaje siê zaprzeczaæ temu tradycyjnemu pogl¹dowi, uto¿samiaj¹c nasze dzia³ania z automatycznym ci¹giem reakcji poruszaj¹cych
siê cz¹steczek i nie pozostawiaj¹c miejsca dla autonomicznego podmiotu, który
dokonuje niezale¿nych wyborów19.
Otó¿ od roku 1859, kiedy to Karol Darwin opublikowa³ swoj¹ teoriê ewolucji, g³osz¹c¹, ¿e ludzie wywodz¹ siê od gatunków ni¿szych, przy konstruowaniu
teorii antropologicznych nale¿y pamiêtaæ o zwierzêcym dziedzictwie Homo sapiens. Biolodzy ewolucyjni twierdz¹, ¿e w gruncie rzeczy nie ró¿nimy siê od
zwierz¹t, a genetycy molekularni i neurobiolodzy s¹ zdania, i¿ nie jestemy zasadniczo odmienni od materii nieo¿ywionej20. Stracilimy wiêc prawo do mówienia o cz³owieku jako o czym radykalnie odrêbnym od wiata przyrody. Jak
powiada Nietzsche:
Ongi rozniecano w sobie poczucie wy¿szoci cz³owieka, powo³uj¹c siê na jego boskie pochodzenie: droga ta obecnie jest ju¿ zaparta, gdy¿ u wrót jej stoi ma³pa oraz inne plugawe bestye,
szczerz¹c zmylnie zêby, jak gdyby chcia³y rzec: ani kroku dalej!21

Niemniej jednak powszechne przekonanie, ¿ywione nawet przez ludzi wysoko wykszta³conych, g³osi, i¿ wiat cz³owieka zasadniczo ró¿ni siê od królestwa
przyrody. Dlaczego? Poniewa¿ przypuszcza siê w³anie, ¿e w pierwszym panuje
samowola wolnej woli, a w drugim koniecznoæ. Ale to rozró¿nienie jest niestety b³êdne. Jednym z fundamentów, na którym wspiera siê ów pogl¹d, jest przewiadczenie, ¿e ludzie w przeciwieñstwie np. do zwierz¹t (które dzia³aj¹ instynktownie) dokonuj¹ swych wyborów w oparciu o rozum; i ¿e to w³anie rozum (lub
wiadomoæ) jest ostatecznie ród³em wolnej woli. Czy pogl¹d ten w wietle
wspó³czesnej wiedzy jest do utrzymania? Czy decyzje rozumu faktycznie uznaæ
mo¿na za wolne? Wed³ug mnie nie. Wolny wybór rozumu to jeden z najwiêkszych i najpotê¿niejszych mitów panuj¹cych w ogólnoludzkiej wiadomoci.
Wniosek ten staje siê w pe³ni jasny, je¿eli uwiadomimy sobie, ¿e wszystkie
wiadome wybory rozumu zawsze dokonywane s¹ w zale¿noci od stopnia inteligencji i  jak mówi Nietzsche  za ka¿dym razem na miarê jego rozumnoci22. Sama inteligencja za nie jest czym, co mo¿emy wybieraæ. Jak dowodz¹
naukowcy, inteligencja i osobowoæ w ogóle kszta³towane s¹ w wyniku interakcji dwóch czynników: sk³onnoci genetycznych (przekazywanych w procesie
dziedziczenia) oraz wp³ywów rodowiskowych (kultura i wychowanie maj¹ tu
19
20

S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturê ludzk¹, t³um. A. Nowak, Sopot 2005, s. 253.
Ibidem. s. 256.
21 F. Nietzsche, Jutrzenka, t³um. S. Wy¿ykowski, Warszawa 1907, af. 49.
22 Ibidem.
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decyduj¹ce znaczenie)23. Nie wchodz¹c w kwestie, co bardziej determinuje nasz
aparat poznawczy: geny czy rodowisko, trzeba zauwa¿yæ, ¿e ¿aden z tych czynników w najmniejszym stopniu nie jest zale¿ny od cz³owieka i jego wyborów.
Jak trafnie uj¹³ to Charles L. Brewer: Dziedzicznoæ rozdaje karty, a rodowisko je rozgrywa24. Tak wiêc, jak widaæ, wolny wybór jest wolny tylko na pozór. Jeden z filozofów problem ten bardzo zgrabnie wyrazi³ w postaci krótkiego
aforyzmu: kamieñ rzucony ze ska³y, gdyby mia³ wiadomoæ, tak¿e myla³by, ¿e
leci z wolnej woli25.
Jak ju¿ zauwa¿yli wielcy staro¿ytnoci, Arystoteles i Epikur, zasadniczo ka¿dy ludzki wybór dokonywany jest w nakierowaniu na osi¹gniêcie przyjemnoci
lub unikniêcie bólu26. Innymi s³owy, ludzie w swoich wyborach szukaj¹ przyjemnoci lub broni¹ siê przed przykroci¹. Mo¿na by wiêc wysnuæ przypuszczenie, i¿ ostatecznie to instynkt samozachowawczy, a nie ¿adna wolna wola decyduje o wyborach naszego rozumu. W dalszym za rozrachunku przyczyn¹
(ewolucyjn¹) naszych motywów jest nieuwiadomione d¹¿enie do zapewnienia
genom naszych przodków przetrwania w rodowisku, w którym ewoluowali. Jedn¹ z najciekawszych analiz problematyki wolnej woli przedstawi³ Nietzsche
w cytowanym ju¿ wczeniej 127 fragmencie Wiedzy radosnej. Jest on na tyle interesuj¹cy i wa¿ny, ¿e postanowi³em przytoczyæ go tutaj w ca³oci:
Oddzia³ywanie najdawniejszej religijnoci.  Ka¿dy bezmylny s¹dzi, ¿e wola jest si³¹ jedynie
dzia³aj¹c¹; chcieæ, to co niez³o¿onego, po prostu danego, niepochodnego. zrozumia³ego
w sobie. Jest on przekonany, ¿e jeli co czyni, na przyk³ad wymierza uderzenie, to on jest
tym, co uderza i ¿e uderzy³, poniewa¿ chcia³ uderzyæ. Nie widzi w tym ¿adnego problematu,
lecz uczucie woli wystarcza mu nie tylko do przyjêcia przyczyny i skutku, ale tak¿e do wiary,
¿e ich stosunek rozumie. Nie wie nic o mechanizmie wydarzenia i wielorakiej drobiazgowej
pracy, która wpierw spe³niona byæ musi, by dojæ mog³o do uderzenia, nie wie te¿ o niezdolnoci woli w sobie do wykonania najmniejszej choæby tylko czêci tej pracy. Wola jest dla niego
magicznie dzia³aj¹c¹ si³¹: wiara w wolê, jako w przyczynê skutków, jest wiar¹ w magicznie dzia³aj¹ce si³y. Otó¿ pierwotnie cz³owiek wierzy³ wszêdzie, gdzie widzia³ jakie wydarzenie, wierzy³ w dzia³anie jakiej woli jako przyczyny i jakich poza ni¹ osobicie chc¹cych istot
 pojêcie mechaniki by³o mu zgo³a obce. Poniewa¿ jednak przez nies³ychanie d³ugi czas
23 Publikacje na ten temat: D.G. Meyers, Psychologia, t³um. J. Gilewicz, Poznañ 2003,
s. 108148, 410442; L.A. Pervin Psychologia osobowoci, t³um. M. Orski, Gdañsk 2002,
s. 147173; H. i M. Eysenk Podpatrywanie umys³u, t³um. B. Wojciszke, M. Dowhyluk, M. Jaworski, D. Szczygie³, Gdañsk 2002, s. 138150 i inne.
24 Patrz: D.G. Meyers, op. cit., s. 146.
25 A by³ to Spinoza. Patrz: L. Ko³akowski, O co nas pytaj¹ wielcy filozofowie (seria II),
Kraków 2005, s. 57.
26 Arystoteles, Etyka nikomachejska, fr. 1157b i 1172b s. 243 i 279: bo natura zdaje siê
przede wszystkim unikaæ tego, co przykre, a d¹¿yæ do tego, co przyjemne; wszak ludzie wybieraj¹ to, co przyjemne, a unikaj¹ tego, co przykre. Podobnie uczy Epikur: Wprawdzie dojrza³y cz³owiek czêsto przenosi za spraw¹ rozumnego namys³u dorany ból nad doran¹ przyjemnoæ, ale robi to tylko dlatego, a¿eby póniej albo uzyskaæ wiêksz¹ przyjemnoæ, albo te¿ unikn¹æ
wiêkszego bólu  cyt. za: A. Krokiewicz, Hedonizm Epikura, Warszawa 2002, s. 181182.

Przysz³oæ to historia

287

cz³owiek wierzy³ tylko w osoby (a nie w materie, si³y, rzeczy i tak dalej), przeto wiara
w przyczynê i skutek sta³a siê dlañ wiar¹ podstawow¹, któr¹ pos³uguje siê wszêdzie, gdzie siê
co wydarza  i teraz jeszcze instynktownie, wskutek resztek atawizmu najstarszego pochodzenia. Twierdzenia nie ma skutku bez przyczyny, ka¿dy skutek jest znów przyczyn¹ wydaj¹ siê uogólnieniami daleko cianiejszych twierdzeñ: gdzie jest dzia³anie, tam by³a wola
dzia³ania, dzia³aæ mo¿na tylko na istoty chc¹ce, nie doznaje siê nigdy ¿adnego dzia³ania
bez jakiego skutku, lecz wszystko czego siê doznaje, jest pobudzeniem woli (do czynu, obrony, zemsty, odwetu)  lecz w praczasach ludzkoci by³y te i owe twierdzenia identyczne, pierwsze nie by³y uogólnieniami drugich, lecz drugie objanieniami pierwszych.  Schopenhauer ze
swoim postulatem, ¿e wszystko, co istnieje, jest tylko czym posiadaj¹cym wolê, osadzi³ na
tronie prastar¹ mitologiê; zdaje siê, ¿e nigdy nie przedsiêbra³ rozbioru woli, poniewa¿ wierzy³,
jak wszyscy, ¿e wszelkie chcenie jest czym niez³o¿onym i bezporednim  gdy tymczasem
chcenie jest tylko tak zrêcznie zbudowanym mechanizmem, ¿e uchodzi prawie uwagi badaj¹cego oka. Przeciwstawiam mu te twierdzenia: po pierwsze  aby powsta³a wola, potrzebne jest
wyobra¿enie rozkoszy i przykroci. Po drugie: a¿eby siln¹ podnietê odczuæ jako rozkosz lub
przykroæ, jest to rzecz¹ interpretuj¹cego intelektu, który oczywicie przewa¿nie jest przy tym
czynny bez naszej wiadomoci; a jedna i ta sama podnieta mo¿e byæ interpretowana jako rozkosz lub przykroæ. Po trzecie: tylko u istot intelektualnych istnieje rozkosz, przykroæ i wola;
ogromna iloæ organizmów nie posiada nic podobnego.27

Z genealogii wolnej woli
Zastanówmy siê teraz nad tym, sk¹d prawdopodobnie mog³a siê wzi¹æ koncepcja wolnej woli. Odpowied na to pytanie po czêci odnaleæ mo¿na ju¿
w powy¿szym wywodzie, lecz zagadnienie to, jak siê zdaje, mo¿na jeszcze rozwin¹æ.
Otó¿ odczuwanie wolnoci (wolnej woli) jest zwi¹zane, jak mo¿na siê domylaæ, z poczuciem si³y i pewnego ¿yciowego o¿ywienia. Mówi¹c nadal w duchu
nietzscheañskim: to, dziêki czemu jednostka czuje siê silna, musi byæ tak¿e
sk³adnikiem jej wolnoci. A wiêc w czym jednostka odnajduje najwiêksze poczucie ¿ycia, najwiêksze nieskrêpowanie i niezale¿noæ, w tym tak¿e czuje siê
najbardziej wolna. Mog¹ to byæ namiêtnoci, obowi¹zek, przyzwyczajenia, wykonywanie zawodu, sumienie logiczne, pos³uszeñstwo, bunt czy poznawanie.
Lecz jak powiada Nietzsche, wszyscy szukaj¹ wolnoci swej woli w³anie tam,
gdzie najsilniej s¹ zwi¹zani: jest to tak, jak gdyby jedwabnik szuka³ wolnoci
swej woli w tym, ¿e snuje niæ28. Trudnoæ tê bardzo dobrze mo¿na wyjaniæ,
pos³uguj¹c siê prostym przyk³adem. Otó¿ wyobramy sobie g³êboki basen po
brzegi wype³niony wod¹, a nastêpnie dwie sytuacje: w pierwszej do basenu
wskakuje cz³owiek kompletnie nieumiej¹cy p³ywaæ, w drugiej za z³oty medalista olimpijski w p³ywaniu na 100 metrów. Który z nich bêdzie mia³ wiêksze po27

F. Nietzsche, Wiedza radosna, t³um. Leopold Staff, Kraków 2003, af. 127, s. 111.
F. Nietzsche, Wêdrowiec i jego cieñ, t³um. K. Drzewiecka, Kraków 2003, cz. II, af. 9,
s. 136137.
28
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czucie swobody i niezale¿noci? Oczywicie olimpijczyk. Ale czy bêdzie on bardziej wolny od swego poprzednika? Nie. Po prostu w wyniku przyzwyczajenia nie
odczuwa on ju¿ ciê¿aru zale¿noci; co przecie¿ nie oznacza, ¿e przesta³ on istnieæ.
Z analogiczn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku procesów neurofizjologicznych zachodz¹cych w naszych mózgach. Nie dostrzegamy ich, co sprawia, ¿e mamy z³udne poczucie wolnego wyboru. Tak samo, gdy czujemy g³ód,
nie mylimy od razu o tym, ¿e organizm chce byæ utrzymywany; to uczucie, zdaje nam siê, odzywa siê bez przyczyny i celu, traktuje siê go jako wyodrêbnione
i uwa¿a za samowolne.
Wniosek ten znajduje równie¿ swe potwierdzenie w konkretnych eksperymentach neurofizjologicznych, wiadcz¹cych, i¿ procesy decyzyjne, które zachodz¹ w naszym mózgu na poziomie niewiadomym, docieraj¹ do wiadomoci
dopiero po pewnym czasie; tak wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e wiadomoæ niczym
lustro odbija tylko  z opónieniem  to, co siê ju¿ wczeniej wydarzy³o w niewiadomoci. Dowiadczenie Liberta dowodzi na przyk³ad, ¿e wiadoma reakcja na bodce, tzn. taka, któr¹ subiektywnie interpretujemy jako decyzjê naszej wiadomej wolnej woli, trwa o wiele krócej ni¿ sam proces dochodzenia do
wiadomoci (uwiadomienia sobie) danych zmys³owych (wynosz¹cy oko³o 0,5
sekundy). Oznacza to wiêc, ¿e reakcje (decyzje), które zachodz¹ na poziomie niewiadomym, w introspekcji racjonalizowane s¹ wtórnie (post factum) jako autonomiczne i niezdeterminowane dzia³anie wolnej woli (wiadomego podmiotu).
Inny eksperyment, wykonany przez Kornhubera, polega³ na tym, ¿e pod³¹czony do elektroencefalografu (EEG) badany mia³ w dowolnym, wybranym przez
siebie momencie podj¹æ decyzjê o zgiêciu palca u rêki i od razu po tym rzeczywicie to uczyniæ. Otó¿, jak wiadomo, od podjêcia decyzji do jej realizacji mija
co najmniej u³amek sekundy. Co ciekawe, u badanego nasilona aktywnoæ okrelonych rejonów w mózgu (odpowiadaj¹cych za procesy decyzyjne) pojawi³a siê
a¿ 1,5 sekundy przed zgiêciem palca. A zatem: decyzja o zgiêciu palca zaistnia³a w mózgu badanego o ponad sekundê wczeniej, zanim w ogóle trafi³a do jego
wiadomoci. Badany uznawa³ jednak tê decyzjê za w³asn¹, traktuj¹c j¹ jako
przejaw swojej niczym niezdeterminowanej wolnej woli. Rzecz jasna badaj¹cy,
obserwuj¹c EEG, móg³ z wyprzedzeniem w stosunku do badanego dowiedzieæ
siê o postanowieniu tego ostatniego; inaczej mówi¹c, wiadomoæ badaj¹cego
wiedzia³a wczeniej to, co za moment uczyni wolna wola badanego. Okazuje siê
zatem, ¿e wiadoma wolna wola nie jest ani wiadoma, ani wolna. wiadomoæ
nie bierze udzia³u w podejmowaniu decyzji, a jedynie post factum dowiaduje siê
o ich zaistnieniu, tzn. o tym, co wczeniej ju¿ wydarzy³o siê na poziomie biologicznym (niewiadomym)29. W tym kontekcie wiadoma wolna wola nie tylko
29 Powy¿sze przyk³ady zaczerpniête zosta³y z ksi¹¿ki B. Korzeniewskiego, Od neuronu do
(samo)wiadomoci, Kraków 2005, s. 9798.
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nie jest potrzebna do wyjanienia takich aspektów, jak mylenie, dzia³anie czy
podejmowanie decyzji, gdy¿  jak mówi Nietzsche  niczego nie porusza, a zatem niczego nie wyjania, a jedynie towarzyszy zdarzeniom, wrêcz w ogóle nie
ma w nich na ni¹ miejsca (i równie dobrze mog³oby jej nie byæ!).
Tak wiêc sk¹d wziê³a siê idea wolnej woli? St¹d w³anie: dowiadczenia takie, jak zale¿noæ i stêpienie oraz niezale¿noæ i ochota do ¿ycia, cz³owiek przenosi w ostateczn¹ dziedzinê metafizyczn¹. Poczucie si³y i niezale¿noci b³êdnie uto¿samione zostaje z woln¹ wol¹, zale¿noæ i stêpienie za z brakiem tej¿e:
poczucie radoci i cierpienia, wznios³oæ nadziei, mia³oæ po¿¹dañ, potêga nienawici s¹ przynale¿noci¹ panuj¹cych i niezale¿nych, podczas kiedy poddany
niewolnik ¿yje w ucisku i otêpieniu  nauka o wolnoci woli jest wynalazkiem
stanów panuj¹cych30  puentuje niemiecki filozof przysz³oci.

Konsekwencje
Na koniec chcia³bym krótko zastanowiæ siê nad konsekwencjami, jakie mog¹
wynikn¹æ z odrzucenia idei wolnej woli. Na temat implikacji zwi¹zanych z obaleniem wolnoci woli mo¿na by na pewno napisaæ nie jedn¹ ksi¹¿kê, ja natomiast
pragnê przedstawiæ tylko te, które uwa¿am za najwa¿niejsze. Có¿ zatem siê okazuje, je¿eli dochodzimy do wniosku, ¿e nie jestemy panami swoich czynów,
a nasza wolnoæ jest tylko pozorem? Jednym z najdoniolejszych rezultatów takiego stanowiska jest stwierdzenie, ¿e ¿ycie nasze, u¿ywaj¹c metafory, jest jak
utwór muzyczny, w którym wszystkie nuty s¹ ju¿ zapisane.
Najkrócej mówi¹c: przysz³oæ to historia  przytaczaj¹c motto jednego z filmów fantastycznonaukowych31. Odrzucaj¹c przekonanie, ¿e nasze dzia³ania s¹
wybierane przez ducha zamieszkuj¹cego maszynê, musimy siê zgodziæ tak¿e
i na to, ¿e wszystkie ludzkie czyny (z³e czy dobre) s¹ wytworem uk³adów poznawczych i emocjonalnych w mózgu. A w zwi¹zku z tym nie mog¹ byæ one
d³u¿ej traktowane jako akt wolnego wyboru, lecz jako dzie³o zdeterminowanego
uk³adu poznawczego, odbiegaj¹cego od normy lub nie. I wobec tego, co bardzo
znamienne, nie mo¿na ju¿ pod pojêcie sprawiedliwoci podci¹gaæ tego, co zwykle uchodzi za sprawiedliwoæ karz¹c¹ i nagradzaj¹c¹; je¿eli sprawiedliwoæ
rozumiana jest jako oddanie ka¿demu tego, co mu siê nale¿y.
Ten bowiem, którego siê karze, na karê nie zas³uguje; u¿ywa go siê tylko jako rodka dla odstraszenia innych na przysz³oæ od pewnych postêpków; i ten, którego siê nagradza, na tê nagrodê nie zas³uguje: wszak nie móg³ on post¹piæ inaczej, ni¿ post¹pi³. Dlatego nagroda posiada tylko znaczenie zachêty dla niego i innych, ¿eby tym sposobem stworzyæ motyw dla
30
31

F. Nietzsche, Wêdrowiec..., cz. II, af. 9, s. 136137.
Mam tu na myli film w re¿yserii T. Gilliama pt. Dwanacie ma³p.
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czynów póniejszych; pochwa³ê wykrzykuje siê biegn¹cemu w szrankach, nie temu, który stan¹³ u mety. Ani kara, ani nagroda nie s¹ czym, co siê komu nale¿y jako jego; udziela siê ich
ze wzglêdów po¿ytecznoci, chocia¿ sprawiedliwie nie móg³by on do nich rociæ pretensji.32

Nie potrzeba tak¿e wielkiego wysi³ku intelektualnego, ¿eby zrozumieæ, i¿
powy¿sze stanowisko jest jednym z najwiêkszych dzia³, jakie mo¿na wytoczyæ
przeciw religii. Unicestwione ostatecznie zostaj¹ tutaj koncepcje grzechu jako
przewiny wobec Boga czy te¿ zbawienia i potêpienia jako kary lub nagrody
bo¿ej33.
Blask nowej Ewangelii zwie siê  koniecznoæ!
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Streszczenie

Abstract

Przedmiotem artyku³u jest analiza definicji
s¹du oraz zdania, jakie pojawi³y siê w podrêcznikach do logiki w Polsce w pierwszej
po³owie XX wieku. W szczególnoci podjêto
zagadnienie, na ile wyra¿enia wartociuj¹ce
i normatywne s¹ prawdziwe lub fa³szywe, a wobec tego s¹ przedmiotem logiki formalnej. W zakoñczeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy. Wskazuj¹ one, ¿e wyra¿enia
wartociuj¹ce i normatywne w ograniczonym
stopniu maj¹ wartoæ logiczn¹.

In this article there are analysed definitions
of proposition and sentence in Polish textbooks published in the first half of XX century. It is not clear if statements of values and
norms are true or false. Are they in the field of
interest of formal logic? In the summary it is
said that statements of values and norms can be
considered as being true or false in the limited
area.

Tradycja uprawiania w Polsce szeroko rozumianej logiki w ostatnich stu latach zwi¹zana jest miêdzy innymi ze Szko³¹ Lwowsko-Warszawsk¹. Wp³yw na
skrzyd³o logiczne Szko³y, które ukszta³towa³o siê ostatecznie w Warszawie po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci i objêciu katedr profesorskich przez Tadeusza Kotarbiñskiego i Jana £ukasiewicza oraz Stanis³awa Leniewskiego1,
1 £ukasiewicz obj¹³ katedrê filozofii na prze³omie lat 1915 i 1916, najpierw na Wydziale
Filozoficznym, a od roku 1920 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Kotarbiñski, inauguracyjny wyk³ad na Uniwersytecie Warszawskim mia³ wiosn¹ 1918 roku. Podobnie Leniewski
pracê na Uniwersytecie Warszawskim podj¹³ w po³owie 1918 roku. Za: R. Jadczak, Mistrz i jego
uczniowie, Scholar, Warszawa 1997, s. 48, 92, 106.
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mia³a dzia³alnoæ nauczycielska Kazimierza Twardowskiego, który po przyjedzie do Lwowa i objêciu katedry profesora filozofii w roku 1895 doæ szybko
dostrzeg³ problem niskiej kultury logicznej w tamtejszym rodowisku studenckim. Zorganizowa³ zatem kurs z logiki i przez d³ugie lata prowadzi³ systematyczny wyk³ad tego przedmiotu, w trakcie którego naucza³ podstaw tej dyscypliny
naukowej. Uczniowie Twardowskiego: £ukasiewicz, Kotarbiñski, Cze¿owski,
Ajdukiewicz prowadzili potem w³asn¹ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i zostali autorami uznanych podrêczników.
Obok logiki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê badania etyczne. Twardowski sta³ na stanowisku, ¿e etykê normatywn¹
mo¿na i nale¿y uprawiaæ w sposób naukowy. Pogl¹d ten podzielali w zasadzie
wszyscy przedstawiciele Szko³y. Jak zauwa¿a Ryszard Winiewski, nowo¿ytny
paradygmat uprawiania etyki, który w pocz¹tkach XX wieku by³ bardzo wyrany, wychodzi³ od tezy Davida Humea, ¿e zdañ wartociuj¹cych nie mo¿na wyprowadziæ ze zdañ opisowych. Immanuel Kant wykazywa³ zasadnoæ dychotomii bytu i powinnoci, a wobec tego empiryczna wiedza o wiecie nie mo¿e
stanowiæ podstawy logicznej dla uzasadnienia praw etyki. Twierdzenia te wzmocnili pozytywici, którzy w efekcie ograniczyli etykê do poznawania faktów naturalnych i spo³ecznych, spychaj¹c wartoci do sfery subiektywnoci i wzglêdnoci2. Przekonanie o naukowoci etyki normatywnej, której tezy mia³yby byæ
uniwersalnie wa¿ne, ³¹czy³o siê z odpowiedzi¹ na pytanie o status logiczny zdañ
wartociuj¹cych i normatywnych.
Pojêcie zdania nale¿y do podstawowych pojêæ z zakresu logiki formalnej,
st¹d te¿ warto przyjrzeæ siê, jak ten podstawowy nonik wartoci logicznej by³
rozumiany przez wspomnianych uczonych i jak to rozumienie zmienia³o siê na
przestrzeni kilkudziesiêciu lat. W szczególnoci interesuje mnie odpowied na
pytanie, czy wypowiedzi wartociuj¹ce i normatywne s¹ zdaniami z punktu widzenia logiki formalnej. Zwi¹zane jest to z doæ powszechnym pogl¹dem z pocz¹tków
XX wieku, jakoby wartoci i normy nie mia³y wartoci logicznej, poniewa¿ wyra¿aj¹ jedynie subiektywne odczucia mówi¹cego. Jest to czêæ szerszego problemu mo¿liwoci uzasadniania zdañ wartociuj¹cych i normatywnych oraz ich relacji do zdañ
opisowych. W zakoñczeniu przedstawiam wnioski z przeprowadzonej analizy.

S¹d jako nonik wartoci logicznej. Twardowski
Na prze³omie XIX i XX wieku zainteresowaniem filozofów zaczê³a cieszyæ
siê aksjologia. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e termin wartoæ wprowadzi³ do filozofii Rudolf H. Lotze, chocia¿ do jego rozpowszechnienia przyczyni³ siê najbar2 R. Winiewski, Dobro: moralnoæ, szczêcie i piêkno. Studium aksjologii W³adys³awa
Tatarkiewicza, Bydgoszcz 2013, s. 2829.
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dziej Fryderyk Nietzsche3. Szko³a austriacka, której inspiratorem by³ Franz Brentano  nauczyciel Twardowskiego w trakcie studiów na Uniwersytecie Wiedeñskim
 prawdopodobnie jako pierwsza zainicjowa³a gruntowne badania nad wartociami. Wa¿nymi postaciami w tej szkole byli Alexious Meinong i Christian von
Ehrenfels, którzy swoje prace w tym zakresie opublikowali w czasie, gdy Twardowski pracowa³ nad swoj¹ habilitacj¹, opublikowan¹ jako O treci i przedmiocie przedstawieñ (1894).
Twardowski od roku 1905 prowadzi³ wyk³ady z etyki, w trakcie których
przedstawia³ równie¿ wyniki swoich dociekañ etycznych. Inicjuj¹c badania
w tym wzglêdzie, zmaga³ siê z dwoma zagadnieniami: krytyk¹ relatywizmu epistemologicznego i etycznego oraz mo¿liwociami uprawiania etyki normatywnej
w duchu naukowym. Temu pierwszemu zagadnieniu da³ wyraz w pracy O tak
zwanych prawdach wzglêdnych (1899), za to drugie by³o przedmiotem jego
wyk³adów4.
Wa¿ne miejsce zajmuj¹ jego ustalenia, czy wyra¿enia wartociuj¹ce i normatywne s¹ s¹dami. Odpowied pozytywna wzmacnia argumentacjê antyrelatywistyczn¹ i antysubiektywistyczn¹, poniewa¿ jeli s¹ one s¹dami, to przys³uguj¹ im
wartoci logiczne prawdy i fa³szu5. Pojêcie zdania rzadko pojawia siê w nomenklaturze u¿ywanej przez Twardowskiego. Na przyk³ad indeks rzeczowy
w wydanych w roku 1965 Wybranych pismach filozoficznych wskazuje zaledwie
trzy takie miejsca, w których siê ono pojawia, mimo ¿e prace zwi¹zane z logik¹
stanowi¹ znakomit¹ wiêkszoæ z objêtoci tego tomu. Na odpowied, dlaczego
tak siê sta³o, sk³ada siê kilka czynników.
Czas pracy filozoficznej Twardowskiego przypada na okres rozwoju wspó³czesnej logiki, kiedy równolegle rozwijano kilka obszarów zainteresowañ. Twardowski, przynajmniej pocz¹tkowo, zainteresowany by³ nurtem, który obok badañ
formalnych próbowa³ przenieæ do logiki metody i rezultaty dociekañ psychologicznych. St¹d te¿ w jego analizach kluczowe s¹ takie zwroty jak przedstawienie, akt, przedmiot, treæ przedstawienia, s¹d. Doprowadzi³y one w jego
wypadku do badañ o charakterze semiotycznym. W dociekaniach tych pojêcie
zdania nie wydawa³o siê najwa¿niejsze, gdy¿ Twardowski koncentrowa³ siê na
analizie procesów psychologicznych w podmiocie, których efektem s¹ wyra¿enia i pojêcia jako znaczenia s³ów. Z tej perspektywy zdanie jako wytwór procesów psychicznych redukowalne jest do elementów bardziej podstawowych, takich jak pojêcia czy s¹dy.
3 A. Niemczuk, Stosunek wartoci do bytu. Dociekania metafizyczne, Wyd. UMCS, Lublin
2005, s. 19.
4 K. Twardowski, Wyk³ady z etyki. G³ówne kierunki etyk naukowej, Etyka 1974, nr 13.
5 K. Twardowski, O tak zwanych prawdach wzglêdnych, (w:) idem, Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, s. 326.
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S¹d to efekt s¹dzenia, czyli czynnoci psychicznej, w której uznaje siê lub
odrzuca istnienie przedmiotu s¹du6. To s¹dy s¹ nonikami wartoci logicznej.
Prawda i fa³sz to wartoci logiczne maj¹ce charakter bezwzglêdny7. W pracy
O tak zwanych prawdach wzglêdnych Twardowski, broni¹c pogl¹du o bezwzglêdnej wartoci logicznej wszystkich s¹dów, do grupy s¹dów w³¹czy³ zdania normatywne, nazywaj¹c je zasadami etycznymi albo prawdami etycznymi. Zajmowa³ siê te¿ kwesti¹ zmiennoci znaczeniowej wyra¿eñ wartociuj¹cych:
Je¿eli bowiem my dzi nie nazywamy dobrym tego, co przed dwudziestu wiekami nazywano
dobrym w znaczeniu etycznym, je¿eli, dalej, my z wyrazem dobry ³¹czymy inne pojêcie ani¿eli ludzie wówczas ¿yj¹cy, wtedy jest rzecz¹ jasn¹, i¿ nasz s¹d, orzekaj¹cy, ¿e pewne postêpowanie nie jest dobre, i s¹d przyjêty dawniej, i¿ to samo postêpowanie jest dobre, nie s¹ wcale
s¹dami ze sob¹ sprzecznymi, gdy¿ orzeczenia obu s¹dów s¹ ró¿ne, mimo i¿ s¹ wyra¿one tym
samym s³owem dobre. Mog¹ wiêc byæ oba te s¹dy prawdziwe, mogê te¿ byæ oba fa³szywe,
mo¿e te¿ byæ jeden z nich prawdziwy, a drugi fa³szywy; nigdy jednak nie mo¿na st¹d wysnuæ
wniosku, jakoby s¹d dawniej prawdziwy, i¿ pewne postêpowanie jest dobre, przemieni³ siê
póniej w s¹d mylny, skoro my dzi tego samego postêpowania nie uwa¿amy za dobre.8

Z fragmentu tego, moim zdaniem, wynika, ¿e zarówno normy jak i wyra¿enia wartociuj¹ce objête s¹ kategori¹ s¹dów, którym z kolei przys³uguje cecha
prawdziwoci i fa³szywoci w sensie logicznym. Poniewa¿ Twardowski z rzadka operuje pojêciem zdania, wobec tego nie ma sensu dowodziæ, ¿e normy
i wartoci s¹ w jego ujêciu zdaniami. Na podstawie tego fragmentu mo¿na wykazaæ s³usznoæ tezy, ¿e mog¹ byæ one przedmiotem logiki, wchodz¹c w zakres
analizowanych przez ni¹ zagadnieñ. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e sama logika nie
jest dyscyplin¹ jednolit¹ i w jej ³onie wyró¿nia siê przynajmniej trzy grupy zagadnieñ: logikê formaln¹, semantykê oraz ogóln¹ metodologiê nauk. Poniewa¿
przedmiotem semantyki s¹ znaki, ka¿de pojêcie mo¿e byæ przedmiotem jej analizy  tak¿e wyra¿enia normatywne i wartociuj¹ce. W tym wypadku widaæ, ¿e
normy i wartoci nie s¹ wy³¹czone z grona zagadnieñ, do których odnosi siê logika formalna.
W pocz¹tkach XX wieku stanowisko reprezentowane przez Twardowskiego by³o oryginalne, poniewa¿ kategoria s¹dów obejmowa³a wed³ug niego wyra¿enia wartociuj¹ce i normatywne. Wyra¿enia te s¹ przedmiotem logiki formalnej i przys³uguje im prawdziwoæ i fa³szywoæ w sensie logicznym. Wartoæ
ta nie jest zrelatywizowana do jêzyka czy kultury, w której takie wyra¿enia wystêpuj¹.

6
7
8

K. Twardowski, O treci i przedmiocie przedstawieñ, (w:) idem, Wybrane pisma..., s. 68.
K. Twardowski, O tak zwanych prawdach wzglêdnych, s. 315316.
Ibidem, s. 326.
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Zdanie: £ukasiewicz, Cze¿owski, Kotarbiñski,
Ajdukiewicz
Jan £ukasiewicz jest autorem pierwszego podrêcznika do logiki formalnej
w jêzyku polskim, który opublikowany zosta³ jako ponad 40-stronicowy Dodatek. Zasada sprzecznoci a logika symboliczna do rozprawy £ukasiewicza O zasadzie sprzecznoci u Arystotelesa (1912). By³o to pierwsze kompetentne ród³o
informacji w jêzyku polskim na temat nowej logiki, która w owym czasie by³a
intensywnie rozwijana przez uczonych na ca³ym wiecie9. Niebagatelny wp³yw
na ten rozwój mia³y zarówno badania, jak i dzia³alnoæ dydaktyczna £ukasiewicza, który najpierw na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (19071915),
a potem na Uniwersytecie Warszawskim (19151939) wykszta³ci³ rzeszê wybitnej klasy logików i filozofów. Na jego wyk³ady uczêszczali m.in.: Tadeusz Cze¿owski, Tadeusz Kotarbiñski, Kazimierz Ajdukiewicz, Alfred Tarski. W Dodatku z roku 1912 £ukasiewicz stosowa³ jeszcze s³ownictwo charakterystyczne dla
psychologistycznego ujêcia przedmiotu logiki, mimo ¿e by³ jego przeciwnikiem10. Wprowadzaj¹c sta³e logiczne, pos³ugiwa³ siê charakterystyczn¹ dla psychologizmu kategori¹ s¹du, a nie zdania. Samo pojêcie s¹du zosta³o przy tym
niezdefiniowane, staj¹c siê terminem pierwotnym. W swoim wywodzie jak ród³o poda³ LAlgèbre de la logique Louisa Couturata11.
Z biegiem czasu £ukasiewicz wyst¹pi³ przeciw psychologizmowi i odszed³
od s³ownictwa z nim zwi¹zanego12. W autoryzowanym skrypcie do logiki Elementy logiki matematycznej z roku 1929 jeszcze nie wprowadza terminu rachunek zdañ13, ale te¿ nie pojawia siê u niego kategoria s¹du. Systematyczny
wyk³ad, jaki przedstawia, dotyczy przede wszystkim dociekañ formalnych, które póniej zosta³y objête kategori¹ rachunku zdañ. Wolny jest on od dociekañ
meta-teoretycznych, w tym od pytania, czy zdania normatywne s¹ zdaniami. Jego
wysi³ek skupiony jest na formalnej poprawnoci przedstawianej teorii dedukcyjnej, która nie zale¿y od interpretacji tego, co to jest zdanie czy s¹d.
W tym czasie £ukasiewicz intensywnie analizowa³ ró¿nice miêdzy logik¹
Arystotelesa i logik¹ stoików, przy czym tê pierwsz¹ nazwa³ logik¹ nazw, a dru9

J. Woleñski, Przedmowa, (w:) J. £ukasiewicz, O zasadzie sprzecznoci u Arystotelesa,
Warszawa 1987, s. 27.
10 J. £ukasiewicz, Logika a psychologia, (w:) idem, Z zagadnieñ logiki i filozofii. Pisma
wybrane, Warszawa 1961, s. 6365.
11 J. £ukasiewicz, Dodatek. Zasada sprzecznoci a logika symboliczna, (w:) idem, O zasadzie sprzecznoci..., s. 151152.
12 R. Kleszcz, Metoda i wartoæ. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego, Semper, Warszawa 2013, s. 4850.
13 W wydaniu II z roku 1958 zamieniono nazwê teoria dedukcji na rachunek zdañ.
J. £ukasiewicz, Elementy logiki matematycznej, Warszawa 1958, s. 7.
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g¹ logik¹ zdañ. Wykaza³, ¿e logika zdañ jest pierwotniejsza w stosunku do logiki nazw, poniewa¿ logika nazw zak³ada poprawnoæ systemu logiki zdañ14. Podawane przez £ukasiewicza okrelenia zdania daj¹ siê w zasadzie zamkn¹æ
w formule, ¿e zdaniem jest wypowied, której mo¿na przypisaæ prawdê lub fa³sz
logiczny. Pytaniem pozostaje jednak kwestia, jakim wypowiedziom mo¿na takie
wartoci przypisywaæ. £ukasiewicz nie daje odpowiedzi, wskazuje tylko na ró¿ne przypadki graniczne, np. czy zdania o przysz³oci s¹ prawdziwe, czy fa³szywe. Ten element jego spekulacji le¿y u podstaw zaproponowanej logiki tróji wielowartociowej15.
Tadeusz Kotarbiñski jako nauczyciel logiki odegra³ niebagateln¹ rolê
w kszta³towaniu umiejêtnoci logicznych pokoleñ naukowców. Wydane po raz
pierwszy w roku 1929 Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii
nauk przez kilkadziesi¹t lat uchodzi³y za jedno z najwa¿niejszych róde³ do nauki logiki. Kotarbiñski wystêpowa³ tam przeciwko wyra¿eniu s¹d. Czyni³ tak
z kilku powodów. Po pierwsze, z punktu widzenia reizmu, bêd¹cego filozoficzn¹ podstaw¹ interpretacji podstawowych pojêæ logicznych, s¹dy nie istniej¹. Po
wtóre, nosz¹ one zbyt wyrane znamiê psychologizmu, które niepotrzebnie wik³a sens podstawowych pojêæ logicznych:
Zdanie  to tyle, co wypowied myli, cilej: wypowied, bezporednia lub porednia,
myl¹cego, ¿e tak a tak, jako takiego.16

Poniewa¿ taka definicja obejmuje ró¿nego typu wypowiedzi, aby zawêziæ
i sprecyzowaæ sens zdania, autor odwo³uje siê do kategorii prawdy i fa³szu:
Po¿yteczne bêdzie wybiec w tym miejscu nieco naprzód i, wzi¹wszy do pomocy terminy
prawdziwy i fa³szywy, stwierdziæ, ¿e wszystkie i tylko te napisy (ogólniej: wypowiedzi)
s¹ zdaniami, które s¹ b¹d prawdziwe, b¹d fa³szywe.17

Kotarbiñski przyjmuje, ¿e zdania nale¿y pojmowaæ nominalistycznie jako
symbol, napis, powiedzenie, zwrot jêzykowy18. Przedstawia on nastêpnie doæ
szeroko zagadnienie rozumienia prawdziwoci oraz kryterium prawdy, lecz dla interpretacji zdañ nie ma to znaczenia. Niezale¿nie od tego, jak poj¹æ prawdê i jej
kryterium, zdanie jest napisem, które posiada jedn¹ z dwóch wartoci logicznych.
Podrêcznik Tadeusza Cze¿owskiego Logika19 ukaza³ siê ju¿ po wojnie, chocia¿  jak autor zaznacza  by³ pisany w trakcie okupacji, a pewne jego partie
14

Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 6869
T. Kotarbiñski, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986, s. 108.
17 Ibidem, s. 109.
18 Ibidem, s. 109110.
19 T. Cze¿owski, Logika. Podrêcznik dla studiuj¹cych nauki filozoficzne, Warszawa 1949,
s. 34.
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Wartoci i normy jako zdania w logice. Z historii logiki w Polsce

297

powsta³y jeszcze przed wrzeniem 1939. Zdanie definiuje Cze¿owski zupe³nie
inaczej ni¿ Kotarbiñski:
Ka¿de wyra¿enie, które po³o¿one po s³owach prawd¹ jest, ¿e daje wraz z nimi ca³oæ sensown¹, nazywa siê zdaniem lub powiedzeniem.20

Autor dodaje, ¿e ma na myli zdania w sensie logicznym, tj. wypowiedzi
prawdziwe lub fa³szywe. Z tego punktu widzenia zdania rozkazuj¹ce, podrzêdne
i pytania nie s¹ zdaniami, poniewa¿ nie mo¿na ich sensownie postawiæ po funktorze prawd¹ jest, ¿e. Wród zdañ prostych wymieniæ mo¿na zdania o faktach,
nazywane zdaniami atomowymi i uznawane na podstawie dowiadczenia. To
wyrany rys neopozytywizmu. Okrelenie takie jednak nie wskazuje, ¿e zdania
logiczne redukuj¹ siê tylko do takich zdañ.
Zdanie mo¿e byæ zast¹pione przez symbol logiczny i przekszta³cone na funkcjê zdaniow¹ ze zmiennymi zdaniowymi. Przedmiotem logiki formalnej s¹ tzw.
funkcje prawdziwociowe, czyli zale¿noci miêdzy funkcjami zdaniowymi. Zdania
s¹ przek³adalne na funkcje zdaniowe, ale takie okrelenie wskazuje, ¿e przedmiotem
zainteresowañ logiki s¹ zale¿noci formalne, a nie treciowe miêdzy zdaniami:
W teorii zdañ operujemy nie okrelonymi indywidualnie zdaniami, lecz funkcjami zdaniowymi zmiennych zdaniowych, d¹¿ymy bowiem do uzyskania wyników ogólnych, wa¿nych dla
zwi¹zków miêdzy jakimikolwiek zdaniami, bez wzglêdu na treæ tych zdañ.21

Funkcje zdaniowe mog¹ byæ prawdziwe lub fa³szywe, ale w przypadku zdañ
z³o¿onych wartoci te zale¿¹ tylko od wartoci sk³adników, a nie ich treci, oraz
charakterystyki funktorów ekstensjonalnych. To sprawia, ¿e z podrêcznika Cze¿owskiego nie sposób wydedukowaæ, jak to jest ze zdaniami wartociuj¹cymi
i normatywnymi. Rzecz siê ma podobnie jak u £ukasiewicza, który nie zag³êbia³
siê w zagadnienia zwi¹zane z s¹dem, a budowa³ jedynie system formalny.
Kazimierz Ajdukiewicz w Logice pragmatycznej równie¿ nie zajmuje siê ani
zdaniami oceniaj¹cymi (wartociuj¹cymi), ani te¿ wyra¿eniami normatywnymi.
Definicja zdania, któr¹ operuje, brzmi:
zdania oznajmuj¹ce, które te¿ nazywamy zdaniami w sensie logicznym, maj¹ pewn¹ w³asnoæ
wspóln¹, odró¿niaj¹c¹ je od wszystkich pozosta³ych rodzajów zdañ. Mianowicie wszystkie
zdania oznajmuj¹ce, i tylko takie zdania, s¹ prawd¹ lub fa³szem.22

W dalszej czêci podrêcznika przedstawia w³aciwoci formalne rachunków
logicznych oraz zagadnienia semiotyczne i metodologiczne. Przy kwestiach metodologicznych nie zajmuje siê ocenami i normami.
Przedstawione powy¿ej fragmenty z podrêczników autorstwa £ukasiewicza,
Kotarbiñskiego, Cze¿owskiego i Ajdukiewicza, którzy nale¿eli do najwa¿niej20
21
22

Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 21.
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975, s. 28.
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szych uczonych zajmuj¹cych siê logik¹ w Polsce, wiadcz¹ o pewnych przesuniêciach w rozumieniu zdania jako podstawowego terminu logiki formalnej.
S¹d zosta³ zast¹piony zdaniem, poniewa¿ by³ terminem zbyt obci¹¿ony psychologizmem. £ukasiewicz jeszcze w roku 1912 pos³ugiwa³ siê tym pojêciem.
Dopiero Kotarbiñski wyranie z niego zrezygnowa³ i zast¹pi³ je zdaniem. Kwestia mo¿e wydawaæ siê b³aha, ale s¹dy, jako wyraz czynnoci psychicznej s¹dzenia, mog³y zawieraæ pewne czynniki subiektywne, do jakich mo¿na zaliczaæ
wartoci i normy. Zdania za, pojête w duchu neopozytywistycznym, mia³y opisywaæ tylko fakty. To za mog³o prowadziæ do konkluzji, ¿e wyra¿enia wartociuj¹ce i normatywne nie s¹ oczywicie faktami, a wobec tego nie posiadaj¹
wartoci logicznej i przynale¿¹ do zupe³nie innego obszaru ni¿ przedmiot zainteresowania logiki. Takie tezy jednak¿e wspomniani autorzy nie postawili,
poniewa¿ to by znacz¹co utrudnia³o mo¿liwoæ uprawiania etyki normatywnej
jako nauki.

Wyra¿enia wartociuj¹ce i normatywne jako zdania
Zdaniem £ukasiewicza uprawianie logiki mo¿liwe jest przy oderwaniu lub
znacznym ograniczeniu rozstrzygniêæ metateoretycznych czy filozoficznych, co
sprzyja uporz¹dkowaniu samego wywodu. Podejcie takie przyczyni³o siê do
znacznego postêpu badañ, zw³aszcza w logice formalnej. Dlatego te¿ £ukasiewicz nie zajmowa³ siê problemem, co jest, a co nie jest zdaniem, chocia¿ wskazywa³ na pierwszeñstwo logiki zdañ w stosunku do logiki nazw. Zainteresowany by³ przede wszystkim konstrukcj¹ poprawnego systemu formalnego. Zrodziæ
to mog³o myl tak¹, ¿e oto najpierw mamy uporz¹dkowany system formalny, do
którego nastêpnie mo¿na postawiæ pytanie, o to, do jakich typów wypowiedzi
odnosi siê taki system. W punkcie wyjcia zredukowany do zera katalog typów
zdañ dopiero póniej mo¿e byæ poszerzany przez kolejne typy wypowiedzi, co
do których ka¿dorazowo nale¿y podaæ racjê objêcia go tym systemem. W ten
sposób mo¿na np. bez trudu stwierdziæ, ¿e zdania o faktach s¹ po prostu prawdziwe lub fa³szywe. Zdania dotycz¹ce przysz³oci mog¹ byæ prawdziwe, fa³szywe
lub nierozstrzygniête, co wymaga modyfikacji rachunku zdañ o trzeci¹ wartoæ logiczn¹23. £ukasiewicz nie zajmowa³ siê zdaniami wartociuj¹cymi i normatywnymi, st¹d te¿ nie sposób rozstrzygn¹æ, czy logika formalna, jego zdaniem, je obejmuje.
Zagadnienie to podj¹³ Kotarbiñski w ostatniej czêci swojego podrêcznika.
Rozwa¿aj¹c charakterystyczne cechy poszczególnych nauk, wyró¿ni³ dwa typy
ocen: emocjonalne i utylitarne. W lad za Leonem Petra¿yckim przyj¹³, ¿e oce23

J. £ukasiewicz, O determinizmie, (w:) idem, Z zagadnieñ logiki i filozofii, s. 114126.
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ny emocjonalne, to po prostu rzutowanie w³asnych emocji na przedmiot. W ten
sposób mówi¹c: to jest dobre, mówi siê tak naprawdê: to jest przyjemne dla
mnie24. Jednak mimo takiej interpretacji przyj¹³ on, ¿e oceny emocjonalne
i wypowiedzi je wyra¿aj¹ce s¹ zdaniami, a to znaczy, ¿e mog¹ byæ prawdziwe
lub fa³szywe. Oceny utylitarne to wyra¿enia, które zak³adaj¹ relacjê miêdzy
przedmiotami, z których jeden jest rodkiem do realizacji drugiego. Kotarbiñski pomija w tym miejscu kwestiê ich prawdziwoci, wskazuj¹c tylko, ¿e pos³ugiwanie siê ocenami utylitarnymi np. w historii jest jak najzupe³niej uzasadnione25.
Normy dzieli Kotarbiñski na dwa typy: normy w³aciwe oraz zdania normatywne. Normy w³aciwe to wypowiedzi typu: rozkaz, rada, ostrze¿enie itp. Normy te nie s¹ ani prawdziwe, ani fa³szywe, a wobec tego nie s¹ zdaniami oznajmuj¹cymi. Zdania normatywne to wypowiedzi, które  podobnie jak oceny
utylitarne  zak³adaj¹ pewien zwi¹zek miêdzy celem a rodkiem. Z tego wzglêdu zdania te s¹ rozstrzygalne i mog¹ byæ prawdziwe lub fa³szywe26. Podzia³y te,
przeprowadzone w obrêbie ocen oraz norm, by³y dla Kotarbiñskiego podstaw¹
wyró¿nienia nauk krytycznych, normatywnych oraz praktycznych. W ka¿dej
z tych dyscyplin, uzasadniaj¹c wyra¿enia oceniaj¹ce i normatywne, odwo³aæ siê
mo¿na do zdañ opisowych i wiedzy uzyskanej na ich podstawie. To za dodatkowo uzasadnia w³¹czanie ich do zbioru nauk27.
Kotarbiñski by³ równie¿ autorem podrêcznika: Kurs logiki dla prawników28.
Temat ocen i norm powraca tam w dwóch ostatnich rozdzia³ach, traktuj¹cych
o miejscu nauk prawnych. Treci te w zasadzie stanowi¹ powtórzenie zagadnieñ
z Elementów, warto jednak podkreliæ, ¿e Kotarbiñski sygnalizuje brak czego,
co mo¿na by nazwaæ logik¹ rozkaników czy te¿ dok³adnego opracowania logiki ocen29.
Kotarbiñski bardzo wyranie wykazywa³, ¿e przedmiotem zainteresowania
logiki formalnej s¹ zdania, a nie s¹dy; zdania za to wypowiedzi posiadaj¹ce
wartoæ logiczn¹ prawdy lub fa³szu. Mimo to dopuszcza³ mo¿liwoæ, ¿e zarówno oceny emocjonalne, jak i utylitarne mog¹ byæ prawdziwe lub fa³szywe. Rodzi to pewne w¹tpliwoci. Jak potraktowaæ dwie ró¿ne emocjonalne oceny tego
samego obiektu? Kotarbiñski uchyla siê od odpowiedzi na to pytanie. Rozwi¹zaæ to mo¿na na trzy sposoby: odrzucaj¹c oceny emocjonalne jako zdania; traktuj¹c je jako zdania subiektywne i psychologiczne; precyzuj¹c te wypowiedzi
i relatywizuj¹c je do osoby wypowiadaj¹cej. Sposób trzeci w konsekwencji pro24

Ibidem, s. 351352.
Ibidem, s. 352.
Ibidem, s. 354.
Ibidem, s. 357358.
28 T. Kotarbiñski, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1975.
29 Ibidem, s. 200202.
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wadzi do rozwi¹zanie drugiego. Dopuszcza to Kotarbiñski. Sposobu pierwszego
nie bierze on pod uwagê30.
Tadeusz Cze¿owski, podobnie jak Jan £ukasiewicz, nie zajmuje siê odpowiedzi¹ na pytanie, co jest, a co nie jest zdaniem. W swoim rozumieniu logiki formalnej wskazuje on, ¿e jej przedmiotem s¹ zale¿noci formalne nie tyle miêdzy
zdaniami, co funkcjami zdaniowymi. Funkcje zdaniowe jako takie s¹ wyra¿eniami beztreciowymi, które mog¹ przyj¹æ dwie wartoci logicznej. Wype³nienie ich
treci¹ polega na zast¹pieniu zmiennych zdaniowych zdaniami prostymi. Taka
interpretacja logiki formalnej k³adzie wyrany nacisk na formaln¹ poprawnoæ
systemu logicznego i wolna jest od interpretacji zwi¹zanych z pytaniem, do jakich grup wypowiedzi siê odnosi. Odpowied na pytanie o sposób rozumienia
wyra¿eñ wartociuj¹cych mo¿na odnaleæ w jego odczytach czy referatach. Cze¿owski wykazywa³ w nich, ¿e wartoci powstaj¹ przy nastawieniu wartociuj¹cym podmiotu do przedmiotu i wprawdzie nie dodaj¹ nic do opisu przedmiotu,
to jednak przys³uguje im prawdziwoæ i fa³szywoæ w sensie logicznym. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e s¹ one sposobami bycia przedmiotów, czyli modi entis31.
W ten sposób nawi¹zywa³ do redniowiecznej teorii transcendentaliów. Dziêki
temu mo¿liwa jest teoria formalna, któr¹ mo¿na nazwaæ logik¹ dóbr32.
Logika dóbr jest teori¹, która opisuje z³o¿one zale¿noci miêdzy ró¿nego
rodzaju wyra¿eniami wartociuj¹cymi. Ich podstaw¹ s¹ tzw. oceny jednostkowe,
w których przedmiotem oceny jest b¹d indywidualny przedmiot, b¹d te¿ przedmiot pojêcia ogólnego. Oceny takie s¹ prawdziwe lub fa³szywe. Ich prawdziwoæ
lub fa³szywoæ nie mo¿e byæ jednak dowiedziona, tak jak nie dowodzi siê prawdziwoci lub fa³szywoci wyra¿eñ spostrze¿eniowych. Ich prawdziwoæ lub fa³szywoæ mo¿e byæ co najwy¿ej stwierdzona. Oceny takie mog¹ byæ podstaw¹
dalszych uogólnieñ prowadz¹cych do ustalenia kryteriów oceny33.
Nie ma tutaj potrzeby rozwijania ca³ej koncepcji Cze¿owskiego34. Powy¿sze
uwagi wystarczaj¹ do wykazania, ¿e w jego ujêciu zdania wartociuj¹ce s¹ wypowiedziami, które posiadaj¹ wartoæ logiczn¹ prawdy lub fa³szu. Dziêki temu
mo¿liwe jest przeprowadzanie na nich operacji logicznych, takich jak dowodzenia czy wnioskowanie.

30 Tak¹ drogê wybra³ te¿ Twardowski, wskazuj¹c, ¿e wypowiedzi subiektywne nale¿y zawsze zrelatywizowaæ do osoby, która je wypowiada, a wtedy s¹ one prawdziwe lub fa³szywe.
Zob. K. Twardowski, O tak zwanych prawdach wzglêdnych, s. 323325.
31 T. Cze¿owski, Czym s¹ wartoci (wprowadzenie do dyskusji), (w:) idem, Pisma z etyki
i teorii szczêcia, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1989, s. 117119.
32 T. Cze¿owski, O formalnym pojêciu wartoci, (w:) ibidem, s.121129.
33 T. Cze¿owski, Etyka jako nauka empiryczna, (w:) ibidem, s. 5961.
34 Szerzej o niej pisze D. £ukasiewicz w: Filozofia Tadeusza Cze¿owskiego, Bydgoszcz
2002, s. 261344.
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Wartoci i normy a zdania. Ziembiñski
Zagadnienie wypowiedzi wartociuj¹cych i normatywnych w polskich podrêcznikach zosta³o oddzielnie potraktowane dopiero w Logice praktycznej Zygmunta Ziembiñskiego. Praca ta zas³uguje na szczególne wyró¿nienie  jej pierwsze wydanie ukaza³o siê w roku 1956 i przez blisko 50 lat doczeka³o siê
25 wydañ, w trakcie których dokonano te¿ wielu poprawek treciowych. Wprawdzie skierowana jest ona g³ównie do studentów prawa, to jednak daje orientacjê
o najwa¿niejszych osi¹gniêciach w ka¿dej z dyscyplin logicznych  od semantyki do metodologii.
Jeden z rozdzia³ów Logiki praktycznej powiêcony jest interesuj¹cemu mnie
zagadnieniu. Rozdzia³ ten w wydaniach IX oraz XVII zosta³ w sposób istotny
wzbogacony i rozbudowany, jednak¿e zasadnicze twierdzenia pozosta³y niezmienione35. Zacznijmy od okrelenia zdania:
Zdanie w sensie logicznym jest to wyra¿enie, które na gruncie regu³ danego jêzyka jednoznacznie stwierdza, ¿e tak a tak jest albo ¿e tak a tak nie jest, a co za tym idzie  wyra¿enie, o którym mo¿na trafnie powiedzieæ, ¿e jest fa³szywe albo ¿e jest prawdziwe.36

Wartoæ logiczna zdania jest obiektywna, niezmienna i ma zwi¹zek ze stwierdzaniem pewnych faktów.
Obok wypowiedzi o faktach czêæ wypowiedzi ma charakter oceniaj¹cy. St¹d
te¿ wstêpne okrelenie, ¿e wypowiedzi takie wyra¿aj¹ emocjonalne, uczuciowe
ustosunkowanie siê do danego stanu rzeczy37. W wydaniu XXIV definicja ta
zosta³a sprecyzowana:
Prze¿yciem oceny czego nazywamy czyje prze¿ycie aprobaty czy dezaprobaty jakiego stanu
rzeczy czy zdarzenia faktycznie zachodz¹cego albo tylko wyobra¿onego sobie przez tê osobê.38

Obie definicje wskazuj¹, ¿e ocena jest wyrazem pewnego subiektywnego stosunku do rzeczy. Wypowiedziom oceniaj¹cym mo¿na nadaæ dwojak¹ interpretacjê. Po pierwsze, potraktowaæ je jako opis rzeczywistoci i wtedy nie s¹ one ani
prawdziwe, ani fa³szywe, poniewa¿ niczego nie opisuj¹; mog¹ byæ co najwy¿ej
szczere lub nieszczere. Po drugie, mo¿na je potraktowaæ jako wyraz ocen, np.
zdanie: Ten przedmiot mi siê podoba jest przyk³adem oceny zasadniczej, która bêdzie prawdziwa lub fa³szywa, je¿eli jej przedmiotem odniesienia uczyniæ nie
jakie w³asnoci przedmiotu, ale odczucia mówi¹cego. Tak¹ ujêt¹ ocenê mo¿na
nazwaæ ocen¹ zasadnicz¹. Obok tego mo¿na jeszcze wyró¿niæ oceny instrumen35 Zob. Z. Ziembiñski, Logika praktyczna, wyd. II, Poznañ 1958, s. 93105; wyd. X, Warszawa 1975, s. 9; wyd. XXIV, Warszawa 2001, s. 11, s. 102120 (w dalszej czêci artyku³u
opieram siê przede wszystkim na wydaniu XXIV, chyba ¿e zaznaczy³em inaczej).
36 Ibidem, s. 57.
37 Z. Ziembiñski, Logika praktyczna, wyd. II, s. 101.
38 Z. Ziembiñski, Logika praktyczna, wyd. XXIV, s. 102.
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talne. Stwierdzaj¹ one odpowiednioæ jakiego rodka do osi¹gniêcia celu wed³ug posiadanej przez nas wiedzy o zwi¹zkach przyczynowo-skutkowych. S¹
wiêc prawdziwe lub fa³szywe39. Wyra¿enia oceniaj¹ce mog¹ byæ te¿ czêci¹ innych wyra¿eñ i wtedy maj¹ charakter mieszany. np. zdanie murowany budynek
jest ³adny stwierdza dwie rzeczy  pewne cechy budynku (jest murowany, a to
mo¿e byæ prawd¹ lub fa³szem logicznym) i stosunek do niego. Z kolei czyste
wypowiedzi oceniaj¹ce typu: Ach, jak ³adnie! niczego nie opisuj¹ i s¹ wypowiedzi¹ o charakterze czysto oceniaj¹cym40. Przy czym oceny mo¿na obiektywizowaæ, np. stwierdzaj¹c, ¿e jaki budynek jest ³adny, mo¿na mieæ na myli
albo ocenê zasadnicz¹, albo te¿ zgodnoæ jakiego budynku z ustalonymi wczeniej kanonami piêkna. W tym drugim wypadku oceny s¹ prawdziwe lub fa³szywe. Taka wypowied nabiera jednak innego sensu, jest bowiem wypowiedzi¹
o czyich wypowiedziach, ma bowiem sens taki, ¿e ten budynek podoba siê wyranej wiêkszoci ludzi w danym rodowisku artystycznym.
Ziembiñski dostrzega ró¿ne uwik³ania ocen oraz to, ¿e jêzyk, w szczególnoci jêzyk potoczny, nie jest wolny od pewnego zabarwienia emocjonalnego, które sprawia, ¿e wypowiedzi opisowe nabieraj¹ sensu wartociuj¹cego. Wyra¿enie
koñ jest obojêtne emocjonalne, rumak  pozytywne, szkapa  negatywne.
Nadto sposób wyra¿ania siê mo¿e budowaæ te¿ emocjonalny sens wypowiedzi.
Wreszcie bywa tak, ¿e wyra¿enia oceniaj¹ce pe³ni¹ tylko pozornie tak¹ rolê, poniewa¿ w gruncie rzeczy maj¹ charakter opisowy, np. zdanie: ten klucz jest dobry mo¿e oznaczaæ zdanie: ten klucz pasuje do tego zamka. Jednoczenie na
uwagê zas³uguje to, ¿e prawdziwoæ lub fa³szywoæ ocen zawsze wymaga jakiego punktu odniesienia. W przypadku ocen emocjonalnych brak takiego punktu
uniemo¿liwia okrelenie ich wartoci logicznej, ale z kolei pojawienie siê takiego punktu, np. w formie odniesienia zbiorowego, ju¿ to umo¿liwia.
Podobnie jak wyra¿enia wartociuj¹ce, normy nie s¹ zdaniami w sensie logicznym, poniewa¿ niczego nie opisuj¹. Mog¹ to byæ wyra¿enia swoistego rodzaju, poniewa¿ mog¹ mieæ np. charakter performatywny, który wyra¿a akt ustanawiania normy albo pewnego stanu rzeczy. S¹ one podobne do ocen, ale
zawieraj¹ wskazanie co do przysz³ego postêpowania. Mo¿na im nadaæ tak¹ interpretacjê, która bêdzie sugerowaæ prawdziwoæ lub fa³szywoæ normy, ale interpretacja taka ma charakter jêzykowy. Pytaj¹c, czy X powinien Y, pytamy bowiem: czy norma X zobowi¹zuje X do zrobienia Y. W takim wypadku odpowied
jest prawdziwa lub fa³szywa. W sensie cis³ym nie maj¹ one wartoci logicznej.
Nie s¹ wiêc zdaniami41.

39
40
41

Ibidem.
Ibidem, s. 105.
Ibidem, s. 106110.
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Podsumowanie
Uczniowie Twardowskiego: £ukasiewicz, Kotarbiñski, Cze¿owski, Ajdukiewicz, byli autorami uznanych podrêczników do logiki. Prace tego typu maj¹
szczególny charakter, poniewa¿ przekazywaæ maj¹ wiedzê uznan¹, prawomocn¹
i fundamentaln¹ dla danej dziedziny nauki. Dlatego zestawi³em uwagi tych autorów na temat podstawowego pojêcia w logice formalnej, jakim jest s¹d lub
zdanie. W szczególnoci interesowa³o mnie, na ile wyra¿enia wartociuj¹ce
i normatywne w ujêciu tych uczonych s¹ zdaniami.
Pocz¹tkowo podstawow¹ jednostk¹ logiki formalnej by³ s¹d, który zosta³
zast¹piony zdaniem. Ró¿nica miêdzy nimi jest znacz¹ca. S¹dy dopuszcza³y
jako logiczne zdania wartociuj¹ce i normatywne, gdy¿ w swej treci ³¹cz¹ zarówno treci przedmiotowe, jak i podmiotowe42. Natomiast zdania, zw³aszcza
ujête nominalistycznie, takie treci mog¹ wykluczaæ. Jednoczenie wzrasta³a
wiadomoæ, ¿e logika formalna dostarcza tylko systemu formalnego, nie ograniczaj¹c mo¿liwoci jego zastosowania  ostatecznie, co jest, a co nie jest zdaniem, okazuje siê zagadnieniem pozalogicznym w tym sensie, ¿e logiczna interpretacja zak³ada tylko, ¿e podstawowa jednostka w logice formalnej przyjmuje
dwie wartoci logiczne. Tego, czy zdania wartociuj¹ce s¹ objête wartociami
prawdy lub fa³szu, logika formalna nie rozstrzyga. wiadomoæ tego stanu rzeczy to jedno z kluczowych osi¹gniêæ polskiej szko³y logicznej, w której wyranie twierdzono, ¿e uprawianie logiki nie jest mo¿liwe bez pewnych rozstrzygniêæ
filozoficznych, ale rozstrzygniêcia te nie maj¹ wiêkszego znaczenia dla podstaw
formalnych logiki43.
Definicja zdania czyni otwart¹ sprawê traktowania wyra¿eñ oceniaj¹cych
i normatywnych. Czêæ autorów (£ukasiewicz, Cze¿owski, Ajdukiewicz) zupe³nie pomija te zagadnienia w podrêcznikach, inni  jak Kotarbiñski czy Ziembiñski  podejmuj¹c je wskazuj¹, ¿e przynajmniej w pewnym zakresie wyra¿enia
oceniaj¹ce lub normatywne mog¹ byæ prawdziwe lub fa³szywe, a wobec tego logika formalna nie wyklucza ich ze swojego zakresu. Rozstrzygniêcia takie maj¹
wyran¹ inspiracjê antysubiektywistyczn¹, czemu wyraz dawa³ przede wszystkim
Cze¿owski w swoich odczytach. Wczeniej pogl¹d taki g³osi³ Twardowski. Równie¿ u Kotarbiñskiego mo¿na odnaleæ takie motywy, mimo ¿e nie podejmuje on
problemów, które z tezy o wartoci logicznej wyra¿eñ wartociuj¹cych mog¹
wynikaæ.
Wyra¿enia wartociuj¹ce mog¹ pe³niæ nastêpuj¹ce funkcje. Po pierwsze,
mog¹ mieæ taki charakter wartociuj¹cy tylko pozornie (ten klucz jest dobry),
42 E. Paczkowska-£agowska, Psychika i poznanie. Epistemologia K. Twardowskiego, Warszawa 1980, s. 208209.
43 R. Murawski, Filozofia matematyki i logiki w Polsce miêdzywojennej, Toruñ 2011,
s. 240253.
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a w rzeczywistoci s¹ to wypowiedzi opisowe. Po wtóre wypowiedzi takie mog¹
mieæ charakter mieszany i obok ocen zawieraæ te¿ elementy opisowe. Mo¿e te¿
byæ tak, ¿e ich charakter oceniaj¹cy zwi¹zany jest z wyranym punktem odniesienia. Istnienie tego punktu odniesienia, np. pewnego kanonu piêkna, sprawia,
¿e wypowiedzi takie równie¿ mog¹ byæ ujmowane w kategoriach prawdy i fa³szu. Po trzecie, w przypadku ocen i norm utylitarnych wypowiedzi takie zachowuj¹ zwi¹zek z wiedz¹ naukow¹. Przy aktualnym stanie wiedzy i znaj¹c pewne
zale¿noci przyczynowo-skutkowe, mo¿na argumentowaæ za tym, ¿e dany rodek
prowadzi do za³o¿onego celu, a wobec tego oceniaæ, czy jest stosownie do niego
dobrany, czy nie. Takie za ujêcie sprawia, ¿e wypowiedzi oceniaj¹ce i normatywne s¹ w³¹czone w przedmiot zainteresowañ logiki. Po czwarte wypowiedzi wartociuj¹ce mog¹ wyra¿aæ subiektywny stosunek do rzeczy. Oceny emocjonalne
i normy w³aciwe definicji zdania nie spe³niaj¹ i jako takie nie podlegaj¹ wartociowaniu logicznemu. Dlatego wartoci i normy mog¹ byæ ujête z punktu widzenia logiki formalnej tylko w ograniczonym zakresie, jak to wykazywali Kotarbiñski i Ziembiñski.
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Streszczenie

Abstract

W artykule autor rozwa¿a koncepcje kontinuum oparte na intuicji stworzone przez
Giusseppe Veronesa, Paula du Bois-Reymond,
Franza Brentano, Charlesa Sandersa Peirca
i Henriego Poincarego w odpowiedzi na idee
arytmetycznego kontinuum Richarda Dedekinda i Georga Cantora. Stara siê znaleæ wspólny
czynnik, który ³¹czy pojêcia intuicyjnego kontinuum u¿yte przez wspomnianych matematyków
i filozofów.

The subjects of consideration in this article are intuition-based conceptions of continuity;
the conceptions created by Giusseppe Veronese, Paul du Bois-Reymond, Franz Brentano,
Charles Sanders Peirce and Henri Poincare in
response to Richard Dedekind and Georg Cantors ideas of arithmetical continuity. The author tries to find a common factor in the notions of the intuitive continuity used by the
mentioned mathematicians and philosophers.

Dynamiczny rozwój rachunku ró¿niczkowego w XVIII wieku nie zmieni³ faktu, ¿e pojêcia le¿¹ce u jego podstawy mia³y charakter intuicyjny i brakowa³o im
cis³ych definicji, co czyni³o rachunek ró¿niczkowy podatnym na krytykê m.in.
ze strony Georgea Berkeleya1. Wobec takiego stanu rzeczy XIX-wieczni matematycy zaczêli przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do precyzyjnego ujmowania rozwa¿anych zagadnieñ. Do wiod¹cych przedstawicieli tego nurtu zalicza³ siê Karl
1 Por. G. Berkeley, The Analyst, or a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician,
Wherein It Is Examined whether the Object, Principles, and Inferences of the Modern Analysis
Are More Distinctly Conceived, or More Evidently Deduced, than Religious Mysteries and Points of Faith, (w:) W. Ewald (ed.), From Kant to Hilbert: A Source Book in the Foundations of
Mathematics, vol. I, Oxford University Press, Oxford 2005. s. 6292.
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Weierstrass, który postawi³ sobie za cel arytmetyzacjê analizy matematycznej
oraz odrzucenie intuicji czasowo-przestrzennej jako elementu wspó³tworz¹cego
jej fundamenty2. ladami Weierstrassa poszli Richard Dedekind i Georg Cantor.
Jednym z g³ównych pojêæ, które ich zdaniem wymaga³y ucilenia, by³o pojêcie
kontinuum.
W pracy Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre Georg Cantor zauwa¿a, ¿e pojêcie kontinuum, pomimo odgrywania przez wieki wa¿nej roli
w nauce, nigdy nie doczeka³o siê jasnej i cis³ej definicji. Przyczyni³o siê to do
nieporozumieñ oraz nierozstrzygalnych sporów. Zdaniem twórcy teorii mnogoci, pojêcie kontinuum nie wywodzi siê z czasowo-przestrzennych intuicji, lecz
jest osi¹gane w ramach badañ czysto matematycznych, przez co posiada bardziej
fundamentalny i ogólny charakter. Dopiero po wypracowaniu abstrakcyjnego
pojêcia kontinuum mo¿liwe staje siê zrozumienie szczególnego przypadku ci¹g³oci przynale¿¹cej czasowi i przestrzeni3.
Zaanga¿owanie siê Dedekinda w arytmetyzacjê analizy datuje siê od 1858 r.,
gdy prowadzi³ on wyk³ady z podstaw rachunku ró¿niczkowego na politechnice
w Zurychu. Zwróci³ wówczas uwagê na praktykê wprowadzania elementarnych
pojêæ tej¿e dziedziny matematyki poprzez odwo³ywanie siê do intuicji i wyobra¿eñ geometrycznych. Nie zaprzecza³, ¿e metoda ta jest przydatna w procesie nauczania. Doszed³ jednak do wniosku, i¿ rachunek ró¿niczkowy nie powinien
opieraæ siê na fundamentach, które s¹  jego zdaniem  nienaukowe i pozbawione cis³oci nale¿ytej naukom matematycznym. Postanowi³ sformu³owaæ podstawy rachunku ró¿niczkowego w rygorystyczny i czysto arytmetyczny sposób4.
Podobnie jak Cantor, g³osi³, ¿e badanie w³asnoci czasu i przestrzeni jest prowadzone w oparciu o pojêcia i koncepcje, które zosta³y wytworzone wczeniej
przez intelekt i stanowi¹ logiczne konstrukcje. Do pojêæ tych nale¿y w szczególnoci liczbowe kontinuum5.
W koncepcjach Cantora i Dedekinda kontinuum zosta³o powi¹zane ze zbiorem liczb rzeczywistych. Twierdzili oni, ¿e system tych liczb w sposób adekwatny oddaje naturê ka¿dego kontinuum. Przekonanie to wyra¿a siê w tzw. aksjomacie Cantora-Dedekinda, który g³osi, ¿e istnieje izomorfizm pomiêdzy liczbami
2

Por. J.L. Bell, The Continuous and the Infinitesimal in Mathematics and Philosophy, Polimerica, Mediolan 2006. s. 149.
3 Por. G. Cantor, Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, (w:) E. Zermelo
(Hrsg.), Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts. Mit erläuternden Anmerkungen sowie mit Ergänzungen aus dem Briefwechsel Cantor-Dedekind, Springer-Verlag, Berlin 1932, s. 190192.
4 Por. R. Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen (fragment), (w:) Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych, prze³. R. Murawski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ
2003, s. 152153.
5 Por. R. Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen?, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag,
Brunszwik 1961, s. IIIIV.
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rzeczywistymi (tworz¹cymi kontinuum arytmetyczne) a punktami linii (tworz¹cymi kontinuum geometryczne)6.
Zdaniem Buckleya, kontinua Dedekinda i Cantora cechuje kompozycyjna ci¹g³oæ (compositional continuity), choæ s¹ z³o¿one z nieci¹g³ych elementów, czyli punktów. Owe czêci sk³adowe s¹ logicznie pierwotne wzglêdem kontinuum
jako ca³oci. B³êdem, który pope³nili Dedekind i Cantor, jest uznanie, i¿ punkty
 narzêdzia s³u¿¹ce jedynie do mierzenia, dzielenia i manipulowania czêciami
kontinuum  s¹ rzeczywistymi czêciami sk³adowymi ci¹g³ych obiektów7.
W odpowiedzi na d¹¿enie zwolenników arytmetyzacji do nadania pojêciu
kontinuum cis³ej, wyra¿onej w sposób arytmetyczny postaci pojawi³y siê koncepcje kontinuum zwi¹zanego nieroz³¹cznie z intuicj¹, kontinuum, które ma
prawdziwie niedyskretny charakter i na mocy swojej natury nie mo¿e zostaæ zredukowane do elementów nieci¹g³ych. Koncepcje takie sformu³owali m.in.: Luitzen Brouwer, Giusseppe Veronese, Paul du Bois-Reymond, Franz Brentano,
Charles Sanders Peirce i Henri Poincare.

Luitzen Brouwer
Luitzen Brouwer znany jest jako twórca intuicjonizmu  jednego z g³ównych,
obok formalizmu i logicyzmu, kierunków w filozofii matematyki, które ukszta³towa³y siê na pocz¹tku XX wieku. Ten holenderski matematyk okrela³ mianem intuicjonizmu filozofiê matematyki Kanta, w ramach której wywodzi siê pojêcia arytmetyczne i geometryczne z apriorycznych form zmys³owoci czasu i przestrzeni.
Sw¹ filozofiê nazwa³ neointuicjonizmem. W odró¿nieniu od myliciela z Królewca Brouwer odrzuca³ apriorycznoæ przestrzeni i za podstawowe ród³o pojêæ
i metod matematyki uznawa³ pierwotn¹ intuicjê czasu, wywodz¹c¹ siê z dowiadczanego przez cz³owieka rozpadania siê przemijaj¹cych momentów na dwa jakociowo odmienne elementy, z których jeden ustêpuje miejsca drugiemu i jednoczenie jest zachowywany w pamiêci. Tak dowiadczany czas jest po³¹czeniem tego,
co dyskretne (ka¿dy moment stanowi pewn¹ ca³oæ, która jest odró¿nialna od innych momentów) i tego, co ci¹g³e (sekwencja momentów czasowych jest tworzona
z arbitralnie wybranej wieloci fenomenów, nie jest mo¿liwe wskazanie momentów
podstawowych konstytuuj¹cych czasowe kontinuum)8. Na podstawie pierwotnej
intuicji czasu uformowana zostaje ogólniejsza intuicja liniowego kontinuum:
6 Por. P. Ehrlich, Wstêp (do:) Real Numbers, Generalizations of the Reals, and Theories of
Continua, Kluwer Academic Publishers, Dordlecht  Boston  Londyn 1994, s. VIII.
7 Por. B.J. Buckley, The Continuity Debate: Dedekind, Cantor, du Bois-Reymond and Peirce on Continuity and Infinitesimals, Docent Press, Boston 2012, s. 154.
8 Por. L.E.J. Brouwer, Collected Works, vol. I: Philosophy and Foundations of Mathematics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1975, s. 17.
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W koñcu ta podstawowa intuicja matematyki, w której jednoczy siê to, co po³¹czone i to, co
rozdzielone, to, co spójne i to, co dyskretne prowadzi bezporednio do powstania intuicji liniowego kontinuum, tzn. [intuicji] tego, co pomiêdzy, czego nie mo¿na wyczerpaæ przez wstawianie nowych elementów i co w zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ traktowane jedynie jako kolekcja jednostek.9

Kontinuum dane w pierwotnej matematycznej intuicji jest ca³oci¹, której nie
mo¿na skonstruowaæ poprzez wskazanie i z³o¿enie wszystkich wchodz¹cych
w jego sk³ad punktów10, gdy¿ ka¿dy ich zbiór (podobnie jak zbiór dowiadczanych momentów czasu) ma niefundamentalny i przygodny charakter.

Giuseppe Veronese
W³oski matematyk Giuseppe Veronese sprzeciwia³ siê traktowaniu arytmetyki jako podstawy rozpatrywania zagadnieñ geometrycznych, takich jak ci¹g³oæ
liniowa. Jego zdaniem do zrozumienia, czym jest kontinuum, nie jest potrzebna
definicja matematyczna, gdy¿ ujmuje siê je w sposób intuicyjny  jako wspóln¹
cechê takich przedmiotów, jak np. czas i linia prosta. Ogólne pojêcie kontinuum
otrzymuje siê na drodze abstrakcji od cech szczegó³owych takich obiektów11.
Wed³ug Veronesea kontinuum mo¿na rozk³adaæ wy³¹cznie na wielkoci relatywnie niepodzielne. Wielkoci takie s¹ nierozk³adalne jedynie z punktu widzenia
przyjêtej arbitralnie metody podzia³u. W³asnoæ ta odnosi siê zarówno do ci¹g³oci konkretnych obiektów, np. czasu (natura wielkoci niepodzielnej zale¿y
w takim przypadku od dok³adnoci narzêdzi obserwacyjnych), jak i do ci¹g³oci
rozpatrywanej abstrakcyjnie (wówczas wielkoæ niepodzielna jest warunkowana
procedur¹, w zgodzie z któr¹ dokonuje siê podzia³u).
Kontinuum nie mo¿e sk³adaæ siê z punktów matematycznych, gdy¿ s¹ one
absolutnie niepodzielne, absolutnie nierozk³adalne. Punkty s¹ dla Veronesea co
najwy¿ej znacznikami miejsc, w których ³¹cz¹ siê ró¿ne kontinua. S¹ one jedynie osadzane w kontinuum poprzez operacje umys³owe. Nie wchodz¹ jednak
w sk³ad ¿adnej ci¹g³oci. Przyk³adem tego jest punkt, w którym stykaj¹ siê dwa
odcinki linii o ró¿nych kolorach, np. bia³ym i czerwonym. Ka¿da czêæ linii jest
pomalowana na jeden z tych kolorów. Punkt, w którym spotykaj¹ siê ró¿nobarwne czêci, nie mo¿e byæ ani bia³y, ani czerwony, w przeciwnym razie musia³by
nale¿eæ do jednego z tych dwóch odcinków i nie by³by miejscem ich zetkniêcia.
Musi on wiêc znajdowaæ siê poza lini¹12.
9

s. 295.
10
11
12

L.E.J. Brouwer, Intuicjonizm i formalizm, (w:) Filozofia matematyki. Antologia...,
Por. L.E.J. Brouwer, op. cit., s. 45.
Por. J.L. Bell, op. cit., s. 196197.
Por. ibidem, s. 198.
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Stwierdzenie Veronesea, ¿e zwi¹zek pomiêdzy liniowym zbiorem punktów,
którym odpowiadaj¹ liczby rzeczywiste, a kontinuum liniowym ma jedynie arbitralny charakter oraz jego pogl¹dy na temat wielkoci nieskoñczenie ma³ej wywo³a³y gwa³town¹ krytykê ze strony Georga Cantora13. Twórca teorii mnogoci uwa¿a³, ¿e jego koncepcje odpowiadaj¹ prawdziwej naturze zbiorów i liczb. Nie
mo¿e byæ mowy o dowolnoci w formu³owanych przez niego twierdzeniach.

Paul du Bois-Reymond
Niemiecki matematyk i fizyk Paul du Bois-Reymond zainteresowa³ siê tematem stosunku teorii matematycznych do wiata fizycznego i natury samej wiedzy matematycznej w nastêpstwie w³asnej praktyki stosowania matematyki
w badaniach fizycznych. Rozwa¿aj¹c pochodzenie podstawowych pojêæ matematyki, uzna³, ¿e nie maj¹ one cis³ego charakteru, lecz wywodz¹ siê z intuicji. Mia³
nadziejê, ¿e jej zbadanie doprowadzi do ukszta³towania solidniejszych fundamentów nauk matematycznych.
W pracy Die allgemeine Functionentheorie Bois-Reymond wyró¿ni³ dwa filozoficzne podejcia do matematyki: idealistyczne i empiryczne14. Ka¿de z nich
jest ród³em ca³kowicie odmiennych intuicji, na których opieraj¹ siê takie matematyczne pojêcia, jak wielkoæ nieskoñczenie ma³a, ci¹g³oæ linii geometrycznej czy zwi¹zek miêdzy kontinuum geometrycznym a kontinuum liczbowym15.
Zdaniem Bois-Reymonda, ka¿da osoba, która zajmuje siê matematyk¹, w swych
rozwa¿aniach polega czêciowo na intuicjach idealistycznych, a czêciowo na
intuicjach empirycznych. Wzajemne mieszanie siê tych przeciwstawnych sobie
pr¹dów jest przyczyn¹ trudnoci w cis³ym wyjanieniu podstawowych pojêæ
matematycznych.
Podejcie idealistyczne wi¹¿e siê z uznaniem obiektów idealnych za przedmiot badañ matematycznych. Do obiektów tych zaliczaj¹ siê m.in. idealne figury geometryczne. Przedmioty te nie musz¹ posiadaæ ¿adnych odpowiedników
w wiecie zmys³owych, gdy¿ warunkiem ich istnienia jest wy³¹cznie zadoæuczynienie okrelonym kryteriom logicznym.
Podejcie empiryczne neguje istnienie tych obiektów matematycznych, które
nie daj¹ siê zredukowaæ do przedmiotów zmys³owego dowiadczenia ani nie s¹
z tymi przedmiotami w ¿aden sposób zwi¹zane. Zgodnie ze stanowiskiem empirycznym pocz¹tkiem matematyki s¹ dane wyabstrahowane z percepcji zmys³owej.
13 Por. J.W. Dauben, Georg Cantor. His Mathematics and Philosophy of the Infinite, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1990, s. 233236.
14 Por. P. Du Bois-Reymond, Die allgemeine Functionentheorie, Verlag der H. Lauppschen
Buchhandlung Tubingen 1882, s. 3.
15 Por. B.J. Buckley, op. cit., s. 89.
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Abstrakcja ta ma swe granice  mo¿e byæ prowadzona jedynie w takiej mierze,
w jakiej otrzymywane w jej wyniku obiekty zachowuj¹ ³¹cznoæ z dowiadczeniem. Zadaniem nauk matematycznych, wed³ug podejcia empirycznego, jest ilociowe wyjanienie w³asnoci wiata fizycznego. St¹d te¿ empiryzm uznaje jedynie obiekty mo¿liwe fizycznie, w odró¿nieniu od idealizmu, w ramach którego
sama mo¿liwoæ logiczna jest wystarczaj¹cym warunkiem, aby staæ siê pe³nomocnym przedmiotem badañ.
Empirysta nie uznaje istnienia matematycznego kontinuum liniowego ani
liczbowego. Obiekty takie musia³yby sk³adaæ siê z aktualnie nieskoñczenie wielu elementów. Pojêcie ci¹g³oci, podobnie jak pojêcie nieskoñczonoci aktualnej,
nie wywodzi siê z dowiadczenia i nie mo¿e zostaæ do niego zredukowane.
W podejciu empirycznym odrzucone zostaj¹ takie obiekty, jak bezwymiarowy
punkt czy jednowymiarowa linia. Linia geometryczna posiada pewn¹ gruboæ,
która mo¿e byæ dowolnie ma³a, jednak zawsze musi byæ wiêksza od zera. Nie
istnieje bowiem ¿aden przedmiot percepcji zmys³owej, który mia³by zerowy rozmiar. Linia geometryczna sk³ada siê ponadto z punktów o niezerowych wymiarach, których rozci¹g³oæ równa siê gruboci linii. Na podstawowym poziomie
linia posiada wiêc nieci¹g³y charakter16.
Wed³ug podejcia idealistycznego, kontinuum istnieje. Nie jest ono redukowalne do tego, co dyskretne. Nie sk³ada siê z punktów, które  jako obiekty bezwymiarowe  nie mog¹ wytworzyæ rozci¹g³oci. Punkty s¹ jedynie nienale¿¹cymi do linii instrumentami s³u¿¹cymi do jej podzia³u. Gdy kontinuum zostaje
podzielone na nieskoñczenie wiele czêci, rezultatem nie jest mnogoæ punktów,
lecz nieskoñczona iloæ infinitezymalnych odcinków17.
Infinitezymalne odcinki s¹ wielkociami niearchimedesowymi, tzn. pomimo
¿e s¹ wielkociami niezerowymi, po³¹czenie jakiejkolwiek skoñczonej ich liczby nigdy nie utworzy skoñczonego odcinka. Poza tym dwa skoñczone odcinki
ró¿ni¹ce siê nieskoñczenie ma³¹ d³ugoci¹ s¹ równe. Staj¹ siê one nierówne dopiero, gdy ró¿ni¹ siê skoñczon¹ wielkoci¹. Skoñczony odcinek nie zmienia siê
równie¿, gdy zostaje do niego dodany lub odjêty odcinek infinitezymalny. Odcinki takie tworz¹ kontinuum i s¹ jednoczenie jego lustrzanymi odbiciami, posiadaj¹ takie same cechy jak ca³oæ, której s¹ elementami.

Henri Poincare
Wybitny francuski matematyk Henri Poincare dokona³ rozró¿nienia pomiêdzy kontinuum matematycznym a kontinuum fizycznym. Kontinuum matematyczne to wytworzony przez cz³owieka uk³ad symboli, w ramach którego usuwa16
17

Por. ibidem, s. 102103.
Por. J.L. Bell, op. cit., s. 194195.
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ne s¹ sprzecznoci zwi¹zane z postrzeganym zmys³owo fizycznym kontinuum.
Sprzecznoæ taka ujawnia siê np. przy próbie samodzielnego porównania wagi
trzech ciê¿arków: 10-gramowego ciê¿arka A, 11-gramowego ciê¿arka B oraz
12-gramowego ciê¿arka C. Ró¿nica pomiêdzy wag¹ ciê¿arków A i B jest nieodczuwalna dla cz³owieka. Podobnie osoba wa¿¹ca w d³oniach ciê¿arki B i C nie
dostrze¿e pomiêdzy nimi ¿adnej ró¿nicy. Mo¿e wiêc uznaæ, ¿e ciê¿arek A wa¿y
tyle samo, co ciê¿arek B, a ciê¿arek B wa¿y tyle samo, co ciê¿arek C. Gdy jednak spróbuje zwa¿yæ ciê¿arki A i C, których waga ró¿ni siê w dwukrotnie wiêkszym stopniu, bêdzie w stanie dostrzec, ¿e ciê¿arek A jest l¿ejszy. Odczuwane
przez osobê dokonuj¹c¹ pomiaru zale¿noci pomiêdzy wagami ciê¿arków, mog¹
zostaæ przedstawione przy pomocy wzorów:
A = B, B = C, A < C
Powy¿sze wzory oddaj¹, zdaniem Poincarego, istotê postrzeganego zmys³owo fizycznego kontinuum18. Zawieraj¹ one jednak sprzecznoæ, gdy¿ A, jako
równe z B, powinno byæ te¿ równe z C, tymczasem jest mniejsze od C. Wyrugowanie takich trudnoci stanowi zadanie kontinuum matematycznego, u którego
podstaw le¿y zbiór liczb rzeczywistych:
Continuum, tak rozumiane [matematycznie], jest tylko zbiorem indywiduów, uszeregowanych
w pewnym porz¹dku; jest ich wprawdzie nieskoñczenie wiele, lecz ka¿de jest zewnêtrzne
wzglêdem innych. Nie odpowiada to zwyk³emu pojmowaniu, przypuszczaj¹cemu miêdzy elementami, stanowi¹cemi continuum, pewn¹ ³¹czniê wewnêtrzn¹ tworz¹c¹ z nich ca³oæ, w której nie punkt istnieje przed lini¹ lecz linia przed punktem. Ze s³ynnej formu³y: »continuum jest
to jednoæ w mnogoci«  pozosta³a tylko mnogoæ, jednoæ znik³a. Niemniej wszak¿e analitycy maj¹ zupe³n¹ s³usznoæ, gdy okrelaj¹ swoje continuum w sposób wskazany powy¿ej, bo
takie w³anie jest przedmiotem ich rozumowañ od czasu, gdy w rozumowaniach tych zaczêli
skwapliwie przestrzegaæ cis³oci. Wystarcza to, bymy zdali sobie sprawê z tego, ¿e prawdziwe
continuum matematyczne jest czym zupe³nie innym ni¿ continuum fizyków oraz metafizyków.19

Charles Sanders Peirce
Pojêcie ci¹g³oci odgrywa wa¿n¹ rolê równie¿ w metafizyce Charlesa Sandersa Peircea. Wed³ug amerykañskiego filozofa rzeczywistoæ ewoluuje zgodnie z trzema zasadami: tychizmu, agapizmu i synechizmu. Zgodnie z zasad¹ tychizmu wiat nie jest w pe³ni determinowany przez okrelone prawa. Jego rozwój
³¹czy siê z doz¹ przypadku i spontanicznoci. Zasada agapizmu g³osi z kolei, ¿e
si³¹ napêdow¹ ewolucji nie jest rywalizacja i walka, lecz mi³oæ, troska i goto18 H. Poincare, Nauka i hypoteza, prze³. M.H. Horwitz, G. Centnerszwer i S-ka, Warszawa
1908, s. 2122.
19 Por. ibidem, s. 2425.
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woæ powiêcenia swego istnienia przez poszczególne byty dla dobra ogó³u
i wzrostu jego doskona³oci. Synechizm w koñcu oznacza, ¿e wszelka zmiana
(w szczególnoci rozwój wiata) zachodzi w sposób ci¹g³y. Ci¹g³oæ jest wiêc
nieod³¹cznym elementem wszystkich aspektów rzeczywistoci20.
Zdaniem Peircea, prawdziwe kontinuum posiada tak wiele elementów, ¿e ich
iloæ przewy¿sza ka¿d¹ dan¹ wieloæ. Prawdziwa ci¹g³oæ nie sk³ada siê z mnogoci odrêbnych jednostkowych elementów (gdy¿ ka¿da mnogoæ jest okrelana
przez konkretn¹ liczbê), lecz jest czym, co Peirce okrela terminem zbiór supermnogociowy (supermultitudinous collection). Zbiór taki nie mo¿e byæ
w pe³ni zdeterminowany i wyczerpany przez ¿adn¹ wieloæ indywiduów. Elementy tworz¹ce zbiór supermnogociowy s¹ upakowane gêsto do tego stopnia,
¿e zlewaj¹ siê ze sob¹ i nie posiadaj¹ w³asnej indywidualnoci:
Widzimy wiêc, ¿e taki zbiór supermnogociowy trzyma siê razem na mocy logicznej koniecznoci. Konstytuuj¹ce go indywidua nie s¹ ju¿ d³u¿ej oddzielnymi i niezale¿nymi przedmiotami. Nie istniej¹ one  nawet hipotetycznie  poza relacj¹, w jakiej znajduj¹ siê do siebie nawzajem. Nie s¹ one przedmiotami, lecz wyra¿eniami ukazuj¹cymi w³asnoci kontinuum.21

Zbiór supermnogociowy mo¿na te¿ okreliæ jako potencjalny agregat (potential aggregate), przy czym przez potencjalny Peirce rozumie niezdeterminowany (przez liczbê), ale zdolny do bycia zdeterminowanym22. Agregat ten nie sk³ada siê aktualnie z odrêbnych indywiduów. Zwi¹zana z nim jest jednak regu³a,
która umo¿liwia wyodrêbnianie w nim okrelonych zbiorów elementów. Bez
wzglêdu na to, jak wielki bêdzie zbiór punktów zdeterminowanych przy pomocy tej regu³y, zawsze istnieje mo¿liwoæ okrelenia (zaktualizowania) wiêkszego
zbioru. Indywidualne, samoistne punkty otrzymywane w wyniku stosowania zasad
determinacji w stosunku do linii geometrycznej s¹ jedynie fikcyjnymi narzêdziami, przydatnymi np. do dokonywania pomiarów23. Wyodrêbnienie zbioru punktów,
w ramach którego opisuje siê liniê, ma arbitralny charakter. ¯aden z takich zbiorów nie jest tym, który konstytuuje kontinuum na fundamentalnym poziomie.
Zdaniem Buckleya, koncepcja ci¹g³oci Peircea przynajmniej czêciowo wywodzi siê z refleksji amerykañskiego filozofa na temat dowiadczanych przez
cz³owieka ci¹g³ych zjawisk, w szczególnoci czasu i przestrzeni. Cz³owiek nie
dowiadcza np. up³ywu czasu jako nastêpuj¹cych po sobie, odrêbnych chwil, lecz
jako nieprzerwanego ci¹gu, w którym nie istniej¹ dyskretne, podstawowe elementy24. Prawdziwe kontinuum jako zbiór supermnogociowy nie mo¿e zostaæ
20

Por. Ch.S. Peirce, Synechism, Fallibilism and Evolution, w: Philosophical writings of
Peirce, Dover Publications, Nowy York 1955, s. 354360.
21 Ch.S. Peirce, Philosophy of Mathematics. Selected Writings, Indiana University Press,
Bloomington 2010. s. 198 (przek³ad w³asny  M.S.).
22 Por. ibidem, s. 185186.
23 Por. ibidem, s. 161.
24 Por. B.J. Buckley, op. cit., s. 116.
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w adekwatny sposób ujête w ramach matematyki. Jego istotn¹ cech¹ jest niemo¿noæ poddania siê pe³nej determinacji. Jak zauwa¿a Buckley, g³ównym celem,
który stawia³ przed sob¹ Pierce, nie by³o zdefiniowanie matematycznego kontinuum, lecz wyjanienie natury synechizmu  jednej z metafizycznych zasad,
w zgodzie z któr¹ ewoluuje wiat25.

Franz Brentano
Punktem wyjcia rozwa¿añ Franza Brentano jest koncepcja kontinuum Arystotelesa26. Zgodnie z ni¹, kontinuum mo¿e dzieliæ siê bez ograniczenia jedynie
na kolejne kontinua. To, co ci¹g³e, nie sk³ada siê z dyskretnych elementów.
W szczególnoci nie mo¿e byæ utworzone z nierozci¹g³ych punktów. Wówczas
bowiem punkty te musia³yby albo byæ oddzielone od siebie, albo stykaæ siê ze
sob¹. W pierwszym przypadku istnia³yby pomiêdzy nimi luki i nie tworzy³yby
kontinuum, w drugim  z³o¿enie dowolnej iloci bezwymiarowych punktów dawa³oby w efekcie nastêpny nierozci¹g³y punkt. Dwie rozci¹g³oci tworz¹ razem
kontinuum, gdy posiadaj¹ wspóln¹ granicê (wspólny punkt). Granica ta nie istnieje aktualnie jako element tkwi¹cy nieustannie w kontinuum, lecz jedynie potencjalnie. Zostaje ona zaktualizowana po wytypowaniu danego miejsca jako
punktu, w którym ³¹cz¹ siê dwie czêci kontinuum. Owe czêci równie¿ nie istniej¹ aktualnie konstytuuj¹c ci¹g³oci, lecz aktualizuj¹ siê dopiero po ich arbitralnym wyszczególnieniu.
Brentano rozró¿nia kontinuum pierwszorzêdne i drugorzêdne. Pierwszorzêdne jest samoistne, natomiast drugorzêdne jest ufundowane na innym kontinuum.
Pierwszorzêdnym kontinuum jest czas, na którym opieraj¹ siê wszystkie inne ci¹g³e obiekty. Z kolej barwa, która przechodzi w sposób ci¹g³y z jednego odcienia
w drugi, jest ugruntowana na kontinuum przestrzennym.
To, co teraniejsze, nie istnieje jako wyizolowana, samoistna chwila. Jest
zwi¹zane konieczn¹, ci¹g³ociow¹ relacj¹ z tym, co wczeniejsze i póniejsze od
niego27. Podobny stan rzeczy zachodzi w przypadku kontinuum przestrzennego:
[...] punkt nale¿¹cy do istniej¹cego jako ca³oæ kontinuum przestrzennego jest czym [okrelonym] jedynie dziêki tej przynale¿noci. Relacja ci¹g³ociowa jest dla niego istotna: Kto
o nim myli, musi ujmowaæ go jako cz³on takiej relacji, a kiedy myli siê o nim jako o nale¿¹cym do pewnego istniej¹cego kontinuum przestrzennego, ta myl obejmuje dane kontinuum
nie tylko in obliquo, lecz w ca³oci tak¿e in recto.28
25
26

Por. ibidem, s. 122.
Por. Arystoteles, Fizyka, (w:) idem, Dzie³a wszystkie, t. 2, prze³. K. Leniak, PWN, Warszawa 2003, s. 131133.
27 Por. F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, prze³. W. Galewicz,
PWN, Warszawa 1999, s. 522.
28 Ibidem, s. 525.
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Cz³owiek, przedstawiaj¹c sobie w mylach przedmiot jako wchodz¹cy w relacjê z innym przedmiotem, myli o pierwszym z nich bezporednio  in recto,
gdy¿ jest on podstawowym cz³onem relacji, na który nakierowana jest myl.
O drugim, dope³niaj¹cym cz³onie relacji myli siê in obliquo, czyli porednio
 w takiej mierze, w jakiej wchodzi on w relacjê z cz³onem podstawowym. Gdy
np. myli siê, ¿e Adam jest wy¿szy od Jana, to o Adamie myli siê wprost (in
recto), za o Janie porednio (in obliquo) jedynie z tego wzglêdu, ¿e Adamowi
przypisuje siê cechê bycia wy¿szym od Jana. Gdy myli siê o punkcie jako wchodz¹cym w sk³ad kontinuum, to  poniewa¿ relacja przynale¿enia do kontinuum
stanowi istotn¹ cechê punktu, czyli podstawowego cz³onu relacji  kontinuum
jest ujmowane w mylach zarówno in obliquo (jako bêd¹ce w relacji z punktem),
jak i in recto (jako cecha konstytutywna punktu).
Zasadnicz¹ cech¹ kontinuum jest to, ¿e mo¿na wyró¿niæ w nim pokrywaj¹ce
siê granice. Ka¿dej granicy przys³uguje cecha nazywana przez Brentano plerosis, czyli pe³nia. Plerosis okrela iloæ kierunków, w których nastêpuje ograniczanie przez dan¹ granicê. Np. granica kontinuum czasowego mo¿e pe³niæ sw¹
funkcjê b¹d w jednym kierunku (gdy jest tylko pocz¹tkiem danego odcinka czasu), b¹d w dwóch (gdy jest zarazem pocz¹tkiem i koñcem odcinków czasu). Gdy
zachodzi ograniczanie we wszystkich mo¿liwych dla danej granicy kierunkach
(np. gdy granica znajduje siê we wnêtrzu sfery), posiada ona pe³n¹ plerosis. Gdy
natomiast ograniczane s¹ tylko niektóre kierunki (np. gdy granica znajduje siê
na powierzchni sfery), plerosis jest czêciowa29. Granica istnieje tylko o tyle,
o ile jest czêci¹ kontinuum, o ile wchodzi w relacje z innymi jego czêciami
poprzez ich stanowienie ich granicy. Nie mo¿na oddzieliæ jej od relacji, w których siê znajduje.

Podsumowanie
Matematycy i filozofowie, których pogl¹dy na temat ci¹g³oci zosta³y pokrótce omówione, reprezentuj¹ wspólne stanowisko, ¿e ujêcie kontinuum przy pomocy liczb posiadaj¹cych dyskretny charakter jest niemo¿liwe, gdy¿ zaprzecza
samej istocie ci¹g³oci. Ka¿da czêæ sk³adowa, która rzeczywicie tkwi w kontinuum, jest jego lustrzanym odbiciem, zatem sama musi byæ równie ci¹g³a jak
owa ca³oæ, co oznacza, ¿e jest tak¿e podzielna bez ograniczeñ.
To nie kontinuum istnieje dziêki swym elementom, ale jego elementy istniej¹ nieautonomicznie, jedynie jako sk³adowe, które mo¿na w nim wyodrêbniæ.
Nale¿enie do kontinuum, bycie w relacji do jego innych czêci, jest istotn¹ w³asnoci¹, bez której owe elementy nie mog¹ istnieæ.
29 Por. F. Brentano, Philosophical Investigations on Space, Time and the Continuum,
prze³. B. Smith, Routledge, Nowy York 2009, s. 8.
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Myliciele przyznaj¹cy nadrzêdn¹ rolê intuicji jako ród³a warunkuj¹cego
poznanie matematyczne nie zaprzeczali przydatnoci zarytmetyzowanego kontinuum Dedekinda i Cantora. Uznali jednak, ¿e koncepcja kontinuum skonstruowanego poprzez wskazanie jego elementarnych, nierozk³adalnych czêci sk³adowych nie oddaje w adekwatny sposób w³aciwej natury ci¹g³oci.
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Thomas Hobbes

ELEMENTY PRAWA NATURALNEGO I POLITYCZNEGO
Wstêp t³umacza
Elements of Law, Natural and Politic to pierwsza powa¿na rozprawa filozoficzna Thomasa Hobbesa (15881679)1. Wydana zosta³a w 1650 r., bez zgody
autora, ale poprzedzaj¹ca j¹ dedykacja wskazuje na datê 9 maja 1640 r. i pozwala
wskazaæ czas jej powstania. Od tego te¿ czasu dzie³o to, nazywane przez Hobbesa My little Treatise in English, kr¹¿y³o w kilku kopiach poród przyjació³ autora zainteresowanych poruszan¹ w nim tematyk¹. Sk³ada³o siê ono z dwóch niezale¿nych czêci, zatytu³owanych kolejno: Human Nature i De Corpore Politico2.
W takiej te¿ formie ukaza³o siê ostatecznie w druku, choæ pod nieco innymi ty1

Dla cis³oci nale¿y dodaæ, ¿e choæ Hobbes filozofi¹ zaj¹³ siê stosunkowo póno, to mia³
do tego bardzo dobre przygotowanie w postaci bardzo wczenie nabytej znajomoci greki, ³aciny, w póniejszym za czasie tak¿e jêzyka francuskiego oraz w³oskiego oraz wykszta³cenia
w murach Magdalen Hall w Oxfordzie. Od opuszczenia uczelni minie jednak 21 lat, nim filozof
opublikuje on w 1629 r. sw¹ pierwsz¹ pracê  przek³ad Wojny peloponeskiej Tukidydesa  maj¹c¹ za cel przybli¿enie rodakom zasad rz¹dz¹cych polityk¹ i niebezpieczeñstw zwi¹zanych
z rz¹dami demokratycznymi. Dzie³o to znajdzie czytelnik w VIII i IX tomie dzie³ zebranych
Hobbesa (The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth, Bart., Bohn, London 18391845). Drug¹ prac¹ z tego okresu,
powsta³¹ najpewniej oko³o roku 1630, jest Short Tract on First Principles, po raz pierwszy wydany w 1898 r. jako jeden z dwóch dodatków do dzie³a, którego fragmenty tu prezentujê: zob.
T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, by Thomas Hobbes of Malmesbury, Edited with a Preface and Critical Notes by Ferdinand Tönnies, To which are Subjoined Selected
Extracts from Unprinted Mss. of Thomas Hobbes, Elibron Classics, London 2007. Na rozwój
filozoficzny angielskiego myliciela z pewnoci¹ wp³ynê³y te¿ kilkukrotne, a niekiedy wieloletnie pobyty w Europie, w czasie których mia³ okazjê poznaæ Mersennea, Gassendiego, Galileusza, a tak¿e Descartesa, z którym jednak doæ szybko zdo³a³ siê poró¿niæ. Na szczêcie zd¹¿y³ jeszcze wytoczyæ przeciwko jego Medytacjom swoje zarzuty i uwagi, znane dzi jako
Zarzuty III. Osobicie poznali siê dopiero w 1648 r. Du¿y wp³yw na pogl¹dy filozoficzne Hobbesa mia³y równie¿ studia nad geometri¹ Euklidesa, których podj¹³ siê z nale¿yt¹ starannoci¹
oko³o roku 1628.
2 Tego ostatniego nie nale¿y myliæ z De Corpore (dzie³o wydane w 1655, choæ prace nad
nim Hobbes rozpocz¹³ ju¿ w 1646), choæ warto dodaæ, ¿e po znacznych modyfikacjach filozof
wplót³ je do De Cive (1642), a nastêpnie do Lewiatana (1651). Zestawiaj¹c ze sob¹ odpowiednie
partie wszystkich trzech tekstów, mo¿na zauwa¿yæ, jak zmienia siê styl pisarski Hobbesa oraz
precyzja jego wywodów. Zdanie po zdaniu, argument po argumencie, czasem nawet te same
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tu³ami3. Z reakcj¹ na dzie³o nie trzeba jednak by³o czekaæ dziesiêciu lat, bowiem
ju¿ pod koniec roku 1640 Hobbes  z obawy przed niepo¿¹danym zrozumieniem
jego pogl¹dów, a tak¿e zaniepokojony sytuacj¹ w kraju, pozwalaj¹c¹ przewidywaæ wybuch wojny domowej  zdecydowa³ siê na wyjazd do Francji, gdzie pozosta³ przez lat jedenacie. Tam te¿ napisa³ De Cive i Lewiatana, a tak¿e zacieni³
relacje naukowe i przyjacielskie z najwiêkszymi ówczesnymi kontynentalnymi
mylicielami.
Hobbes znany jest ze swojego systemowego sposobu mylenia i niezwykle
precyzyjnego definiowania pojêæ, ale  jak s¹dzê  przede wszystkim zawdziêczamy mu to, ¿e po³o¿y³ podwaliny pod angielski s³ownik filozoficzny, w tym
polityczny i prawny. We Wstêpie do De Cive o motywach swej pracy pisa³:
Filozofi¹ zajmowa³em siê z zami³owania do niej samej i zbiera³em jej podstawowe elementy
we wszystkich jej dziedzinach i spisywa³em swe wywody stopniowo w trzy dzia³y, tak i¿
w pierwszym traktujê o ciele i o jego ogólnych w³asnociach; w drugim o cz³owieku,
a w szczególnoci o jego uzdolnieniach i uczuciach; w trzecim za o pañstwie i obowi¹zkach
obywateli. Tak wiêc pierwszy dzia³ obejmuje pierwsz¹ filozofiê oraz pewne elementy fizyki:
w tym dziale rozwa¿ane s¹ pojêcia czasu, miejsca, przyczyny, si³y, mocy, stosunku, proporcji,
iloci, kszta³tu i ruchu. Drugi dzia³ zajmuje siê pojêciami wyobrani, pamiêci, intelektu, rozumowania, d¹¿enia, woli, dobra, z³a, tego, co uczciwe i haniebne, oraz innymi pojêciami tego
rodzaju. O czym traktuje trzeci, to ju¿ zosta³o powiedziane powy¿ej4.
przyk³ady czy cytaty z Pisma wiêtego, przepracowywane s¹ w kolejnych pracach z coraz wiêksz¹ dba³oci¹ o si³ê wyrazu i moc przekazu. W ten sposób od pierwszych prób systematycznego
wyra¿enia swych dojrzewaj¹cych pogl¹dów w Elementach prawa... dochodzi Hobbes do ich
ostatecznego wykrystalizowania w Lewiatanie. Nic wiêc dziwnego, ¿e Rawls wypowiada siê
o tym ostatnim dziele z wielkim uznaniem: Lewiatan Hobbesa jest najwiêkszym dzie³em myli
politycznej napisanym w jêzyku angielskim. Mówi¹c to nie twierdzê, ¿e najbardziej zbli¿a siê
on do prawdy, albo ¿e jest to dzie³o najbardziej wnikliwe. Chodzi mi raczej o to, ¿e jeli wzi¹æ
wszystko razem  styl i jêzyk Hobbesa, zakres oraz wyrazistoæ tego dzie³a i przykuwaj¹c¹
uwagê ¿ywoæ zawartych w nim obserwacji, zawi³¹ strukturê analizy i zasad oraz prezentacjê
przera¿aj¹cego, moim zdaniem, sposobu mylenia o spo³eczeñstwie, który mo¿e niemal odpowiadaæ prawdzie, co jest straszliw¹ mo¿liwoci¹  jeli dodaæ to wszystko do siebie, [...] Lewiatan
Hobbesa jest, jak mylê, najbardziej imponuj¹cym dzie³em w jêzyku angielskim  J. Rawls, Wyk³ady z historii filozofii polityki, prze³. S. Szymañski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 7172.
3 Dzie³a te zyska³y bowiem odpowiednio tytu³y: Human nature or the fundamental elements of policy, being discovery of the faculties, acts and passions of the soul of man from their original causes; according to such philosophical principles as are not commonly known or
asserted i De corpore politico or the Elements of law moral and politic. Obie prace znalaz³y siê
w VII tomie przywo³ywanego angielskiego wydania dzie³ zebranych filozofa i wraz z Of Liberty
and Necessity stanowi¹ ca³oæ znan¹ pod nazw¹ TRIPOS; in Three Discourses.
4 T. Hobbes, O obywatelu, (w:) idem, Elementy filozofii, prze³. Cz. Znamierowski, PWN,
Kraków 1956, t. II, s. 194. Choæ O obywatelu powsta³o jako pierwsze z trzech czêci sk³adaj¹cych siê na Elementy filozofii, to zajmuje w nich miejsce ostatnie. Jest ono bowiem tym
elementem systemu, do którego nale¿y dojæ po wczeniejszym uporaniu siê z bardziej fundamentaln¹ problematyk¹; Hobbes jednak nie upiera siê, by studiowaæ jego prace w ten sposób. Taki jest
po prostu porz¹dek wyk³adu zdobytej wiedzy, jej nabywanie zatem nie musi mu odpowiadaæ.
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Ale ta ca³ociowa wizja nauki i wy³aniaj¹ce siê z niej systematyczne zwi¹zki pomiêdzy poszczególnymi elementami zarysowanej przezeñ materialistycznej
wizji wiata daj¹ siê zauwa¿yæ nie tylko w jego monumentalnych dzie³ach, jak
Elementy filozofii czy Lewiatan, ale ju¿ na wczesnym etapie jego twórczoci filozoficznej, bowiem prezentowane tu we fragmentach Elementy prawa naturalnego i politycznego stanowi¹ nie tyle¿ zapowied póniejszego charakteru jego
myli, co jego doskona³y przyk³ad i miarodajn¹ próbkê przysz³ych dokonañ.
I choæ nale¿y przyznaæ, ¿e styl tego dzie³a daleki jest jeszcze od doskona³oci,
¿e myli nie zawsze precyzyjnie zdo³a³ w nim autor wy³o¿yæ, to nosz¹ ju¿ one
znamiê ¿ywego zainteresowania problemem, zg³êbienia wielu zagadnieñ, rozpoznania ich ujêæ w tradycji, a co najwa¿niejsze  jako ca³oæ prezentuj¹ siê jako
spójne, konsekwentnie i rozs¹dnie uporz¹dkowane myli, biegn¹ce od najbardziej
podstawowych pojêæ do opisu z³o¿onych mechanizmów rz¹dz¹cych funkcjonowaniem ca³oci opisywanego przez nie wiata. Nie bez powodu Gaskin utrzymuje, ¿e
nawet gdyby Lewiatan nigdy nie ujrza³ wiat³a dziennego, to pogl¹dy Hobbesa
mo¿na by zrekonstruowaæ w oparciu o Elementy prawa w³anie i De Cive5.
Ta wczesna praca jest bowiem tak skomponowana, aby czytelnik móg³
w pierwszej kolejnoci zapoznaæ siê z zagadnieniami natury teoriopoznawczej,
nastêpnie przejæ do fizjologiczno-psychologicznego opisu natury ludzkiej, a od
niej do natury cia³a politycznego, czyli pañstwa. Rzecz jasna, ¿adna z wyodrêbnionych czêci nie jest tu jeszcze ostatecznie i szczegó³owo dopracowana, nie
wszystkie argumenty zdaj¹ siê przekonywaæ tak, jak móg³by ¿yczyæ sobie tego
ich autor, niemniej Hobbes nigdy ju¿ przedstawionego tam stanowiska nie porzuci. I tak jak kwestie wra¿eñ zmys³owych i idei, do których bêdzie z upodobaniem powraca³ przez ca³e swe ¿ycie, tak i pozosta³e poruszane tu problemy nie
zostan¹ zarzucone, przeciwnie, w ka¿dej kolejnej pracy filozof bêdzie próbowa³
wy³o¿yæ je janiej, z innej perspektywy, jak gdyby sporz¹dza³ je dla innych czytelników, o innej wra¿liwoci, odmiennym s¹dzie i bystroci umys³u. Niemniej
zawsze bêdzie mo¿na odnaleæ w nich pewien niezmienny trzon: wspomniany
podzia³ filozofii na trzy czêci oraz wpisuj¹ce siê weñ g³ówne idee towarzysz¹ce mylicielowi od tej pierwszej powa¿nej rozprawy filozoficznej: materialistyczn¹ wizj¹ wiata, próbê ³¹czenia obowi¹zuj¹cego w nim determinizmu z pewn¹
doz¹ wolnoci przynale¿nej cz³owiekowi w jego rodowisku, jakim jest tworzony przezeñ wiat spo³eczny, koncepcjê stanu natury, daj¹cych siê rozumowo wywieæ praw w nim obowi¹zuj¹cych, pojêcie suwerennej w³adzy i nakazu bezwzglêdnego wobec niej pos³uszeñstwa, itp.
5 Zob. J.C.A. Gaskin, Wprowadzenie, (w:) T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma
i w³adza pañstwa kocielnego i wieckiego, prze³. Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009,
s. 20. Tam te¿ Gaskin przedstawia kompletne ujêcie filozofii Hobbesa z perspektywy trzech
czêci filozofii: filozofia pierwsza, cz³owiek, pañstwo. Starannie wskazuje przy tym, które partie poszczególnych prac filozofa odnosz¹ siê do ka¿dej z tych czêci.
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Ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi dzie³ami bêd¹ wiêc przejawiaæ siê g³ównie w argumentacji, która wiele zyska dziêki pog³êbianym z czasem studiom nad
geometri¹, matematyk¹ (w tym zakresie próby by³y mniej udane, o czym wiadczy spór z purytañskim duchownym Wallisem), optyk¹ czy szerzej  nad fizyk¹
w ogóle. W tej to kwestii ró¿nice miêdzy dzie³ami bêd¹ doæ znacz¹ce. W swej
ostatniej wydanej za ¿ycia pracy: Decameron Physiologicum: Or, Ten Dialogues
of Natural Philosophy6 to w³anie zagadnieniom szeroko pojmowanej filozofii
naturalnej Hobbes powiêci najwiêcej miejsca, gdy tymczasem w Elementach
prawa... przywo³ane w cytowanym fragmencie De Cive zagadnienia fizyczne,
maj¹ce sk³adaæ siê na filozofiê pierwsz¹, ograniczone s¹ do rozwa¿añ powiêconych naturze procesów poznawczych i tylko dziêki temu, ¿e w pewnym stopniu wi¹¿¹ siê z nimi, zostaj¹ w niej ogólnie omówione. Niemniej zagadnienia
zwi¹zane choæby z natur¹ wra¿enia zmys³owego czy wi¹¿¹ca siê z ni¹ materialistyczna wizja wiata, z której Hobbes s³ynie w równym stopniu, jak ze swej koncepcji suwerennej w³adzy czy ujêcia w³adzy pañstwowej jako Lewiatana, by³y
ju¿ wówczas w znacznym stopniu przemylane i rozwiniête, w przeciwnym wypadku trudno by³oby filozofowi wytaczaæ zarzuty w stosunku do kartezjañskich
Medytacji w niespe³na rok po napisaniu swojego traktatu.
Przed³o¿one tu czytelnikowi fragmenty Elementów prawa dotycz¹ w³anie
szeroko pojmowanej problematyki wra¿eñ zmys³owych i zwi¹zanych z nimi wyobra¿eñ, kilku rodzajów rozumowañ, mowy wewnêtrznej umys³u i wypowiadanej oraz zmys³ów i wyobrani. Ukazuj¹ one wczesn¹ terminologiê, g³ównie tê,
przy pomocy której Hobbes próbuje wyjaniæ powstawanie pojêæ (conceptions), a któr¹ pos³ugiwa³ siê on na pocz¹tku swojej naukowej drogi, z czasem
za nieco zmodyfikowa³ i doprecyzowywa³7. Jednoczenie ods³aniaj¹ one jego
ujêcie uwarunkowañ wiedzy cz³owieka na temat wiata i siebie samego, przez
co wraz z odpowiednimi partiami póniejszych tekstów stanowi¹ jego filozofiê pierwsz¹8.
6

Zob. T. Hobbes, Decameron Physiologicum, or, Ten dialogues of natural philosophy by
Thomas Hobbes ... ; to which is added The proportion of a straight line to half the arc of a quadrant, by the same author, (w:) idem, The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury:
Now First Collected and Edited, by Sir William Molesworth, Bart., t. VII, s. 69177. Istniej¹cy
polski przek³ad obejmuje nastêpuj¹ce rozdzia³y: I. O pochodzeniu filozofii naturalnej, II. O zasadach i metodzie filozofii naturalnej, III. O pró¿ni, IV. O budowie wiata i X. O przejrzystoci, refrakcji i o zdolnoci ziemi do rodzenia ¿ywych stworzeñ. Zob. T. Hobbes, Decameron
physiologicum, czyli 10 dialogów o filozofii naturalnej, prze³. i wstêpem opatrzy³ K. Wawrzonkowski, (w:) J. ¯elazna i A. Grzeliñski (red.), Empiryczne podstawy i obrze¿a filozofii siedemnastego wieku, WN UMK, Toruñ 2014, s. 93137.
7 Na temat terminu pojêcie, jego ró¿norodnych znaczeñ i sposobu, w jaki Hobbes siê
nimi pos³uguje, tak w prezentowanym tu wczesnym dziele, jak i pracach póniejszych zob.
K. Wawrzonkowski, O wieloznacznoci terminu pojêcie w filozofii Hobbesa, Idea. Studia
nad struktur¹ i rozwojem pojêæ filozoficznych, Bia³ystok 2015, nr XXVII, s. 255270.
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Do tej pory Elementy prawa... doczeka³y siê przek³adu jedynie kilku rozdzia³ów, którego wraz z wszechstronnym omówieniem myli Hobbesa, dokona³ Roman Tokarczyk w swym Hobbesie wydanym w serii Myli i Ludzie. Jak sam
jednak zauwa¿a wi¹za³o siê to z wieloma trudnociami wynikaj¹cymi ze specyfiki jêzyka i treci XVII-wiecznej filozofii angielskiej, co spowodowa³o, ¿e
teksty te nie uniknê³y niedoskona³oci9. I rzeczywicie, tekst Hobbesa miejscami przygotowany jest tak, jakby autor pisa³ sam dla siebie, w niektórych partiach
dopuszcza wieloznacznoci interpretacyjne i translatorskie, przez co zmusza do
rozstrzygniêæ b¹d na rzecz litery, b¹d ducha tekstu. Przy próbach rozwik³ania
tych trudnoci ogromn¹ pomoc stanowi¹ istniej¹ce ju¿ znakomite przek³ady dzie³
Hobbesa z jêzyka angielskiego i ³aciny pióra Czes³awa Znamierowskiego. Jednak i on miejscami nie zdo³a³ ich wszystkich unikn¹æ, co wydaje siê oczywiste
przy tak wielkiej objêtoci spucizny angielskiego filozofa i iloci czasu, który
up³yn¹³ od chwili jej tworzenia. Niemniej prace translatorskie nad przek³adem
ca³oci Elementów prawa naturalnego i politycznego trwaj¹ i mam nadziejê, ¿e
zakoñcz¹ siê w przysz³ym roku.
*
Podstaw¹ przek³adu wybranych fragmentów rozprawy Thomasa Hobbesa:
The Elements of Law, Natural and Politic, by³o wydanie: T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, by Thomas Hobbes of Malmesbury, Edited
with a Preface and Critical Notes by Ferdinand Tönnies, To which are Subjoined Selected Extracts from Unprinted Mss. of Thomas Hobbes, Elibron Classics,
London 2007, stanowi¹ce faksymile wydania z roku 1889, London, Simpkin,
Marshall, and Co.10

8 Próbuj¹c wskazaæ elementy sk³adowe filozofii pierwszej autora Lewiatana, nale¿y wymieniæ kolejno: Elementy prawa naturalnego i politycznego (rozdz. IIV), De Corpore (ca³oæ,
z rozbiciem na logikê: rozdz. IVI i filozofiê pierwsz¹: rozdz. VIIXXX) oraz Lewiatana
(rozdz. IV). Gaskin dodaje tu jeszcze opublikowane w 1976 r. Whites De Mundo Examined
(rozdz. I i XXX)  zob. J.C.A. Gaskin, Wprowadzenie, s. 20, przypis 8.
9 R. Tokarczyk, Hobbes, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
10 Warto tu jednak dodaæ, ¿e choæ wydanie to uwa¿a siê dzi ju¿ za klasyczne, to  jak
s³usznie zauwa¿a Skinner  jest ono nadal pe³ne b³êdów. Z tego powodu on sam zdecydowa³ siê
na prowadzenie badañ nad manuskryptem znajduj¹cym siê w zbiorach British Library pod sygnatur¹ Harley MS 4235. Zob. Q. Skinner, Moralna niejasnoæ a renesansowa sztuka krasomówcza, prze³. K. Wawrzonkowski, (w:) J. Grygieñæ (red.), Q. Skinner. Metoda historyczna
i wolnoæ republikañska, WN UMK, Toruñ 2016, s. 62, przypis 2.

326

Thomas Hobbes

Bibliografia i wybrana literatura
Hobbes T., Decameron physiologicum, czyli 10 dialogów o filozofii naturalnej, prze³. i wstêpem opatrzy³ K. Wawrzonkowski, (w:) J. ¯elazna i A. Grzeliñski (red.), Empiryczne podstawy i obrze¿a filozofii siedemnastego wieku, WN UMK, Toruñ 2014, s. 93137.
Hobbes T., Elementy filozofii, prze³. Cz. Znamierowski, PWN, Kraków 1956.
Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i w³adza pañstwa kocielnego i wieckiego, prze³.
Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009.
Hobbes T., Malmesburiensis Opera Philosophica quae Latina Scripsit, Studio et labore Gulielmi Molesworth, Londini 18391845.
Hobbes T., The Elements of Law, Natural and Politic, by Thomas Hobbes of Malmesbury,
Edited with a Preface and Critical Notes by Ferdinand Tönnies, To which are Subjoined
Selected Extracts from Unprinted Mss. of Thomas Hobbes, Elibron Classics, London
2007.
Hobbes T., The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and
Edited by Sir William Molesworth, Bart., Bohn, London 18391845.
*
Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mê¿ów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, prze³. M. i K. Ajdukiewiczowie, S. wie¿awski i I. D¹mbska, PWN, Warszawa 1958.
Gaskin J.C.A., Wprowadzenie, (w:) T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i w³adza pañstwa
kocielnego i wieckiego, prze³. Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009, s. 953.
MacDonald H., Hargreaves M., Thomas Hobbes: A Bibliography, London 1952.
Mintz S.I., The Hunting of Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge 1969.
Peters R., Hobbes, Harmondsworth 1956.
Raphael D.D., Hobbes: Morals and Politics, London 1977.
Rawls J., Wyk³ady z historii filozofii polityki, prze³. S. Szymañski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Skinner Q., Moralna niejasnoæ a renesansowa sztuka krasomówcza, prze³. K. Wawrzonkowski, (w:) J. Grygieñæ (red.), Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolnoæ republikañska, WN UMK, Toruñ 2016, s. 6192.
Sorell T. (ed.), Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge
1995.
Sorell T., Hobbes, London  New York 1986.
Tokarczyk R., Hobbes, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
Tuck R., Hobbes, Oxford  New York 1986.
Wawrzonkowski K., O wieloznacznoci terminu pojêcie w filozofii Hobbesa, Idea. Studia
nad struktur¹ i rozwojem pojêæ filozoficznych, Bia³ystok 2015, nr XXVII, s. 255270.
Wawrzonkowski K., Thomasa Hobbesa koncepcja wyobrani, Idea. Studia nad struktur¹
i rozwojem pojêæ filozoficznych, Bia³ystok 2012, nr XXIV, s. 1936.

Elementy prawa naturalnego i politycznego

327

Tomasz Hobbes

Elementy prawa naturalnego i politycznego
Rozdzia³ II
2. Definicja wra¿enia zmys³owego. 4. Cztery twierdzenia dotycz¹ce natury pojêæ. 5. Dowód pierwszego. 6. Dowiedzenie drugiego. 7, 8. Dowód trzeciego. 9. Dowód czwartego.
10. G³ówne oszustwo wra¿enia zmys³owego.

1. Powiedziawszy ju¿, co rozumiem przez s³owo pojêcie (conception)
i przez inne równowa¿ne mu s³owa, doszed³em do samych pojêæ: do wskazania,
na ile to w tym miejscu konieczne, ró¿nic pomiêdzy nimi, ich przyczyn i sposobu powstawania.
2. Ka¿de nasze pojêcie pierwotnie pochodzi z dzia³ania samej rzeczy, której
jest pojêciem. Pojêcie powstaj¹ce w chwili, gdy zachodzi owo dzia³anie, nazywane jest równie¿ WRA¯ENIEM ZMYS£OWYM (sense), rzecz za, przez której
dzia³anie pojêcie to powstaje, zwie siê PRZEDMIOTEM wra¿enia zmys³owego.
3. Dziêki naszym poszczególnym organom zmys³owym mamy pojêcia poszczególnych jakoci w przedmiotach, np. dziêki wzrokowi mamy pojêcie czy
obraz z³o¿ony z koloru czy kszta³tu, które w ca³oci jest spostrze¿eniem (notice)
i poznaniem przedmiotu przekazuj¹cym nam jego naturê poprzez wzrok. Dziêki
s³uchowi zyskujemy pojêcie zwane dwiêkiem, które w ca³oci jest wiedz¹, jak¹
poprzez s³uch zdobywamy o jakoci przedmiotu. Tak samo pozosta³e wra¿enia
równie¿ s¹ pojêciami poszczególnych jakoci czy w³asnoci (natures) ich przedmiotów.
4. Poniewa¿ ogl¹dany obraz sk³adaj¹cy siê z koloru i kszta³tu jest wiedz¹,
jak¹ posiadamy o jakociach przedmiotu tego zmys³u, ³atwo zgodziæ siê ze zdaniem, ¿e ten sam kolor i kszta³t s¹ jego jakociami, i  z tego samego powodu
 ¿e dwiêk i odg³os s¹ jakociami dzwonu czy powietrza. Pogl¹d ten tak d³ugo
przyjmowano, ¿e jego przeciwieñstwo musi jawiæ siê jako co niedorzeczny,
a przecie¿ wprowadzenie gatunków, które widaæ i które s¹ poznawalne (co jest
konieczne dla utrzymania tego pogl¹du), które mia³yby wêdrowaæ w t¹ i z powrotem do przedmiotu, jest gorsze ni¿ jakikolwiek paradoks, gdy¿ jest zwyczajnie niemo¿liwe. Dlatego te¿ zamierzam wyjaniæ cztery kwestie:
(1) Podmiot (subject), w którym istniej¹ kolor i obraz, nie jest przedmiotem
czy rzecz¹ daj¹c¹ siê zobaczyæ.
(2) Naprawdê na zewn¹trz nas nie ma niczego takiego, co nazywamy obrazem czy kolorem.
(3) Wspomniany obraz czy kolor nie jest niczym innym, jak obecnym w nas
zjawiskiem powsta³ym za spraw¹ ruchu, poruszenia (agitation) czy zmiany, które przedmiot wzbudza w mózgu, tchnieniach (spirits) czy te¿ jakiej wewnêtrznej substancji mózgu.
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(4) W przypadku pojêæ powsta³ych zarówno za spraw¹ widzenia, jak i pozosta³ych zmys³ów (senses), pod³o¿em, którym tkwi¹, jest nie przedmiot, lecz
ten, kto odczuwa.
5. Ka¿dy cz³owiek ma wystarczaj¹co bogate dowiadczanie, by widzia³ kiedy s³oñce i inne widzialne przedmioty dziêki ich odbiciu w wodzie i zwierciad³ach, a ju¿ to wystarcza do tej konkluzji, ¿e kolor i obraz mog¹ znajdowaæ siê
tam, gdzie widziana rzecz siê nie znajduje. Poniewa¿ jednak kto móg³by zauwa¿yæ, ¿e choæ obraz odbity w wodzie nie tkwi w przedmiocie, lecz jest jedynie
rzecz¹ urojon¹ (phantastical), to jednak mo¿liwe jest, ¿e kolor rzeczywicie przynale¿y samej rzeczy, to przekonam go takim oto nastêpuj¹cym przyk³adem. Zdarza siê niekiedy, ¿e ludzie widz¹ ten sam przedmiot podwójnie, jak dwie wiece
zamiast jednej, co mo¿e siê zdarzyæ w chorobie, a jeli cz³owiek tego chce, tak¿e i bez jej udzia³u, a wiêc zarówno, gdy organy s¹ we w³aciwym sobie stanie,
albo gdy s¹ rozstrojone. Kolory i kszta³ty w dwóch takich obrazach tej samej
rzeczy nie mog¹ w niej tkwiæ, poniewa¿ widziana rzecz nie mo¿e byæ w dwóch
miejscach, jeden z nich nie tkwi zatem w przedmiocie. Skoro jednak organy
wzroku s¹ wówczas w odpowiednim dla nich stanie lub s¹ jednako rozstrojone,
¿aden z tych obrazów nie przynale¿ny rzeczy bardziej ni¿ drugi, a w zwi¹zku
z tym ¿aden z nich nie tkwi w przedmiocie, co stanowi pierwsze twierdzenie
wspomniane w poprzednim paragrafie.
6. Po drugie, ka¿dy mo¿e dowieæ samemu sobie, ¿e obraz czegokolwiek widzialnego dziêki odbiciu w zwierciadle, wodzie czy czym podobnym nie tkwi
w zwierciadle ani te¿ za nim, w wodzie ani pod jej powierzchni¹, co stanowi
twierdzenie drugie.
7. Co do twierdzenia trzeciego, najpierw musimy wzi¹æ pod uwagê to, ¿e gdy
po ka¿dym wiêkszym poruszeniu czy wstrz¹sie w mózgu, jak to siê zdarza przy
uderzeniu, zw³aszcza jeli uderzone zosta³o oko, przez co nerw wzrokowy dozna³ jakie du¿ej przemocy, przed oczami zjawia siê pewne wiat³o, które nie jest
czym z zewn¹trz, lecz jedynie zjawiskiem (apparition) powsta³ym wskutek tego
wszystkiego, co w rzeczywistoci jest wstrz¹niêciem czy ruchem czêci tego¿
nerwu. Z tego dowiadczenia mo¿emy wnosiæ, ¿e zjawienie siê (apparition)
wiat³a z zewn¹trz w rzeczywistoci nie jest niczym innym, jak tylko wewnêtrznym ruchem. A zatem, jeli ze wiec¹cych cia³ mo¿e pochodziæ ruch, który
w odpowiedni sposób porusza nerw optyczny, obraz wiat³a bêdzie pod¹¿a³ po
tej drodze, na której ruch ostatnio dotar³ do oczu. To znaczy, od przedmiotu, jeli spojrzymy bezporedniego na niego, i od powierzchni zwierciad³a czy wody,
jeli patrzymy na nie po linii odbicia, co w rezultacie stanowi trzecie twierdzenie, dotycz¹ce g³ównie tego, ¿e obraz i kolor s¹ jedynie obecnym w nas zjawiskiem tego ruchu, poruszenia czy zmiany, których przedmiot dzia³a na mózg,
tchnienia czy te¿ jak¹ wewnêtrzn¹ substancjê mózgu.
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8. Nietrudno dowieæ, ¿e istnieje ruch maj¹cy swój pocz¹tek we wszelkich
wiec¹cych, lni¹cych i owietlaj¹cych cia³ach, zmierzaj¹cy w kierunku oka
i przechodz¹cy przez nie do nerwu wzrokowego, i dalej do mózgu, który jest
przyczyn¹ tego zjawienia siê wiat³a czy koloru. Po pierwsze, oczywiste jest, ¿e
ogieñ, jedyne wiec¹ce cia³o tu na Ziemi, oddzia³uje poprzez ruch w równym
stopniu w ka¿dym kierunku; oddzia³uje tak daleko, a¿ jego ruch siê zatrzyma lub
os³abnie tak, ¿e gdy ruch ten zostaje zatrzymany lub tkwi w zamkniêciu, ogieñ
ulega ugaszeniu i zanika. Nastêpnie, dziêki dowiadczeniu równie oczywiste jest
to, ¿e ten ruch, za pomoc¹ którego ogieñ oddzia³uje, jest jego naprzemiennym
rozszerzaniem siê i skracaniem, powszechnie zwanymi iskrzeniem i p³oniêciem.
Od takiego ruchu w ogniu musi powstaæ potrzeba wypchniêcia lub odrzucenia
od siebie tej czêci orodka, która z nim s¹siaduje, po czym wypycha ona nastêpn¹ i tak sukcesywnie jedna czêæ odpycha nastêpn¹ a¿ do samego oka.
W ten sam sposób zewnêtrzna czêæ oka naciska wewnêtrzn¹, wci¹¿ zgodnie
z prawami refrakcji. Wewnêtrzna warstwa oka nie jest niczym innym, jak czêci¹ nerwu wzrokowego, i dlatego te¿ ruch nadal zmierza przez niego do mózgu,
a dziêki jego oporowi czy reakcji, ruch ten ponownie odbija siê w kierunku nerwu wzrokowego, lecz nie ujmujemy go jako ruchu czy odbicia z wewn¹trz, lecz
s¹dzimy, ¿e pochodzi z zewn¹trz i nazywamy go wiat³em, jak to ju¿ zosta³o
przedstawione w opisie dowiadczenia z uderzeniem. Nie mamy powodów, by
w¹tpiæ, ¿e ród³o wiat³a, s³oñce, nie dzia³a w jakikolwiek inny sposób ni¿ ogieñ,
przynajmniej w tej kwestii, i w ten sposób wszelkie widzenie ma swój pocz¹tek
w takim ruchu, jaki zosta³ tu opisany. Albowiem tam, gdzie nie ma wiat³a, nie
ma te¿ widzenia, i dlatego te¿ kolor tak samo jak wiat³o musi byæ skutkiem
wiec¹cych cia³: ró¿nica pomiêdzy nimi jest jedynie taka, ¿e gdy wiat³o dociera do oka bezporednio ze ród³a lub porednio, wskutek odbicia od czystych
i g³adkich cia³, i kiedy nie towarzyszy temu jakikolwiek indywidualny ruch wewnêtrzny mog¹cy je zmieniæ, to nazywamy je wiat³em. Ale kiedy dociera ono
do oka, odbijaj¹c siê od nierównych, szorstkich i chropowatych cia³, lub gdy ono
samo jest poruszone swym w³asnym wewnêtrznym ruchem, który mo¿e je zmieniæ, wówczas nazywamy je kolorem. Kolor i wiat³o ró¿ni¹ siê tylko tym, ¿e jedno z nich jest wiat³em czystym, drugie za takim, które uleg³o zak³óceniom.
Dziêki temu, co zosta³o powiedziane, oczywista staje siê nie tylko prawdziwoæ
trzeciego twierdzenia, lecz równie¿ ca³y sposób powstawania wiat³a i koloru.
9. Tak jak kolor nie tkwi w przedmiocie, lecz jest skutkiem wywo³anym
w nas przez ruch w przedmiocie, jaki opisa³em, tak te¿ dwiêk nie znajduje siê
w rzeczy, któr¹ s³yszmy, lecz w nas samych. Jedna oczywista tego oznaka jest
nastêpuj¹ca: tak jak bowiem cz³owiek mo¿e podwójnie widzieæ, tak te¿ mo¿e s³yszeæ podwójnie czy potrójnie, dziêki zwielokrotnionemu echu, które jest dwiêkiem tak samo jak ten, który ulega zwielokrotnieniu. Nie bêd¹c w jednym i tym
samym miejscu, dwiêki nie mog¹ tkwiæ w przedmiocie, który je wywo³a³. Nic
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nie mo¿e samo w sobie wytworzyæ czegokolwiek; serce dzwonu nie zawiera
w sobie dwiêku, lecz ruch, który wywo³uje te¿ w kolejnych czêciach dzwonu;
tak wiêc w dzwonie tkwi ruch, ale nie dwiêk. Przekazuje on ruch powietrzu,
które równie¿ zawiera ruch, ale nie dwiêk. Powietrze z kolei przekazuje ruch
przez ucho i nerw do mózgu, ten za otrzymuje ruch, a nie dwiêk. I ten odbiwszy siê od mózgu, wraca nerwami na zewn¹trz, skutkiem czego staje siê zjawiskiem zewnêtrznym, które nazywamy dwiêkiem. Gdy przechodzimy do pozosta³ych zmys³ów, jest wystarczaj¹co oczywiste, ¿e zapach i smak tej samej rzeczy
nie jest taki sam dla ka¿dego cz³owieka, dlatego te¿ nie tkwi¹ one w rzeczy, która
pachnie i smakuje, lecz w ludziach. Podobnie te¿ ciep³o, które odczuwamy od
ognia, a które w oczywisty sposób jest w nas i to bêd¹c ca³kiem innym od ciep³a znajduj¹cego siê w ogniu. Albowiem ciep³o przez nas odczuwane w zale¿noci od tego, czy jest zbyt wielkie czy te¿ umiarkowane, bywa przyjemne b¹d
przykre, jednak w samym wêglu nie ma czego takiego. W ten sposób dowiedlimy czwartego i ostatniego z twierdzeñ, a mianowicie, ¿e tak w przypadku widzenia, jak i pojêæ powsta³ych za spraw¹ pozosta³ych zmys³ów, pod³o¿e ich obecnoci jest nie w przedmiocie, lecz w tym, kto je doznaje.
10. St¹d te¿ pochodzi to, ¿e jakiekolwiek akcydensy czy jakoci naszych wra¿eñ zmys³owych, które sprawiaj¹, ¿e mylimy, i¿ znajduj¹ siê one w wiecie,
w rzeczywistoci w nim nie istniej¹, lecz s¹ jedynie pozorami i zjawiskami. Tym,
co naprawdê istnieje w wiecie na zewn¹trz nas, s¹ ruchy, przez które te pozory
s¹ wywo³ywane. Na tym w³anie polega wielkie oszustwo wra¿enia zmys³owego, które istnieje równie¿, gdy wra¿enie jest korygowane. Skoro bowiem wra¿enie zmys³owe (sense) mówi mi, kiedy patrzê bezporednio, ¿e kolor wydaje siê
byæ w przedmiocie, to równie¿ wra¿enie zmys³owe mówi mi, kiedy widzê odbicie, ¿e koloru faktycznie tam nie ma.
Rozdzia³ III
1. Definicja wyobra¿enia 2. Definicja snu i marzeñ sennych. 3. Przyczyny snów. 4. Definicja fikcji. 5. Definicja fantazmatów. 6. Definicja wspomnienia. 7. Wyjanienie na czym
polega przypominanie. 8. Dlaczego cz³owiek w czasie snu nigdy nie wie, ¿e ni. 9. Dlaczego niektóre rzeczy wydaj¹ siê dziwne w snach. 10. Sny mog¹ byæ wziête za prawdê
i widzenie.

1. Gdy stoj¹c¹ wodê wprawimy w ruch przez wrzucenie doñ kamienia lub
poruszy ni¹ podmuch wiatru, nie uspokoi siê ona od razu po tym, jak wiatr ustanie lub kamieñ opadnie na dno, podobnie te¿ skutek, który przedmiot wywo³a³
w mózgu nie ustanie od razu, gdy odwrócimy odeñ organ zmys³owy, na który
przedmiot ów oddzia³ywa³, to znaczy, ¿e choæ wra¿enie zmys³owe minê³o, obraz czy pojêcie pozosta³y, choæ s¹ bardziej niejasne ni¿ wtedy, gdy czuwamy,
gdy¿ ten lub inny przedmiot nieustannie anga¿uje nasze oczy i uszy, i oddzia³u-

Elementy prawa naturalnego i politycznego

331

je na nie, utrzymuj¹c umys³ w wiêkszym ruchu, przez co s³abszy obraz nie ukazuje siê z ³atwoci¹. To mêtne pojêcie jest tym, co nazywamy OBRAZEM FANTAZJI (phantasy) lub WYOBRA¯ENIEM; jeli chcemy je zdefiniowaæ: wyobra¿eniem bêd¹cym pojêciem pozostaj¹cym i stopniowo zanikaj¹cym od chwili
zajcia wra¿enia zmys³owego (sense).
2. Kiedy jednak aktualne wra¿enie zmys³owe nie zachodzi, jak podczas
SNU, wówczas obrazy pozostaj¹ce po nim (jeli takowe s¹), jak w czasie marzeñ
sennych, nie s¹ niewyrane, ale równie silne i wyrane, jak w samym wra¿eniu
zmys³owym. Powodem tego jest to, ¿e brak wówczas tego, co przes³ania³o i os³abia³o te pojêcia, mianowicie wra¿enia zmys³owego, a tak¿e aktualnego oddzia³ywania przedmiotu. Sen bowiem pozbawiony jest wra¿eñ zmys³owych (choæ sama
w³adza zmys³owa pozostaje), a sny s¹ wyobra¿eniami tych, którzy pi¹.
3. Przyczynami snów, jeli s¹ one naturalne, s¹ dzia³ania lub gwa³towne oddzia³ywanie wewnêtrznych organów cz³owieka na jego mózg, które sprawia, ¿e
za spraw¹ pogr¹¿enia cz³owieka we nie, drogami wra¿enia zmys³owego zachodzi w³aciwy im ruch. Oznakami, dziêki którym wydaje siê, ¿e tak w³anie jest,
s¹ ró¿nice pomiêdzy snami zale¿¹ od odmiennego stanu, w jakim znajduje siê
cia³o. Starzy ludzie s¹ zwykle mniej zdrowi i nie tak wolni od wewnêtrznych
dolegliwoci, a przez to bardziej podatni na sny, zw³aszcza takie, w których cierpi¹, jak sny o ¿¹dzy, jak sny o gniewie, w zale¿noci od tego, czy to serce, czy
inny organ wewnêtrzny oddzia³uje z wiêkszym lub mniejszym rozgor¹czkowaniem na mózg. Podobnie równie¿ wydzielenie ró¿nego rodzaju flegmy sprawia,
¿e nimy o ró¿nych smakach miês i napojów. S¹dzê, ¿e istnieje wzajemne oddzia³ywanie ruchu biegn¹cego od mózgu do witalnych czêci cia³a i z powrotem
od witalnych czêci cia³a do mózgu. Przez to nie tylko wyobra¿enie spowoduje
ruch w tych czêciach, ale równie¿ ruch w tych czêciach wywo³a wyobra¿enie
podobne do tego, przez które zosta³ wywo³any. Jeli jest to prawd¹ i przykre
(sad) wyobra¿enia pocz¹tkuj¹ przygnêbienie, wówczas widzimy równie¿ przyczynê, dla której silne przygnêbienie powoduje okropne sny, a tak¿e dlaczego
skutki po¿¹dliwoci mog¹ w czasie snu wytworzyæ obraz jakiej osoby, która je
wywo³a³a. Jeli dok³adnie przyjrzymy siê temu, czy obraz osoby we nie jest tak
zale¿ny od nieumylnego rozgor¹czkowania ni¹cego, by wzbudziæ w nim ¿arliwe uczucie wzglêdem tej osoby, i jeli tak w³anie jest, wówczas ruch ten jest
wzajemny. Inn¹ oznak¹ tego, ¿e sny s¹ wywo³ane dzia³aniami wewnêtrznych czêci cia³a, jest bez³ad i przypadkowe powi¹zanie przyczynowe jednego pojêcia czy
obrazu z innym. Kiedy bowiem czuwamy, poprzednia myl czy pojêcie wprowadza póniejsze, bêd¹c jego przyczyn¹, jak woda pod¹¿aj¹ca za ludzkim palcem
po suchym i równym stole. Ale w snach zazwyczaj brak wszelkiej spójnoci
(a jeli wystêpuje, to przez przypadek), co musi wynikaæ z tego, ¿e w czasie
snów mózg w ka¿dej swej czêci nie jest jednakowo wprowadzony we w³aciwy
sobie ruch, przez co dochodzi do tego, ¿e nasze myli zjawiaj¹ siê jak gwiazdy
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pomiêdzy chmurami sun¹cymi po niebie, jednak¿e nie wed³ug porz¹dku, wedle
którego cz³owiek móg³by je obserwowaæ, lecz tak, jak na to pozwala bez³adna
wêdrówka poszczególnych chmur.
4. Jak woda czy jakakolwiek inna ciecz poruszona jednoczenie przez ró¿norakie ruchy, zyskuje jeden ruch z³o¿ony z nich wszystkich, tak te¿ mózg czy
tchnienia w nim zawarte, poruszone przez ró¿norakie przedmioty, tworz¹ wyobra¿enie z odmiennych pojêæ, które pojedynczo zjawi³y siê we wra¿eniu zmys³owym. Przyk³adowo, wra¿enie zmys³owe przedstawia nam w jednej chwili kszta³t
góry, w innej za kolor z³ota; ale w wyobra¿eniu istniej¹ one jednoczenie jako
z³ota góra. Z tego samego powodu widzimy zamki na niebie, chimery i inne
monstra, która nie wystêpuj¹ w rerum natura, choæ ich czêci by³y kilkukrotnie
ujmowane we wra¿eniu. Ta kompozycja jest tym, co powszechnie okrelamy
mianem FIKCJI umys³u.
5. Istnieje jeszcze inny rodzaj wyobra¿enia, które rywalizuje z wra¿eniem
zmys³owym o wyranoæ równie dobrze jak sen; ma ono miejsce, gdy dzia³anie
wra¿enia zmys³owego (action of sense) trwa³o d³ugo i by³o gwa³towne. Dowiadczenie tego typu czêciej dotyczy wra¿eñ wzrokowych ni¿ innych. Przyk³adem
jest obraz pozostaj¹cy przed oczami po wpatrywaniu siê w s³oñce, a tak¿e te
maleñkie obrazy, które zjawiaj¹ siê przed oczami w ciemnoci, czego dowiadczy³ jak s¹dzê ka¿dy, przede wszystkim jednak ludzie bojaliwi i przes¹dni.
Wszystkie one dla odró¿nienia mog¹ zostaæ okrelone FANTAZMATAMI.
6. Dziêki zmys³om, których zgodnie z liczb¹ organów zmys³owych jest piêæ,
postrzegamy (jak to ju¿ by³o powiedziane) przedmioty na zewn¹trz nas; a to postrzeganie jest naszym ich pojêciem, choæ mo¿emy równie¿ zauwa¿yæ inne sposoby zdobywania naszych pojêæ. Na przyk³ad, gdy pojêcie tej samej rzeczy zjawia siê ponownie, zauwa¿amy, ¿e tak siê w³anie sta³o, to znaczy, ¿e mielimy
ju¿ takie samo pojêcie wczeniej. To za znaczy tyle, co wyobraziæ sobie rzecz
minion¹, co jest nieosi¹galne dla zmys³u, który przedstawia jedynie rzeczy obecne. Dlatego te¿ mo¿na to uznaæ za zmys³ szósty, jednak wewnêtrzny, a nie zewnêtrzny jak pozosta³e, i powszechnie nazywa siê to WSPOMNIENIEM.
7. Co siê tyczy sposobu, w jaki postrzegamy minione pojêcie, musimy pamiêtaæ, ¿e zgodnie z definicj¹ wyobra¿enia (imagination) jest ono pojêciem stopniowo zanikaj¹cym oraz coraz mniej jasnym. To niejasne pojêcie jest tym, co
przedstawia przedmiot jako ca³oæ, choæ nie przedstawia ¿adnej z jego poszczególnych czêci; w zale¿noci za od tego, czy w pojêciu lub przedstawieniu
przedstawionych jest mniej lub wiêcej czêci, mówi siê o nim, ¿e jest mniej lub
bardziej wyrane. Widz¹c wiêc, ¿e pojêcie, które, gdy po raz pierwszy zrodzi³o
siê z wra¿enia zmys³owego, by³o wyrane i wyranie przedstawia³o czêci przedmiotu, a gdy przychodzi ponownie jest niejasne, odnajdujemy co brakuj¹cego,
czego siê spodziewalimy, a dziêki czemu os¹dzamy to niejasne pojêcie jako
minione i zanikaj¹ce. Przyk³adowo, cz³owiek, który obecnie znajduje siê w ob-
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cym miecie, widzi nie tylko ca³e ulice, lecz mo¿e równie¿ rozró¿niaæ poszczególne domy i ich czêci; ale opuciwszy to miejsce, nie bêdzie w swym umyle
rozró¿nia³ ich tak szczegó³owo, jak to robi³ dotychczas; jaki dom lub przecznica umknie mu, choæ nadal bêdzie mia³ wspomnienie miasta. Kiedy po pewnym
czasie wymknie mu siê wiêcej szczegó³ów, to nadal bêdzie je pamiêta³, choæ ju¿
nie tak dobrze. Z biegiem czasu obraz miasta powraca, lecz jedynie jako ogó³
budynków, z których ka¿dy zosta³ ju¿ nieomal zapomniany. Poniewa¿ wspomnienie jest bardziej lub mniej dok³adne, w zale¿noci od tego, czy mniej lub wiêcej
w nim niejasnoci, dlaczegó¿ nie mielibymy równie dobrze uwa¿aæ wspomnienia za nic innego, jak tylko brak czêci, co do którego ka¿dy cz³owiek oczekuje,
¿e nast¹pi on po tym, gdy mia³ wczeniej pojêcie ca³oci? Ogl¹danie jakiego
miejsca z wielkiej odleg³oci i wspominanie czego po d³ugim czasie oznacza
posiadanie podobnych pojêæ rzeczy, gdy¿ w obu przypadkach mamy do czynienia z brakiem rozró¿nienia czêci. Pierwsze pojêcie jest s³abe ze wzglêdu na fakt,
¿e oddzia³ywanie to zachodzi na odleg³oæ, drugie z powodu zanikania.
8. Z tego, co zosta³o powiedziane, wynika, ¿e cz³owiek nigdy nie mo¿e wiedzieæ, ¿e ni. Mo¿e niæ, ¿e ma w¹tpliwoci, czy jest to SEN, czy nie, ale wyranoæ wyobra¿enia przedstawia wszelk¹ rzecz z tak¹ iloci¹ szczegó³ów, jak
robi to samo wra¿enie, a w konsekwencji cz³owiek nie mo¿e spostrzec niczego
innego, jak tylko to, co obecne. Tymczasem mylenie w czasie snu oznacza, ¿e
siê ni i ¿e pojêcia swe uwa¿a siê za przesz³e, to znaczy bardziej mêtne ni¿ te,
które by³y we wra¿eniu. Tak wiêc oba rodzaje wyobra¿eñ musi siê uwa¿aæ za
wyrane, choæ nie tak wyrane jak wra¿enie, co jest niemo¿liwe.
9. Z tego samego wynika, ¿e ludzie w czasie snu nie s¹ tak zdziwieni miejscem i osobami, jak mia³oby to miejsce w stanie czuwania. Albowiem cz³owiekowi po przebudzeniu wydawa³oby siê dziwne, ¿e znalaz³ siê w miejscu, w którym wczeniej nigdy nie by³ i nie pamiêta, jak siê tam znalaz³. Ale w czasie snu
niewiele z tego rodzaju rzeczy bierze siê pod rozwagê. Wyranoæ pojêcia we
nie usuwa podejrzliwoæ ni¹cego, chyba ¿e osobliwoæ jest tak przesadna, jak
wówczas, gdy wyobra¿a sobie, ¿e spada z du¿ej wysokoci i nie odnosi ¿adnej
szkody; wtedy te¿ najczêciej siê budzi.
10. Nie jest tak¿e niemo¿liwe, aby cz³owiek by³ tak bardzo oszukiwany, aby
myla³, ¿e sen, który min¹³, by³ rzeczywistoci¹. Skoro bowiem ni³ o takich rzeczach, jakie s¹ zwykle w jego umyle i w takim porz¹dku, do jakiego przywyk³
w czasie czuwania, a ponadto u³o¿y³ siê do snu w miejscu, w którym odnalaz³
siebie samego, gdy siê zbudzi³ (wszystko to mo¿e siê zdarzyæ), ja nie znam ¿adnego êñéôÞñéïí11 lub wyznacznika, dziêki któremu mo¿e on rozpoznaæ, czy ni,
czy te¿ nie, i dlatego te¿ ma³o siê dziwiê, gdy s³yszê czasem cz³owieka bior¹cego swój sen za prawdê lub rzeczywisty obraz (vision).
11

Gr.: kryterium.

334

Thomas Hobbes

Rozdzia³ IV
1. Mowa wewnêtrzna umys³u (discourse). 2. Przyczyna zgodnoci myli. 3. Przepatrywanie. 4. M¹droæ. 5. Przypominanie. 6. Dowiadczenie ¿yciowe. 7. Oczekiwania i domys³y
dotycz¹ce przysz³oci. 8. Domys³y dotycz¹ce przesz³oci. 9. Oznaki. 10. Roztropnoæ. 11. Warunki wnioskowania z dowiadczenia ¿yciowego.

1. Nastêpstwo pojêæ w umyle, ich ci¹gi lub nastêpowanie jednego po drugim mog¹ byæ przypadkowe i chaotyczne, jak to przewa¿nie dzieje siê w snach,
mog¹ te¿ jednak byæ uporz¹dkowane, jak wówczas, gdy pierwsza myl toruje
drogê drugiej, to za nazywamy wewnêtrzn¹ mow¹ umys³u. Ale poniewa¿ okrelenie mowa wewnêtrzna (discourse) powszechnie brane jest za zgodnoæ
i konsekwentne nastêpstwo s³ów, aby unikn¹æ dwuznacznoci, nazwê je ROZUMOWANIEM (discursion).
2. Przyczyn¹ zgodnoci lub konsekwentnego nastêpstwa jednego pojêcia po
drugim, jest ich pierwsza zgodnoæ lub nastêpstwo pochodz¹ce z czasu, gdy powsta³y we wra¿eniu zmys³owym. Przyk³adowo, od wiêtego Andrzeja umys³
przebiega do wiêtego Piotra, poniewa¿ ich imiona czytane s¹ wspólnie, od wiêtego Piotra do ska³y12, z tej samej przyczyny; od ska³y do fundamentu, poniewa¿ widzimy je razem, i z tej samej przyczyny od fundamentów do kocio³a,
a od kocio³a do ludzi, a od ludzi do wrzawy. Zgodnie z tym przyk³adem, umys³
mo¿e przebiegaæ niemal od ka¿dej rzeczy do jakiejkolwiek innej. Lecz skoro we
wra¿eniu pojêcie przyczyny i skutku mo¿e nast¹piæ jedno po drugim, to mo¿e
i po wra¿eniu mog¹ one nast¹piæ po sobie w wyobrani. W wiêkszoci przypadków tak w³anie siê dzieje. Przyczyn¹ tego jest po¿¹danie tych, którzy posiadaj¹c pojêcie celu, zdobywaj¹ nastêpnie pojêcie najbli¿szych rodków do niego.
Podobnie, gdy cz³owiek przechodzi od myli o honorze, którego po¿¹da, do myli o wiedzy, która jest najbli¿szym rodkiem do jego osi¹gniêcia, od niej za do
myli o nauce, która sama z kolei jest najbli¿szym rodkiem do zdobycia wiedzy, etc.
3. Pomiñmy ten rodzaj rozumowania (discursion), dziêki któremu przechodzimy od jednej jakiej rzeczy do drugiej, jeli za chodzi o ów drugi rodzaj, to
istniej¹ ró¿ne jego odmiany. Pierwsza dotyczy wra¿eñ, w których w pewien sposób pojêcia ³¹cz¹ siê ze sob¹, co mo¿na nazwaæ PRZEPATRYWANIEM (ranging). Jego przyk³adami s¹: omiatanie spojrzeniem ziemi, rozgl¹danie siê za jak¹ drobn¹ zgubion¹ rzecz¹, wypatrywanie ofiary przez psy goñcze podczas
polowania czy rozgl¹danie siê spanieli po terenie. Tutaj pocz¹tek rozumowania
dotycz¹cego odnalezienia czego przyjmujemy w sposób dowolny.
4. Z innym rodzajem rozumowania mamy do czynienia, gdy jego pocz¹tek
stanowi ludzkie po¿¹danie czego, jak w przyk³adzie wczeniejszym, gdzie ho12 Piotr, czyli ska³a. Imiê, które Szymonowi, jednemu z aposto³ów, nada³ Jezus. Przydomek
mia³ symbolizowaæ kamieñ wêgielny. Hobbes najwyraniej nawi¹zuje do tego znaczenia.
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nor, który jest po¿¹dany przez cz³owieka, sprawia, ¿e myli on o najbli¿szym
rodku do jego osi¹gniêcia, ten za znowu, ¿e myli o nastêpnym itd. Takie rozumowanie Rzymianie okrelali sagacitas13, SPRYTEM (sagacity), a my mo¿emy nazywaæ je szukaniem lub ledzeniem, jak wówczas, gdy psy tropi¹ zwierzê
po zapachu, a cz³owiek po ladach, lub gdy ludzie poszukuj¹ bogactwa, domu
czy wiedzy.
5. Istnieje jeszcze rozumowanie innego rodzaju, takie mianowicie, które rozpoczyna siê po¿¹daniem odnalezienia czego, co zaginê³o, i które przebiega od
tego, co obecne, wstecz, od myli o miejscu, w którym rzecz stracilimy, do myli o miejscu, z którego ostatnio przyszlimy, a tak¿e od tej myli, do myli
o poprzednim miejscu, i tak dopóty w umyle mamy jakie pojêcie miejsca,
w którym mielimy ow¹ utracon¹ rzecz. Takie rozumowanie nazywane jest
PRZYPOMINANIEM (reminiscence).
6. Pamiêtanie (remembrance) nastêpstwa jednej rzeczy po drugiej, czyli tego,
co by³o poprzednikiem, co nastêpnikiem, a tak¿e tego, co wspó³wystêpowa³o,
nazywane jest DOWIADCZENIEM (experiment); obojêtnie przy tym, czy to
my je wywo³alimy, jak wówczas, gdy cz³owiek wrzuca co w ogieñ, by zobaczyæ, jaki skutek wywrze on na tej rzeczy, czy te¿ zasz³o ono bez naszego wp³ywu, jak wówczas, gdy przypominamy sobie piêkny poranek, który nasta³ po purpurowym zmierzchu. Posiadanie wielu dowiadczeñ jest tym, co nazywamy
DOWIADCZENIEM ¯YCIOWYM (experience), które jest niczym innym, jak
tylko pamiêtaniem tego, co nastêpowa³o po jakich poprzednikach.
7. ¯aden cz³owiek nie posiada w umyle pojêcia tego, co przysz³e, gdy¿
przysz³oci jeszcze nie ma. Ale z naszych pojêæ tego, co przesz³e, tworzymy pojêcia tego, co przysz³e, lub raczej przywo³uj¹c przesz³oæ, tworzymy pojêcie
przysz³oci. W ten sposób, gdy cz³owiek przywyk³ do ogl¹dania, ¿e po jednych
zdarzeniach nastêpowa³y inne, to z tego powodu, kiedykolwiek widzi on, ¿e ma
zajæ co podobnego do tego, co widzia³ wczeniej, to oczekuje, ¿e nast¹pi to,
co nast¹pi³o wówczas. Przyk³adowo, z tego powodu, ¿e kto czêsto widzia³ przestêpstwa, po których nastêpowa³a kara, to kiedy teraz bêdzie widzia³ przestêpstwo, uzna, ¿e kara bêdzie jego nastêpstwem. Z kolei nastêpstwo tego, co jest
obecnie, ludzie nazywaj¹ przysz³oci¹. W ten sposób czynimy z pamiêtania przewidywanie (prevision) czy domys³ (conjecture) na temat maj¹cych nastaæ sytuacji czyli OCZEKIWANIE (expectation) lub DOMNIEMANIE (presumption) dotycz¹ce przysz³oci.
8. Na tej samej zasadzie, jeli cz³owiek widzi aktualnie co, co widzia³ ju¿
wczeniej, to myli, ¿e to, co poprzedza³o to, co widzia³ wczeniej, równie¿ teraz poprzedza³o to, co widzi. Przyk³adowo, kto, kto widzia³ popió³ pozosta³y po
13 £ac.: m¹droæ, roztropnoæ; tu jednak, jak wynika z kontekstu, Hobbesowi raczej chodzi
o spryt.
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po¿arze, obecnie ponownie widzi popió³ i wnioskuje, ¿e by³ tu po¿ar. To za nazywane jest DOMYS£EM dotycz¹cym tego, co przesz³e, lub domniemaniem
zdarzenia.
9. Kiedy cz³owiek tak czêsto widzia³, ¿e po takich samych poprzednikach nastêpuj¹ takie same nastêpniki, ¿e kiedykolwiek widzi poprzednik, rozgl¹da siê
ponownie za nastêpnikiem, lub gdy widzi on nastêpnik i t³umaczy to tym, ¿e
musia³ tu byæ taki sam poprzednik, wówczas zarówno poprzednik, jak i nastêpnik nazywa OZNAK¥ (sign) drugiego z nich, jak chmury s¹ oznak¹ nadchodz¹cego deszczu, a deszcz przesz³ych chmur.
10. To traktowanie dowiadczenia ¿yciowego jako oznak jest tym, za pomoc¹ czego ludzie zazwyczaj myl¹, ró¿nica miêdzy poszczególnymi ludmi le¿y
w m¹droci, przez któr¹ powszechnie rozumiej¹ oni ca³oæ ludzkich umiejêtnoci lub zdolnoæ poznawcz¹. Jest to jednak b³¹d, gdy¿ oznaki te s¹ jedynie domylne i w zale¿noci od tego, jak czêsto czy rzadko zawodz¹, taka te¿ jest ich
pewnoæ, wiêksza b¹d mniejsza, nigdy jednak ca³kowita i niepodwa¿alna.
I choæby cz³owiek zawsze widywa³, jak dzieñ i noc nastêpowa³y po sobie, to jednak nie mo¿e on wnioskowaæ z tego, ¿e tak bêdzie siê dalej dziaæ, lub ¿e ich
nastêpstwo bêdzie zachodziæ wiecznie. Z dowiadczenia nie da siê wyprowadziæ
niczego powszechnie obowi¹zuj¹cego. Jeli oznaki sprawdzi³y siê dwudziestokrotnie, a raz zawiod³y, cz³owiek mo¿e za³o¿yæ siê, ¿e prawdopodobieñstwo zajcia wydarzenia wynosi dwadziecia do jednego, ale nie mo¿e tego wniosku braæ
za prawdê. Jasne jest zatem, ¿e najtrafniejszy domys³ bêd¹ mieli ci, którzy dysponuj¹ najwiêkszym dowiadczeniem. Znaj¹ najwiêcej oznak, co pozwala im
snuæ domys³y, a to z kolei sprawia, ¿e starzy ludzie s¹ bardziej roztropni, czyli
¿e maj¹ lepsz¹ zdolnoæ domys³u, caeteris paribus14, ni¿ m³odzi. Wynika to
z tego, ¿e jako starsi wiêcej pamiêtaj¹, a dowiadczenie nie jest niczym wiêcej,
jak tylko pamiêtaniem. Ludzie o bystrej wyobrani, caeteris paribus, s¹ bardziej
roztropni ni¿ ci, których wyobrania dzia³a powolnie, gdy¿ w krótszym czasie
zauwa¿aj¹ wiêcej. ROZTROPNOÆ (prudence) za nie jest niczym innym, jak
tylko domylaniem siê na podstawie ¿yciowego dowiadczenia, czy te¿ ostro¿nym czerpaniem z niego oznak, a wiêc jest ona takimi dowiadczeniami, z których raz zaczerpniête oznaki zostaj¹ zapamiêtane. Wydaje siê te¿, ¿e podobnie
bêdzie w przypadkach, które nie s¹ takie same.
11. Jak przy domys³ach na temat rzeczy dotycz¹cych przesz³oci i przysz³oci roztropnie jest wnioskowaæ z dowiadczenia na temat tego, co prawdopodobnie siê zdarzy lub ju¿ siê zdarzy³o, tak b³êdem jest wnioskowanie z niego, ¿e co
jest tak lub inaczej nazwane. Znaczy to, ¿e nie mo¿emy z dowiadczenia wnioskowaæ o tym, ¿e jakakolwiek rzecz powinna byæ nazwana sprawiedliw¹ b¹d
niesprawiedliw¹, prawdziw¹ b¹d fa³szyw¹, lub te¿ wywieæ z niego jakiekol14

£ac.: przy tych samych okolicznociach.
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wiek twierdzenie ogólne, z wyj¹tkiem tych, które pochodz¹ ze wspomnienia u¿ycia nazw narzuconych przez ludzi w sposób arbitralny. Przyk³adowo, us³yszenie
wyroku (tysi¹c razy tego samego wyroku w podobnych przypadkach) nie wystarcza do tego, by wywnioskowaæ, ¿e jest on sprawiedliwy (choæ wiêkszoæ ludzi
nie dysponuje innymi rodkami, w oparciu o które mog³aby wnioskowaæ); niemniej przy wyci¹ganiu takiego wniosku jest konieczne, aby w oparciu o wiele
dowiadczeñ odszukaæ i odkryæ, co te¿ ludzie maj¹ na myli, gdy nazywaj¹ rzeczy sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Poza tym istnieje inny warunek, który
nale¿y braæ pod uwagê przy wnioskowaniu z dowiadczenia, ten mianowicie
z dziesi¹tego paragrafu drugiego rozdzia³u, zgodnie z którym nie wnioskujemy
o rzeczach, które s¹ na zewn¹trz nas, lecz tych, które s¹ wewn¹trz.
Rozdzia³ V
1. O znakach. 2. Nazwy lub okrelenia. 3. Nazwy pozytywne i zaprzeczaj¹ce. 4. Po¿ytek
z nazw dla rozwoju nauki. 5. Nazwy powszechne i jednostkowe. 6. Powszechniki nie nale¿¹ do rerum natura. 7. Nazwy wieloznaczne. 8. Rozum (understanding). 9. Stwierdzenie,
przeczenie, twierdzenie. 10. Prawda, fa³sz. 11. Rozumowanie (ratiocination). 12. Zgodne
z rozumem, na przekór rozumowi. 13. Nazwy przyczynami wiedzy, ale i b³êdu. 14. Przetworzenie mowy wewnêtrznej umys³u w s³owo mówione i o pochodz¹cych z tego b³êdach.

1. Widz¹c, ¿e nastêpstwo pojêæ w umyle wywo³ane jest (jak to by³o powiedziane wczeniej) przez nastêpstwo, w jakim powstawa³y jedno po drugim we
wra¿eniach zmys³owych, a tak¿e to, ¿e nie ma ¿adnego pojêcia, które nie powsta³oby bezporednio przed lub po niezliczonych innych pojêciach, w niezliczonych
dzia³aniach organu zmys³owego, nale¿y koniecznie przyj¹æ, ¿e jedno pojêcie nie
nastêpuje po drugim zgodnie z naszym wyborem ani w odpowiedzi na nasz¹ potrzebê, ale tak, jak mielimy okazjê us³yszeæ lub zobaczyæ takie rzeczy, które
przywo³aj¹ je nam na myl. Dowiadczenie, które dziêki temu nabywamy, przypomina dowiadczenie drapie¿nych zwierz¹t, które w swej zapobiegliwoci ukrywaj¹ resztki i nadmiar swego miêsa, choæ przecie¿ brak im czego, co przypomni im miejsce, gdzie je ukry³y, i dlatego te¿ nie czepi¹ z tego ¿adnej korzyci,
gdy s¹ g³odne. Za to cz³owiek, którego natura w tej kwestii zaczyna górowaæ
ponad zwierzêc¹, dostrzeg³ i zapamiêta³ przyczynê tej u³omnoci, i chc¹c j¹ wyeliminowaæ, wyobrazi³ sobie i wymyli³, ¿e utworzy widzialny lub inny zmys³owo dostrzegalny znak, który ponownie postrze¿ony, przywo³a w jego umyle
myl, któr¹ mia³, gdy go utworzy³. Dlatego te¿ ZNAK (mark) jest zmys³owym
przedmiotem, który cz³owiek tworzy dla samego siebie w sposób dobrowolny po
to, by dziêki niemu przypomnieæ sobie co przesz³ego, kiedy ponownie zostanie
on ujêty we wra¿eniu. Podobnie te¿ ludzie po ominiêciu ska³y na morzu tworz¹
jaki znak, aby dziêki niemu przypomnieæ sobie dawne niebezpieczeñstwo i unikn¹æ nowego.
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2. Poród tych znaków znajduj¹ siê te ludzkie g³osy (które nazywamy nazwami lub okreleniami rzeczy) doznawane dziêki s³uchowi, za pomoc¹ których
przywo³ujemy na myl pewne pojêcia rzeczy, którym nadajemy te nazwy czy
okrelenia. Tak w³anie okrelenie bia³y przywodzi wspomnienie jakoci takich
przedmiotów, które wywo³uj¹ ten kolor lub te¿ jego pojêcie w nas. NAZWA lub
OKRELENIE jest wiêc g³osem cz³owieka dowolnie narzuconym rzeczy jako
znak po to, aby przywieæ na myl pojêcie tej rzeczy.
3. Rzeczy nazwane s¹ albo samymi przedmiotami, jak cz³owiek, albo samym
pojêciem, jakie mamy o cz³owieku, jak kszta³t i ruch, albo te¿ jakim brakiem,
z którym mamy do czynienia, gdy uwiadamiamy sobie, ¿e ujmujemy co, co mu
nie przys³uguje. Jest tak wówczas, gdy s¹dzimy, ¿e nie jest sprawiedliwy, czy ¿e
nie jest powci¹gliwy (restrained), i dajemy mu nazwê niesprawiedliwego czy
te¿ niepowci¹gliwego (infinite), co oznacza brak lub wadê albo w nazwanej rzeczy, albo w nas jako nadaj¹cych jej nazwê; samym tym brakom nadajemy za
nazwy niesprawiedliwoci i powci¹gliwoci. Tak wiêc istniej¹ dwa rodzaje
nazw, pierwsze odnosz¹ siê do rzeczy, to te, za pomoc¹ których co ujêlimy, lub
do samych ich pojêæ; nazwy te nazywamy POZYTYWNYMI; drugie odnosz¹ siê
do rzeczy, w których ujêlimy brak lub u³omnoæ, te nazywane s¹ ZAPRZECZAJ¥CYMI (privative).
4. Dziêki po¿ytkowi, jaki p³ynie ze stosowania nazw, zdolni jestemy do tworzenia nauk, czego z powodu ich braku nie mog¹ uczyniæ zwierzêta, jak i cz³owiek, jeli ich nie u¿ywa. Tak jak zwierzê nie zauwa¿a braku jednego czy dwóch
m³odych ze swego licznego potomstwa z powodu braku takich pojêæ porz¹dkowych, jak jeden, dwa i trzy, które nazywamy liczbami; tak samo cz³owiek
nie bêdzie wiedzia³, jak wiele monet lub innych rzeczy le¿y przed nim, jeli nie
bêdzie powtarza³ na g³os lub w mylach nazw tych liczb.
5. Widz¹c, ¿e istnieje wiele pojêæ jednej i tej samej rzeczy, a tak¿e i¿ ka¿demu pojêciu przypisujemy pojedyncz¹ nazwê, wnioskujemy, ¿e dla jednej i tej
samej rzeczy mamy wiele nazw czy okreleñ, podobnie jak temu samemu cz³owiekowi nadajemy miano sprawiedliwego, dzielnego itd. ze wzglêdu na ró¿ne
cnoty, a miano silnego, atrakcyjnego itd. ze wzglêdu na ró¿ne jakoci cia³a. Poniewa¿ za dziêki ró¿nym rzeczom otrzymujemy podobne pojêcia, wiele rzeczy
musi mieæ to samo okrelenie. Tak jak wszelkim rzeczom, które widzimy, nadajemy tê sam¹ nazwê rzeczy widzialnych, tak samo rzeczom, które widzimy
w ruchu, nadajemy okrelenie ruchomych. Nazwy, które nadajemy wielu rzeczom, nazywane s¹ POWSZECHNYMI nazwami ich wszystkich, jak nazwa
cz³owiek dla ka¿dego poszczególnego cz³owieka. Takie okrelenie, które nadajemy tylko jednej rzeczy, nazywamy indywidualnymi lub JEDNOSTKOWYMI, jak Sokrates i inne nazwy w³asne lub takie, które tworzymy dziêki opisowi, jak ten, który napisa³ Iliadê na okrelenie Homera.
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6. Ta ogólnoæ jednej nazwy w stosunku do wielu rzeczy jest przyczyn¹, dla
której ludzie myleli, ¿e same rzeczy s¹ ogólne. Ca³kiem powa¿nie utrzymuj¹ te¿,
¿e oprócz Piotra i Jana oraz ca³ej reszty ludzi, którzy istniej¹, istnieli lub bêd¹
istnieæ na wiecie, jest jeszcze co innego, co nazywamy cz³owiekiem, mianowicie cz³owiek w ogóle. Przyjmuj¹c ogólne czy powszechne okrelenie dla rzeczy, które ono oznacza, oszukuj¹ sami siebie. Jeli kto za¿yczy sobie, aby malarz wykona³ dla niego portret cz³owieka, przez co w³aciwie rozumie portret
cz³owieka w ogóle, to ma na myli dok³adnie to, ¿e malarz wybierze sobie cz³owieka, który bêdzie mu siê podoba³ i namaluje go. Bêdzie on jednym z tych, którzy s¹ lub byli, lub te¿ mog¹ byæ; ¿aden z nich nie jest jednak czym ogólnym.
Jeli jednak sk³oni on malarza do sportretowania króla lub jakiejkolwiek innej
konkretnej osoby, to ograniczy go do przedstawienia jakiej osoby, któr¹ sam
wybierze. Dlatego te¿ oczywiste jest, ¿e nie ma niczego ogólnego poza nazwami, które te¿ w³anie z tego powodu nazywa siê nieokrelonymi. Nie okrelamy
ich samodzielnie, lecz pozostawiamy s³uchaczowi ich zastosowanie do czego
konkretnego. Tymczasem nazwa jednostkowa jest ograniczona i powi¹zana z jedn¹ z wielu rzeczy, które oznacza, jak w przypadku, gdy mówimy: ten cz³owiek
i wskazujemy go palcem, lub podajemy jego imiê, lub te¿ w jeszcze jaki podobny sposób odnosimy siê do niego.
7. Okrelenia, które s¹ ogólne i wspólne wielu rzeczom, nie zawsze s¹ nadawane wszystkim poszczególnym przedmiotom, (jak powinno mieæ to miejsce) ze
wzglêdu na podobne pojêcia i towarzysz¹ce im wszystkim okolicznoci. To za
jest przyczyn¹ tego, ¿e wiele z nich nie ma sta³ego znaczenia, lecz przywodzi
do umys³u inne myli ni¿ te, dla których zosta³y ustalone. Okrelenia takie nazywa siê WIELOZNACZNYMI. Przyk³adowo, s³owo wiara (faith) czasem
oznacza to samo, co wyznanie (belief), czasem oznacza w szczególnoci wyznanie wiary, jakie dokonuje chrzecijanin, czasem za oznacza wiernoæ danej
obietnicy. Ponadto wszystkie metafory s¹ z natury wieloznaczne. Trudno te¿ znaleæ jakie s³owo, które nie sta³o siê wieloznaczne przez umieszczenie w odmiennym kontekcie lub przez rozmaitoæ sposobów wymawiania czy gestykulacji.
8. Ta wieloznacznoæ nazw sprawia, ¿e trudno jest odkryæ pojêcia, dla których pierwotnie zosta³y obrane nazwy. Ma to miejsce nie tylko w przypadku
mowy innych ludzi, kiedy to musimy uwzglêdniæ zarówno sens, okolicznoæ
i strukturê wypowiedzi, jak i same s³owa, ale równie¿ w odniesieniu do naszej
mowy wewnêtrznej, która jako wywiedziona ze zwyczajowego i potocznego u¿ycia mowy, nawet nam nie odzwierciedla naszych w³asnych pojêæ. Jest zatem
wielk¹ zdolnoci¹, na podstawie s³ów, kontekstu i innych okolicznoci zwi¹zanych z jêzykiem uwolniæ siê od wieloznacznoci i odnaleæ prawdziwe znaczenie tego, co zosta³o powiedziane. To w³anie nazywamy ROZUMEM (understanding).

340

Thomas Hobbes

9. Przy pomocy ma³ego s³owa jest lub czego mu równowa¿nego z dwóch
okreleñ tworzymy STWIERDZENIE lub PRZECZENIE. W Szko³ach oba nazywane s¹ równie¿ twierdzeniami; sk³adaj¹ siê one z dwóch okreleñ razem po³¹czonych wspomnianym s³ówkiem jest. Przyk³adowo: cz³owiek jest ¿yw¹ istot¹, lub w ten sposób: cz³owiek nie jest prawy, gdzie pierwsze nazywane jest
stwierdzeniem, gdy¿ okrelenie ¿yj¹cej istoty jest pozytywne, drugie za negacj¹, poniewa¿ nieprawoæ jest zaprzeczeniem.
10. W ka¿dym zdaniu, czy to twierdz¹cym, czy przecz¹cym, drugie okrelenie albo zawiera pierwsze, jak w zdaniu: dobroczynnoæ jest cnot¹, gdzie pojêcia cnota obejmuje pojêcie dobroczynnoci (poza tym równie¿ wiele innych
cnót); wówczas zdanie to jest nazywane PRAWDZIWYM lub PRAWD¥, gdy¿
prawda i zdanie prawdziwe s¹ tym samym. Drugie okrelenie mo¿e te¿ nie zawieraæ pierwszego, jak w zdaniu: ka¿dy cz³owiek jest sprawiedliwy, gdzie pojêcie sprawiedliwy nie obejmuje pojêcia ka¿dy cz³owiek, gdy¿ okreleniem
wielkiej liczby ludzi jest pojêcie niesprawiedliwy. Wówczas zdanie to nazywane jest FA£SZYWYM lub fa³szem, gdy¿ fa³sz i zdanie fa³szywe s¹ tym samym.
11. Powstrzymam siê tu od pisania na temat tego, w jaki sposób z dwóch
okreleñ, czy to obu twierdz¹cych, czy te¿ jednego twierdz¹cego, drugiego za
przecz¹cego, powstaje SYLOGIZM. To wszystko, co zosta³o powiedziane o nazwach czy zdaniach, choæ konieczne, jest jedynie suchym wywodem. Nie ma tu
miejsca na ca³¹ sztukê logicznego mylenia (art of logic), któr¹ musia³bym tu
wy³o¿yæ, gdybym siê w niej bardziej zag³êbi³. Zreszt¹ istnieje niewielu ludzi,
którzy nie maj¹ na tyle wrodzonej logiki, aby dziêki niej wystarczaj¹co dobrze
siê rozeznaæ w tym, czy który z wniosków, które bêdê wyprowadza³ w tym wywodzie, bêdzie poprawny czy te¿ nie. Powiem tu tylko tyle, ¿e tworzenie sylogizmów jest tym, co nazywamy ROZUMOWANIEM (ratiocination) b¹d wysnuwaniem wniosków (reasoning).
12. Kiedy zatem cz³owiek wyprowadza wnioski z zasad, o których niekwestionowalnoci poucza go dowiadczenie, a tak¿e wolny jest przy tym od wszelkiej z³udy w³aciwej zmys³om i wieloznacznoci s³ów, o takich wnioskach mówimy, ¿e s¹ zgodne z rozumem. Jeli jednak z jego wniosku inny cz³owiek przy
pomocy poprawnego wnioskowania wywiedzie co sprzecznego z jak¹kolwiek
prawd¹ oczywist¹, wówczas mówi siê, ¿e wnioskowa³ on na przekór rozumowi,
a taki wniosek nazywany jest niedorzecznym.
13. Tak jak wynalezienie nazw by³o konieczne dla wyprowadzenia ludzi ze
stanu niewiedzy przez przywo³ywanie w ich pamiêci koniecznego zwi¹zku pomiêdzy jednym i drugim pojêciem, tak równie¿, z drugiej strony, doprowadzi³o
ich to do b³êdu. Doprowadzi³o w takim stopniu, ¿e chocia¿ dziêki korzyci p³yn¹cej z pos³ugiwania siê s³owami i rozumowaniem przewy¿szaj¹ oni zwierzêta
pod wzglêdem zdobytej wiedzy, to przez niedogodnoci, jakie ich u¿ywaniu to-
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warzysz¹, przewy¿szaj¹ je oni równie¿ pod wzglêdem b³êdów. Prawda i fa³sz nie
s¹ bowiem rzeczami w³aciwymi zwierzêtom, gdy¿ dotycz¹ zdañ i jêzyka, podobnie te¿ zwierzêta nie pos³uguj¹ siê rozumowaniem (ratiocination)15, za pomoc¹ którego mo¿na mno¿yæ jedn¹ nieprawdê przez kolejn¹, jak czyni¹ to ludzie.
14. Do natury niemal ka¿dej rzeczy cielesnej, czêsto poruszanej w jeden
i ten sam sposób, przynale¿y to, ¿e zyskuje ona stopniowo coraz wiêksz¹ ³atwoæ
i zdatnoæ do tego samego ruchu i to w takim stopniu, ¿e z czasem staje siê on
czym tak zwyczajnym, ¿e aby ruch ten spowodowaæ, wystarczy go zapocz¹tkowaæ. Uczucia (passions) cz³owieka tak, jak s¹ pocz¹tkiem ruchów rozmylnych,
tak te¿ s¹ pocz¹tkiem mowy, czyli ruchów jêzyka. Ludzie pragn¹c przedstawiæ
innym sw¹ wiedzê, pogl¹dy, pojêcia i uczucia, które s¹ w nich samych, i wynalaz³szy do tego celu mowê, przy pomocy ruchu swych jêzyków, przekszta³caj¹
ca³¹ sw¹ mowê umys³u (discursion), wspomnian¹ w poprzednim rozdziale,
w mowê wypowiadan¹ (discourse of words). Ratio staje siê w ten sposób czym
niewiele wiêcej ni¿ oratio16, w której nawyk ma tak wielk¹ moc, ¿e umys³ poddaje jedynie pierwsze s³owo, a reszta nastêpuje na drodze nawyku, bez udzia³u
umys³u. Tak samo jest z ¿ebrakami, którzy odmawiaj¹ swoje paternoster, sk³adaj¹c razem takie s³owa i w taki sposób, w jaki nauczyli siê od swych mamek,
towarzyszy lub nauczycieli, nie maj¹c przy tym w swym umyle ¿adnych obrazów czy pojêæ, które by odpowiada³y wypowiadanym przez nich s³owom. Tak,
jak ich samych nauczono, tak oni ucz¹ nastêpnych. Wreszcie, jeli rozwa¿ymy
moc z³udzeñ w³aciwych zmys³om, wspomnianych w dziesi¹tym paragrafie drugiego rozdzia³u, a tak¿e to, jak przypadkowo zosta³y ustalone nazwy, jak podatne s¹ one na wieloznacznoæ, jak zró¿nicowane przez uczucia (rzadko kiedy
dwoje ludzi zgadza siê bowiem, co powinno byæ nazwane dobrem, a co z³em,
co szczodroci¹, a co rozrzutnoci¹, co mêstwem, a co zuchwalstwem), jak równie¿ to, jak ludzie nara¿eni s¹ na paralogizm lub b³¹d w rozumowaniu, bêdziemy mogli dojæ niemal do wniosku, ¿e niemo¿liwe jest skorygowanie tak wielkiej iloci b³êdów ka¿dego cz³owieka, które musz¹ pochodziæ z tych przyczyn,
jeli nie rozpoczniemy od samych pierwszych podstaw naszej wszelkiej wiedzy
i zmys³owoci, od czytania nie ksi¹¿ek, lecz w³asnych uporz¹dkowanych pojêæ.
W takim te¿ znaczeniu przyjmujê sentencjê nosce te ipsum17 za zasadê godn¹
szacunku, jaki sobie zyska³a.
prze³o¿y³ Krzysztof Wawrzonkowski

15

Choæ nale¿y tu dodaæ, ¿e z pewnoci¹ pos³uguj¹ siê one rozumowaniem (discursion)
opartym na mowie wewnêtrznej, opisanym w rozdziale poprzednim.
16 £ac.: mowa.
17 £ac.: poznaj samego siebie.
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ESEJ NA TEMAT NATURY NASZYCH UCZUÆ
I KIEROWANIA NIMI
Wstêp t³umaczki
An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections with
Illustrations of the Moral Sense ukaza³ siê w 1728 r. jako druga rozprawa autorstwa Francisa Hutchesona (16941746); trzy lata wczeniej wyda³ on An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue. Mo¿na uznaæ, ¿e rozprawy te stanowi¹ podstawê jego myli filozoficznej; pisz¹cy na pocz¹tku XX wieku
historyk filozofii szkockiej Henry Laurie uwa¿a nawet, ¿e reputacja Hutchesona
jako autora opiera siê g³ównie na tych dwóch publikacjach1. Druga z prac powsta³a w reakcji na krytykê, z jak¹ spotka³a siê pierwsza rozprawa, a tak¿e stanowi³a
wyraz polemiki Hutchesona ze stanowiskiem Thomasa Hobbesa i Bernarda Mandevillea, którzy g³ównego ród³a motywacji do dzia³ania upatrywali w ludzkim
egoizmie2. Adwersarzami Hutchesona byli tak¿e przedstawiciele racjonalizmu
etycznego krytykuj¹cy pojêcie zmys³u moralnego, okrelani mianem platoników
z Cambridge, do których nale¿eli: Ralph Cudworth, Henry More i Samuel Clarke3.
Esej sk³ada siê z dwóch traktatów, które zosta³y opublikowane ³¹cznie: An
Essay on the Nature and Conduct of the Passions oraz Illustrations upon the
Moral Sense. W pierwszym z nich Hutcheson prowadzi rozwa¿ania natury psychologicznej, a tak¿e podkrela znaczenie pojêcia ¿yczliwoci (benevolence) jako
czynnika motywuj¹cego do podejmowania dzia³añ na rzecz innych, natomiast
podstawowym celem drugiego traktatu by³o rozwiniêcie i obrona systemu filozofii moralnej przedstawionego w An Inquiry.
1

H. Laurie, Scottish Philosophy in Its National Development, J. Maclehose and Sons,
Glasgow 1902, s. 13, (za:) S. Zabieglik, Wiek doskonalenia: Z filozofii szkockiego Owiecenia,
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdañskiej t. 558: Filozofia nr 3, Gdañsk 1997, s. 95.
2 W Dublin Journal ukaza³o siê w 1725 r. szeæ listów Hutchesona, zawieraj¹cych jego
polemikê z koncepcjami etycznymi Hobbesa i Mandevillea. W 1728 r. odpowiedzia³ na krytykê
swego Inquiry zamieszczon¹ w London Journal (za:) S. Zabieglik, op. cit., s. 95.
3 Zob. M. Rutkowski, Dwa nurty w angielskiej myli moralnej okresu Owiecenia, (w:)
idem, Rola rozumu w decyzjach moralnych. Etyka Davida Humea, Wyd. UWr, Wroc³aw 2001,
s. 1442; szczegó³owe omówienie za³o¿eñ etyki Clarkea mo¿na znaleæ w pracach S³awomira
Raubego: Metafizyka i etyka Samuela Clarkea, Wyd. UwB, Bia³ystok 2010 oraz Deus Explicatus. Stworzenie i Bóg w myli Ralpha Cudwortha, Wyd. UwB, Bia³ystok 2000.
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Mo¿na uznaæ, ¿e pierwszy z tych traktatów, Esej na temat natury naszych
uczuæ i kierowania nimi, którego fragment tutaj prezentujemy, stanowi jedn¹
z najwa¿niejszych prac z zakresu filozofii moralnej i psychologii z pierwszej po³owy XVIII wieku. Z pewnoci¹ traktat ten wywar³ wa¿ny wp³yw na rozwój psychologii uczuæ i emocji, który ma obecnie historyczne znaczenie, stanowi¹c
istotne ogniwo ³¹cz¹ce dwie inne koncepcje  Anthonyego Ashleya Coopera
Shaftesburyego (16711713) oraz Davida Humea (17111776). W myli Hutchesona filozofia moralna i psychologia s¹ ze sob¹ tak silnie powi¹zane, ¿e wydaj¹ siê niekiedy wspó³zale¿eæ od siebie. Kwestie etyczne podejmowane w Eseju stanowi³y z jednej strony odpowied na ówczesny kryzys wartoci oraz by³y
wyrazem próby opracowania nowego, bardziej stabilnego paradygmatu moralnego. Z drugiej za strony Hutcheson poszukiwa³ odpowiedzi na pytanie o to, co
motywuje osobê do dzia³añ moralnych, jego badania koncentrowa³y siê wokó³
natury czynników motywuj¹cych ludzkie dzia³ania4.
Próbuj¹c wskazaæ na pozycjê Hutchesona na tle epoki Owiecenia, mo¿na
stwierdziæ, ¿e by³ jednym z wybitnych przedstawicieli ówczesnej filozofii moralnej, a nawet niekiedy bywa okrelany mianem ojca szkockiej filozofii. Niektórzy historycy filozofii ³¹cz¹ bowiem pocz¹tek szkockiego Owiecenia z objêciem przez niego katedry filozofii moralnej na Uniwersytecie w Glasgow w 1730 r.5
Przez wiêksz¹ czêæ swojego ¿ycia Hutcheson by³ zwi¹zany z Irlandi¹, gdzie
nast¹pi³ najbardziej p³odny okres w jego twórczoci6, natomiast od momentu
4 P. McReynolds, An Introduction to an Essay on the Nature and Conduct of the Passions
and Affections with Illustrations on the Moral Sense by Francis Hutcheson, Florida Scholars
Facsimiles & Reprints, Gainesville 1969, s. VI.
5 Zob. M. liwa, Teoria piêkna w filozofii Francisa Hutchesona, Wyd. UWM Olsztyn
2009, s. 715. William Scott uwa¿a, ¿e Hutcheson bardziej wpisywa³ siê w nurt brytyjskiego
ni¿ szkockiego owiecenia, za do znamiennych cech jego filozofii zalicza jej eklektyczny charakter (podobnie jak Shaftesbury, inspirowa³ siê on filozofi¹ klasyczn¹, g³ównie stoick¹), czemu
zawdziêcza ona sw¹ popularnoæ Zob. W. Scott, Francis Hutcheson, Cambridge University
Press, Cambridge 1900, s. 257270.
6 Hutcheson urodzi³ siê 8 sierpnia 1694 r. w Drumaling w Irlandii. Jego dziadek i ojciec
byli prezbiteriañskimi ministrami. Dziadek, Alexander Hutcheson, mia³ powiedzieæ do trzyletniego wówczas Francisa, ¿e pewnego dnia stanie siê on bardzo wybitnym cz³owiekiem (w oryg.
Francis, I predict, thou wilt one day be a very eminent man, za: W. Scott, op. cit., s. 6).
Alexander Hutcheson czuwa³ równie¿ nad pierwszymi latami edukacji swojego ulubionego
wnuka. Francis uczêszcza³ do akademii, gdzie zapozna³ siê z podstawami filozofii scholastycznej. Maj¹c 16 lat, rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie w Glasgow  zosta³ przyjêty od razu na
trzeci rok. Wówczas zapozna³ siê z dzie³ami staro¿ytnych (Homer, Wergiliusz, Cyceron i in.),
na których czêsto powo³uje siê w swoich rozprawach. Po powrocie do Irlandii pe³ni³ funkcjê
duchownego w Kociele prezbiteriañskim, a nastêpnie kierowa³ akademi¹ w Dublinie. Wówczas
pracowa³ nad Inquiry oraz Esejem. W 1729 r. senat Uniwersytetu w Glasgow wybra³ Hutchesona na profesora filozofii moralnej, funkcjê tê sprawowa³ on od 1730 r. a¿ do swej mierci
w 1746 r. Zob. W. Scott, op. cit.; S. Zabieglik, op. cit., s. 94111.
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objêcia katedry zaj¹³ siê g³ównie dzia³alnoci¹ dydaktyczn¹7. Tematyka jego
wyk³adów obejmowa³a religiê naturaln¹, filozofiê prawa i filozofiê polityki. Jako
wyk³adowca zdoby³ du¿e uznanie, uchodzi³ bowiem nie tylko za sumiennego
nauczyciela, ale nade wszystko za krasomówcê, którego wyk³ady cieszy³y siê
du¿¹ popularnoci¹ wród studentów8. Dugald Stewart uwa¿a nawet, ¿e Hutcheson by³ zdecydowanie lepszym mówc¹ ani¿eli pisarzem: Wszyscy jego uczniowie, z którymi zdarzy³o mi siê spotkaæ [...], byli nadzwyczaj zgodni opisuj¹c
wra¿enie, jakie na s³uchaczach Hutchesona wywiera³y jego wyk³ady. [...] Jego
wielka i zas³u¿ona s³awa opiera siê obecnie g³ównie na tradycji nawi¹zuj¹cej do
jego wyk³adów akademickich, które przyczyni³y siê bardzo do rozpropagowania
w Szkocji zami³owania do analitycznych rozwa¿añ i ducha liberalnych badañ,
któremu wiat zawdziêcza najbardziej wartociowe dzie³a osiemnastego wieku9.
Najwiêkszy wp³yw Hutcheson wywar³ na swojego ucznia, Adama Smitha
(17231790), dzisiaj kojarzonego przede wszystkim z ekonomi¹ i Badaniami nad
natur¹ i przyczynami bogactwa narodów (1776), ale te¿ uznanego filozofa moralnego (Teoria uczuæ moralnych, 1756); wp³yw ten dotyczy³ zarówno filozofii
moralnej10, jak i teorii ekonomicznej. Ponadto myl Hutchesona stanowi³a wyrane ród³o inspiracji dla Humea, jeli chodzi o rolê uczuæ w teorii moralnej, a tak¿e pojêcie zmys³u moralnego, uto¿samianego z uczuciem ¿yczliwoci (benevolence)11. Hume pisa³ o Hutchesonie w Badaniach dotycz¹cych rozumu ludzkiego
7 W okresie dzia³alnoci akademickiej Hutchesona ukaza³y siê po ³acinie: Metaphysicae
Synopsis Ontologiam et Pneumatologiam complectens, Philosophae Moralis Institutio Compendiaria, Ethices et Jurisprudentiae Naturalis Elementa continens (1742), a nastêpnie ich angielski przek³ad pt. A Short Introduction to Moral Philosophy (1747), za po jego mierci zosta³a
opublikowana przez jego syna rozprawa napisana jeszcze w 1737 r. A System of Moral Philosophy (1755).
8 Hutcheson by³ pierwszym nauczycielem na Uniwersytecie w Glasgow, który wyk³ada³ po
angielsku, zamiast po ³acinie. Wprowadzi³ tak¿e w ramach zajêæ dodatkowych specjalne seminaria, podczas których studenci czytali i komentowali dzie³a autorów staro¿ytnych, co by³o nowoci¹ na szkockich uczelniach, gdy¿ g³ówn¹ form¹ przekazywania wiedzy by³ wówczas wyk³ad (zob. S. Zabieglik, op. cit., s. 96).
9 D. Stewart, An Account of the Life and Writings of Adam Smith, LL.D. 1861, s. XIV,
(w:) S. Zabieglik, op. cit., s. 97.
10 Np. A. Smith, Teoria uczuæ moralnych, prze³. S. Jedynak, PWN, Warszawa 1989.
11 Norman Kemp Smith twierdzi, ¿e twórczoæ Hutchesona odegra³a decyduj¹c¹ rolê
w kszta³towaniu siê pogl¹dów D. Humea. Zob. The Philosophy of David Hume: A Critical Study of Its Origins and Central Doctrines, St. Martins Press, New York 1966, s. 23-51. Marta
liwa wskazuje na podobieñstwa i ró¿nice w pojmowaniu ¿yczliwoci przez F. Hutchesona i D. Humea. ¯yczliwoæ rozumiana jako wartoæ etyczna pe³ni dla obu mylicieli nie tylko podstawow¹
rolê w ramach filozofii moralnej, a tak¿e stanowi jej naczelne zalecenie. Jedn¹ z g³ównych ró¿nic pomiêdzy nimi jest natomiast sposób uzasadnienia moralnoci. Hutcheson uwa¿a, ¿e podstawê
obiektywnoci wydawania s¹dów moralnych stanowi przekonanie o najwy¿szej Bo¿ej sprawiedliwoci, natomiast wed³ug Humea moralnoæ i obyczaje powstaj¹ w rezultacie procesu historycznego.
Zob. M. liwa, Analiza pojêcia ¿yczliwoci i jego miejsce w nowo¿ytnej filozofii moralnej. Francis
Hutcheson a David Hume, ,,Szkice Humanistyczne 2012, t. XII, nr 2, s. 5363.
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w nastêpuj¹cy sposób: Pouczy³ nas [...] jeden z najnowszych filozofów za pomoc¹ argumentów nader przekonywaj¹cych, ¿e moralnoæ nie tkwi w oderwanej istocie rzeczy, lecz ¿e zale¿y w ca³oci od uczucia albo poczucia ka¿dej
poszczególnej istoty, podobnie jak ró¿nice miêdzy s³odkim i gorzkim, ciep³ym
i zimnym wynikaj¹ ze swoistych wra¿eñ ka¿dego zmys³u czy organu. Nie nale¿y zatem zaliczaæ percepcji moralnych do czynnoci rozumu, lecz do uczuæ lub
poczuæ12.
Aby w³aciwie odczytaæ koncepcjê zawart¹ w Eseju na temat natury uczuæ,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê zarówno g³ówne stanowiska tych mylicieli, którzy stanowili ród³a inspiracji Hutchesona, jak i jego adwersarzy. Hutcheson przej¹³ od
swojego nauczyciela Shaftesburyego koncepcjê zmys³u moralnego, nadaj¹c jej
spo³eczn¹ interpretacjê. Shaftesbury w swoim zbiorze esejów wydanych pod
wspólnym tytu³em Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times (1711)
wskazywa³, ¿e cz³owiek posiada wrodzone poczucie dobra i piêkna, podkrelaj¹c zbie¿noæ zmys³u moralnego z prze¿yciem estetycznym13. Obaj uznawali
wrodzon¹ sk³onnoæ ludzi do ¿yczliwego zachowania, ale myl Hutchesona,
zw³aszcza ta wyra¿ona w Eseju oraz w jego póniejszych pracach, ró¿ni³a siê
znacznie od stanowiska Shaftesburyego. Nie akceptowa³ bowiem uto¿samienia
zmys³u moralnego z estetycznym, rozwijaj¹c koncepcjê dwóch odrêbnych zmys³ów wewnêtrznych. Kolejnym ród³em wyranych inspiracji by³o stanowisko
Josepha Butlera (16921752), którego wp³ywowe kazania (Sermons) ukaza³y siê
w 1726 r. Hutcheson pos³u¿y³ siê jego terminologi¹ w swej klasyfikacji róde³
dzia³ania, takich jak pobudzenia (affections), uczucia i pragnienia14.
Optymistyczny pogl¹d Shaftesburyego i Hutchesona na naturê ludzk¹, zgodnie z którym cz³owiek jest istot¹ dobr¹, motywowan¹ do dzia³ania przez uczucia
¿yczliwe, by³ krytykowany przez Bernarda Mandevillea (16701733) w jego
Bajce o pszczo³ach opublikowanej w 1714 r. Mandeville, podobnie jak wczeniej
Hobbes, przyj¹³, ¿e ludzkim zachowaniem kieruj¹ wy³¹cznie motywy egoistyczne, za ród³em zachowañ ¿yczliwych jest ostatecznie w³asny interes jednostki.
Przekonanie to sta³o siê przedmiotem sporów toczonych po mierci Shaftesburyego pomiedzy Hutchesonem a Mandevillem15.
Publikowany tu fragment Eseju o naturze uczuæ i kierowaniu nimi stanowi pierwsz¹ czêæ dzie³a, w którym zosta³y przedstawione samolubne i spo³eczne zmys³y oraz pragnienia. Terminem podstawowym dla ca³ego traktatu s¹ uczu12

D. Hume, Badania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, prze³. J. £ukasiewicz, K. Twardowski,
PWN, Warszawa 1977, przypis na s. 13.
13 Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia nowo¿ytnej Europy, PWN, Warszawa 2014, s. 388390;
por. tak¿e A. Grzeliñski, Angielski spór o istotê piêkna. Koncepcje Shaftesburyego i Burkea,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2001, s. 2236.
14 Zob. W. Scott, op. cit., s. 199.
15 P. McReynolds, op. cit., s. IX.

Esej na temat natury naszych uczuæ i kierowania nimi

347

cia (passions), rozumiane bardzo szeroko i obejmuj¹ce swoim zakresem równie¿
emocje i motywy. Hutcheson, zgodnie z tradycj¹ zapocz¹tkowan¹ przez stoików,
wyró¿ni³ cztery zasadnicze ich rodzaje, zwi¹zane z doznaniami takimi jak: przyjemnoæ, przykroæ, pragnienie i strach. W prezentowanym tu fragmencie opracowuje schemat ludzkiego dzia³ania, dziel¹c po pierwsze zmys³y na zewnêtrzne
i wewnêtrzne, a po drugie, w ramach zmys³ów wewnêtrznych wymieniaj¹c cztery rodzaje percepcji: wyobraniê, zmys³ spo³eczny (publick sense), zmys³ moralny (moral sense) i poczucie honoru (sense of honour). W odniesieniu do ka¿dej
z tych klas pewne dowiadczenia prowadz¹ do przyjemnych percepcji, podczas
gdy inne wywo³uj¹ przykre doznania. Hutcheson utrzymuje, ¿e ludzi motywuje
chêæ uzyskania dla siebie lub innych przyjemnego doznania lub unikniêcia przykrego. To za³o¿enie prowadzi do wyszczególnienia piêciu pragnieñ i piêciu awersji, które odpowiadaj¹ naszym piêciu zmys³om (tj. zmys³owi zewnêtrznemu oraz
czterem rodzajom zmys³ów wewnêtrznych)16. W ramach podzia³u na pragnienia
pierwotne i wtórne Hutcheson wskazuje, ¿e pragnienia wtórne s¹ rozumiane jako
rodki do spe³nienia pragnieñ pierwotnych, jakimi mog¹ byæ bogactwo i s³awa,
za pomoc¹ których mo¿na zrealizowaæ inne pragnienia. D¹¿enie do nich powinno wed³ug Hutchesona spotkaæ siê z uznaniem  pod warunkiem, ¿e s³u¿¹ szlachetnym czynom.
Inny, tytu³owy dla tej czêci Eseju, podzia³ dokonany przez Hutchesona dotyczy rozró¿nienia pragnieñ na samolubne i spo³eczne, ze wzglêdu na zachowania podejmowane w oparciu o interes w³asny oraz zachowania spo³eczne; podzia³
ten jest bardziej ogólny od poprzedniego. Zmys³ spo³eczny umo¿liwia wspó³odczuwanie nieszczêcia z innymi, a tak¿e w sposób naturalny wywo³uje przykroæ
i wspó³czucie. Co istotne, Hutcheson podkrela, ¿e pragnienia publiczne nie wywodz¹ siê z samolubnych, i utrzymuje, ¿e pragnienie szczêcia innych nie stanowi wyuczonej czy wyrachowanej motywacji, lecz jest instynktem najbardziej
naturalnym (a most natural instinct)17: Czy¿ nie zauwa¿amy  czytamy w Eseju  ¿e czêsto pragniemy szczêcia innych bez jakiegokolwiek samolubnego zamiaru? Jak niewiele osób myla³o o tej czêci naszej natury, któr¹ okrelamy mianem zmys³u spo³ecznego!18.
*
Esej na temat natury naszych uczuæ nie doczeka³ siê dotychczas przek³adu
na jêzyk polski. Obecnie prowadzone s¹ prace translatorskie ca³oci dzie³a, których ukoñczenie jest zaplanowane na rok 2017. Podstaw¹ przek³adu czêci Eseju na temat natury naszych uczuæ i kierowania nimi jest trzecie wydanie: An Es16
17
18

F. Hutcheson, An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections..., s. 7.
Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 22.
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say on the Nature and Conduct of the Passions and Affections with Illustrations
on the Moral Sense z roku 1742. Przypisy w nawiasach kwadratowych pochodz¹ od t³umaczy.
Justyna Van den Abbeel
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Esej na temat natury naszych uczuæ i kierowania nimi
Czêæ I
Opis poszczególnych zmys³ów i pragnieñ, zarówno samolubnych,
jak i spo³ecznych
Nie mo¿na w pe³ni zrozumieæ natury ludzkich dzia³añ, jeli nie wemie siê
pod uwagê afektów i uczuæ, czyli tych modyfikacji czy te¿ czynnoci umys³u
bêd¹cych wynikiem ujmowania przezeñ pewnych przedmiotów i zdarzeñ, w których umys³ na ogó³ dostrzega dobro b¹d z³o. W badaniu tym nie trzeba d³ugiego
rozumowania ani wywodu, gdy¿ pewnoæ dana jest jedynie dziêki odrêbnej uwadze, za pomoc¹ której jestemy wiadomi tego, co dzieje siê w naszych umys³ach.
Art. I. Przedmioty, dzia³ania i zdarzenia zyskuj¹ nazwê dobrych b¹d z³ych
zale¿nie od tego, czy u jakiej obdarzonej zmys³ami istoty s¹ przyczynami, czy
te¿ okazjami, porednimi b¹d bezporednimi pewnego przyjemnego b¹d przykrego postrze¿enia. Dlatego te¿, aby zrozumieæ ró¿ne rodzaje dobra i z³a, musimy wskazaæ na naturalne dla nas w³adze postrzegania, czyli zmys³y.
Idee przedmiotów, z którymi mamy do czynienia, otrzymujemy na pocz¹tku
dziêki pewnej w³adzy postrze¿eniowej, czyli zmys³owej, albo te¿ dziêki pewnemu rozumowaniu na temat postrze¿onych wczeniej przedmiotów zmys³ów.
Dziêki doznaniu zmys³owemu nie tylko otrzymujemy obraz, czyli przedstawienie czego, ale tak¿e pewne doznania przyjemnoci b¹d przykroci. Ponadto
niekiedy samo postrze¿enie jest przyjemne b¹d przykre, na przyk³ad w przypadku zapachu, uczucia g³odu czy pragnienia. Niekiedy te¿ postrzegana przyjemnoæ
czy przykroæ jest prosta, nie poprzedza ich ¿adna idea, obraz, nie towarzysz¹
im dodatkowe idee, poza ideami trwania b¹d czasu, które towarzysz¹ ka¿demu
postrze¿eniu zarówno zmys³owemu, jak i temu, którego jestemy wewnêtrznie
wiadomi. Inne przyjemnoci powstaj¹ jedynie dziêki poprzedzaj¹cej je idei czy
te¿ obrazowi, b¹d dziêki nagromadzeniu idei, albo te¿ za spraw¹ ich porównania. Te przyjemnoci, które wymagaj¹ wczeniejszych idei, w poprzednim eseju19 nazwano postrze¿eniami zmys³u wewnêtrznego. W ten sposób regularnoæ
b¹d jednorodnoæ kszta³tów s¹ nie mniej przyjemne ni¿ pewne smaki czy zapachy, za muzyczna harmonia jest przyjemniejsza ni¿ proste dwiêki20. W podob19

Chodzi o Inquiry into Beauty [czyli pierwsz¹ pracê Hutchesona: Inquiry concerning Beauty, Order, Harmony and Design, and Inquiry concerning Moral Good and Evil, 1725].
20 Nie jest ³atwo dokonaæ podzia³u naszych rozmaitych doznañ. Podzia³ zmys³ów zewnêtrznych na piêæ, które zazwyczaj siê wskazuje, wydaje siê bardzo niedoskona³y. Niektórych doznañ,
które otrzymujemy bez ¿adnej wczeniejszej idei, albo nie mo¿na sprowadziæ do ¿adnego z nich,
tak jak g³odu, pragnienia, zmêczenia czy nudnoci, albo te¿, jeli wszystkie je sprowadzimy do
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ny sposób afekt, temperament, uczucia i dzia³ania, które poddajemy refleksji
w nas samych b¹d dostrzegamy w zachowaniu innych, w sta³y sposób budz¹ przyjemne b¹d nieprzyjemne postrze¿enia, które nazywamy aprobat¹ b¹d dezaprobat¹. Owe postrze¿enia moralne powstaj¹ w nas z tak¹ sam¹ koniecznoci¹, jak
wszelkie inne doznania zmys³owe; gdy wczeniejsza opinia czy te¿ pojmowanie
jakiego afektu, nastawienia czy czyjego zamiaru nie zmieniaj¹ siê, nie mo¿emy sami ich zmieniæ ani powstrzymaæ, tak samo jak nie mo¿emy sprawiæ, by
smak pio³unu sta³ siê s³odki, a miodu gorzki.
Jeli mianem zmys³u nazwiemy ka¿d¹ zdolnoæ (determination) naszego
umys³u do otrzymywania idei oraz postrzegania przyjemnoci i przykroci niezale¿nie od naszej woli, wówczas odkryjemy, ¿e poza tymi zmys³ami, o których
zazwyczaj siê mówi, posiadamy jeszcze wiele innych. Chocia¿ nie jest ³atwo
w takich sprawach dokonaæ dok³adnych rozró¿nieñ, mo¿emy sprowadziæ je do
kilku rodzajów, pozostawiaj¹c innym przeprowadzenie takiego podzia³u, jaki
uznaj¹ za stosowny. Trochê namys³u wystarczy, aby pokazaæ, ¿e w ludzkim umyle istniej¹ takie w³adze naturalne, niezale¿nie od tego, w jakim porz¹dku je ujmiemy. Pierwszy rodzaj tworz¹ powszechnie znane zmys³y zewnêtrzne. Drugi
zmys³u odczuwania (the sense of feeling), znajd¹ siê tam postrze¿enia takie jak zimno, gor¹co,
twardoæ, miêkkoæ: tak ró¿ne od idei dotyku, jak idee smaku czy zapachu. Niektórzy sugerowali, ¿e zmys³ zewnêtrzny jest czym innym ni¿ wszystkie one. Byæ mo¿e po¿ytecznie bêdzie
zatem przedstawiæ kilka ogólnych uwag. (1) Ruchy wzbudzone w naszych cia³ach dziêki prawom ogólnym stanowi¹ okazjê do powstania w umyle postrze¿eñ. (2) Owe postrze¿enia nigdy
nie zjawiaj¹ siê osobno, lecz towarzysz¹ im inne postrze¿enia. W ten sposób ka¿demu doznaniu
zmys³owemu towarzyszy idea trwania, a przecie¿ trwanie nie jest ide¹ zmys³ow¹, gdy¿ towarzyszy ono tak¿e ideom wewnêtrznej wiadomoci, czyli refleksji. Tak wiêc idea liczby mo¿e towarzyszyæ idei zmys³owej, jak równie¿ ka¿dej innej idei, podobnie jak doznaniom zewnêtrznym.
Kiedy zwierzêta maj¹ przed sob¹ kilka przedmiotów, posiadaj¹ prawdopodobnie w³aciwe im
idee wzroku, lecz nie ideê liczby. (3) Mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e niektóre idee towarzysz¹ najró¿niejszym doznaniom, lecz nie mo¿na ich postrzegaæ w oderwaniu od pewnych jakoci zmys³owych, takich jak rozci¹g³oæ, kszta³t, ruch i spoczynek, które towarzysz¹ ideom wzrokowym,
czyli kolorom, a przecie¿ mog¹ byæ postrzegane bez nich, tak jak w ideach dotyku, przynajmniej wówczas, gdy dotykamy kolejnych czêci jakiego cia³a. Wydaje siê zatem, ¿e stosowniej
jest okrelaæ rozci¹g³oæ, kszta³t, ruch i spoczynek mianem idei towarzysz¹cych doznaniom
wzrokowym i dotykowym ni¿ doznaniami któregokolwiek z tych zmys³ów, poniewa¿ mog¹ byæ
one postrzegane bez idei koloru, a czasami bez idei dotyku, lecz nigdy bez ¿adnej z nich. Postrze¿enia, które s¹ wy³¹cznie zmys³owe, otrzymywane za porednictwem danego zmys³u, to zapachy, smaki, kolory, dwiêk, ch³ód, gor¹co i inne. Idee, które zawsze towarzysz¹ wszelkim innym ideom, to trwanie i liczba, za idee, które towarzysz¹ najbardziej nawet odmiennym
doznaniom zmys³owym, to rozci¹g³oæ, kszta³t, ruch, spoczynek. Wszystkie one powstaj¹ bez
uprzedniego nagromadzenia czy porównywania idei. Owe idee towarzysz¹ce uznaje siê za obrazy czego zewnêtrznego.
Na podstawie tego wszystkiego mo¿emy wyró¿niæ owe przyjemnoci, które postrzega siê
dziêki wczeniejszemu przyjêciu i porównaniu ró¿nych postrze¿eñ zmys³owych z ideami towarzysz¹cymi, czyli ideami intelektu, gdy odnajduje siê pomiêdzy nimi jednolitoæ lub podobieñstwo. Oto co rozumie siê przez postrze¿enia zmys³u wewnêtrznego.
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 przyjemne postrze¿enia wywo³ane przez przedmioty regularne, harmonijne oraz
jednorodne, a tak¿e to, co wspania³e i oryginalne. Za Panem Addisonem mo¿emy je nazwaæ przyjemnociami wyobrani21, a w³adzê, dziêki której s¹ odbierane, okreliæ mo¿emy mianem zmys³u wewnêtrznego. Jeli kto nie zgadza siê
z podanymi tu nazwami, mo¿e zast¹piæ je innymi. Kolejny rodzaj postrze¿eñ mo¿emy okreliæ mianem zmys³u spo³ecznego. Jest on nasz¹ zdolnoci¹ czerpania
przyjemnoci ze szczêcia innych oraz przykroci z powodu ich nieszczêcia. W
pewnym stopniu jest on wspólny wszystkim ludziom i bywa³ niekiedy okrelany
przez staro¿ytnych mianem êïéíïíïçìïóúíç lub sensus communis. Nie mo¿na
tego wspó³czucia, które sprawia wewnêtrzn¹ przykroæ, okreliæ mianem doznania wzrokowego. Powstaje ono wy³¹cznie na podstawie przekonania o nieszczêciu odczuwanym przez inn¹ osobê i nie bierze siê w sposób bezporedni z jakiego daj¹cego siê dostrzec kszta³tu. Wizualne przedstawienie, nawet w formie
najbardziej dok³adnego obrazu lub poprzez ukazanie dzia³ania sprawcy, nie jest
w stanie wywo³aæ przykroci wród tych, którzy nie wiedz¹ o nieszczêciu. Kiedy ludzie dziêki wyobrani uznaj¹ przykroæ, jak¹ odczuwa osoba dzia³aj¹ca, za
rzeczywist¹, zapominaj¹c, ¿e to, co widz¹, jest tylko udawane albo kiedy myl¹,
¿e przedstawiane s¹ prawdziwe wydarzenia, wówczas mylne przekonanie o prawdziwoci nieszczêcia wywo³uje przykroæ towarzysz¹c¹ wspó³czuciu. Czwarty
rodzaj mo¿emy nazwaæ mianem zmys³u moralnego, dziêki któremu postrzegamy
cnotê i przywarê w nas samych oraz u innych. St¹d, skoro losy innych ludzi maj¹
tak silny wp³yw na wiele osób, które rzadko zastanawiaj¹ siê nad w³asn¹ lub
cudz¹ cnot¹ i przywar¹, ten rodzaj postrze¿eñ bêdzie wyranie ró¿niæ siê od poprzednich: mo¿emy je odnaleæ w afekcie naturalnym, wspó³czuciu, przyjani
albo nawet ogólnej ¿yczliwoci do ludzkoci, która stanowi po³¹czenie naszego
szczêcia i przyjemnoci z tymi, które odczuwaj¹ inni, nawet jeli nie s¹ podobni do nas pod wzglêdem temperamentu ani nie zachwyca ich nasza w³asna cnota.
Pi¹ty rodzaj to zmys³ honoru, który budzi aprobatê i wdziêcznoæ innych za dobre
uczynki, jakie spe³nilimy, bêd¹c niew¹tpliwym ród³em przyjemnoci; ich niechêæ,
potêpienie, resentyment i urazy spowodowane dzia³aniami, których jestemy
sprawcami, stanowi¹ przyczyny przykrego doznania zwanego wstydem, nawet
jeli nie musimy siê ju¿ d³u¿ej obawiaæ, ¿e osoby te wyrz¹dz¹ nam krzywdê.
Prawdopodobnie s¹ tak¿e inne rodzaje postrze¿eñ, odmienne od wskazanych
powy¿ej rodzajów, takie jak idee przyzwoitoci, godnoci, pod¹¿anie za ludzk¹
natur¹ w pewnych dzia³aniach i okolicznociach; a tak¿e idee nieprzyzwoitoci,
z³oliwoci i pod³oci, w przeciwnych dzia³aniach i okolicznociach, niezale¿ne
21

[Esej Josepha Addisona (16721719) Of the Pleasures of Imagination ukaza³ siê pierwotnie w kilku numerach Spectatora w roku 1711; polskie t³umaczenie: J. Addison, O przyjemnociach wyobrani, prze³. P. Parszutowicz, Terminus 2004, nr 1, s. 179 i nast. Addison
omawia w nim trzy odrêbne kategorie estetyczne: piêkno, okaza³oæ (greatness)  odpowiednik
póniejszej wznios³oci (the sublime) oraz nowoæ (oryginalnoæ  novelty)].
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od jakiegokolwiek pojêcia dobra lub z³a moralnego. St¹d te¿ przyjemnoci doznañ wzrokowych i s³uchowych s¹ bardziej cenione ni¿ smaku i dotyku, a przyjemnoci wyobrani uznaje siê za cenniejsze ni¿ te, które pochodz¹ z prostych,
zewnêtrznych doznañ. Platon w jednym ze swych dialogów22 przedstawi³ tê ró¿nicê na przyk³adzie sta³ego przekonania o niewinnoci, pojmowanego jako rodzaj przyjemnoci, któr¹ mo¿na sprowadziæ do zmys³u moralnego. Inni mog¹
sobie wyobraziæ, ¿e ta ró¿nica nie powsta³a pod wp³ywem jakiegokolwiek namys³u nad niewinnoci¹, ale ¿e chodzi w tym przypadku o inny rodzaj postrze¿eñ, które mo¿na uznaæ za odmienny rodzaj doznañ.
Art. II. Pragnienia powstaj¹ w naszym umyle za spraw¹ samej naszej natury, dziêki pojmowaniu dobra i z³a w przedmiotach, dzia³aniach i zdarzeniach
budz¹ przyjemne doznanie w odniesieniu do nas samych b¹d innych osób, jeli
przedmiot lub zdarzenie jest dobre lub zapobiega doznaniu przykroci, gdy przedmiot jest z³y. St¹d nasze pierwotne pragnienia i awersje mog¹ byæ podzielone na
piêæ rodzajów, które odpowiadaj¹ rodzajom naszych zmys³ów. 1. Pragnienie
przyjemnoci zmys³owej (przez które rozumie siê doznania zmys³ów zewnêtrznych, przede wszystkim smaku i dotyku) i niechêæ do przeciwstawnych im przykroci. 2. Pragnienia przyjemnoci wyobrani i zmys³u wewnêtrznego23 oraz niechêæ do doznañ niezgodnych z nimi. 3. Pragnienia przyjemnoci ze szczêcia
spo³ecznego i niechêæ do przykroci z nieszczêcia innych. 4. Pragnienia cnoty
i niechêæ do przywary, rozumianych jako sk³onnoci do dzia³ania na korzyæ lub
niekorzyæ spo³ecznoci. 5. Pragnienia honoru i niechêæ do wstydu24.
Jeli jestemy zdolni do refleksji, pamiêci, obserwacji i rozumowania o odleg³ych sk³onnociach przedmiotów i dzia³añ oraz nie ograniczamy siê do tego,
co aktualnie dane, nasze pierwotne pragnienia musz¹ staæ siê ród³em pragnieñ
wtórnych, dotycz¹cych rzeczy, co do których wyobra¿amy sobie, ¿e mog¹ zaspokoiæ ka¿de pierwotne pragnienie; ich si³a bêdzie proporcjonalna do pragnieñ pierwotnych oraz wyobra¿onego po¿ytku lub przydatnoci upragnionego przedmiotu.
Tak wiêc, jeli tylko w celu zaspokojenia którego z naszych pierwotnych
pragnieñ bêdziemy wykorzystywaæ bogactwo lub w³adzê, one tak¿e musz¹ staæ
siê przez nas po¿¹dane. St¹d wynika powszechnoæ pragnienia bogactwa i w³adzy, gdy¿ stanowi¹ one rodki zaspokajaj¹ce wszystkie inne pragnienia. Skoro
22

Hippiasz wiêkszy. Zob. tak¿e Traktat II, rozdz. 5, art. 7 [Wszystkie odwo³ania do Hutchesonowskich traktatów dotycz¹ pierwszej i drugiej czêci An Inquiry into the Original of our
Ideas of beauty and Virtue, wydanego w 1725 r.; czêæ pierwsza nosi tytu³ Treatise I Concerning Beauty, Order, Harmony, Design, czeæ druga: Treatise II Concerning Moral Good and
Evil.]
23 Zob. Traktat I.
24 Zob. Traktat II, rozdz. 5, art. 38.
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bogactwo i w³adza w sposób równie naturalny umo¿liwiaj¹ zaspokojenie naszych
spo³ecznych pragnieñ i s³u¿¹ cnotliwym celom w takiej samej mierze, jak samolubnym, jak¿e niem¹dry jest wniosek, który pewne osoby wyci¹gaj¹ na podstawie powszechnoci istnienia tych pragnieñ, zgodnie z którym natura ludzka jest
ca³kowicie egoistyczna i ¿e ka¿dy zwa¿a jedynie na w³asn¹ korzyæ.
Jak¿e kiepskie jest tak¿e rozumowanie naszych moralistów, którzy niczym
pustelnicy potêpiaj¹ wszelk¹ pogoñ za bogactwem czy w³adz¹, uznaj¹c je za niegodne osoby o doskonale cnotliwym charakterze, skoro bogactwo i w³adza s¹
najskuteczniejszymi rodkami i najpotê¿niejszymi narzêdziami przyczyniaj¹cymi siê do najwspanialszych cnót i najszlachetniejszych czynów. D¹¿enie do nich
jest godne pochwa³y, jeli bierze siê z cnotliwego zamiaru, za rezygnacja z nich,
kiedy nadarza siê zaszczytna okazja, jest w rzeczywistoci s³aboci¹. Uzasadniaj¹
to s³owa poety:
Hic onus horret,
Ut parvis Animis & parvo Corpore majus:
Hic subit & perfert: aut virtus nomen inane est,
Aut Decus & Pretium recte petit experiens Vir.
HOR. Epist. 1725

Ponadto prawa czy obyczaje jakiego kraju, nastrój panuj¹cy poród naszych
towarzyszy mog¹ sprawiæ, ¿e zaczniemy kojarzyæ idee w sposób inny ni¿ zwykle, tak ¿e pewne przedmioty, które same z siebie s¹ dla ka¿dego z naszych zmys³ów obojêtne, dziêki dodaniu jakiej przyjemnej idei mog¹ staæ siê bardzo przez
nas po¿¹dane; podobnie te¿ dziêki dodaniu jakie niemi³ej idei mog¹ wzbudziæ
nasz najsilniejszy wstrêt. St¹d, gdy ma³o znacz¹ce rzeczy stan¹ siê punktem honoru, wiadectwem ¿yczliwoci, pomnikiem jakiego wspania³ego czynu, mog¹
one staæ siê przedmiotem naszych usilnych d¹¿eñ. Kiedy jaka okolicznoæ,
ubiór, stan czy postawa uznane zostaj¹ za oznakê nies³awy, mog¹ one w podobny sposób staæ siê przedmiotem awersji, choæ same w sobie nie s¹ dla naszych
zmys³ów wcale odra¿aj¹ce. Jeli jaki sposób ¿ycia, podejmowania towarzyszy,
okazywania kurtuazji raz ju¿ siê przyj¹³ wród osób ciesz¹cych siê szacunkiem,
wówczas ci, którzy nie s¹ w stanie ponieæ zwi¹zanych z nimi kosztów, mog¹
zaniepokoiæ siê o swe po³o¿enie, choæ ciesz¹ siê wiêksz¹ swobod¹ ni¿ osoby
z wy¿szych warstw. Tak oto ubiór, wita, powóz, meble, odpowiednie zachowanie i rozrywki nabieraj¹ wielkiego znaczenia dziêki ideom, które siê z nimi ³¹cz¹26. Wcale nie na pró¿no najm¹drzejsi i najwiêksi z ludzi maj¹ powa¿anie dla
takich rzeczy. Chocia¿ bowiem sami mog¹ usi³owaæ przerwaæ owo po³¹czenie
25

[Horacy, Listy, I, 17, w. 3942; w polskim przek³adzie O. Jurewicza: Ten ciê¿ar odrzuca, / Bo nad si³y, bo barki ma stare i p³uca; / Tamten bierze  i cnota jest pust¹ zabaw¹ / Lub
do czci i nagrody m¹¿ czynny ma prawo, cyt. za: Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzie³a wszystkie, prze³. O. Jurewicz, PWN, Warszawa 2000, t. 2, s. 338340.]
26 Zob. Traktat I, rozdz. 1, art. 7 i Traktat II, rozdz. 6, art. 6.
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idei we w³asnym umyle, to jednak skoro ogó³ ludzi trwa przy nich, musz¹ zgodziæ siê z panuj¹cymi opiniami o rzeczach, które same s¹ obojêtne, jeli oczekuj¹, aby otoczenie darzy³o ich szacunkiem, który ogólnie rzecz bior¹c, jest niezbêdny, aby ludzie mogli s³u¿yæ spo³eczeñstwu.
Czy¿ mo¿e wzbudzaæ zdziwienie sk³onnoæ naszej natury do ponownego ³¹czenia wszelkich idei, które raz ju¿ ukaza³y siê nam jako z³¹czone ze sob¹? Skoro
jednak mo¿e ono zrodziæ wielkie z³o i spowodowaæ zepsucie naszych afektów,
pomocne mo¿e okazaæ siê opisanie owej czêci naszej natury oraz uwaga, ¿e na
sk³onnoci tej opiera siê ca³y nasz jêzyk, a tak¿e du¿a czêæ naszej pamiêci. Tak
wiêc, gdyby nie powsta³y takie skojarzenia, znikn¹³by po¿ytek z naszych s³ów
oraz wielka czêæ naszej zdolnoci do przypominania sobie przesz³ych zdarzeñ,
a tak¿e wiele cennych umiejêtnoci i sztuk, które na niej siê wspieraj¹. Trzeba
równie¿ zauwa¿yæ, ¿e jeli tylko uznamy to za stosowne, mo¿emy w du¿ej czêci uchroniæ siê przed tymi skojarzeniami albo odwracaj¹c od nich uwagê, albo
koncentruj¹c siê na pojedynczych ideach dziêki zdolnoci abstrahowania.
Jeli chodzi o nasze poczucie honoru, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e skoro umys³ nie
potrafi zachowaæ wielkiej ró¿norodnoci przedmiotów, wystarcza nowoæ b¹d
wyj¹tkowoæ czego konkretnego, aby nasza uwaga wyodrêbni³a go sporód wielu innych o podobnym dla nas znaczeniu. Dlatego te¿ gdyby cnota by³a czym
wród ludzi powszechnym, wówczas prawdopodobnie uwagê obserwatorów
przyci¹gnêliby przede wszystkim ci, którzy odznaczaj¹ siê jak¹ szczególn¹ zdolnoci¹, czy te¿ znajduj¹ siê w po³o¿eniu, w którym co prawda nie tkwi nic szczególnego, ale zazwyczaj ³¹cz¹ siê z nim jakie cenione idee, takie jak przepych,
¿yczliwoæ i im podobne. Spokojne rozwa¿enie cnót, które zazwyczaj napotykamy u innych, byæ mo¿e powinno kazaæ nam jednakowo je kochaæ i szanowaæ27.
Mimo wszystko jednak nasz¹ uwagê przyci¹gn¹ prawdopodobnie ci, którzy wyró¿niaj¹ siê sporód wiêkszoci. St¹d nasze naturalne umi³owanie honoru budzi
w nas pragnienie wyró¿niania siê bardziej cnotliwym charakterem, a jeli nie
oka¿e siê to zbyt ³atwe i nie mo¿emy mieæ na to widoków, imamy siê wówczas
³atwiejszego sposobu, chwytaj¹c siê ka¿dych okolicznoci, które dziêki pomieszaniu idei, uznaje siê za godne zaszczytu.
Owo pragnienie wyró¿niania siê ma wielki wp³yw na ludzkie przyjemnoci
oraz przykroci i ka¿e nam obieraæ za cele naszych dzia³añ rzeczy rzadkie, trudne w osi¹gniêciu czy te¿ wymagaj¹ce ponoszenia kosztów; to pomieszanie idei
w naszej wyobrani sprawia, ¿e staj¹ siê one wiadectwem szczodroci, zdolnoci lub delikatniejszego ni¿ zwykle smaku, a przecie¿ czêsto d¹¿y siê z tego powodu do najwiêkszych b³ahostek. Jaki krój ubioru, sprowadzone z obcych krajów naczynie, jaki tytu³, stanowisko, klejnot, jaki nieprzydatny do niczego
problem, omówienie rzadkiego s³owa lub pochodzenia jakiej bajki, umiejsco27

Zob. Traktat II, rozdz. 3, ostatni paragraf.

Esej na temat natury naszych uczuæ i kierowania nimi

355

wienie jakiego miasta, które ju¿ uleg³o zag³adzie, mog¹ zaj¹æ wiele godzin wytê¿onej pracy.
Sic leve, sic parvum est, animum quod laudis avarum
Subruit aut reficit.
Hor.28

Art. III. Przyk³ad osób, na rzecz których dzia³amy lub stronimy od jakiegokolwiek przedmiotu z nimi zwi¹zanego, wskazuje, ¿e istnieje te¿ inny podzia³
naszych pragnieñ. Pragnienia, ze wzglêdu na które kto ma zamiar co uczyniæ
lub czyni to, co uznaje za korzystne dla siebie, mo¿emy nazwaæ samolubnymi;
te za, w oparciu o które d¹¿ymy do tego, co choæ nie przynosi korzyci dla nas,
to jest korzystne dla innych, mo¿emy nazwaæ pragnieniami spo³ecznymi lub
¿yczliwymi. Gdyby wskazaæ na podstawê tego podzia³u, to ma ona szerszy zakres od poprzedniego, poniewa¿ mo¿e mu podlegaæ ka¿dy z wymienionych ju¿
rodzajów pragnieñ, w zale¿noci od tego, czy pragniemy jakiejkolwiek z piêciu
rodzajów przyjemnoci dla siebie lub dla innych. St¹d wczeniejszy podzia³ mo¿ne zostaæ uznany za wtórny wobec obecnego.
Podzia³ ten jest kwestionowany ju¿ od czasów Epikura, który ze swoimi dawnymi, jak i niektórymi póniejszymi zwolennikami z niechêci¹ odnosz¹cymi siê
do innych czêci jego doktryny, utrzymywa³, ¿e wszystkie nasze pragnienia s¹
egoistyczne: tym, co ka¿dy ostatecznie planuje i zamierza zrobiæ swymi w³asnymi dzia³aniami, jest uzyskanie w³asnej przyjemnoci lub unikniêcie w³asnej, osobistej przykroci29.
Obrona tego stanowiska wymaga wielkiej wnikliwoci, gdy¿ wydaje siê mu
przeczyæ zarówno naturalny afekt, przyjañ, jak i mi³oæ do w³asnego kraju
i spo³ecznoci, które s¹ mocno zakorzenione w ludzkich sercach. Powszechnie
znane sposoby obrony tego stanowiska oraz doktryny z trudem mog¹ uwolniæ
jego zwolenników od oczywistego absurdu i przesady. Niektórzy jednak wskazuj¹30 na istnienie pewnego zmys³u spo³ecznego, przejawiaj¹cego siê zw³aszcza
w naturalnym afekcie i wspó³czuciu, dziêki którym widok szczêcia innych jest
z koniecznoci przyjemny, za nieszczêcie innych ludzi budzi wród obserwuj¹cych dane zdarzenie przykroæ. Zdolnoæ do wspó³doznawania (sympathy)
z innymi wynika z naszej natury i nie mo¿na jej wywo³aæ poprzez dokonanie jakiegokolwiek wyboru, gdy mamy na widoku korzyæ w³asn¹. Nawet jeli mo¿na
odnieæ korzyæ wynikaj¹c¹ ze wspó³doznawania szczêcia, to brak jej w przy28

[Horacy, Listy, II, 1, w. 179-180; w polskim przek³adzie O. Jurewicza: Skupiony; czyli
drobiazg w pogoni za chwa³¹ / Przygnêbia albo cieszy!, cyt. za: Kwintus Horacjusz Flakkus,
Dzie³a wszystkie, t. 2, s. 382384.]
29 Zob. Cyceron, de Finib. ks. I.
30 Zob. Uwagi Pana Clarkea z Hull do Traktatu II, Foundation of Morality in Theory and
Practice. [J. Clarke, Foundation of Morality in Theory and Practice, Thomas Gent, York
1726.]
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padku wspó³doznawania nieszczêcia. Ka¿dy z nas czuje, ¿e ów zmys³ spo³eczny nie zniknie z jego serca na skutek zmiany kolei losów jego dziecka lub przyjaciela ani te¿ ¿e nie jest on kwesti¹ wyboru, niezale¿nie od tego, czy kto jest
poruszony losem innych, czy te¿ nie. Jeli chodzi o ów zmys³ publiczny zwolennicy Epikura twierdz¹, ¿e niew¹tpliwie dochodzi dziêki niemu do po³¹czenia
siê interesów: szczêcie innych staje siê dla obserwatora rodkiem do prywatnego doznania szczêcia; z tego te¿ powodu albo te¿ z myl¹ o w³asnej przyjemnoci osoba pragnie szczêcia ludzi. Inni z kolei nasze pragnienie szczêcia ludzi wywodz¹ z mi³oci w³asnej w sposób mniej zwodniczy.
Jeli uznamy, ¿e ludzie posiadaj¹ zmys³ spo³eczny, dziêki któremu ich szczêcie jest uzale¿nione od szczêcia innych, niezale¿nie od dokonywanych wyborów, stanowiæ to bêdzie rzeczywicie mocny dowód dobroci Stwórcy naszej natury. To jednak, czy doktryna ta faktycznie wyjania nasz¹ mi³oæ lub dobroæ
wzglêdem innych, uka¿¹ dalsze rozwa¿ania, które opieraj¹ siê na tym, czego sami
jestemy wewnêtrznie wiadomi, tak wiêc ka¿dy sam najlepiej mo¿e je sprawdziæ, kieruj¹c swoj¹ uwagê na ich prawdziwoæ i pewnoæ.
Przyjmijmy, ¿e istnieje pewna przykroæ lub niepokój towarzysz¹cy naszym
najbardziej gwa³townym pragnieniom. Choæ przedmiot, do którego d¹¿ymy, jest
dobry, a rodki do niego prowadz¹ce  przyjemne, pragnienie to zwykle wystêpuje wraz z doznaniem niepokoju. Gdy jaki przedmiot lub zdarzenie jawi¹ siê
jako z³e, pragniemy ich unikn¹æ lub im zapobiec. W tym pragnieniu ma swój udzia³
zniecierpliwienie, równie¿ przykre. Doznanie to, bezporednio po³¹czone z pragnieniem, jest czym odrêbnym od tych, których siê boimy i staramy siê ich unikaæ.
Skoro tak, to jest oczywiste:
1. Samo wyobra¿enie usuniêcia niepokoju towarzysz¹cego pragnieniu czegokolwiek nie potrafi wzbudziæ w nas owego pragnienia. Doznania, które s¹ uprzednie w stosunku do jakiego pragnienia lub nie s¹ z nim zwi¹zane, mog¹ wzbudziæ pragnienie, jeli uznamy je za konieczne do osi¹gniêcia lub przed³u¿enia
doznania przyjemnego b¹d usuniêcia doznania nieprzyjemnego. Doznanie to,
które jest z nim zwi¹zane, samo nie mo¿e stanowiæ dla niego celu, a co za tym
idzie, celem wzbudzenia go nie jest jego spe³nienie lub kontynuowanie. Ponadto, pragnienie, które powstaje w celu usuniêcia doznania niepokoju, jest uprzednie wzglêdem niego. Odnosi siê to do wszystkich pragnieñ dotycz¹cych sfery
spo³ecznej i prywatnej.
Istnieje równie¿ pewne i przyjemne doznanie radoci, które odgrywa rolê
w spe³nianiu wszelkich pragnieñ poza doznaniem pochodz¹cym od samego
przedmiotu, który by³ naszym celem. Ale pragnienie nigdy nie powstaje w wyniku doznania radoci po³¹czonego z powodzeniem lub spe³nieniem pragnienia,
gdy¿ w przeciwnym razie najsilniejsze pragnienia mog³yby byæ wzbudzane przez
rzeczy najdrobniejsze lub zdarzenia, które s¹ pod ka¿dym wzglêdem obojêtne.
Jeli bowiem z tego powodu powsta³oby pragnienie, wówczas im by³oby ono sil-
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niejsze, tym wiêksza przyjemnoæ p³ynê³aby z jego zaspokojenia; dlatego te¿
równie mocno moglibymy zapragn¹æ obróciæ w palcach s³omkê, jak moglibymy pragn¹æ bogactwa lub w³adzy. Oczekiwanie przyjemnoci, która pochodzi
z samego zaspokojenia pragnienia, w równym stopniu wzbudza³oby w nas pragnienie nieszczêcia innych, jak ich szczêcia, skoro oba te zdarzenia mog³yby
byæ ród³em podobnej przyjemnoci.
2. Jest rzecz¹ pewn¹, ¿e pragnienie szczêcia tych, których uwa¿amy za cnotliwych, nie jest bezporednio wzbudzane przez wzgl¹d na jakie doczesne korzyci, bogactwo, w³adzê, zmys³ow¹ przyjemnoæ, pochodz¹c¹ od Boga nagrodê
albo te¿ przysz³e przyjemnoci p³yn¹ce z aprobaty samego siebie. Aby to udowodniæ, wemy pod uwagê, ¿e ¿adne pragnienie ani zdarzenie nie mo¿e powstaæ
natychmiast i bezporednio na podstawie przekonania osoby, ¿e posiadane przez
ni¹ pragnienie stanie siê rodkiem do osi¹gniêcia w³asnego dobra. Owo przekonanie kaza³oby nam pragn¹æ lub po¿¹daæ pragnienia lub afektu, który jest korzystny i sk³ania³oby nas do pos³u¿enia siê wszelkimi rodkami znajduj¹cymi siê
w naszej mocy, aby wzbudziæ ów afekt, jednak¿e samo pragnienie lub chcenie
nie mo¿e wzbudziæ ¿adnego afektu ani pragnienia. Jedynie przekonanie, ¿e zdarzenie to jest rodkiem do osi¹gniêcia osobistego dobra, mo¿e obudziæ w nas
pragnienie jakiegokolwiek zdarzenia za spraw¹ mi³oci w³asnej. Pragnienie owego zdarzenia powstaje bezporednio po pojawieniu siê tego przekonania. Jeli
jednak wyobrazimy sobie, ¿e posiadanie owego pragnienia lub samego afektu jest
rodkiem do osi¹gniêcia dobra osobistego, a nie do zaistnienia po¿¹danego zdarzenia, wówczas mi³oæ w³asna nie sprawi nic ponadto, i¿ zapragniemy albo bêdziemy ¿yczyæ sobie, abymy owego zdarzenia zapragnêli, skoro samo owo zdarzenie nie jest uwa¿ane za rodek do osi¹gniêcia dobra.
Za³ó¿my przyk³adowo, ¿e Bóg odkry³ przed nami, i¿ pragnie obdarzyæ nas
szczêciem, jeli tylko nasz kraj bêdzie szczêliwy; wówczas mi³oæ w³asna natychmiast wzbudzi³aby w nas zale¿ne od niej pragnienie szczêcia naszego kraju jako rodka wiod¹cego do naszego w³asnego szczêcia. Gdyby jednak zapewniono nas, ¿e to, czy kraj nasz bêdzie szczêliwy, czy nie, nie bêdzie mia³o
¿adnego wp³ywu na przysz³e szczêcie nas samych, wówczas nigdy mi³oæ w³asna nie sprawi³aby, ¿e zapragnêlibymy szczêcia naszego kraju, skoro nie by³oby ono uwa¿ane za rodek wiod¹cy do naszego przysz³ego szczêcia, lecz by³oby ca³kowicie wzglêdem niego obojêtne. Skoro rodkiem do osi¹gniêcia naszego
szczêcia jest posiadanie pragnienia szczêcia naszego kraju, na podstawie mi³oci w³asnej powinnimy sobie jedynie ¿yczyæ, abymy tego pragnêli.
W rzeczywistoci prawd¹ jest, ¿e poniewa¿ ¿yczliwoæ jest dla nas naturalna, owa odrobina uwagi, jak¹ obdarzamy inne istoty, wzbudzi w nas w stosunku
do nich ¿yczliwoæ, jeli na podstawie jakich opinii bêdziemy pewni, ¿e nie zachodzi miêdzy nami rzeczywisty konflikt interesów. Gdybymy jednak nie posiadali ¿adnego afektu ró¿nego od mi³oci w³asnej, nic nie mog³oby wzbudziæ
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naszego pragnienia szczêcia innych poza uznaniem, ¿e ich szczêcie jest dla nas
sposobem osi¹gniêcia szczêcia w³asnego. Przekonanie, ¿e posiadanie przez nas
¿yczliwych afektów stanowi rodek do osi¹gniêcia w³asnego szczêcia, sprawi³oby, ¿e pragnêlibymy posiadaæ jedynie te afekty. To jednak, ¿e afekty nie powstaj¹ wskutek naszego ich pragnienia ani chcenia, gdy pojmujemy, ¿e one same
s¹ sposobami osi¹gania osobistego dobra, jest jasne st¹d, ¿e jeliby mog³y one
w ten sposób powstawaæ, wówczas przekupstwem moglibymy wzbudziæ pragnienie jakiegokolwiek zdarzenia, albo te¿ afekt ku jakiemu niew³aciwemu
przedmiotowi. Mo¿na by nam wówczas zap³aciæ za to, ¿e pokochalibymy b¹d
znienawidzili dowoln¹ osobê, albo abymy czuli z³oæ, zazdroæ czy wspó³czucie, tak samo jak za podjêcie jakiego dzia³ania zewnêtrznego, a to przecie¿, jak
wszyscy dostrzegamy, jest czym niedorzecznym. Tak wiêc ci, którzy twierdz¹,
¿e powodem powstania naszej ¿yczliwoci mo¿e byæ wzgl¹d na jak¹ doczesn¹
korzyæ, honor, aprobatê dla samego siebie albo przysz³e korzyci, musz¹ przyznaæ, ¿e pierwsze dwa s¹ motywami wiod¹cymi tylko do dzia³añ zewnêtrznych,
podczas gdy dwa ostatnie ukazuj¹ jedynie, ¿e posiadanie pragnienia szczêcia
innych osób mog³oby byæ rodkiem do zapewnienia osobistego dobra, natomiast
o fakcie, bêd¹cym przedmiotem pragnienia, tj. szczêciu innych, nie twierdzi siê,
¿e jest rodkiem do jakiegokolwiek dobra w³asnego. Nawet najwiêksi obroñcy
tej czêci doktryny Epikura przyznaj¹, ¿e pragnieñ nie mo¿na wzbudziæ chceniem.
3. W ludziach tkwi pragnienie szczêcia innych, którego to szczêcia nie
uznaj¹ oni za rodek wiod¹cy do osi¹gniêcia jakiegokolwiek szczêcia w³asnego. Uznanie dla samego siebie czy te¿ nagroda dana przez Boga mog¹ stanowiæ
cel, i aby go osi¹gn¹æ, moglibymy za spraw¹ mi³oci w³asnej pragn¹æ lub chcieæ
wzbudziæ w nas samych ¿yczliwe afekty, jednak mi³oæ w³asna nie mo¿e wzbudziæ w nas pragnienia szczêcia innych, chyba ¿e wyobra¿amy sobie, i¿ ich
szczêcie jest rodkiem do osi¹gniêcia naszego szczêcia w³asnego. Jest wiêc
pewne, ¿e mo¿emy niekiedy posiadaæ owo zale¿ne od mi³oci w³asnej pragnienie szczêcia innych, pojmowanego jako rodek do szczêcia w³asnego. Za³ó¿my, ¿e kto po³o¿y³ na szali szczêcie kogo na tyle prawdomównego, ¿e szczerze przyzna³by, czy jest szczêliwy, czy te¿ nie; za³ó¿my te¿, ¿e ludzie ci dziel¹
ten sam los i ¿e razem tylko zyskuj¹ co i trac¹: ka¿dy z nich ma nadziejê na
powodzenie, gdy ma jaki udzia³ w powodzeniu drugiego, albo te¿ Bóg zagrozi³by, tak samo, jak Telamon zagrozi³ swoim synom, gdy wyruszali na wojnê: ¿e
nagrodzi lub ukarze jednego z nich zale¿nie od tego, czy pozostali s¹ szczêliwi
czy te¿ nie. W takich przypadkach kto móg³by pragn¹æ szczêcia innych za spraw¹ mi³oci w³asnej. Poniewa¿ jednak jestemy pewni, ¿e Bóg nie móg³by byæ
sprawc¹ takiej groby, jestemy czêsto wiadomi pragnienia szczêcia innych,
bez uznawania go za rodek do szczêcia osobistego i rozwa¿nie przyjmujemy,
¿e to zale¿ne pragnienie nie jest cnotliwym afektem, który pochwalamy. Cnotli-

Esej na temat natury naszych uczuæ i kierowania nimi

359

wa ¿yczliwoæ musi byæ pragnieniem ostatecznym, które mog³oby istnieæ bez
uznania dobra osobistego za cel. Czêsto odczuwamy takie pragnienia spo³eczne,
przy czym nie pojawia siê chêæ, aby potraktowaæ je jako rodek do osi¹gniêcia
dobra osobistego. Zale¿ne pragnienie mo¿e czasem, a nawet czêsto byæ zgodne
z pragnieniem ostatecznym i wtedy rzeczywicie wspólne oddzia³ywanie tych
pragnieñ mo¿e byæ wiêksze ni¿ w przypadku pragnienia pojedynczego. Jednak
pragnienie zale¿ne samo nie stanowi afektu, który uznajemy za cnotliwy.
Art. IV. £atwiej nam teraz odpowiedzieæ na g³ówn¹ trudnoæ: Czy¿ naszej
¿yczliwoci, gdy pragniemy szczêcia innych, nie mo¿na uznaæ co najwy¿ej za
rodek do uzyskania przyjemnoci zmys³u spo³ecznego, wynikaj¹cej z namys³u
nad owym szczêciem? Jeli by tak by³o, to niezwykle trudno by³oby zrozumieæ,
¿e powinnimy uznawaæ zale¿ne pragnienie za cnotliwe, a z drugiej strony nie
k³aæ tego pragnienia na szali lub postêpowaæ, kieruj¹c siê innymi wzglêdami.
Obydwa pragnienia w jednakowy sposób wywodz¹ siê z mi³oci w³asnej. W drugim przypadku, jeli kto dzia³a impulsywnie, przedmiot pragnieñ mo¿e ulec
zwielokrotnieniu i jeli zwiêkszy siê sumê le¿¹c¹ na szali, wówczas pragnienie
zysku, któremu towarzyszy wiele pokus, mo¿e byæ mocniejsze ni¿ to, które powsta³o za spraw¹ przyjemnoci zmys³u spo³ecznego.
Czy¿ nie zauwa¿amy, ¿e czêsto pragniemy szczêcia innych bez jakiegokolwiek samolubnego zamiaru? Jak niewiele osób myla³o o tej czêci naszej natury, któr¹ okrelamy mianem zmys³u spo³ecznego! Czy gdyby naszym jedynym
celem by³o uwolnienie siê od przykroci zmys³u spo³ecznego, jaka pojawia siê,
gdy doznajemy wspó³czucia, Bóg nie powinien daæ nam mo¿liwoci wyboru: pozbawiæ osobê doznaj¹c¹ niepokoju wszystkich idei, aby umocniæ nasze serca
przed jakimikolwiek doznaniami wspó³czucia, gdy kto inny pogr¹¿a siê w nieszczêciu, albo  z drugiej strony  uwolniæ go od niego? Czy zgodnie z tak¹
koncepcj¹ nie powinnimy pozostaæ ca³kowicie obojêtni co do wyboru pierwszej
b¹d drugiej mo¿liwoci? Gdyby Bóg zapewni³ nas, ¿e po mierci ulegniemy rozk³adowi, przez co nie bêdziemy mogli doznawaæ przyjemnoci i przykroci, to
czy¿ zgodnie z tak¹ wizj¹ nie powinno nam byæ ca³kiem obojêtne, czy nasze
dzieci, przyjaciele albo nasz kraj s¹ szczêliwi, czy te¿ nie? Albo jeli nawet pragnêlibymy w naszej ostatniej chwili przyjemnej myli o ich szczêciu, czy to
pragnienie nie bêdzie najs³abszym pragnieniem, jakie mo¿emy sobie wyobraziæ?
To prawda, ¿e w ostatnich chwilach naszego ¿ycia nasz zmys³ spo³eczny
mo¿e byæ równie wra¿liwy, jak kiedykolwiek wczeniej, podobnie jak smak miêsa lub wody oraz doznania g³odu i pragnienia przed mierci¹ mog¹ byæ odczuwane z tak¹ sam¹ moc¹, jak w ka¿dym innym momencie ¿ycia. Ale czy jakikolwiek cz³owiek mia³by tak silne pragnienia posiadania rodków do uzyskania tych
przyjemnoci, myl¹c jedynie o sobie na chwilê przed mierci¹? Czy mo¿na przypuszczaæ, ¿e jakiekolwiek pragnienie posiadania rodków do uzyskania osobistej
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przyjemnoci mo¿e byæ tak samo silne, gdy mo¿emy siê spodziewaæ radoci
przez minutê, jak wtedy, gdy oczekujemy jej trwania przez wiele lat? A jednak
jest pewne, ¿e ka¿dy dobry cz³owiek móg³by przed swoj¹ mierci¹ tak silnie pragn¹æ szczêcia innych, jak w ka¿dym innym momencie swojego ¿ycia, co musi
mieæ miejsce w przypadku tych, którzy dobrowolnie ryzykuj¹ w³asne ¿ycie albo
umieraj¹ za swój kraj i przyjació³. Dlatego owego dobra nie pragniemy jako rodka do osobistej przyjemnoci.
Ktokolwiek mo¿e twierdziæ, ¿e to pragnienie szczêcia innych po naszej
mierci jest rodzajem pewnego niejasnego kojarzenia idei, na przyk³ad gdy sk¹piec, który nikogo nie kocha, mo¿e zapragn¹æ, aby po jego mierci jego bogactwo jeszcze siê powiêkszy³o lub gdy kto inny odczuwa odrazê przed uszkodzeniem swego cia³a po mierci lub rzucenia go na pastwê psów. Niech ka¿dy, kto
jest uczciwy, spróbuje w g³êbi serca zapobiec temu skojarzeniu (jeli takie istnieje), które powinno wzbudziæ owo pragnienie. Wnikliwy namys³ tylko je
wzmocni. Oto kto, kto u kresu ¿ycia pozostaje ca³kowicie na wszystko obojêtny i nie staæ go nawet na to, aby otworzyæ usta i ¿yczyæ szczêcia potomnym:
jak¿e jego widok mia³by wzbudziæ u kogokolwiek uznanie?
Czy bêdziemy go ceniæ za wyrafinowan¹ m¹droæ lub doskona³oæ umys³u
bardziej ni¿ za jego hulaszcze przygody? Z pewnoci¹ czujemy, ¿e to ostateczne
pragnienie szczêcia innych jest najbardziej naturalnym instynktem, oczekiwanym tak¿e od nich, który nie wywodzi siê z jakichkolwiek niejasnych idei.
Pozorna trudnoæ, jaka towarzyszy pojêciu bezinteresownych pragnieñ, wynika prawdopodobnie z usi³owania zdefiniowania owej prostej idei, jak¹ jest pragnienie. Mo¿na j¹ okreliæ jako doznanie przykroci z powodu braku dobra31.
Pragnienie jest tak ró¿ne od wszelkich innych doznañ, jak wola ró¿na jest od
rozumu lub zmys³ów. Zgodzi siê z tym ka¿dy, kto mówi o pragnieniu usuniêcia
przykroci lub bólu.
Byæ mo¿e przekonamy siê, ¿e nasze pragnienia nie zawsze zmierzaj¹ w kierunku dobra w³asnego i czêsto dotycz¹ te¿ sytuacji innych osób. Ma³o tego, mo¿emy te¿ odczuwaæ sk³onnoæ do dokonania jakiego czynu, który wedle naszego rozeznania nie jest rodkiem do osi¹gniêcia ani dobra prywatnego, ani
spo³ecznego. Tak wiêc epikurejczyk, który zaprzecza istnieniu ¿ycia przysz³ego,
albo te¿ kto, komu Bóg objawi³, ¿e po mierci ulegnie rozk³adowi, móg³by
u samego kresu zapragn¹æ przysz³ej s³awy, która nie przynios³aby przyjemnoci
ani jemu samemu, ani innym. Jeli kto potrafi³by kszta³towaæ w³asn¹ naturê,
wzbudzi³by w sobie takie pragnienia, które w rzeczywistoci by³yby samolubne.
Skoro jednak nie jest to w naszej mocy, musimy zadowoliæ siê tym, ¿e, jak ma31 Zob. J. Locke, Rozwa¿ania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, rozdzia³ na temat uczuæ. [Chodzi o rozdzia³ Rozwa¿añ zatytu³owany Odmiany przyjemnoci i przykroci, wyd. polskie
w przek³. B. Gaweckiego, PWN, Warszawa 1955, t. 1, s. 312.]
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wia pewien znakomity autor, natura nas przechytrzy³a i kaza³a kierowaæ siê interesem publicznym wbrew naszej woli.
Wzgl¹d na jak¹ korzyæ mo¿e stanowiæ motywacjê, abymy pragnêli tego
wszystkiego, co uznajemy za rodki do jej osi¹gniêcia. Jeli ci, którzy posiadaj¹
cnotliwe afekty, mog¹ oczekiwaæ jakich nagród, wówczas tym bardziej budzi siê
w nas pragnienie posiadania tych¿e afektów, a tak¿e sk³onnoæ do tego, aby u¿yæ
wszelkich rodków do wzbudzenia ich w sobie, zw³aszcza za zwrócenia siê ku
tym przymiotom Boga i naszych blinich, które w sposób naturalny budz¹ te
afekty. Tak oto jaki interes mo¿e porednio skierowaæ nas ku cnocie, za nagrody mog¹ w ³atwy sposób przewa¿yæ szalê na korzyæ wystêpku.
Mo¿emy dziêki temu przekonaæ siê, ¿e ukazane w Ewangelii nagrody i kary
nie s¹ nak³adane bezcelowo i bez koniecznoci, nawet jeli uznamy, ¿e afekty
cnotliwe maj¹ charakter bezinteresowny, albowiem mo¿liwy motyw interesowny musi sk³aniaæ ka¿d¹ osobê do pragnienia posiadania cnotliwych afektów i kierowania siê ku wszystkiemu, co z natury rzeczy mo¿e je wzbudziæ; musi ona tak¿e przeciwstawiæ siê ka¿demu innemu interesownemu motywowi, który jest
z nimi sprzeczny i móg³by sk³aniaæ ludzi do tego, aby afekty te w sobie zdusili
lub im przeciwdzia³ali.
Prze³. Adam Grzeliñski (UMK) i Justyna Van den Abbeel (KUL)
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Frans de Waal, Are We Smart Enough to Know How
Smart Animals Are?, Granta Publications, Londyn
2016.
Otaczaj¹cy wiat, jako niezmienny przedmiot naszej fascynacji i niekoñcz¹cych siê prób zg³êbienia jego tajemnic, mia³ daæ nam wiedzê o nas samych  poznanie siebie poprzez poznanie wiata, znalezienie punktów odniesienia, punktów nawigacyjnych pozwalaj¹cych na usystematyzowanie i klasyfikacjê bytów
wewn¹trzwiatowych, równie¿ generowanych przez nasze umys³y. Prowadzi to do
pog³êbiania rozumienia relacji Jawiat, w której podmiotowe Ja staje siê synonimem wiadomego umys³u ludzkiego; myl¹cego i prze¿ywaj¹cego bytu innego od
wszelkich pozosta³ych bytów. W myleniu tym stale ujawnia siê postawa antropocentryczna, która zdaje siê byæ dla nas tyle¿ naturalna, co i niezbywalna, i nieprzekraczalna.
O ile dla ka¿dego z nas wiat zewnêtrzny jest czym odmiennym od nas jakociowo, czym zewnêtrznym, obcym, to dla nauki, naukowców winien on byæ
przedmiotem poznania. Próbê ukazania problemów antropocentryzmu w nauce
podejmuje, w swojej najnowszej ksi¹¿ce pt. Are We Smart Enough to Know How
Smart Animals Are? wiatowej s³awy holenderski prymatolog Frans de Waal,
dyrektor Living Links Center w Yerkes National Primate Research Center, profesor na Uniwersytecie Emory w Atlancie, autor kilkunastu pozycji, z których
trzy ukaza³y siê w jêzyku polskim nak³adem wydawnictwa Copernicus Center
Press: Ma³py i Filozofowie, 2013; Ma³pa w ka¿dym z nas. Dlaczego seks, przemoc i ¿yczliwoæ s¹ czêci¹ natury cz³owieka?, 2015; Bonobo i ateista, 2015.
Ju¿ postawione w tytule pytanie prowokuje do autorefleksji i próby wyjcia
poza skostnia³¹ antropocentryczn¹ wizjê wiata i prowadzonych w tym wietle
badañ. Zmusza nas do rozwa¿enia, czy nasze przekonania o zwierzêtach i ich
procesach mylowych s¹ li tylko przedstawieniem naszej wizji wiata, czy faktycznie mówi¹ nam co o zdolnociach i mo¿liwociach poznawczych zwierz¹t.
Ponadto wskazuje na fundamentalny dla nauki problem metodologiczny  próbê
rewizji, co w zasadzie badamy, gdy projektujemy i przeprowadzamy eksperymenty na zwierzêtach. Holender sprzeciwia siê tradycji kantowskiej, gdzie zwierzêta
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s¹ jedynie rodkiem do celu, a celem jest cz³owiek. Wynika z tego jego niechêæ
do eksperymentów nieetycznych i krzywdz¹cych zwierzêta, traktowania ich
przedmiotowo. Okrucieñstwo wobec zwierz¹t nie powiêksza naszej wiedzy o ich
zdolnociach kognitywnych, upewnia nas jednak w tym, ¿e s¹ one istotami czuj¹cymi. De Waal odrzuca tak¿e tradycjê kartezjañsk¹, traktuj¹c¹ zwierzêta jako
bezmylne maszyny, ukazuj¹c bogactwo procesów mylowych i zdolnoci umys³owych nie tylko naszych najbli¿szych krewnych  ma³p cz³ekokszta³tnych, ale
i gryzoni, ptaków, ssaków morskich, g³owonogów. Pozwala mu to na os³abienie
naszej postawy antropocentrycznej, zawieszenia wyj¹tkowoci ludzi i traktowania umys³owoci jako permanentnie wystêpuj¹cej u ró¿nych gatunków zdolnoci dostosowanych do ich potrzeb  do ich wiata.
Przedmiotem pierwszego rozdzia³u  Magic Wells (Magiczne studnie)  jest
wiat przedstawiony i rozumiany za Jakobem von Uexküllem jako Umwelt, czyli subiektywny, zindywidualizowany, egocentryczny sposób postrzegania i doznawania wiata  jego dostêpnego fragmentu. Cz³owiek mo¿e spróbowaæ wyobraziæ sobie, jak wygl¹da Umwelt innych organizmów, jednak nie mo¿emy wiedzieæ,
jak wygl¹da subiektywny wiat przedstawicieli innych gatunków. Tê ideê wyrazi³ Thomas Nagel w artykule Jak to jest byæ nietoperzem?: cz³owiek nigdy nie
zrozumie i nie mo¿e poczuæ, jak to jest byæ nietoperzem, a nie mog¹c wyjæ poza
swój Umwelt, wyobra¿a sobie jedynie, jak to jest byæ cz³owiekiem, który jest jak
nietoperz. Czy zatem próby wejcia w skórê zwierz¹t maj¹ sens? De Waal odpowiada twierdz¹co i jest to dla niego punkt wyjcia do nowego, kreuj¹cego siê
paradygmatu dyscypliny, któr¹ okrela jako cognitive evolution. Jest to próba zrozumienia zwierz¹t i ludzi w kategoriach ich wiatów, czêsto diametralnie od siebie ró¿nych. Traktowania zdolnoci umys³owych jako ewolucyjnych dostosowañ
do wymagañ rodowiska.
Dostosowanie eksperymentów do mo¿liwoci fizycznych i behawioralnych
poszczególnych gatunków zwierz¹t wydaje siê byæ oczywistoci¹ w momencie
projektowania. Jednak de Waal wskazuje szereg badañ, które by³y b³êdnie skonstruowane, nie uwzglêdnia³y Umweltu zwierz¹t, pomija³y ich fizycznoæ i dostosowanie ewolucyjne  historiê ewolucyjn¹ gatunku oraz sposób zachowania.
Rozumiej¹ce wyjcie ku wiatowoci zwierzêcia, które bierze udzia³ w eksperymencie, zawieszenie swej postawy antropocentrycznej pozwala unikaæ wielu niedostrzegalnych wczeniej b³êdów.
W drugim rozdziale, A Tale of Two Schools (Opowieæ o dwóch szko³ach),
autor skupia siê na przedstawieniu dwóch szkó³ w prowadzeniu badañ nad zwierzêtami: behawioryzmu i nowej etologii Konrada Lorenza. Krytykuje behawioryzm za sprowadzenie zwierz¹t do biernych automatów, które ucz¹ siê jedynie
na prostej zasadzie bodziecreakcja. Wizja ta, forsowana w ró¿nych orodkach
badawczych, doprowadzi³a do praktyk, które mo¿na uznaæ za znêcanie siê nad
zwierzêtami, czêsto w zamian niewiele wnosz¹c do rozumienia, jak myl¹, ucz¹
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siê i dzia³aj¹ zwierzêta, jak funkcjonuj¹ ich umys³y i czym one s¹, jeli w ogóle
s¹. De Waal sk³ania siê osobicie ku szkole etologicznej. Podkrela jej walory
nie tylko etyczne, lecz przede wszystkim naukowe, jako ¿e zwierzêta uspo³ecznione ucz¹ siê od siebie nawzajem, maj¹ hierarchiê, mo¿liwoci zabawy i prze¿ywania ró¿nych stanów emocjonalnych, co pozwala badaczom lepiej zg³êbiæ ich
naturê i obserwowaæ zdolnoci, które przejawiaj¹ na wolnoci. Jak podkrela
dobry eksperyment nie tworzy nowego i niespotykanego zachowania, lecz
uchwyca naturalne zdolnoci (s. 44). Autor przyznaje jednak, ¿e obie szko³y
mia³y u swych podstaw niezgodê na nadinterpretacjê zwierzêcej inteligencji.
Obie postulowa³y naukowe podejcie, prowadzenie eksperymentów, weryfikacjê
hipotez i zarazem odrzucenie prawd zawartych w historyjkach i anegdotkach
o zwierzêtach. Widzi równie¿ grzechy etologii, która zaniecha³a badania zdolnoci umys³owych zwierz¹t, a zajê³a siê g³ównie zachowaniami nastawionymi na
przetrwanie. Etologowie jego zdaniem skupiaj¹ siê zbyt mocno na funkcjonalnym wymiarze zachowania zwierz¹t, pomijaj¹c lub niedoceniaj¹c ich zdolnoci
kognitywnych. Na tym polu zaanga¿owanie de Waala jest silne i stara siê przekonaæ do sensownoci zajmowania siê takimi badaniami. Przedstawia przyk³ady, które maj¹ obrazowaæ, na czym polega etologia kognitywna, dlaczego jej
istotnym elementem jest obserwacja i rozumienie  namys³. Ukazuje ró¿nice
umys³owe miêdzy gatunkami zwierz¹t jako osobliwe, wynikaj¹ce z ewolucyjnej
presji rodowiska, w którym ¿yj¹.
W rozdziale Cognitive Ripples (Kognitywne fale) de Waal skupia siê na interpretacji zachowania zwierz¹t. Stara siê wykazaæ, ¿e u jego podstaw le¿¹ procesy umys³owe, ¿e zwierzêta zastanawiaj¹ siê, szukaj¹ dobrych rozwi¹zañ, których siê ucz¹ i korzystaj¹ potem z nabytego dowiadczenia. Interpretacja musi
odbywaæ siê w ramach naszego jêzyka i naszych kategorii poznawczych, wiêc
tym razem to etologowie interpretuj¹cy zachowanie zwierz¹t musz¹ broniæ siê
przed zarzutami o antropomorfizm. Czy mówi¹c o stanach umys³owych zwierz¹t,
nie przypisujemy im w³asnych, traktuj¹c ich intencjonalnoæ jako ludzk¹? De
Waal przekonuje, przedstawiaj¹c liczne przyk³ady, ¿e nie ma prostszego i zarazem sensowniejszego wyjanienia ni¿ to, ¿e dzia³ania zwierz¹t s¹ intencjonalne,
¿e korzystaj¹ one ze swej inteligencji, by rozwi¹zywaæ codzienne problemy.
W dalszej czêci rozdzia³u autor przedstawia istotê uczenia siê w procesach
umys³owych. Opisuje to, co socjobiologowie nazywaj¹ kategori¹ przygotowanego uczenia siê, czyli preferencji gatunkowych do nabycia jednych umiejêtnoci
z pominiêciem innych, znajduj¹cych siê poza spektrum mo¿liwoci. S¹ to umiejêtnoci charakterystyczne dla ró¿nych gatunków, bêd¹ce wynikiem ich historii
ewolucyjnej, przy czym de Waal podwa¿a czêciowo nasze przekonanie o wyj¹tkowoci i unikatowoci cech ludzkich, ukazuj¹c analogiczne przypadki u innych gatunków  rozpoznawanie twarzy, u¿ywanie narzêdzi. Tym samym stawia
mia³y postulat, ¿e wraz z poszerzaniem naszej wiedzy o zwierzêtach powinni-
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my dokonaæ redefinicji cz³owieka jako jedynego wytwórcy narzêdzi lub redefinicji narzêdzi, z czego oczywicie pierwsza opcja wydaje siê zarówno ³atwiejsza, jak i bardziej logiczna.
Kolejnym bastionem wyj¹tkowoci ludzi wydaje siê jêzyk, któremu de Waal
powiêci³ kolejny, czwarty ju¿ rozdzia³ o wiele mówi¹cym tytule Talk to Me
(Mów do mnie). Autor prezentuje liczne przyk³ady zwierz¹t o wybitnych zdolnociach jêzykowych, jednak wydaje siê popadaæ w pu³apkê behawioryzmu.
Ucz¹c zwierzêta pos³ugiwania siê jêzykiem (ró¿nego typu), bêd¹cym zachowaniem nowym i niespotykanym, nie wykazujemy, ¿e pos³uguj¹ siê jêzykiem miêdzy sob¹, lecz jedynie, ¿e s¹ w stanie po treningu nauczyæ siê go w ograniczonym stopniu i porozumiewaæ siê nim jedynie z nami. Przedstawiony przez autora
punkt widzenia jest raczej oparty na pragnieniach i przekonaniach popartych niepewnymi hipotezami. Pogl¹dy de Waala nie s¹ byæ mo¿e niedorzeczne, jednak
do ich uzasadnienia konieczne s¹ dalsze badania, a byæ mo¿e zmiana naszego
sposobu mylenia o jêzyku. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ludzki jêzyk nie wyewoluowa³
znik¹d, pewne jego prerekwizyty s¹ bez w¹tpienia obecne w wiecie zwierz¹t,
a byæ mo¿e kolejne badania i eksperymenty w tej dziedzinie przynios¹ jakie
prze³omowe odkrycia.
Podobnie rzecz siê ma z naszym mózgiem i umys³owoci¹, dziedziczonymi
z pokolenia na pokolenie. Jest to przedmiotem pi¹tego rozdzia³u  The Measure
of All Things (Miara wszech rzeczy). W pierwszej kolejnoci autor wytyka nam
 ludziom  przekonanie, ¿e pod wzglêdem zdolnoci umys³owych musimy przewy¿szaæ ka¿d¹ istotê innego gatunku. Nastêpnie krytykuje pogl¹d oparty na tej
obsesji  neokreacjonizm, który wprawdzie akceptuje ewolucjê biologiczn¹ (cielesn¹) cz³owieka, lecz nie umys³ow¹. De Waal wskazuje, ¿e b³¹d ten pojawi³ siê
ju¿ w myleniu Wallecea, który równolegle do Darwina stworzy³ teoriê ewolucji,
a jednak umys³ ludzki uzna³ za wyj¹tek niepodlegaj¹cy sile doboru naturalnego.
W dalszej czêci rozdzia³u autor przewietla kolejny istotny element naszej
unikalnoci  teoriê umys³u (theory of mind  ToM). Podwa¿a przekonanie, ¿e
ma³py cz³ekokszta³tne nie posiadaj¹ teorii umys³u. Przedstawia liczne eksperymenty i ich problemy metodologiczne, z których wyci¹ga wiosek, ¿e wszystko,
co sprawdzamy, to teoria ludzkich umys³ów posiadana przez ma³py cz³ekokszta³tne (s. 140). Ponadto przekonuje, ¿e wiele z tego, co uznajemy za sk³adniki ToM,
jest raczej empati¹, która jest szeroko rozpowszechniona w wiecie zwierz¹t. Do
tego spektrum cech, maj¹cych nas wyró¿niaæ, dok³ada jeszcze kulturê, która tak¿e nie wytrzymuje konfrontacji z danymi eksperymentalnymi. Parafrazuj¹c pytanie de Waala w odniesieniu do badañ w naukach kognitywnych, czy tym
wszystkim, co chcemy w nich osi¹gn¹æ, jest jedynie odpowied na pytanie: co
czyni nas ludmi? co sprawia, ¿e jestemy wyj¹tkowi?
Rozdzia³ szósty autor powiêca relacjom i umiejêtnociom spo³ecznym,
w których nasi najbli¿si krewni s¹ wyj¹tkowo sprawni, mówi wrêcz o ich ma-

Pod¹¿aæ za zwierzêcym umys³em. Przyczynki paradygmatyczne...

369

kiawelicznych umiejêtnociach. ¯yj¹c w grupach, zwierzêta, podobnie jak i ludzie, musz¹ siê ze sob¹ cieraæ, porozumiewaæ siê, polegaæ na sobie, mieæ oczekiwania i postrzegaæ oczekiwania innych. To wszystko wymaga zdolnoci umys³owych, zapewnianych przez z³o¿one, du¿e mózgi. Dlatego de Waal postuluje
zwróciæ wiêksz¹ uwagê i po³o¿yæ wiêkszy nacisk w eksperymentach na relacje
spo³eczne zwierz¹t. Ich umys³y powsta³y i dostosowane s¹ do rodowiska ¿ycia
 w tym, a mo¿e przede wszystkim, do ¿ycia spo³ecznego. Rozumienie wiêzi rodzinnych, kooperacja miêdzy cz³onkami grupy, intrygi, altruizm i wiele innych cech
jestemy w stanie zaobserwowaæ jedynie w ramach ¿ycia grupowego, a s¹ to czynnoci, którym zwierzêta, podobnie jak my, powiêcaj¹ wiele czasu i uwagi.
W rozdziale siódmym  Time Will Tell (Czas przemówi)  De Waal przekonuje i popiera licznymi przyk³adami tezê, ¿e zwierzêta maj¹ poczucie czasu: ¿yj¹
w czasie, pamiêtaj¹ zdarzenia i kieruj¹ siê p³yn¹cym z nich dowiadczeniem, planuj¹ przysz³e dzia³ania, przy czym plany te wybiegaj¹ czasami daleko w przód
i wymagaj¹ realizacji uprzednio szeregu innych czynnoci wp³ywaj¹cych na powodzenie ca³ego przedsiêwziêcia. Antycypacja przysz³oci jest czynnikiem maj¹cym znacz¹cy wp³yw na mo¿liwoci przetrwania, podobnie jak przetrzymywanie w pamiêci u¿ytecznych danych, które mog¹ pos³u¿yæ do sprawniejszego
projektowania zdarzeñ przysz³ych.
W rozdziale pt. Of Mirrors and Jars (Z luster i s³ojów) De Waal skupia sw¹
uwagê na zagadnieniu samowiadomoci u zwierz¹t. Jak powiada, wiadomoæ
nie pojawia siê nagle, ona narasta w czasie ¿ycia  jest to proces. Tytu³owe lustra wystêpuj¹ w najbardziej rozpowszechnionym tecie rozpoznawania swojego odbicie w lustrze. Wiele gatunków zwierz¹t przechodzi ten¿e test, choæ w ró¿nych warunkach i wariantach. Podobnie jak w innych przypadkach, autor pyta:
jeli zwierzê nie przejdzie testu lustra, to czy automatycznie oznacza to brak samowiadomoci?
Zasygnalizowane w tytule s³oje odnosz¹ siê do innych testów, przeprowadzonych na omiornicach  posiadaczach jednych z najbardziej zadziwiaj¹cych umys³ów. System nerwowy g³owonogów, jak stwierdza de Waal, przypomina raczej
Internet  maj¹ one po³¹czone z mózgiem zwoje nerwowe w przyssawkach i ramionach. Byæ mo¿e wizja umys³u rozproszonego jest jeszcze trudniejsza do pojêcia ni¿ przedstawione wczeniej homologie miêdzy naszymi i zwierzêcymi
umys³ami. Jest to wizja, która ka¿e nam patrzeæ jeszcze szerzej na zagadnienia
kognitywne. Szczególnie jeli pojawiaj¹ siê coraz to nowe dane opisuj¹ce konformizm szympansów czy posiadanie imion przez delfiny.
W ostatnim, dziewi¹tym rozdziale  Evolutionary Cognition (Poznanie ewolucyjne)  de Waal podsumowuje i scala ca³¹ koncepcjê zarysowan¹ w poprzednich rozdzia³ach. Stara siê wytyczyæ ramy dla tytu³owego poznania ewolucyjnego. Mo¿na okreliæ ten rozdzia³ jako rodzaj manifestu naukowego. Autor
powraca do kategorii Umweltu, którego kszta³t jest wynikiem historii ewolucyj-
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nej gatunków zwierz¹t, dostosowanym do wymagañ rodowiska, przez co wyznacza ramy poznania i zdolnoci umys³owych. Nie mo¿emy zrozumieæ zwierz¹t
w oderwaniu od ich ekologicznego dostosowania, od ich dziedzictwa biologicznego. Przetwarzanie informacji przez mózg jest zawsze uwik³ane ewolucyjnie
i dociekania naukowe pozbawione tej perspektywy sp³aszczaj¹ wiat, s¹ nieadekwatne. De Waal proponuje, by w ramach nowo formu³uj¹cej siê dyscypliny zaj¹æ siê badaniem procesów umys³owych poprzez mo¿liwe do badania rezultaty
tych procesów  zachowanie siê. Jednoczenie chcia³by zawiesiæ badanie maksymalnych mo¿liwoci umys³owych, poznawczych, obsesyjne wyznaczanie granic. Proponuje podejcie bottom-up, które wymaga uwzglêdniania nowych zespo³ów danych, takich jak emocje. Jak zauwa¿a de Waal, mimo i¿ w badaniach nad
zwierzêtami wci¹¿ dominuje podejcie behawioralne, to powoli odchodzimy od
postawy antropocentrycznej, co pozwala na nowe rozumienie i szybki rozwój
nauk o poznaniu ewolucyjnym u zwierz¹t.
De Waal w swej ksi¹¿ce wychodzi naprzeciw nowym potrzebom naszego
mylenia o wiecie. Cel, jaki mu przywieca, to wzrost wiadomoci w badaniach
nad zwierzêtami, to sta³e wczuwanie siê w ich Umwelt, nawet jeli nie jest mo¿liwe pojêcie go takim, jakim jest dla nich. Stara siê przywróciæ balans w naszym
ogl¹dzie wiata, d¹¿y do nadania podmiotowoci zwierzêtom, podobnie jak uczyni³ to swego czasu Antoni Kêpiñski w odniesieniu do ludzi ze schizofreni¹. Dostrze¿enie jednostkowego, niepowtarzalnego bytu, fascynacja nim i rozumiej¹ce
wyjcie mu naprzeciw winno byæ podstaw¹ dla ka¿dego naukowca. A zarazem
zrozumienie jednoci wiata istot ¿ywych prowadzi krok po kroku do przezwyciê¿enia dualizmu cz³owiekzwierzêta. Ksi¹¿ka wpisuje siê w szeroki dzi nurt
przywracania godnoci innym istotom ¿ywym, jednak jej autor postuluje to g³ównie ze wzglêdu na dobro nauki. Odrzucenie skostnia³ych, nieadekwatnych postaw
badawczych jest odrzuceniem b³êdnej metodologii, która generuje nieprawdziwe
wnioski. Jak sam powiada: metodologia jest wszystkim, co mamy jako naukowcy (s. 122). Dlatego nale¿y zapytaæ: czy jestemy w stanie stworzyæ tak¹ metodologiê, która pozwoli nam zrozumieæ, jak m¹dre s¹ zwierzêta?
Wojciech Markowski
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FANTASTYKA A FILOZOFIA
Jacek Sobota, Filozofia fantastyki, Wyd. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, ss. 161.
Czy w fantastyce mo¿na doszukaæ siê tematyki stricte filozoficznej? Czy autorzy tego nurtu, projektuj¹c imaginacyjne wiaty, korzystaj¹ z zasobnego skarbca przepe³nionego bogactwem i ró¿norodnoci¹ idei? Czy tradycja filozoficzna
rozwijana od ponad dwóch tysi¹cleci (uznaj¹c, ¿e narodzi³a siê w staro¿ytnej
Grecji) znajduje swój wydwiêk w wyobrani i twórczej ekspresji twórców?
Autor recenzowanej pracy odpowiada na te pytania twierdz¹co. £¹cz¹c swoje
zainteresowania pisarskie i filozoficzne, zaprasza czytelnika do podró¿y traktem
wyimaginowanych wiatów, w których to, jego zdaniem, idee filozoficzne stanowi¹ istotny budulec. Uwidacznia siê to zw³aszcza w dzie³ach najwybitniejszych twórców fantastyki, którzy do swojego warsztatu, obfituj¹cego w pieczo³owicie i wymownie nakrelone wizje, dodaj¹ istotny ³adunek problematyki
filozoficznej. W atmosferze tej swoistej synergii powsta³y  i rzecz jasna nadal
powstaj¹  dzie³a wa¿ne, ponadczasowe, dzie³a uniwersalne i takich, jak implicite argumentuje Jacek Sobota, w fantastyce nie brakuje.
Autor recenzowanej publikacji swoje rozwa¿ania rozpoczyna od próby rozstrzygniêcia problemów definicyjnych. Czym jest zatem fantastyka w ogólnoci?
Zdaniem teoretyka literatury R.B. Schmerla, fantastyka, zaprzeczaj¹c naszemu
dowiadczeniu i celowo ukazuj¹c niemo¿liwe, jest jednoczenie translatorem,
który mo¿liwie prostym jêzykiem »t³umaczy« rzeczywistoæ szerokiemu gronu
odbiorców (s. 10). Jest to szczególnie widoczne w przypadku literatury science
fiction, posiadaj¹cej odpowiednie narzêdzia, aby ilustrowaæ nam postêp cywilizacyjny i zagro¿enia z nim zwi¹zane. Jacek Sobota nie ukrywa przy tym swojej
wyranej fascynacji fantastyk¹ naukow¹, której powiêca zdecydowanie najwiêcej
uwagi. Problematyka poruszana na jej gruncie dotyczy zw³aszcza zdobyczy ludzkiej technologii, które zostaj¹ transferowane do wiata przysz³oci i wzmacniane
ku granicom wyobrani. Stanowi to jednak jedynie pewien kontekst, t³o wobec problematyki podejmuj¹cej przecie¿  w swych szczytowych osi¹gniêciach
 próbê okrelenia istoty cz³owieczeñstwa w warunkach skrajnych docisków
technologicznych i cywilizacyjnych; poruszaj¹cej zagadnienia antropologiczne,
epistemologiczne czy ontologiczne (s. 11). Próby zdefiniowania fantastyki naukowej zyskuj¹ wsparcie ze strony wybitnych pisarzy nale¿¹cych do opisywa-
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nego nurtu. Jacek Sobota przywo³uje intuicje Ursuli K. Le Guin, Briana Aldissa
czy Jamesa Gunna. Reasumuj¹c, analizuje SF pod k¹tem jej mocy prognostycznej oraz jako metaforê wspó³czesnoci, gdzie lêki ludzkoci s¹ niejako przekszta³cane i ukazywane w powiêkszeniu. Fantastyka nakrela obraz cz³owieka otoczonego, a mo¿e wrêcz osaczonego przez potê¿ne przeobra¿enia cywilizacyjne.
Autor podejmuje siê wskazania róde³, kamieni milowych fantastyki naukowej. Liczni badacze wskazuj¹ na najstarsz¹ pisan¹ opowieæ, mianowicie poemat
epicki Gilgamesz1. Do prekursorskich wobec wspó³czesnej fantastyki dzie³ zaliczane s¹ Prawdziwa historia Lukiana z Samosaty, jak te¿ utopie Thomasa Morea, Tomasso Campanelli oraz Francisa Bacona. Niezwykle istotnym ogniwem
konstytuuj¹cym stopniowe kszta³towanie siê nowego nurtu s¹ równie¿ dzie³a Jonathana Swifta (Podró¿e Guliwera), Mary Shelley (Frankenstein), a nastêpnie
Edgara Allana Poe, Julesa Vernea oraz Herberta Georgea Wellsa. Wszyscy
wymienieni twórcy w nieoceniony sposób przyczynili siê do rozwoju gatunku
i byæ mo¿e sprawili, i¿ dzi z zaciekawieniem czytamy i interpretujemy wybitne
powieci Stanis³awa Lema, Philipa K. Dicka, Kurta Vonneguta, Ursuli K. Le
Guin2 oraz wielu innych znakomitoci. Warto dodaæ, i¿ Frederic Jameson we
wspó³czesnej fantastyce naukowej wyró¿ni³ poszczególne etapy rozwoju. Pierwszym jest stadium przygody, czyli space opera (do jej prekursorów zaliczamy Julesa Vernea i Edgara Ricea Burroughsa). Kolejne to: stadium nauki zwi¹zane
z pismem Amazing Stories, stadium socjologiczne, etap podejcia subiektywnego (Philip K. Dick), stadium estetyczne (fantastyka spekulatywna spod znaku New
Worlds). Ostatni¹ wyró¿nion¹ przez Jamesona faz¹ jest tzw. cyberpunk, który
po dzi dzieñ jest uto¿samiany z g³on¹ powieci¹ Neuromancer Williama Gibsona.
Autor Filozofii fantastyki po treciwych analizach definicyjnych i historycznych podejmuje problematykê ontologii w fantastyce. Pytaniem kluczowym zdaje
siê byæ pytanie, czy zasadna jest jakakolwiek próba ontologicznej analizy wytworów ludzkiej fantazji? Sprzeciw wobec tego typu intelektualnych pokus wyra¿a³ Józef Lipiec. Parmenides jednak, na co zwraca uwagê Sobota, uznawa³, ¿e
tym samym jest byæ pomylanym i byæ. Te dwie skrajne postawy autor uzupe³nia podejciem (ku któremu siê zarazem sk³ania) uczniów Brentana  Twardowskiego i Meinonga, zdaniem których mo¿na badaæ przedmioty nieistniej¹ce,
gdy¿ posiadaj¹ one w³asnoci, a s¹dy o nich mog¹ posiadaæ wartoæ logiczn¹.
Podkrela ponadto, i¿ zasadniczym za³o¿eniem tego rozdzia³u (i nie tylko jego)
1
2

Poemat babiloñski datowany na 1800 r. p.n.e.
Do grona najistotniejszych autorów fantastyki naukowej XX wieku Jacek Sobota zalicza
równie¿ takich pisarzy jak: Alfred E. Van Gogt, Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Ray Bradbury, Alfred Bester, Harlan Ellison, Roger Zelezny, Robert Silverberg, George R.R. Martin (pisarze amerykañscy) oraz Olaf Stapledon, Aldous Huxley, George Orwell, James Graham Ballard,
Arthur C. Clarke, Brian W. Aldiss, Arkadij i Borys Strugaccy (pisarze europejscy).

Fantastyka a filozofia

373

jest swoista nadrzêdnoæ fantastyki nad ontologi¹  nie ontologia bêdzie tu s¹dem nad zasadnoci¹ istnienia urojonych tworów naszej wyobrani, lecz raczej
wyobrania nasza kreuje ró¿ne modele ontologiczne imaginacyjnych wiatów
(s. 20). W tym duchu dokonuje autor klasyfikacji gatunkowych, posi³kuj¹c siê
wczeniejszymi ustaleniami teoretyków: Rogera Cailloisa i Stanis³awa Lema.
Obaj w zakres fantastyki w³¹czyli science fiction i horror, Lem natomiast uzupe³ni³ tê klasyfikacjê o gatunek fantasy. W fantastyce zdarzaj¹ siê te¿ fabu³y eksperymentalne, wy³amuj¹ce siê z przyjêtej przez teoretyków konwencji, wystêpuj¹
te¿  jak to nazywa autor monografii  krzy¿ówki gatunkowe.
Jacek Sobota wskazuje na pokrewieñstwo fantastyki naukowej z utopi¹,
w której na pierwszy plan wysuwa siê problematyka wzorcowej organizacji spo³eczeñstwa, sprawiedliwoci czy niezawodnie funkcjonuj¹cych instytucji. W obu
przypadkach wyrane jest d¹¿enie do kreacji przysz³ociowych wizji ¿ycia spo³ecznego; tu i tam kontrastuje siê idea³y z rzeczywistoci¹ socjaln¹ i polityczn¹
znan¹ czytelnikowi z bezporedniego dowiadczenia (s. 28). Jeszcze innym zabiegiem twórców jest tworzenie rzeczywistoci równoleg³ych, w których zdarzenia ulegaj¹ metamorfozom w wyniku odkszta³ceñ historii3. Jednym ze róde³
tego typu ekspresji literackich mog³a byæ, zdaniem autora, popularnoæ eksperymentu mylowego Erwina Schrödingera, czyli tzw. kot Schrödingera. W ramach
rozwa¿añ ontologicznych, autor przywo³uje równie¿ spór o possibilia, spór o istnienie alternatywnych wiatów mo¿liwych. Wiele dysput filozoficznych przenosi siê bowiem na grunt fantastyki, wszak to ona dostarcza ca³ego wachlarza wiatów imaginacyjnych, którymi rz¹dz¹ ustalone przez fantastów unikalne prawa.
Literatura fantastyczna, podejmuj¹c szereg problemów filozoficznych, odzwierciedla jednoczenie lêki ludzkoci przed znanym i nieznanym. Z jednej strony, czêsto przywo³ywan¹ inspiracj¹ twórców jest ogrom tajemniczego i milcz¹cego Wszechwiata oraz problematyka Boga, z drugiej za skala wp³ywu
wynalazków (w tym rzeczywistoci wirtualnej) na egzystencjê cz³owieka. Tematyka metafizyczna, co podkrela Jacek Sobota, jest wyranie w fantastyce zarysowana. Wymienia przy tym figury boga podmienionego i analizuje ich emanacje w poszczególnych dzia³ach literackich. Wskazana figura przyjmuje szereg
postaci: Boga-cz³owieka (czêsty motyw w powieciach Lema), Boga-Obcego (np.
ocean plazmy w powieci Solaris), Boga-komputera (np. superkomputer w powieci Golem XIV).
Równie¿ problematyka epistemologiczna, na co wskazuje autor, jest obecna
w literaturze fantastycznej. Przyk³adowo, hipoteza mózgów w naczyniu z powodzeniem zaimplementowana zosta³a do wiatów fantastycznych, znajduj¹c tam
odzwierciedlenie choæby w g³onym filmie Matrix. Kwestia prawdziwoci s¹dów
w warunkach permanentnej i wygenerowanej komputerowo iluzji powraca coraz
3

Motyw bardzo wyranie wykorzystany w powieci Cz³owiek z wysokiego zamku Dicka.
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wyraniej wraz z rozwojem rzeczywistoci wirtualnej. Problematyka ta, obok
problematyki kontaktu ludzkoci z innymi, obcymi istotami, to rdzeñ tematyki
epistemologicznej w fantastyce. Zwi¹zane s¹ z tym, na co zwraca uwagê autor
recenzowanej publikacji, dramaty epistemologiczne, w których kontakt jest niemo¿liwy. Literatura prezentuje szereg wariantów spotkañ cz³owieka z obcoci¹
i jego mo¿liwe rozwi¹zania. Sytuacje te prowadz¹ równie¿ do rozwa¿añ na gruncie filozofii jêzyka.
Twórcy literatury fantastycznonaukowej stosunkowo czêsto siêgaj¹ po motywy historiozoficzne. Historiozofia zajmuje siê przecie¿ nie tylko przesz³oci¹,
ale i przysz³oci¹; wykrycie mechanizmów rz¹dz¹cych histori¹, o ile takowe istniej¹, pozwoli przewidzieæ zdarzenia (jeszcze) nieby³e, albo choæ pewne tendencje ich nastêpowania (s. 73). Tymi s³owami autor kreli kolejny silny zwi¹zek
filozofii z fantastyk¹. Czy historia podlega mechanizmom, czy te¿ charakteryzuje j¹ stochastycznoæ? Filozofowie w ró¿ny sposób starali siê odpowiedzieæ na
to pytanie, podobnie czynili te¿ futurolodzy i twórcy fantastyki. Jacek Sobota
problematykê historiozoficzn¹ analizuje w kilku wariantach. Z jednej strony
mamy do czynienia z klêsk¹ prognostyczn¹, pora¿k¹ futurologii. ¯aden futurolog nie zajmie pozycji hipotetycznego demona Laplacea, dysponuj¹cego kompletn¹ wiedz¹ o wszelkich zdarzeniach (w tym przysz³ych). Autor przywo³uje
przy tym s³owa Stanis³awa Lema, który o futurologii mawia³, ¿e jest wczeniakiem usi³uj¹cym mówiæ od razu z ko³yski, a jeszcze bardzo trafnie i m¹drze
(s. 76). Mimo to futurologia cierpia³a czêsto na nadmierny optymizm, a owa aura
wp³ynê³a równie¿ na licznych pisarzy SF. Pisarz ma jednak wiêcej swobody
i  jak oznajmia Sobota  nikt nie bêdzie od niego wymaga³ celnoci wszystkich
prognoz, miast tego winien zachowaæ koherencjê logiczn¹ i spójnoæ wizji.
W fantastyce mamy równie¿ do czynienia z prób¹ zatrzymania biegu historii  zabieg ten by³ czêsto stosowany w utopii. Ju¿ Platon pojmowa³ zmianê
jako regres, a w Timajosie przedstawi³ wizjê ruchu kolistego, odwzorowuj¹cego
wiecznoæ. Nieokrelonoæ i zmiennoæ rodzi lichoæ, st¹d pragnienie permanentnego, niepodlegaj¹cego modyfikacjom ³adu. Koncepcjê tê staro¿ytny filozof rozszerzy³ w swym s³ynnym dialogu Pañstwo, a zarys spo³eczeñstwa tam przedstawionego sta³ siê prefiguracj¹ wszelkich póniejszych utopii (s. 79). Realizacja
utopii jednak  co czêsto podkrelali pisarze SF  mo¿e doprowadziæ do klêsk.
Autor odwo³uje siê do pogl¹dów rumuñskiego filozofa Emila Ciorana, który
twierdzi³, ¿e natura ludzka staje w opozycji do wizji niezachwianego raju. Jacek
Sobota konkluduje, i¿ spo³eczeñstwa utopijne s¹ jedynie pewnym modelem, który
mo¿e byæ, co najwy¿ej, pewnym przybli¿eniem. Niewiele ma ono wspólnego
z pe³nym wielu zmiennych rzeczywistym stanem rzeczy. Nie wolno jednak zapomnieæ o pewnym paradoksie. Z jednej strony utopie s¹ niemo¿liwe do zrealizowania, z drugiej jednak  co podkrela³ Cioran  s¹ niezbêdne z perspektywy
ludzkich potrzeb, marzeñ czy wyobrani.
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Katastrofizm w fantastyce równie¿ zdaje siê nieprzypadkowy. Wraz z pesymistycznymi wizjami historiozofów  Oswalda Spenglera, Ortegi y Gasseta czy
Floriana Znanieckiego  id¹ w parze podobne wizje pisarzy fantastycznonaukowych. Autor monografii analizuje dzie³a znakomitych pisarzy, takich jak Herbert
George Wells, Ray Bradbury, Olaf Stapledon, Isaac Asimov. Pesymistyczne scenariusze znajduj¹ swe realizacje równie¿ w literaturze polskiej reprezentowanej
przez Stefana Barczewskiego czy Jana Dobraczyñskiego. Jak pisze autor: taki
by³ »duch czasu; nastroje katastroficzne filozofów ówczesnych wspó³gra³y z wizjami fantastów, a nastêpnie, niestety, odnalaz³y swe odzwierciedlenie w empirii, w dwóch kolejnych wojnach wiatowych i rosyjskiej rewolucji (s. 88).
Jacek Sobota odwo³uje siê nastêpnie do owieceniowej idei postêpu, która
sta³a siê wa¿nym ród³em inspiracji w XX wieku. Literaci nadali jej charakter
ambiwalentny, uciekaj¹c siê czêsto do figury szalonego naukowca maj¹cego
za nic nastêpstwa w³asnych odkryæ i ich moralne konsekwencje. Mówi¹c krótko, postêp moralny ludzkoci nie nad¹¿a za swym technologicznym odpowiednikiem. Autor przywo³uje w tym miejscu dzie³a nurtu dark future, sporo uwagi
powiêcaj¹c Mechanicznej pomarañczy Anthonyego Burgessa (powieæ zekranizowana przez Stanleya Kubricka) oraz twórczoci braci Strugackich. Autorzy
tego nurtu podkrelaj¹ nieuchronnoæ regresu moralnego ludzkoci, rysuj¹cego
siê na horyzoncie w wyniku daleko id¹cych przemian technologicznych. Dobitnie wyra¿a tê intuicjê równie¿ Jacek Sobota.
Kolejnym, niezwykle donios³ym zagadnieniem podjêtym przez autora recenzowanej publikacji, jest problematyka etyczna i aksjologiczna obecna w literaturze science fiction. Przeobra¿enia wiata odciskaj¹ na cz³owieku piêtno, przez
co zmianom ulegaj¹ równie¿ systemy wartoci. Analizuj¹c egzystencjê wspó³czesnego cz³owieka, Jacek Sobota odwo³uje siê do refleksji Stanis³awa Lema, pisz¹c: konsumpcyjny dosyt niszczy kulturê, sztukê, systemy wartoci spo³eczeñstw równie skutecznie jak np. powszechny g³ód. Technologia u³atwieñ
okazuje siê paradoksaln¹ si³¹ niszcz¹c¹ (s. 104). Jako jedna z ga³êzi kultury, literatura SF, co stanowi istotn¹ myl wyra¿on¹ w monografii, bierze na swoje
barki ciê¿ar nieuchronnych konfliktów wartoci w warunkach wyranie spluralizowanego wiata. Pisarze w swoich fantastycznych wizjach podejmuj¹ problematykê zwi¹zan¹ z pojêciami odpowiedzialnoci, godnoci, wolnoci i sprawiedliwoci. Poruszaj¹, na co zwraca uwagê Sobota, kwestie degradacji wartoci
(zwi¹zane z antagonizmami miêdzy cywilizacj¹ a kultur¹, natur¹ a kultur¹, instynktem a rozumem) oraz konfrontacji wartoci (problematyka zderzeñ cywilizacyjnych, relacji z Obcymi itp.).
Kim jest zatem cz³owiek? Byæ mo¿e maszyn¹, jak okrela³ go z pozycji silnej odmiany materializmu francuski filozof Julien Offray de La Mettrie. A mo¿e
istot¹ wyj¹tkow¹, istot¹, która posiada pierwiastek duchowy, res cogitans, jak
zwyk³ mawiaæ Kartezjusz. Autor publikacji wymienia trzy stanowiska w sporze
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o miejsce cz³owieka w otaczaj¹cej go rzeczywistoci. Pierwszym jest antropocentryzm, który zak³ada uprzywilejowan¹ pozycjê jednostki ludzkiej wobec rzeczywistoci. Mo¿na w tym miejscu przywo³aæ s³ynn¹ maksymê Protagorasa:
homo mensura, która mówi, ¿e to cz³owiek jest miar¹ wszechrzeczy. Kolejne stanowiska to teocentryzm, w którym cz³owiek, jak i ca³a rzeczywistoæ podporz¹dkowane s¹ najwy¿szej zasadzie, przyczynie, ostatecznemu celowi i najwy¿szej
wartoci, czyli Bogu, oraz naturalizm (biocentryzm), który podkrela brak jakociowych ró¿nic miêdzy cz³owiekiem i spo³eczeñstwem a przyrod¹. Jak zaznacza Jacek Sobota, w utworach science fiction pozycjonowanie istoty ludzkiej
czy te¿ gatunku Homo sapiens w wiecie ewoluowa³o od skrajnego antropocentryzmu (gdzie wystêpuj¹ futurystyczne wersje ziemskich konkwistadorów podbijaj¹cych obce cywilizacje) po zupe³ny relatywizm jakoci i przewag (s. 115).
Problematyka cz³owieczeñstwa pojawia siê w kontekcie rozwa¿añ nad
sztuczn¹ inteligencj¹. Tutaj równie¿ futurystyczne wizje pisarzy SF zbiegaj¹ siê
z dociekaniami natury filozoficznej. Ró¿nica polega na tym, ¿e naukowcy musz¹ byæ wierni temu, co jest dostêpne (komputery nagle nie spotêguj¹ swych
mocy obliczeniowych), podczas gdy fantaci w swych imaginacyjnych wyprawach mog¹ wznieæ siê poza te ograniczenia. Za egzemplifikacje takowej dystynkcji pos³u¿yæ mo¿e postaæ superkomputera, tytu³owego GOLEMA XIV
w powieci Lema, jak równie¿ androidy z powieci Dicka Czy androidy ni¹
o elektronicznych owcach? Pojawia siê interesuj¹ce pytanie, które formu³uje autor Filozofii fantastyki. Czy istota doskonale imituj¹ca ludzkie zachowania,
przejawiaj¹ca »¿ycie wewnêtrzne« to¿same z ludzkim, g³êboko przekonana
o swej ludzkiej kondycji nie powinna byæ odbierana i opisywana jako cz³owiek?
(s. 118). Kunsztownie sportretowa³ ten dylemat Ridley Scott w filmie £owca androidów. Wizje te id¹ w parze ze wzrastaj¹c¹ presj¹ urz¹dzeñ wkradaj¹cych siê
w praktycznie ka¿dy obszar aktywnoci cz³owieka. Z tym wi¹¿e siê równie¿ problematyka cyborgizacji, protezowania cz³owieka, wkradania siê  jak to ujmuje
Sobota  sztucznoci nawet do ludzkich organizmów. Prowadzi to do kolejnego
nurtu w obrêbie literatury fantastycznonaukowej, czyli posthumanizmu (transhumanizmu). Pisarze science fiction daj¹ rozleg³e wizje ewolucji gatunku Homo sapiens. Nie jest to ju¿ jednak ewolucja biologiczna, lecz technologiczna. To ludzie
maj¹ decydowaæ o jej kszta³cie  poprzez implantacje sztucznej inteligencji, in¿ynieriê genetyczn¹ itp. Przez wiêkszoæ utworów podejmuj¹cych temat autoewolucji naszego gatunku przewija siê jednak drêcz¹ce pytanie: czy zintegrowana, splanetyzowana, cybernetycznie przetworzona ludzkoæ bêdzie mia³a jeszcze
cokolwiek wspólnego z cz³owieczeñstwem? (s. 128129).
Ostatni rozdzia³ monografii to opis fantastyki socjologicznej, czyli spo³ecznej i politycznej. Po raz kolejny wraca problematyka utopii, systemów racjonalnych, fantazji spo³ecznych o charakterze postulatywnym. Obok nich autor
wyró¿nia dzie³a o charakterze deskryptywnym, które opisuj¹ pewne tendencje
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rozwojowe cywilizacji, mo¿liwe warianty przysz³oci. Do tego grona zaliczyæ
nale¿y dystopie i antyutopie. Mimo ¿e bez utopii nie mo¿emy siê obejæ  jak
mawia³ przywo³any przez autora Aleksander wiêtochowski  mimo ¿e utopia
stanowi jedn¹ z radykalniejszych form krytyki zastanej rzeczywistoci spo³ecznej,
nadal pozostaje ona niemo¿liwa do zrealizowania. Autor Filozofii fantastyki podkrela, ¿e za³o¿enia utopijne, które sta³y siê elementami niektórych systemów spo³ecznych, same szybko okazywa³y siê obiektami krytyki. Takie racjonalizowanie
¿ycia spo³ecznego niesie ze sob¹ stratyfikacjê spo³eczn¹, cz³owiek staje siê
czym w rodzaju plasteliny, któr¹ mo¿na dowolnie modelowaæ w myl utopijnego dobra ogó³u. Ponadto prymat ogó³u nad jednostk¹ przynosi problem w³adzy.
Objawia siê tu konflikt wartoci: co wybraæ  bezpieczeñstwo czy wolnoæ. Ile
bezpieczeñstwa potrzebuje cz³owiek? Wszak jego nadmiar mo¿e on okupiæ utrat¹
wolnoci. W spo³eczeñstwach utopijnych problem ten zazwyczaj rozwi¹zuje siê
na szczeblach w³adzy. Trafnie ilustruj¹ tego typu zagro¿enia dzie³a klasyka polskiej fantastyki, Janusza Zajdla, takie jak przywo³ane Limes inferior czy Paradyzja.
Wewnêtrzna sprzecznoæ programów utopijnych rodzi sprzeciw w postaci
twórczoci dystopijnej i antyutopijnej. Dystopie krel¹ daleko id¹ce czarne scenariusze przysz³oci, które opracowywane s¹ na podstawie krytycznej postawy
wobec zastanej rzeczywistoci i niemo¿liwoci zmiany tego stanu rzeczy. Antyutopia podobnie prezentuje negatywny obraz rzeczywistoci, nie wywodzi go jednak
wprost z dowiadczanych przez pisarza realiów, stanowi¹c bezporedni¹ krytykê
utopijnych projektów. Antyutopie przedstawiaj¹ nieudane projekty utopijne, które zmieni³y siê we w³asne zaprzeczenie; dystopie natomiast ilustruj¹ polityczne
systemy, które z za³o¿enia (w intencjach ich fikcyjnych twórców) nie zosta³y
wcale obliczone na powszechne dobro i szczêcie mieszkañców. (s. 143144).
Reasumuj¹c, publikacja Jacka Soboty stanowi cenne ród³o informacji o swoistych maria¿ach fantastyki z filozofi¹. Autor precyzyjnie odnotowuje szereg
p³aszczyzn ich wzajemnego przenikania siê, pocz¹wszy od ontologii, poprzez
epistemologiê, metafizykê, na historiozofii skoñczywszy. Pisarze literatury fantastycznej stworzyli wiele modeli funkcjonowania spo³eczeñstw, dziêki czemu
poszli niejako za tradycj¹ zapocz¹tkowan¹ ju¿ w staro¿ytnej Grecji. Dziêki ich
przenikliwoci mo¿emy dok³adniej przyjrzeæ siê mo¿liwym zagro¿eniom, konfliktom wartoci, a tak¿e odnaleæ pewne wskazówki przydatne w ¿yciu okupionym prymatem technologii. Obecny w twórczoci fantastycznej ³adunek filozoficzny  w czym w pe³ni zgadam siê z autorem  doprawiony wyobrani¹
i kunsztem mistrzów pióra pozwala ujrzeæ tradycyjne problemy filozoficzne
z nieco innej perspektywy. Zaryzykujê stwierdzenie, ¿e dochodzi obecnie do
swoistego sprzê¿enia zwrotnego; filozofia, bêd¹ca niegdy ród³em inspiracji,
dzi sama siêga po inspiracje do wiata fantastyki. Ró¿norodnoæ zagadnieñ podejmowanych przez pisarzy wspomnianego nurtu nie powinna pozostaæ bez echa.
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Pewnej luki Filozofii fantastyki upatrujê w braku rozwiniêcia problematyki
w oparciu o literaturê fantasy, w której równie¿ odnaleæ mo¿na szereg zarysowanych przez Jacka Sobotê zagadnieñ. Mimo to po lekturze recenzowanej ksi¹¿ki czytelnik winien przyznaæ, ¿e jest to pozycja godna uwagi, pozycja, za któr¹
wyranie stoi erudycja i pasja autora.
Tomasz Walczyk
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W STRONÊ MINDFULNESS
Uwa¿noæ i psychoterapia, red. Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton, prze³. Ma³gorzata Cierpisz, przedmowa Pawe³ Holas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2015,
ss. 422.
Od lat siedemdziesi¹tych XX wieku, kiedy pojêcie mindfulness zosta³o spopularyzowane w psychoterapii przez Jona Kabat-Zinna1, terapia uwa¿noci przesz³a wiele przeobra¿eñ i doczeka³a siê szeregu opracowañ (w samym 2013 r.
ponad 2000 publikacji)2. Dlatego dobrze sta³o siê, ¿e Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego wyda³o pioniersk¹ na polskim rynku ksi¹¿kê o zastosowaniu uwa¿noci (mindfulness) w psychoterapii i psychologii klinicznej. Obszerna
praca zbiorowa, napisana i zredagowana przez wybitnych znawców tematu, teoretyków i praktyków, wyk³adowców i klinicystów, popularyzuje ten dynamicznie rozwijaj¹cy siê kierunek.
Uwa¿noæ i psychoterapia jest rezultatem ponad 20 lat dowiadczeñ zebranych przez psychologów inspiruj¹cych siê medytacj¹ uwa¿noci i filozofi¹ buddyzmu. Praca sk³ada siê z czterech czêci, zatytu³owanych: I. Znaczenie uwa¿noci, II. Relacja terapeutyczna, III. Praktyka uwa¿noci w pracy klinicznej,
IV. Przesz³oæ, teraniejszoæ i obietnica, ca³oæ uzupe³nia s³ownik terminów
z zakresu psychologii buddyjskiej. Jak na kompendium przysta³o, w czêci pierwszej zgromadzono artyku³y krel¹ce teoretyczne ramy pracy. Christopher K. Germer w rozdziale Czym jest uwa¿noæ? Dlaczego ma znaczenie? podejmuje próbê zdefiniowania tego pojêcia. Okazje siê to zadaniem nie³atwym, poniewa¿
fenomen uwa¿noci posiada wiele odniesieñ, poczynaj¹c od palijskiego ród³o1

Zob. J. Kabat-Zinn, W³anie jeste. Przewodnik uwa¿nego ¿ycia, prze³. H. Smagacz, Jacek Santorski & CO, Warszawa 1995; idem, ¯ycie piêkna katastrofa: m¹droci¹ cia³a i umys³u
mo¿na pokonaæ stres, choroby i ból, prze³. D. Æwiklak, Czarna Owca, Warszawa 2009. Wród
polskich autorów nale¿y wymieniæ jednych z pierwszych koordynatorów MBSR (Mindfulness
Based Stress Reduction) w Polsce Ma³gorzatê Jakubczak i Paw³a Holasa. Zob. M. Jakubczak,
Rozwijanie uwa¿noci na co dzieñ, Difin, Warszawa 2010; P. Holas, C. Brazier, Buddyzm i psychoterapia, (w:) L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia pogranicza, Eneteia, Warszawa
2012; H. Suszek, K. Krawczyk, E. Wegner, Trening mindfulness, (w:) ibidem.
2 Zob. rozszerzon¹ bibliografiê [online] <http://meditationandpsychotherapy.org/> (dostêp:
15.11.2016).
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s³owu sati po wspó³czesny, daleko odbiegaj¹cy od buddyjskiej genezy, termin
mindfulness. Najkrótsza definicja uwa¿noci zak³ada, ¿e jest ni¹: pe³na akceptacji wiadomoæ bie¿¹cego dowiadczenia3. Wskazuje siê te¿ na inne cechy,
jak intuicyjna wiadomoæ, niewerbalnoæ (dowiadczenie mo¿na opisywaæ, werbalizowaæ post factum), zorientowanie na teraniejszoæ, akceptacja bez wartociowania, obserwacja, odczucie komfortu psychicznego. Chwile samowiadomej
uwagi s¹ naturalnym elementem codziennoci. W terapii uwa¿noci chodzi
o wiadome pielêgnowanie, przed³u¿enie i pog³êbienie tych momentów. Z czasem
wykszta³ca siê zdolnoæ do ³atwego wchodzenia w stan uwa¿noci, rozpoznawania w nim emocji, myli, odczuæ cielesnych. Bardziej zaawansowana praktyka
sprzyja nie tylko lepszemu rozumieniu siebie, ale te¿ rozumieniu emocjonalnych
wiatów innych ludzi4. W psychoterapii uwa¿noci kluczowy okazuje siê czynnik dostrojenia do pacjenta.
Zainteresowanie mindfulness wród psychologów wywo³a³o dyskusjê nad
tym, czy terapiê uwa¿noci uznaæ za nowy, odrêbny model terapii czy te¿ za jedn¹ z technik redukcji stresu, leczenia ró¿nych zaburzeñ i dysfunkcji, uzupe³niaj¹c¹ inne rodzaje terapii. Psychoterapeuci opowiadaj¹ siê zwykle za wieloelementowym ujêciem terapii, dlatego jej czêæ mo¿e stanowiæ praktykowanie
uwa¿noci. W¹tpliwoci rodowiska naukowego budzi natomiast obecnoæ buddyjskiego wiatopogl¹du jako teoretycznej podbudowy mindfulness5. Wydaje siê
jednak, ¿e jego zwolennicy w ró¿nym stopniu opowiadaj¹ siê za laicyzacj¹ terapii uwa¿noci. Na tym tle warto zauwa¿yæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ tekstów
Uwa¿noci i psychoterapii podkrela buddyjski rodowód praktyki oraz koncentruje siê na mo¿liwoci owocnego dialogu psychologii zachodniej z buddyzmem.
Jak widaæ, wspó³czesna zró¿nicowana recepcja techniki uwa¿noci nie jest
wolna od g³osów krytycznych. Najczêciej wskazuje siê rozbie¿ny cel psychologii zachodniej i psychologii buddyjskiej, niejednomyln¹ definicjê zdrowia czy
rozwoju osobowego, odleg³e metodologie. W odpowiedzi na krytykê Paul
R. Fulton i Ronald D. Siegel staraj¹ siê ustaliæ ród³a najwiêkszych kontrastów.
Wskazuj¹ przy tym na w³aciwy medytacji proces, w którym mamy do czynienia z otwart¹ uwag¹ niezaporedniczon¹ w jêzyku. Niewiele wagi przywi¹zuje
siê [w nim  przyp. aut.] do »treci« czy narracji6. Zatem metapoznanie w terapii uwa¿noci jest innego rodzaju ni¿ to osi¹gane w terapiach zachodnich (poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej). Te oraz inne ró¿nice wynikaj¹
3

C. Germer, Czym jest uwa¿noæ? Dlaczego ma znaczenie? (w:) C.K. Germer, R.D. Siegel, P.R. Fulton (red.), Uwa¿noæ i psychoterapia, prze³. M. Cierpisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2015, s. 34.
4 Zob. P.R. Fulton, Uwa¿noæ jako metoda w szkoleniu klinicznym, (w:) ibidem, s. 95.
5 Zob. H. Suszek, K. Krawczyk, E. Wegner, Trening mindfulness, s. 526.
6 P.R. Fulton, R.D. Siegel, Psychologia buddyjska i psychologia zachodnia: w poszukiwaniu wspólnego pod³o¿a, (w:) Uwa¿noæ i psychoterapia, s. 75.
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z odmiennego kontekstu kulturowego, s¹ wyrazem kulturowych przekonañ i wartoci. Z perspektywy psychologicznej szczególne znaczenie ma koncepcja ja.
Unicestwienie jednostkowego bytu w buddyjskiej praktyce wgl¹du w bezistotowoæ wszelkich zjawisk (unya) na pierwszy rzut oka jest ca³kowicie sprzeczne z psychologi¹ zachodni¹. A jednak P. Fulton i R. Siegel przekonani s¹, ¿e
wspólny terapeutyczny cel zmniejsza dystans miêdzy psychoterapi¹ zachodni¹
a buddyzmem: zarówno psychoterapia, jak i medytacja uwa¿noci maj¹ przynosiæ ulgê w bólu egzystencjalnym  z tego powodu warto szukaæ w nich wspólnego pod³o¿a. Ocena ka¿dej z tych tradycji  dokonana z szacunkiem  ujawnia
ich zalety i ograniczenia, zapobiega wzajemnej redukcji i uczula nas na niebezpieczeñstwo zlekcewa¿enia integralnoci, którejkolwiek z metod w obrêbie jej
tradycji7.
W drugiej czêci Uwa¿noci i psychoterapii, powiêconej relacji terapeutycznej, autorzy podkrelaj¹ korzyci socjoterapeutyczne p³yn¹ce z treningu uwa¿noci. Mo¿na je pogrupowaæ zgodnie z kszta³towaniem okrelonych kompetencji psychicznych. Po pierwsze, obok wymienionego ju¿ dostrojenia, praktykowanie
medytacji uwa¿noci przez terapeutê wspomaga koncentracjê na problemach pacjenta, przeciwdzia³a przyt³oczeniu pourazowymi emocjami pacjentów, rozwija
zdolnoæ obserwowania i kontenerowania (wytrzymywania) uczuæ w relacji
z pacjentem8. Po drugie, uwa¿noæ kszta³tuje kompetencje emocjonalne: empatiê, wspó³odczuwanie, zaanga¿owan¹ uwagê, które sprzyjaj¹ zacienianiu w³aciwego przymierza z pacjentem. Po trzecie, terapia uwa¿noci kszta³tuje okrelon¹ postawê etyczn¹ wspart¹ na etyce wspó³odczuwania. I po czwarte, korzyci
wynikaj¹ce z praktykowania medytacji pozwalaj¹ na aktywne uczestniczenie
w procesie nauczania zalecanej techniki  terapeuta dzieli siê w³asnym dowiadczeniem z pacjentem. Autorzy tej czêci opracowania ilustruj¹ omawiane techniki licznymi æwiczeniami i przyk³adami. Na uwagê zas³uguje zaproponowana
przez Germera, a inspirowana buddyzmem, praktyka wzbudzania wspó³czucia
dla siebie. Równie¿ do autorskich technik nale¿y opracowany na u¿ytek psychoterapii dialog wgl¹du  medytacja praktykowana w relacji z drug¹ osob¹
(Janet L. Surrey i Gregory Kramer).
Etycznym aspektom relacji terapeutycznej powiêcono odrêbny rozdzia³.
Wyj¹tkowoæ relacji psychoterapeuty z pacjentem predysponuje j¹ do szczególnej ochrony przed nadu¿yciami9. Poszukuj¹c w etyce buddyzmu uniwersalnych
wartoci i zasad postêpowania, Stephanie P. Morgan w rozdziale Etyka: zagadnienia praktyczne odnosi siê do kwestii szacunku, relacji erotycznej oraz umowy miêdzy terapeut¹ a pacjentem. Chocia¿ kodeksy etyki nie zobowi¹zuj¹ psy7
8
9

Ibidem, s. 86.
H. Suszek, K. Krawczyk, E. Wegner, Trening mindfulness, s. 522.
Zob. B. Tryjarska, Problemy etyczne w psychoterapii, (w:) L. Grzesiuk, H. Suszek (red.),
Psychoterapia. Integracja, Eneteia, Warszawa 2010, s. 381-396.
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choterapeuty do rozwijania wartoci moralnych, to wiêkszoæ z nich uznaje za
po¿¹dane takie cnoty, jak: m¹droæ, odwaga, empatia, bezstronnoæ, szczeroæ,
skromnoæ, fachowoæ, odpornoæ10. Morgan zwraca uwagê na swego rodzaju
moralne uwra¿liwienie oraz dzia³anie zgodne z wartociami danej osoby, realizowane pod wp³ywem treningu uwa¿noci: praktyka uwa¿noci mo¿e podnosiæ
w nas moraln¹ wra¿liwoæ, wskutek czego postêpujemy umiejêtnie11. Z punktu
widzenia filozofii moralnoci, eksponowanej w tekcie Morgan, uwa¿noæ jest
dobrem, które otwiera drogê do rozwoju cnót w³aciwych terapeucie. Podkrelany nie tylko w cytowanym artykule, ale w ca³ej pracy zwrot w stronê etyki pozwala terapiê uwa¿noci zaliczyæ do nurtu humanistycznego w psychoterapii,
zgodnie z którym leczenie idzie w parze z rozumieniem drugiego cz³owieka, samorozwojem, dzieleniem siê prze¿yciami, nadawaniem sensu ludzkiemu dowiadczeniu12.
Najbardziej fachow¹ czêci¹ ksi¹¿ki jest czêæ zatytu³owana Praktyka uwa¿noci w pracy klinicznej. Zgromadzono w niej artyku³y odwo³uj¹ce siê bezporednio do praktyki klinicznej, w tym problemów: jak w³¹czyæ praktykê uwa¿noci w terapiê (Susan M. Pollak, Nauczanie uwa¿noci w terapii), jak
wykorzystaæ trening uwa¿noci w leczeniu depresji (Thomas Pedulla, Depresja.
Jak dotrzeæ, jak wyjæ)13, jak uwa¿noæ wp³ywa na radzenie sobie z lêkiem (Lizabeth Roemer, Susan M. Orsillo, Lêk. Akceptowaæ to, co siê pojawia, robiæ to,
co wa¿ne), czy praktykowanie uwa¿noci ma wp³yw na cia³o (R.D. Siegel, Zaburzenia psychofizjologiczne. Zaakceptowaæ ból), w jaki sposób wykorzystaæ
uwa¿noæ w terapii traum (John Briere, Uwa¿noæ, wgl¹d i terapia traumy) oraz
leczeniu uzale¿nieñ (Judson A. Brewer, Przerwaæ pêtlê uzale¿nienia). To szerokie spektrum specjalistycznych problemów uzupe³nia rozdzia³ powiêcony poradnictwu wychowawczemu, terapii dzieci i rodzin (Trudy A. Goodman, Praca
z dzieæmi).
Tom koñczy czêæ dyskusyjna, która jest panoramicznym przegl¹dem obejmuj¹cym historiê, stan aktualnej empirii oraz prognostykê terapii uwa¿noci.
Andrew Olendzki w rozdziale Korzenie uwa¿noci omawia filozoficzne ród³a
praktyki uwa¿noci, wiele miejsca powiêcaj¹c buddyjskiej koncepcji wiadomoci. W tekcie Neurobiologia uwa¿noci Sara W. Lazar przedstawia wyniki najnowszych neurobiologicznych badañ nad osobami medytuj¹cymi (m.in. badania
aktywnoci kory mózgowej podczas medytacji i zmian w strukturze mózgu spo10
11

Ibidem, s. 392.
S.P. Morgan, Etyka: zagadnienia praktyczne, (w:) Uwa¿noæ..., s. 159.
12 Zob. L. Grzesiuk, Wprowadzenie. Naukowe podstawy psychoterapii, (w:) Psychoterapia.
Integracja..., s. 22.
13 Na temat zastosowania uwa¿noci w leczeniu depresji zob. Z.V. Segal, J.M.G. Williams
i in., Terapia poznawcza depresji oparta na uwa¿noci: nowa koncepcja profilaktyki nawrotów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2009.
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wodowane medytacj¹). W rozdziale zatytu³owanym Psychologia pozytywna
i droga Bodhisattvy Charles W. Styron zestawia koncepcjê Martina Seligmana
z buddyjsk¹ praktyk¹ wspó³czucia, kreuj¹c wizjê spo³eczeñstwa opartego na
ideale uwa¿noci.
Ca³okszta³t pracy daje wielostronny obraz podstaw teorii oraz aktualnych
badañ nad uwa¿noci¹ terapeutyczn¹. Autorom i redaktorom tomu uda³o siê wykazaæ wszechstronne dzia³anie terapii uwa¿noci, a zw³aszcza synergiczny efekt
leczniczy osi¹gany dziêki zaanga¿owaniu w równym stopniu psychoterapeuty
i pacjenta w praktykê. Pod tym wzglêdem terapia uwa¿noci otwiera w psychoterapii now¹ drogê. Jak ujê³a to jedna z autorek opracowania: uwa¿noæ nie jest
jedynie technik¹  to nieustanna próba ucieleniania wiadomoci, wspó³czucia
i etycznych zachowañ w ¿yciu14.
Bez w¹tpienia praktyka mindfulness na trwale wros³a w pejza¿ zachodnich
dziedzin zajmuj¹cych siê rozwojem osobowoci. W dalszych latach mo¿emy
oczekiwaæ jeszcze wiêkszej syntezy tej metody z psychologi¹ zachodni¹. Uwa¿noæ i psychoterapia przyczynia siê do tego znacz¹co. Chocia¿ ksi¹¿ka adresowana jest przede wszystkim do psychologów i terapeutów, skorzystaæ z niej mog¹
wszyscy zainteresowani samorozwojem czy pog³êbianiem relacji interpersonalnych. Mo¿na w niej znaleæ wiele konkretnych wskazówek i opisów æwiczeñ
przydatnych w autoterapii. Dodatkow¹ zalet¹ pracy jest przystêpny jêzyk i sugestywna stylistyka, której punktem odniesienia mog¹ byæ s³owa s³u¿¹ce niejako
za motto ca³ej pracy: Uwa¿noæ uczy nas cieszyæ siê najzwyklejszymi rzeczami  na przyk³ad smakiem jab³ka  oraz znosiæ ogromne ciê¿ary, takie jak mieræ
ukochanej osoby15.
Danuta S³aba

14
15

S. M. Pollak, Nauczanie uwa¿noci w terapii, (w:) Uwa¿noæ..., s. 169.
Przedmowa, s. 13.
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PORÓD WITKACOWSKICH WIATÓW
Stefan Symotiuk, Rekonesanse witkacjañskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej,
Lublin 2015, ss. 244.
Stanis³aw Ignacy Witkiewicz nurtowa³, nurtuje i bêdzie nurtowa³ kolejne pokolenia badaczy, wród których s¹ historycy filozofii, historycy sztuki, historycy
literatury, psychologowie, artyci ró¿nych maci i niezliczona iloæ pasjonatów
jego twórczoci. Wspó³czesnoæ nieprzypadkowo przynosi nastêpne publikacje
dotycz¹ce osobliwej i czêsto  przez skomplikowan¹ strukturê psychiczno-duchow¹  niezrozumia³ej osoby. Jednak dopiero obecnie w swojej ¿ywio³owoci,
wnikliwoci i wyprzedzeniu nie jednej, a dwóch epok Witkacy staje siê dla nas
jeszcze bardziej zrozumia³y. Przy tym zdajemy sobie sprawê z aktualnoci jego
twórczoci w³anie teraz. St¹d potrzeba ci¹g³ego interpretowania dzie³ zakopiañczyka  stawiania ich w nowym wietle. Warto zatem przez chwilê pochyliæ siê
nad wydawnictwem naukowym bêd¹cym prób¹ zrozumienia Witkacego. Rozmaite wiaty Witkiewicza odkrywane s¹ w Rekonesansach witkacjañskich autorstwa
Stefana Symotiuka, specjalisty od filozofii kultury i historii filozofii polskiej
z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Rekonesans w terminologii wojskowej oznacza tyle co zwiad, polegaj¹cy na
rozeznaniu siê w terenie, czyli zapoznaniu ze stanem rzeczy dotycz¹cym danego
obszaru (tematu). Rekonesanse witkacjañskie s¹ prób¹ zrozumienia du¿ego obszaru wielu wiatów skomplikowanego filozofa i artysty. Podejmowane wci¹¿ na
nowo zabiegi polegaj¹ce na analizie i interpretacji wielorakiej twórczoci Witkacego, skutkuj¹ nowymi pomys³ami i coraz wnikliwszymi konkluzjami. Oprócz
aspektu czysto poznawczego, mamy równie¿ do czynienia z aspektem psychologicznym, przejawiaj¹cym siê w ci¹g³ym przypominaniu sobie o Witkacym. Dokonuj¹c kolejnych interpretacji i reinterpretacji jego wszystkich sfer twórczoci,
przyczyniamy siê do budowania pamiêci o nim. Co wiêcej, ¿ywotnoæ i aktualnoæ pogl¹dów Witkiewicza sprawia, ¿e niejako o¿ywiamy go i wci¹gamy do dyskusji o nim samym. Zrozumienie jego twórczoci wymaga znajomoci jej wielu
aspektów: filozoficznych, literackich i artystycznych, przyczyniaj¹cych siê do rozwoju filozofii i sztuki w naszym kraju. Witkacy wraz ze swymi wytworami filozoficznymi i artystycznymi w znacznym stopniu przyczyni³ siê do rozwoju polskiej kultury  pokaza³a to nieraz historia i znamienite grono witkacologów.
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Rekonesase witkacjañskie nie s¹ de facto tworem zupe³nie nowym. Symotiuk
zamieszcza w ksi¹¿ce szereg studiów o charakterze artyku³ów. Teksty te maj¹
swoje pierwodruki, o czym informuje nas autor na koñcowych kartach. Tak wiêc
 wed³ug pierwotnej daty wydania  s¹ to nastêpuj¹ce publikacje: Filozoficzny
sens sztuki portretowej Witkacego (1986); Piêkno jako ród³o cierpienia. Studium
estetyki negatywnej (1989); Upadek Polski jako pre-figura upadku Europy
(1990); Od Dembo³eckiego do Witkacego (1998); Trzy hipotezy biograficzne do
twórczoci Witkacego (1999); Mrowisko i wielka maszyna  wizje kolektywizacji ludzkoci (2004); Czy istnieje sztuka schizotymiczna i jakie znaczenie mia³aby dla filozofii kultury? (Program badawczy hermeneutyki symetryzacyjnej)
(2007), wydana w niniejszym tomie pt. Estetyka asymetrycznoci; a tak¿e Napiêcia kierunkowe w sztuce: H. Struve, W. Kandinsky, S.I. Witkiewicz, M. Foucault (2010). O ile te rozdzia³y zosta³y wczeniej wydane w formie artyku³ów,
o tyle zaznajamiamy siê równie¿ z rozdzia³ami niewydanymi dot¹d, a konkretnie otwieraj¹cym pracê: Symultanizmem emocjonalnym jako czynnikiem konstytutywny witkacyzmu, a tak¿e historiozoficzno-biograficznym rozwa¿aniem nad
jedn¹ z postaci z dramatu Szewcy: Hiperrobociarz  kto zacz? Dodatkowego
smaczku publikacji dodaje aneks, w którym odnajdujemy fragment ksi¹¿ki streszczaj¹cej monadologiê Leibniza, autorstwa Emila Boiraca, opatrzon¹ podpisem
Witkacego z 1937 r.: I-sza ksi¹¿ka filozoficzna czytana w r. 1905 (s. 209). Ponadto rozdzia³ powiêcony zagadnieniu Witkacego i muzyki, autorstwa Ewy Zarzyckiej, stanowi¹cy fragment pracy doktorskiej obronionej pod patronatem Symotiuka na UMCS w Lublinie, datowany na rok 2003.
Ró¿norodnoæ tematyczna zauwa¿alna jest go³ym okiem. Autor porusza kwestie zwi¹zane ze sztuk¹: malarstwem, fotografi¹, literatur¹ oraz z filozofi¹, szczególnie za filozofi¹ dziejów oraz antropologi¹ i psychologi¹, a tak¿e przeszukuje w¹tki
biograficzne. Pierwszy rozdzia³ zatytu³owany Symultanizm emocjonalny jako
czynnik konstytutywny witkacyzmu podzielony zosta³ na kilka pomniejszych czêci. Czêæ pierwsza stanowi analizê i komentarz dotycz¹cy napisanej przez Witkacego recenzji wystawy malarskiej, w której bra³ udzia³ jego przyjaciel Bronis³aw
Linke. Traktuje ona m.in. o twórczoci malarskiej Linkego oraz stosunku, jaki do
tego typu twórczoci ¿ywi³ Witkiewicz. Autor zwraca szczególn¹ uwagê czytelników na swoiste spotkanie dwójki osobliwych malarzy, Linkego z Witkacym.
Druga czêæ tego rozdzia³u, zatytu³owana Neologizmy Witkiewicza a jego deformacje portretowe, ukazuje podobieñstwa w aspekcie psychologicznym w malarstwie oraz pisarstwie Witkiewicza. Autor stawia tezê dotycz¹c¹ antynomicznoci ludzkiej, rozdwojenia i sprzecznoci prze¿yæ (s. 23). Zdaniem Symotiuka,
Witkacy ukazuje owe rozdwojenie ludzkiej natury poprzez deformacje plastyczne
oraz deformacje werbalne i stylistyczne w dzie³ach literackich, czyni¹c je wiadomie lub nie. Takie poruszenie problemu dwoistoci osobowoci jest niezwykle
interesuj¹ce, a metoda symetryzacji obrazów i fotografii trafna oraz wci¹gaj¹ca.
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Mniej przekonuj¹ce natomiast s¹ argumenty autora optuj¹ce za Czyst¹ Form¹ w powieciach Witkacego, rozwa¿ane w kolejnej czêci pt. Czy czysta forma w powieci jest wykluczona? Podjêcie tego tematu jest niezwykle wa¿ne,
a metoda stosowana przez autora zadowalaj¹ca ze wzglêdu na próbê odniesieñ
teorii Czystej Formy do innych powieci. Jednak problem Czystej Formy w powieciach Witkacego, wielokroæ rozwa¿any, wci¹¿ nie przynosi konkretnych rozstrzygniêæ. Byæ mo¿e powodu tego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ w postawie
samego Witkacego, która wyra¿a³a siê w relacji twórczoci powieciowej do
Witkacowskiej koncepcji estetycznej. Bowiem z wyk³adni dotycz¹cych Czystej
Formy wynika, ¿e ewentualnie pewne fragmenty powieciowe mo¿na uznaæ za
formê w takim ujêciu. W koñcowych fragmentach rozdzia³u otrzymujemy kilka
uwag dotycz¹cych psychologicznego ujêcia uczuæ u Witkacego. Autor za zaczyna wkraczaæ w rejony estetyki, historiozofii, a nawet metafizyki, dokonuj¹c krótkiej, aczkolwiek niepozbawionej g³êbi analizy.
Piêkno jako ród³o cierpienia to rozdzia³ traktuj¹cy o negatywnej estetyce
Witkacego w kontekcie prze¿yæ estetycznych. Symotiuk stawia tezê, ¿e Witkacy koncentruje siê na pewnego rodzaju subiektywizmie i psychologizmie
w ustalaniu charakteru intensywnych odczuæ estetycznych (s. 40) i broni jej, odnosz¹c siê do w³aciwoci Witkacowskiego psychologizmu, uprawianego w wymiarze filozoficznym. Negatywne uczucia wi¹¿e z pojêciem piêkna (o charakterze platoñskim  absolutnym i obiektywnym), twierdz¹c, ¿e ³¹cz¹ siê one
w sposób konieczny. Zgodnie z tym cierpienie generuje piêkno  i odwrotnie:
piêkno generuje cierpienie (s. 43). Rozwiniêcie zagadnienia ma unaoczniæ, ¿e
Witkacy nie uznawa³ wartoci stricte negatywnych za takie w³anie, co otwiera
ciekawe pole badañ. Dalej, w ramach niniejszego rozdzia³u, Symotiuk analizuje
przedmiotow¹ stronê piêkna, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jego absolutnoæ
(nieludzkoæ), chwilowoæ i doranoæ, a tak¿e na ambiwalentny charakter
piêkna, tzn. przyci¹gaj¹co-odpychaj¹cy. Z tym charakterem piêkna wi¹¿¹ siê
wielokierunkowe napiêcia podmiotu, który szuka tego, co absolutne i obiektywne, jawi¹ce siê jako pewien porz¹dek natury oraz dzia³a niszcz¹co, destrukcyjnie w stosunku do statycznego i biernego przedmiotu piêkna, czyli natury, któr¹ chce w jaki sposób o¿ywiæ. Autor analizy opiera na poszczególnych
(doskonale dobranych) fragmentach powieci Witkacego: Nienasycenia i Po¿egnania jesieni. Jak podkrela: absolutne piêkno sprawia cierpienie, a te z kolei
konstytuuje cz³owieka, nabieraj¹c zabarwienia subiektywnego. Takie postrzeganie koncepcji piêkna u Witkiewicza jest czym niezwykle po¿¹danym i chwa³a
za to autorowi Rekonesansów, ¿e wyk³ada w³asne pogl¹dy dotycz¹ce powy¿szego zagadnienia.
Rozdzia³ Od Dembo³eckiego do Witkacego zas³uguje równie¿ na refleksjê, ze
wzglêdu na zwrócenie przez autora uwagi na filozoficzne i kulturowe aspekty
jêzyka. Wojciech Dembo³ecki, Jan Napomucen Kamiñski oraz Stanis³aw Ignacy
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Witkiewicz, wedle myli przewodniej niniejszego rozdzia³u, byli szczególnie
odpowiedzialni za wydobywanie z jêzyka polskiego ukrytych mo¿liwoci twórczych, spotêgowania jego walorów emocjonalnych i intelektualnych (s. 64).
Z tym, ¿e pomys³owoæ Witkacego w tej materii szczególnie wp³ynê³a na intelektualne rodowisko. Dembo³ecki by³ przekonany o pierwotnoci jêzyków s³owiañskich (przede wszystkim jêzyka polskiego) wzglêdem innych jêzyków europejskich. Argumenty, którymi stara³ siê podtrzymaæ tezê, s¹ jednak nie do
utrzymania w wietle wiedzy, któr¹ posiadamy. Stwarza to pewne nowe pola interpretacyjne do dalszych rozwa¿añ, czego przyk³ad znajdujemy w pogl¹dach
kolejnej postaci  Kamiñskiego. Ten szed³ nieco dalej w rozmylaniach dotycz¹cych jêzyka polskiego (s³owiañskiego), zadaj¹c pytanie o to, czy nasz jêzyk jest
filozoficzny? Z wielu argumentów mo¿na wyci¹gn¹æ tezy, ¿e jêzyk polski najlepiej nadaje siê do formu³owania uczuæ i myli, a jego struktury pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e jest filozoficznie najdoskonalszym jêzykiem Europy. Wyj¹tkowoæ tego
jêzyka bierze siê  zdaniem Kamiñskiego  z wa¿nej pozycji kulturowej S³owian,
uznawanych za ludzi s³owa (a przede wszystkim szeleszcz¹cego charakteru
naszego jêzyka). Pomys³y lwowskiego filozofa wydaj¹ siê dojrzalsze i mniej oderwane od rzeczywistoci ni¿ jego poprzednika, a zwrócenie uwagi na duchowoæ
S³owian poprzez jêzyk, którym siê pos³uguj¹, jest wielce osobliwe. Potrzeba podobnych analiz i odnoszenia siê do najstarszych dziejów (do korzeni) kulturowych ziem, na których ¿yjemy, jest istotna dla kszta³towania to¿samoci psychicznej i dziejowej. Nawi¹zanie do tych dwóch postaci w kontekcie Witkacego
nale¿y oceniæ jako trafny zabieg autora ksi¹¿ki. Daje bowiem podwaliny pod
antropologiczny punkt wyjcia Witkiewicza w s³owotwórstwie. Symotiuk wskazuje na niæ powi¹zañ, poczynaj¹c od Dembo³eckiego przez Kamiñskiego a¿ po
Witkacego, niekiedy nieco na wyrost, aczkolwiek nie bezpodstawnie. Odczytaæ
mo¿na z tego rozdzia³u zainteresowanie zakopiañczyka najdalsz¹ kultur¹, folklorem, ludowoci¹ i czerpaniem z tradycji (szczególnie zakopiañskiej, gdy¿ by³
chrzeniakiem górala-gawêdziarza Jana Krzeptowskiego Saba³y) w twórczoci
pisarskiej, któr¹ uprawia³.
Kolejne rozdzia³y dotycz¹ sztuki malarskiej Witkacego. W pierwszym z nich
autor k³adzie nacisk na Filozoficzny sens sztuki portretowej, przedstawiaj¹c trzy
typy portretowania artysty, skupiaj¹c siê na jednym  jego zdaniem g³ównym
 i zwracaj¹c uwagê na jego pochodzenie historyczne oraz na zwi¹zek portretu
z psychologi¹ w twórczoci Witkiewicza. W nastêpnym porusza niezwykle ciekaw¹
kwestiê Estetyki asymetrycznoci, gdzie poddaje badaniu malarstwo portretowe
i pejza¿owe Witkacego. Dokonuje interpretacji obrazów przez uwzglêdnianie ich
symetrycznoci i wyci¹ga trafne wnioski dotycz¹ce psychologicznego charakteru
obrazów oraz ich psychologicznej dualistycznej formy. W odniesieniu do Witkacego s¹ to pierwsze próby takiej interpretacji jego prac, niezwykle pomys³owe
i wiele uzmys³awiaj¹ce. Za jedyn¹ wadê mo¿na uznaæ fakt, ¿e jest ich zbyt ma³o...
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Kolejny rozdzia³: Trzy hipotezy biograficzne do twórczoci Witkacego jest
poniek¹d kontynuacj¹ poprzedniego. Symotiuk stara siê w nim uj¹æ twórczoæ
malarsk¹ i pisarsk¹ przez pryzmat odniesieñ do rzeczywistoci. Doszukuje siê
w rzeczywistoci inspiracji do twórczoci i w³aciwego klucza do sztuki Witkacego. Jak twierdzi: treci antropologiczne czerpane przez niego z najbli¿szego
otoczenia spo³ecznego i kulturowego stara³ siê on »rozwi¹zaæ« równie¿ przy pomocy ujêæ wizualnych, d¹¿¹c do uporz¹dkowania tej chaotycznej rzeczywistoci ludzkiej (s. 132).
Po kilku rozdzia³ach dotycz¹cych sztuki autor wkracza w obszar historiozoficznych pogl¹dów Witkacego. Rozpoczyna od stwierdzenia, ¿e kulturowy i duchowy upadek Europy ma swoje odbicie (jest replik¹) w dawnym upadku Polski. Doszukuje siê analogii miêdzy by³¹ ekspansj¹ na Polskê, porównuj¹c j¹ do
ekspansji na Europê tak ze strony Wschodu, tj. Chin (symbolizuj¹cych dawn¹
Rosjê) i Zachodu, czyli USA (symbolizuj¹cych dawne Niemcy). Porusza
w zwi¹zku z filozofi¹ dziejów ró¿ne istotne kwestie, takie jak entropia historyczna Bobrzyñskiego, kultura masowa Europy, problemy mrowiska i maszyny (dotycz¹ce kolektywizacji). Niektóre z tych zagadnieñ zosta³y ju¿ przebadane przez witkacologów, jednak te pomys³y Witkacego otwieraj¹ ró¿ne pola
interpretacyjne, prowadz¹c do innych konkluzji w zale¿noci od miejsca i czasu, w jakim przysz³o ¿yæ interpretatorom jego filozofii i twórczoci, nios¹c kolejne osobliwe rozwi¹zania. Tak samo jest w tym wypadku. Na uwagê zas³uguje
luna interpretacja technicyzmu i utopii technologicznych, a w jej ramach przedstawienie przez Symotiuka pozytywnego stosunku Witkacego do ró¿nych wynalazków technicznych (np. w obrêbie fotografii). Oczywicie mamy do czynienia
z przedstawieniem utopijnych pomys³ów jakby to by³o, gdyby Witkacy ¿y³...,
ale bêd¹cych ciekaw¹ prób¹ zrekonstruowania jego wiatopogl¹du. Na koniec Symotiuk porusza temat przysz³oci cz³owieka-maszyny, zgrabnie przechodz¹c do
nowego  jak siê zdaje  artyku³u: Hiperrobociarz  kto zacz? Prowadzi w nim
rozwa¿ania nad postaci¹ z dramatu Szewcy, szukaj¹c pewnego rzeczywistego odniesienia dla tego bohatera, analizuj¹c go pod k¹tem czasów, w których ¿yje.
G³ówn¹ czêæ pracy zamyka rozdzia³ powiêcony malarstwu, ale nie tylko
w ujêciu Witkiewicza. Przewodni¹ myl¹ w nim zawart¹ s¹ napiêcia kierunkowe wedle ró¿nych autorów, filozofów i znawców sztuki. Po tym rozdziale za
czytelnikowi pozostaje nic innego, jak przejæ do bogatego aneksu. Przede
wszystkim ze wzglêdu na za³¹czony fragment tekstu pierwszej ksi¹¿ki filozoficznej czytanej przez Witkiewicza w wieku dwudziestu lat. Fragment dotyczy
filozofii Leibniza, a jego autorem jest francuski myliciel Emil Boirac (przek³ad
Adolfa Dygasiñskiego). Druga czêæ aneksu dotyczy muzyki  omawianej na
podstawie Po¿egnania jesieni z dygresjami do dramatu Sonata Belzebuba. Otrzymujemy fragment pracy doktorskiej autorstwa Ewy Zarzyckiej, w którym przeczytaæ mo¿emy o Wieloaspektowym nasyceniu muzyk¹ Po¿egnania jesieni,
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gdzie Zarzycka rozpatruje ró¿norakie aspekty muzyczne w owej powieci, próbuj¹c dowieæ, ¿e i muzyka mo¿e byæ Sztuk¹ Czyst¹ w sensie Witkacowskim
z zadowalaj¹cym skutkiem. Czytamy w nim tak¿e o zjawisku synestezji w Po¿egnaniu jesieni. Ten rozdzia³ wydaje siê byæ jeszcze ciekawszy, gdy¿ autorka
zadaje sobie trud rozpisania barw wystêpuj¹cych w powieci na dwiêki. Czyni
to, id¹c za Prometeuszem Skriabina, ukazuj¹c, jak Witkacy móg³ odbieraæ muzykê przez barwy i jak móg³ przedstawiaæ j¹ w ten osobliwy sposób.
Docieraj¹c do koñca i konkluduj¹c: czytelnik otrzymuje godn¹ polecenia pozycjê traktuj¹c¹ o filozofie i artycie coraz lepiej rozumianym i coraz bardziej
interesuj¹cym. Publikacja przedstawia wiele aspektów twórczoci i ¿ycia Witkacego oraz podsuwa nowe interpretacje, które z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa
mog¹ wp³ywaæ na rozwój witkacologii. Wieloæ wiatów Witkacego jest znana interesuj¹cym siê jego dzia³alnoci¹, tym za, którzy zaczynaj¹ dopiero przygodê z Witkacym wraz z zag³êbianiem siê w kolejne porcje tekstu, staje siê to
wrêcz pewnikiem. Najwiêksz¹ wad¹ ksi¹¿ki zdaje siê byæ brak cile okrelonej
struktury, co implikuje brak spójnoci pomiêdzy rozdzia³ami i pomieszanie tematyki (wi¹¿e siê to z przeskokami od jednych zagadnieñ do drugich). Wielokroæ odnosimy wra¿enie, ¿e mamy do czynienia z poszczególnymi artyku³ami,
niekiedy wrêcz oderwanymi od siebie, co powoduje ma³y dysonans poznawczy.
Jednak ów zarzut nie jest tak powa¿ny w obliczu analiz i interpretacji, które
otrzymujemy w Rekonesansach witkacjañskich. Co wiêcej, dodatkowej kreatywnoci ksi¹¿ce dodaj¹ doskonale dobrane cytaty, odniesienia do innych autorów,
a przede wszystkim liczne obrazy uzmys³awiaj¹ce jeszcze dok³adniej przedstawiane przez autora treci. A co najwa¿niejsze  szeroka tematyka, nawi¹zuj¹ca
do filozofii dziejów, literatury, malarstwa portretowego i pejza¿owego, fotografii, psychologii i antropologii Witkacego. Je¿eli do tego wszystkiego dodaæ
aneks, otrzymujemy pozycjê godn¹ i wart¹ przeczytania przez ka¿dego zainteresowanego filozofi¹ i sztuk¹ Stanis³awa Ignacego Witkiewicza. £atwoæ, przystêpnoæ i pomys³owoæ w prowadzonych analizach stawia j¹ na wysokim i wymaganym miejscu w biblioteczce witkacologów, badaczy i pasjonatów naszego
filozofa.
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