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O II TOMIE CZASOPISMA FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscylinarne

Zawartość II tomu czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne
i interdyscyplinarne może wywołać błędne wrażenie teoretycznego eklektyzmu, jeśli optuje się za sankcjonowanym przez stulecia sztywnym podziałem
filozofii na tradycje i szkoły filozoficzne, ponadto na dyscypliny filozoficzne,
oraz jeśli traktuje się filozofię jako dziedzinę hermetyczną, impregnowaną
od zewnętrznych wpływów.
Autorzy tekstów zamieszczonych w II tomie czasopisma odnoszą się do
różnych tradycji filozoficznych, między innymi do francuskiej filozofii nauk,
do powstałych i rozwijanych w Niemczech nurtów łączących epistemologię
i metodologię z filozofią społeczną, do nowych wersji pragmatyzmu w badaniach nauki, post-analitycznej filozofii nauki (nawiązującej mariaż z filozofią
języka i z kognitywistyką oraz ponadto włączającej się w trend naturalizowania), do darwinizmu i neodarwinizmu, socjologizujących post-Mannheimowskich koncepcji nauki, szkoły lwowsko-warszawskiej, transcendentalizmu.
Ta rozmaitość pokazuje fakt oczywisty, jednak często zapominany, że o nauce i w związkach z nauką filozofuje się na różne sposoby, w rozmaitych
szkołach, a nawet sam epistemologiczny problem nauki nie ogranicza się
w najnowszej filozofii do szeroko pojmowanych koncepcji analitycznych;
wydaje się, że te są w defensywie.
Co znamienne i szczególnie ważne dla konstytutywnej idei czasopisma,
znaczącej części przedstawionych samodzielnych rozważań oraz rekonstruowanych koncepcji zamieszczonych w II tomie nie fundują pojedyncze tradycje filozoficzne, lecz ich powiązane zbiory. W obrębie komparastyki
różnych tradycji rekonstruuje się lub konstruuje powiązania, dopełnienia,
lub wskazuje obszary komplementarne, często wbrew wyjściowym narzucającym się diagnozom ich niewspółmierności.
Ponadto w większości tekstów zamieszczonych w II tomie czasopisma
zacierane są granice pomiędzy dyscyplinami filozoficznymi – epistemologią,
ontologią, filozofią społeczną, filozofią umysłu, także implementującą badania kognitywistyczne, filozofią przyrody. Prowadzone rozważania z reguły
obejmują różne dziedziny filozoficzne jako właściwe płaszczyzny dla podjęcia i rozstrzygnięcia stawianych problemów.
W końcu, większość zamieszczonych rozważań, bez wątpienia filozoficznych, wchodzi w interdyscyplinarne związki z nauką i ze światem społecznym, w tym z jego obszarami współustanawianymi przez naukę.
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Zespół redakcyjny

Ten pozorny eklektyzm, a w istocie synergiczna wielość wzajemnie przenikających się elementów na trzech poziomach (szkół i tradycji filozoficznych, działów filozofii, połączeń pomiędzy filozofią a nauką i światem społecznym) znamionuje najnowszą filozofię. Jest jej bodajże najistotniejszą
differentia specifica. Symptomami są: ucieczka od sztywnych podziałów na
szkoły filozoficzne i na dyscypliny filozofii, a także coraz konsekwentniejsze
rugowanie przeświadczenia, że obecnie należy i można filozofować całkowicie autonomicznie, a więc w izolacji od pozostałej ludzkiej wiedzy, w tym
naukowej, i od aktualnych problemów świata. Szkoły filozoficzne stają się
intelektualnymi przedsięwzięciami otwartymi, asymilującymi treści wypracowywane zarówno w filozoficznych tradycjach wobec nich zewnętrznych jak
i poza filozofią. Szkół i tradycji filozoficznych nie traktuje się jako nieprzekraczalnych, zamkniętych i raz na zawsze zastygłych teoretycznych królestw,
lecz jako programy, które nieprzerwanie kształtują swą tożsamość (ta jest
płynna, a nie sztywno ustanowiona) poprzez przejmowanie, ze stosownymi
transformacjami, nowych idei pochodzących z zewnątrz. Na ogół bez jawnych manifestów czy deklaracji wkracza do filozofii przeświadczenie, iż poszczególne tradycje filozoficzne mogą i powinny wchodzić ze sobą w synergiczne alianse. Efektem tychże jest dialektyczny rozwój poszczególnych szkół
i tradycji oraz ich heterogeniczny charakter, formowany w metafilozoficznych interakcjach.
Zanik podziałów na dyscypliny filozoficzne jest wcześniejszy niż przeciwstawianie się izolacji szkół. Unifikacja typów obszarów badawczych jest
obecnie aprobowana w wielu kręgach filozoficznych, choć nie zawsze ma
odpowiednio silne legitymizacje.
Koneksje filozofii z nauką i z rzeczywistością społeczną oraz traktowanie
filozofii jako przedsięwzięcia interdyscyplinarnego (w sensie czerpania twórczego potencjału także spoza niej) ustanawiają płaszczyzny jej odchodzenia
od izolacji. W specyficznym trendzie ku szczególnie rozumianej interdysycplinarności realizuje się jeden z naczelnych postulatów filozofii – dążenie do
tworzenia wizji całościowych, wszechogarniających, zespalających różne
perspektywy widzenia. Interdyscyplinarność rozpowszechniająca się w filozofii jest otwartością. Nie jest ona tożsama z rygorystycznym naturalizowaniem promowanym w niektórych kręgach filozofów i prowadzącym do zaniku autonomiczności filozofii, do jej rozpłynięcia się w wiedzy pozafilozoficznej.
Tak więc teksty zamieszone w II tomie FILOZOFII I NAUKI ilustrują dokonujące się in statu nascendi metafilozoficzne przekształcenia najnowszej
filozofii. Legitymizują przy tym – z konieczności w nader ograniczonym zakresie – te idee, które stały u podstaw utworzenia czasopisma.
Ważny dla ugruntowania niezbywalnej roli filozofii we współczesnym
świecie jest fakt, że stanowi ona intelektualną instancję właściwą między
innymi do rozważania aktualnych problemów cywilizacyjnych. Filozofia jest

O II tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdysycplinarne
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arbitrem zdolnym do wysoce abstrakcyjnego, odideologizowanego i unikającego wartościowania reagowania na rozmaite problemy i wyzwania świata.
Czyni to w sposób swoisty dla swej natury – poprzez zajmowanie zewnętrznych, aksjologicznie neutralnych perspektyw, dociekanie głębokich sensów
rozważanych problemów, demitologizowanie, oświecające badanie podstaw,
sieci powiązań, uwarunkowań i implikacji. W tym tomie FILOZOFII
I NAUKI zamieszczamy rozprawy i głosy właśnie o takim charakterze – podnoszące kwestie aktualnie dyskutowane poza filozofią.
Prezentujemy mianowicie blok tematyczny O potrzebie filozofii w uczelni
technicznej (zredagowany przez Profesora Marka Maciejczaka) włączający
się w dyskusję o roli humanistyki w zinstrumentalizowanej, ztechnicyzowanej cywilizacji. Dyskusje zamieszczone w bloku mają ogólniejszy charakter
niż wskazuje tytuł, pokazując, że filozofia ustanawia zawsze jak najszersze
ramy dyskusji w swym dążeniu do całościowego, maksymalnie ogólnego i
bazowego rozpoznania kwestii. Ten tom czasopisma włącza się ponadto,
tekstem Profesor Zdzisławy Piątek, do aktualnie toczonych dyskusji pod
szyldem gender.
W tomie znajdują się dwa teksty przełożone z języka niemieckiego oraz
jeden z języka włoskiego. Wszystkie trzy wpisują się w cenny sposób w interdyscyplinarny krąg zainteresowań FILOZOFII I NAUKI. Pragniemy
podziękować autorom tekstów: Profesorowi Gernotowi Böhme oraz Profesor
Serenie Cattaruzzy za udostępnienie ich naszemu czasopismu poprzez nieodpłatne przekazanie praw autorskich.
Wiele zawdzięczamy recenzentom tekstów zamieszczonych w II tomie
czasopisma. Ich pracochłonna kompetentna praca pozwoliła teksty udoskonalić; są oni w istocie współtwórcami tomu. Serdecznie im dziękujemy.
Zespół redakcyjny
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Zdzisława Piątek

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

OSOBLIWOŚĆ ADAPTACJI KULTUROWEJ NA
PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA STEREOTYPÓW PŁCI
STRESZCZENIE

Osobliwość adaptacji kulturowej w stosunku do adaptacji na poziomie biologicznym polega na tym, że w momencie jej zaistnienia przetrwanie gatunku ludzkiego
zależy nie tylko od tego, jakie geny będą transmitowane do następnych pokoleń, lecz
także od tego, jakie replikatory kulturowe (memy) zwyciężą w antroposferze. Tezą
artykułu jest twierdzenie, że rzeczywistość kulturowa ma ambiwalentną wartość
adaptacyjną, gdyż są w niej zgromadzone zarówno prawdziwe, jak i fałszywe przekonania (memy) na temat obu wymiarów ludzkiego środowiska. Dzieje się tak dlatego,
że mechanizmy adaptacji kulturowej na poziomie memów są w pewnym zakresie
niezależne od adaptacji na poziomie genów i mogą oddziaływać negatywnie na ten
poziom. Sposób tego oddziaływania został przedstawiony na przykładzie zależności
pomiędzy metafizyką a stereotypami płci.
Słowa kluczowe: adaptacja kulturowa, adaptacja biologiczna, replikatory kulturowe (memy), antroposfera.

UWAGI WSTĘPNE

Przedmiotem moich rozważań będzie zwrócenie uwagi na osobliwość
adaptacji kulturowej na przykładzie funkcjonowania stereotypów płci. Zasygnalizowane problemy przedstawię odwołując się do poglądów Arystotelesa
na naturę płci oraz do stereotypów płci wygenerowanych przez jego metafizykę, które przetrwały wieki i są ciągle obecne w świadomości społecznej
naszych czasów.
Sądzę, że wybrany przykład umożliwi mi odsłonięcie prawie niedostrzegalnej osobliwości adaptacji kulturowej, polegającej na tym, że ludzki umysł
poznając świat musi się zmagać z dwoma rodzajami przeszkód, zarówno ze
złożoną strukturą otaczającego świata, jak i z naszymi fałszywymi przekona—————————
1 Adres Autorki: email: zdzislawa.piatek33@gmail.com; Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52,
31-044 Kraków.
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niami o nim, zawartymi w szeroko rozumianej rzeczywistości kulturowej.
Nie zawsze łatwo jest dostrzec, że wiedza zgromadzona przez przodków może nam zarówno odsłaniać jak przesłaniać naturę otaczającego świata,
zwłaszcza najbliższego nam świata stosunków międzyludzkich. Po to, żeby
sobie uświadomić trudności wynikające z fałszywych przekonań o naturze
tego świata, a szczególnie z fałszywych przekonań o naturze ludzkiej, dokonam analizy stereotypów płci obecnych w kulturze i zwrócę uwagę na to, w
jaki sposób wpływają one na stosunki pomiędzy płciami, a pośrednio na
kształtowanie istotnych struktur i relacji społecznych. Rozważę także pytanie, jakie elementy składowe rzeczywistości społeczno-kulturowej mają decydujący wpływ na biologiczny poziom ewolucji gatunku ludzkiego i co z
tego może wyniknąć w ewolucyjnej skali czasu. Wiele wskazuje na to, że systemy metafizyczne mogą zwracać biologiczny proces ewolucji w kierunku
przeciwnym do kierunku działania doboru naturalnego w filogenezie człowieka. Mam tu na myśli ochronę słabych i niepełnosprawnych postulowaną
w ramach określonych systemów metafizycznych, która jest cechą charakterystyczną wszystkich kodeksów moralnych powstających w nurcie kultury
zachodnioeuropejskiej. Wskazując na te specyficznie ludzkie mechanizmy
nie chcę tych zjawisk oceniać, stwierdzam jedynie fakty i zwracam uwagę na
to, że hamują one selekcyjne działanie doboru naturalnego. Ich skorygowanie może być wielkim wyzwaniem dla gatunku pragnącego uniknąć samozagłady, wyzwaniem znacznie trudniejszym aniżeli skorygowanie błędnych
przekonań zawartych w stereotypach płci.
Rozważanie owych pozytywnych i negatywnych walorów adaptacyjnych
rzeczywistości kulturowej wymaga odpowiedniego systemu pojęciowego,
takiego, który umożliwiałby analizę zarówno biologicznego, jak i społecznokulturowego wymiaru ewolucji. Żeby uniknąć trudności, jakie stwarzają
niewspółmierne aparaty pojęciowe humanistów i przyrodników, odwołam
się do pojęcia „memów”, wprowadzonego przez Richarda Dawkinsa,2 i potraktuję stereotypy płci jako dobre przykłady memów. Sądzę, że używając
takich transdyscyplinarnych pojęć jak „mem” i „gen”, można przedstawić
oddziaływanie kulturowego poziomu ewolucji naszego gatunku na poziom
biologiczny i na odwrót. Chodzi o to, żeby dostrzec, iż poziom biologiczny
i kulturowy są dwoma komplementarnymi wymiarami ewolucji gatunku
ludzkiego, a kultura jest osobliwą kontynuacją ewolucji biologicznej. Memy
funkcjonują analogicznie jak geny, są bowiem replikatorami kulturowymi
i odwołanie się do nich pozwala dostrzec niezwykle istotne zjawiska jedności
w różnorodności, zarówno na poziomie ewolucji biologicznej, jak i ewolucji
kulturowej. Sądzę, że odwołanie się do pojęcia memów i genów oraz do pojęcia stereotypów umożliwia interdyscyplinarne podejście do badania zjawisk
kulturowych, jakiego poszukuję po to, żeby rozważać adaptacyjne wartości
—————————
2

R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
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kultury. Zanim jednak przystąpię do analizy osobliwości adaptacji kulturowej, przedstawię powszechnie akceptowany pogląd na naturę tej adaptacji.
PARADYGMATYCZNY POGLĄD NA NATURĘ
ADAPTACJI KULTUROWEJ

Cechą wyróżniającą mechanizmy działające na poziomie adaptacji kulturowej jest ich nieporównanie szybsze tempo ewoluowania w stosunku do
tempa adaptacji na poziomie ewolucji biologicznej. Gatunek, który zdobył
możliwość przystosowania się do środowiska za pośrednictwem mechanizmów kulturowych, umożliwiających korzystanie z doświadczenia indywidualnego przekazywanego przez pokolenia za pośrednictwem tradycji,
a więc niezależnie od pokrewieństwa biologicznego, ma przewagę nad gatunkami, które takiej zdolności nie posiadają. Może on bowiem zajmować
i wykorzystywać nowe siedliska nie czekając na przystosowania biologiczne,
i może dzięki odpowiednim wynalazkom, takim jak uprawa roli, dostosowywać środowisko do swoich potrzeb. Rozpalając ogień ludzie mogli zajmować
chłodne siedliska nie czekając, aż ich ciało pokryje się gęstym futrem. Mogli
także – dzięki odpowiedniej wyobraźni, sprzężonej ze zdolnością używania
języka pojęciowego – tworzyć nowy ład ludzkiego świata ustanawiając prawa, które są nieobecne w przyrodzie pozaludzkiej, choćby takie jak wspomniana opieka nad słabymi i niepełnosprawnymi.
Ewolucja kulturowa, podobnie jak ewolucja biologiczna, ma charakter
kumulatywny, gdyż następujące po sobie pokolenia dziedziczą dorobek po
swoich przodkach i, korzystając z wiedzy zgromadzonej w kulturze, nie rozpoczynają poznawania świata od nowa, a korzystając z narzędzi nie poszukują od nowa sposobów jego przekształcania. Filozofowie podkreślają więc, że
dzięki tradycji gatunek ludzki ma historię w tym sensie, iż doskonali się
w czasie tworząc w obrębie biosfery ludzki świat, który Martin Heidegger
nazywa domem człowieka. Wartość adaptacyjna kultury, rozumianej jako
ponadindywidualny strumień informacji przekazywanej w języku pojęciowym drogą pozagenetyczną, polega na tym, że każdy może z niego czerpać
wiedzę i może to czynić nie tylko niezależnie od pokrewieństwa, lecz także
niezależnie od czasu, w którym twórca żyje.
Wielu filozofów zwraca także uwagę na to, że język pojęciowy umożliwia
tworzenie teorii na temat otaczającego nas świata i sprawia, że – jak to wyraził Karl R. Popper – „nasze teorie mogą umierać za nas”. W świecie przyrody pozaludzkiej, gdzie wiedza o środowisku jest gromadzona i przekazywana w języku informacji genetycznej i wyraża się w postaci wrodzonych
skłonności do określonych zachowań instynktownych, organizmy posiadające nieodpowiednie instrukcje nie mogą ich skorygować na podstawie doświadczenia indywidualnego i giną, jeżeli się pomylą. Znaczy to, że zostają
wyeliminowane wtedy, gdy owe wrodzone instrukcje okazują się nieodpo-

12

Zdzisława Piątek

wiednie w zmienionym środowisku. Tego typu zjawiska nieodpowiednich
sposobów przystosowania możemy często obserwować, kiedy na przykład
jeże zwijają się w kłębek w obronie przed nadjeżdżającym samochodem,
a owady masowo giną w świetle latarni. Porównując tego typu zachowania
łatwo dostrzec przewagę adaptacji kulturowej, która nie tylko umożliwia
uczenie się na własnych błędach w reagowaniu na sytuację w środowisku,
lecz także korzystanie z cudzych doświadczeń i symulowanie możliwych stanów rzeczy oraz rozważanie możliwych rozwiązań. W obliczu tej przewagi,
jaką umożliwia korzystanie z informacji zawartej w tradycji, trudno zauważyć, że te nowe możliwości dostosowania do środowiska mogą mieć także
wartość negatywną. Dawno temu3 zwróciłam uwagę na negatywną wartość
adaptacyjną fałszywych teorii (ideologii), polegającą na tym, że żywiąc fanatyczne przekonania ludzie umierają w ich obronie, lub uśmiercają tych, którzy myślą inaczej. Historia ludzkości pokazuje, że takie podłoże miały i nadal
mają wszystkie systemy totalitarne i fanatyczne wierzenia religijne. Wspominając o systemach totalitarnych mam także na uwadze podboje kolonialne, które Alfred W. Crosby4 nie bez racji nazywa „imperializmem ekologicznym”. Tak więc specyficzna dla naszego gatunku rzeczywistość kulturowa
(antroposfera) powstająca pomiędzy człowiekiem a naturą ma ambiwalentną wartość adaptacyjną, może bowiem ułatwiać dostosowanie gatunku
ludzkiego do środowiska, ale może je także utrudniać poprzez drastyczne
naruszanie równowagi i niezwykle szybkie tempo niszczenia środowiska.
Świadczą o tym znane przykłady upadku wielkich cywilizacji, takich jak na
przykład cywilizacja Majów, czy Khmerów. Coś, co na wcześniejszym etapie
rozwoju stanowiło zaletę tej adaptacji, w miarę upływu czasu może się stać
jej wadą, a nawet zagrożeniem. Dzieje się tak dlatego, że mechanizmy adaptacji kulturowej są w pewnym zakresie niezależne od adaptacji biologicznej,
mogą więc prowadzić do utrwalania niekorzystnych tendencji rozwojowych
ludzkiego świata, i w ten sposób mogą oddziaływać negatywnie na biologiczny poziom ewolucji. Wprawdzie adaptacja kulturowa nie „eliminuje ludzkiej
ameby, która się pomyli”, ale umożliwia stworzenie środowiska, w którym
może ona trwać potęgując swoje błędy, aż do czasu samozagłady całego gatunku. Jako współczesny przykład działania tego typu mechanizmów można
wskazać cywilizacyjne wzmaganie tempa wzrostu gospodarczego sprzężone
ze wzrostem nastawienia konsumpcyjnego, które zagraża przekroczeniem
wydolności środowiska naturalnego. Okazuje się, że zablokowanie – dzięki
adaptacji kulturowej – bezpośredniego działania doboru naturalnego, które
było jednym z czynników ludzkiego panowania w przyrodzie, może się okazać wyzwaniem, któremu ludzki umysł i poczucie odpowiedzialności nie
—————————
3 Z. Piątek, Czy Einstein ma przewagę nad amebą?, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1987,
t. XXIII, z. 3–4.
4 A.W. Crosby, Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy 900–1900, przeł.
M. Kowalczuk, PIW, Warszawa 1999.
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potrafią sprostać. Wielu badaczy globalnych tendencji rozwoju społecznogospodarczego sugeruje, że nie potrafimy już narzucić takich ograniczeń
rozwoju, które umożliwiłyby zrównoważony rozwój antroposfery, czyli rozwój dostosowany do mechanizmów, według których toczy się życie na ziemi,
a tylko wtedy gatunek ludzki mógłby współistnieć z innymi gatunkami
w biosferze, w ewolucyjnej skali czasu.
Tak więc nawet pobieżna refleksja nad naturą adaptacji kulturowej pokazuje, że w celu wykorzystania jej pozytywnych walorów przystosowawczych
ludzkość musi pokonać dwa rodzaje przeszkód: musi się bowiem trudzić,
podobnie jak inne gatunki istot żywych, rozpoznawaniem dynamicznej natury rzeczywistości przyrodniczej i dostosowywaniem się do niej, oraz musi
pokonywać trudności wynikające z naszych fałszywych przekonań o naturze
tejże rzeczywistości. Te same trudności dotyczą poznawania natury ludzkiej.
W tradycji przekazywanej za pośrednictwem kultury są bowiem zgromadzone zarówno prawdziwe jak fałszywe przekonania na temat obu wymiarów
świata, w którym żyjemy. Świat kultury jest wielowarstwowy i różnorodny,
gdyż obok wytworów materialnych, takich jak narzędzia, dzieła sztuki i wytwory techniki, zawiera także wytwory niematerialne. Są to zarówno wierzenia religijne, mity, systemy metafizyczne, jak i teorie naukowe, a także instytucje społeczne. Popper nazywał ten niematerialny wymiar ludzkiej rzeczywistości kulturowej światem ducha obiektywnego, albo światem wiedzy
obiektywnej, a Pierre Teilhard de Chardin – noosferą. Z perspektywy ewolucyjnej, rzeczywistość kulturowa jest wytworem ewoluującego gatunku ludzkiego, podobnie jak miód jest wytworem pszczół. Choć ów świat jest wytworem gatunku ludzkiego, okazuje się, że twórca nie panuje nad swoim dziełem, zwłaszcza nad dalekosiężnymi skutkami swojego działania. W antroposferze, podobnie jak w świecie przyrody, rządzą określone prawidłowości
i wiele wskazuje na to, że są one znacznie mniej rozpoznane niż te przyrodnicze.
Jak już wyżej zauważyłam, rzeczywistość kulturowa, w której są zanurzone jednostki ludzkie jest tworem naszych przodków, a jej fundament stanowią dyspozycje natury ludzkiej ukształtowane w procesach ewolucji biologicznej. Jednakże cały gmach kultury jest luźno powiązany z biologicznym
fundamentem i podlega autonomicznym zasadom rozwoju. Dzięki temu
nawet fałszywe wyobrażenia o środowisku i o nas samych mogą się urzeczywistniać, o ile są obudowane odpowiednim zespołem nakazów i zakazów,
społecznie akceptowany. Jeżeli przekonamy ludzi o słuszności różnicach
kastowych, to takie przekonanie może funkcjonować równie skutecznie jak
znane biologom bariery izolacyjne między gatunkami. Podobną naturę mają
wszystkie ludzkie kompleksy i uprzedzenia oraz różnorodne wzorce dominacji, obecne niemal we wszystkich kulturach. Jeżeli ktoś uwierzy, że jest niezaradny, to może popadać w marazm, mimo że obiektywnie ma możliwość
energicznego działania. Manipulacja rzeczywistością społeczno-kulturową za
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pośrednictwem różnych technik kreowania przekonań i organizowania
stosunków międzyludzkich oraz utrzymywania władzy, stanowi przedmiot
szeroko rozumianej polityki, która jest jednym z istotnych mechanizmów
tworzenia ludzkiego świata. Są różne systemy polityczne i różne techniki
utrzymywania władzy, jednakże analiza takich konkretnych mechanizmów
w określonych realiach rzeczywistości historycznej wykracza poza zakres
moich rozważań. Wśród filozofów i antropologów kultury istnieje zgoda co
do tego, że człowiek tworząc w obrębie biosfery swój ludzki świat, wprowadzał w nim inny, nowy ład, różny od ładu obowiązującego w świecie przyrody pozaludzkiej, i po to, żeby uprawomocnić zasady tego nowego ładu, nasi
praprzodkowie tworzyli mity i religie, konstruowali wyrafinowane systemy
metafizyczne i normatywne, a także gromadzili wiedzę, która miała usprawiedliwiać wyróżnioną i dominującą pozycję gatunku ludzkiego w przyrodzie. Istnieją więc dwa żywotne źródła, z których wypływają specyficznie
ludzkie zasady organizujące rzeczywistość kulturową, są to naturalne ludzkie
skłonności, wyselekcjonowane na wcześniejszym etapie ewolucji biologicznej, oraz mity, systemy religijne i metafizyczne, a także naukowe przekonania dotyczące natury otaczającego świata, przekazywane za pośrednictwem
tradycji.
METAFIZYKA I STEREOTYPY PŁCI

Po to, żeby wyjaśnić osobliwość adaptacji kulturowej, naszkicowaną powyżej, odwołam się do metafizyki Arystotelesa i pokażę związek między jej
założeniami a poglądami tegoż Arystotelesa na naturę męskości i kobiecości,
czyli jego – używając języka współczesnej socjologii – stereotypami płci.
Zwrócę także uwagę na różne sposoby wartościowania tego, co męskie i żeńskie. Następnie przedstawię zarys współczesnej wiedzy na temat natury płci
i pokażę, w jaki sposób wiedza wpływa na istotne zmiany wartościowania
stereotypów płci i relacji pomiędzy płciami. Prześledzę, w jaki sposób fałszywe przekonania o naturze płci uzasadniały dyskryminację kobiet począwszy od czasów Arystotelesa, poprzez chrześcijaństwo i czasy nowożytne, aż
do teraźniejszości doprowadziły do powstania współczesnych nurtów feminizmu. Z kolei po to, żeby przedstawić, w jaki sposób nawet fałszywe stereotypy płci mogą mieć w rzeczywistości kulturowej walory adaptacyjne, odwołam się do pojęcia memów, które w ludzkich umysłach tworzą zorganizowane, współzależne systemy przekonań. Sądzę bowiem, że na przykład
uległość, uznawana przez wieki za istotną cechę kobiecości, miała walory
adaptacyjne w świecie, w którym nie było opieki socjalnej i kobiety zbuntowane nie mogły zapewnić sobie i dzieciom godziwej egzystencji. To nie znaczy, że propaguję uległość i usprawiedliwiam dyskryminację kobiet, znaczy
to tylko, że wskazuję, w jaki sposób fałszywe przekonania o naturze kobiecości mogły pełnić pozytywną funkcje adaptacyjną, ułatwiając przeżycie i pozo-
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stawienie potomstwa. W realiach współczesnego świata memy uległości są
eliminowane z ludzkich umysłów, w tym kierunku toczy się obecnie ewolucja
kulturowa.
Memy są to replikatory kulturowe rywalizujące między sobą o miejsce
w ludzkich umysłach. Dawkins określił memy jako twory analogiczne do
genów, zwracając uwagę na to, że podobnie jak życie na poziomie biologicznym ewoluuje na zasadzie zróżnicowanej przeżywalności genów, tak też życie na poziomie kultury ewoluuje na zasadzie zróżnicowanej przeżywalności
memów. „Mem jest jednostką przekazu kulturowego replikującą się przez
naśladownictwo.”5 Memy, podobnie jak geny, różnią się długowiecznością,
płodnością i wiernością kopiowania. Po naszej śmierci pozostają po nas dwie
rzeczy – geny, jeżeli mamy potomstwo lub bliskich krewnych, i memy, jeżeli
dokonamy znaczącego wkładu w sferę kultury. Zespoły memów ewoluują
podobnie jak zespoły genów, są zorganizowane i wzajemnie do siebie dostosowane, a środowiskiem, w którym ewoluują memy jest rzeczywistość kulturowa, czyli zespoły innych memów. Tak więc konkretne memy, podobnie jak
konkretne geny, podlegają doborowi w środowisku innych memów. Niektóre
z nich wzmacniają się wzajemnie i wspomagają swoje trwanie zarówno
w ludzkich umysłach, jak i w środowisku kulturowym. I tak na przykład wiara w boską sprawiedliwość jest sprzężona z wiarą w życie pozagrobowe i sąd
ostateczny, te trzy rodzaje memów wspierają się wzajemnie i odwołują się do
nadrzędnego memu boskości. Wewnętrznie złożone, zhierarchizowane systemy memów, np. idei, które łatwo się replikują, są odporne na konkurencję
i trudno je wyeliminować. Na użytek niniejszych rozważań przyjmuję, że
przykładem takich stosunkowo trwałych memów są różne rodzaje stereotypów, nie tylko stereotypy męskości i kobiecości, lecz także stereotyp na
przykład wieśniaka, kupca, księdza, matki Polki, itp. Stereotypy funkcjonują
w określonym środowisku społeczno-kulturowym i są sposobem gromadzenia oraz przekazywania wiedzy dotyczącej tej niezwykle ważnej dziedziny,
jaką stanowią stosunki międzyludzkie. Rzeczywistość społeczna jest dla ludzi
bardzo ważna i jest zbyt skomplikowana żeby każdy od zera rozpoczynał jej
poznawanie, dlatego też stereotypy, podobnie jak reguły epigenetyczne w
rozumieniu Edwarda Wilsona, stanowią pewne wytyczne czy wskazówki,
które mają ułatwiać reagowanie na wyzwania społeczne. Stereotypy tworzą
stabilne układy w puli memów i dlatego trudno je przełamać nawet wtedy,
kiedy podobnie jak instynkt jeża, nie przystają już do zmienionej rzeczywistości społecznej. Wskaźnikiem powodzenia memu jest ilość czasu, którą
ludzie spędzają na przekazywaniu go innym. Dawkins jest przekonany, że
memy są egoistyczne podobnie jak geny, a to znaczy, iż niektóre zespoły
memów działają w sposób niekorzystny dla genów. Sądzę, że można do nich
zaliczyć mocno zintegrowane zespoły memów rasizmu i seksizmu, które
—————————
5

R. Dawkins, Samolubny gen, op. cit., s. 266.
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poprzez eliminację określonych zespołów genów prowadzą do zmniejszenia
biologicznej różnorodności puli genowej gatunku ludzkiego i w ten sposób
replikatory kulturowe wpływają na obniżenie zdolności adaptacyjnej na poziomie ewolucji biologicznej. Memy zmieniają się szybciej niż geny i dlatego
te drugie nie są w stanie za nimi nadążyć. Dlatego też Susan Blackmore,6
parafrazując znaną metaforę Wilsona, że geny prowadzą kulturę na smyczy,
twierdzi że jest na odwrót, że to memy prowadzą geny na smyczy, nie antycypując (podobnie jak geny) przyszłych korzyści lub strat. Blackmore, rozwijając koncepcję Dawkinsa, skupia swoją uwagę na tym, że memy są przekazywane przez naśladownictwo, i nie zalicza do nich na przykład doświadczeń
emocjonalnych, które można przeżyć, ale nie można ich naśladować.
W rywalizacji między poszczególnymi memami zwyciężają te, które – podobnie jak większość stereotypów – potrafią się dobrze wpisać w przyjęte
schematy myślowe i jednocześnie są zgodne ze skłonnościami natury ludzkiej. Zapewne dlatego we wszystkich ludzkich kulturach dominują memy,
które odnoszą się do seksu, miłości, pożywienia, potomstwa, rodziny, itp. To
one w największym stopniu absorbują nasze umysły. Blackmore, interpretując propozycje Dawkinsa zwraca także uwagę na to, że rezultatem rywalizacji
memów jest wewnętrzny niepokój umysłu, a memy kojące, takie jak przekonanie o życiu pozagrobowym, czy też o możliwych cudach, są niezwykle
atrakcyjne ze względu na potrzeby ludzkiej psychiki. Rozprzestrzenianie się
memów zależy od ich podłoża, czyli od nastawienia ludzkich umysłów. Dlatego błędne teorie naukowe i błędne stereotypy mogą zyskiwać zwolenników
wtedy, gdy łatwo się wpisują w nastawienie wyznaczone atmosferą epoki,
a zwłaszcza zapotrzebowaniem określonej społeczności. Dlatego też w kategoriach replikatorów kulturowych łatwo zrozumieć, dlaczego w celu wprowadzenia równouprawnienia kobiet nie wystarczy rozpoznać, iż kobiety nie
ustępują mężczyznom na przykład pod względem inteligencji. Trzeba jeszcze
pokonać opór oraz bezwładność wielu trwałych zespołów memów i związanych z nimi opresyjnych struktur społecznych, które atawistycznie trwają w
zaprzeszłej rzeczywistości kulturowej, mimo że nie przystają już do nowych,
zmienionych warunków ani do rozpoznanej biologicznej natury płci. Dzieje
się tak ciągle w krajach islamskich, w których dyskryminacja kobiet ma również uzasadnienie pozanaturalne w panującej metafizyce religijnej, a więc
memy/idee równouprawnienia kobiet napotykają ogromny opór. Odpowiednio zorganizowane systemy memów/idei, funkcjonujące jako systemy
metafizyczne, nie tylko dostarczają odpowiedzi na pytanie o naturę bytu,
lecz także generują trwałe zespoły przekonań, które jawią się jako obiektywne i są wykorzystywane do utwierdzania zasad regulujących opresyjne funkcjonowanie rzeczywistości kulturowej. Podobnie jak prawa fizyki określają
i wyjaśniają prawidłowości w świecie przyrody pozaludzkiej, tak też zasady
—————————
6

S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002.
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metafizyczne określają i wyjaśniają organizację ludzkiego świata. Systemy
metafizyczne jako wewnętrznie zorganizowane zespoły memów/idei tworzą
autonomiczne światy i bardzo trudno je podważyć ze względu na opór ze
strony tradycji. Sądzę, że systemy metafizyczne potraktowane jako zorganizowane zespoły (pule) memów, mogą być traktowane podobnie jak gatunki,
czyli izolowane rozrodczo pule genów. Można uznać, że zespoły memów/idei
określające seksizm stanowią odrębny gatunek kulturowy w stosunku do
zespołu memów określających emancypację i równouprawnienie kobiet,
czyli genderyzm. Seksistom jest równie trudno porozumieć się z przedstawicielkami feminizmu rozwijanego w ramach filozofii gender, jak jeżom wejść
w relacje rozrodcze z łasicami. Jednakże memy/idee zmieniają się szybciej
niż geny i zależą od aktywności ludzkich umysłów, dlatego jest nadzieja, że
można je świadomie zmieniać nawet w ciągu jednego pokolenia, odpowiednio do zmian, które się dokonują w rzeczywistości otaczającego nas świata.
Niektórzy filozofowie przyrody zwracają uwagę na to, że ewolucja na poziomie biologicznym przebiega według mechanizmów darwinowskich, a ewolucja na poziomie kulturowym według mechanizmów rozpoznanych przez
Jeana Baptiste’a Lamarcka, który kładł nacisk na dziedziczenie cech nabytych.
POGLĄDY ARYSTOTELESA UZASADNIAJĄCE
DYSKRYMINACJĘ KOBIET

Odwołując się do replikatorów kulturowych można potraktować metafizykę Arystotelesa jako wewnętrznie zorganizowaną pulę memową, w obrębie
której istnieją nadrzędne i podrzędne zespoły idei wykorzystywane do generowania określonych zasad regulujących funkcjonowanie ludzi w ich rzeczywistości społeczno-kulturowej. Łatwo dostrzec, że poglądy Arystotelesa traktujące o różnicy między płciami, czyli między kobietą a mężczyzną wywodzą
się z twierdzeń jego metafizyki, a zwłaszcza z jego sposobu rozumienia pojęć
materii i formy, które wykorzystał do wyjaśniania procesów rozmnażania.
Warto także zwrócić uwagę na to, że w pismach przyrodniczych Arystotelesa
twierdzenia jego metafizyki są często przywoływane jako wytyczne dotyczące
rozstrzygania problemów przyrodniczych.
Arystoteles przyjmował, że w procesie rozmnażania potomstwo otrzymuje formę, czyli duszę od ojca, a materię, czyli ciało od matki. To w nasieniu
znajduje się aktywny czynnik kształtujący materię i nadający jej postać konkretnego organizmu. Samiec udziela więc nowo powstającemu organizmowi
czegoś o wiele bardziej cennego (boskiego) aniżeli samica, która jest bierna
i udziela tylko materii, czyli krwi miesiączkowej, kształtowanej przez formę
w procesach rozwoju zarodkowego. Tak więc pochodząca od samca forma
organizuje materię nadając jej odpowiednią strukturę i w ten sposób określa
naturę nowo powstającego organizmu. Analizując procesy rozmnażania
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płciowego Arystoteles pisał: „A ponieważ przyczyna ruchowa, od której
pierwszy impuls przychodzi, jest z natury swej wyższa i więcej boska niż materia – bo do niej należy esencja i forma – dlatego wypada aby rzecz wyższa
była oddzielona od niższej.”7 Metafizyczne twierdzenie Arystotelesa o tym,
że rzeczy niższe powinny być oddzielone od wyższych, wyjaśnia i uzasadnia
przyrodnicze zjawisko istnienia dwóch płci, samicy i samca, czyli w przypadku człowieka kobiety i mężczyzny.
Inne twierdzenie metafizyczne Arystotelesa głosi, że byty mniej rozumne
istnieją po to, aby służyć bytom doskonalszym, czyli rozumnym. Rozwijając
zacytowaną powyżej argumentację, Arystoteles twierdzi: „Toteż gdziekolwiek jest to możliwe i w miarę jak to jest możliwe, samiec jest oddzielony od
samicy, bo zasada ruchu, której udziela samiec jestestwom przychodzącym
na świat, jest czymś lepszym i bardziej boskim, podczas gdy samica dostarcza im materii.”8 Arystoteles był przekonany, że samice rodzą się wtedy, gdy
forma wnoszona w nasieniu nie mogła opanować materii i nie mogła się
w pełni samorealizować. Rodzenie się samic – to jest defekt, gdyż samica
(kobieta) jest drugą, pośledniejszą płcią. W rozumieniu Arystotelesa kobieta
jest niewydarzonym mężczyzną. Analizując czynniki, które zakłócają procesy
samorealizacji męskiej formy w rozwoju osobniczym, Arystoteles twierdzi,
że: „Pierwsze odchylenie od normy ma miejsce wtedy, gdy zamiast mężczyzny przychodzi na świat kobieta, chociaż jest to koniecznością natury, bo
chodzi o zachowanie przy istnieniu rodzaju podzielonego na mężczyznę
i kobietę.”9 Chociaż rodzaj ludzki jest podzielony na dwie płcie, normę człowieczeństwa stanowi typ męski. W filozofii Arystotelesa kobieta okazuje się
istotą stojącą niżej od mężczyzny, czyli drugą płcią w hierarchii płci, gdyż
dysponuje gorszym i słabszym ciałem. Także dusza kobiety jest gorsza, gdyż
jest zdominowana emocjami, a przez to posiada racjonalność pośledniego
rodzaju. Przemożny wpływ emocji sprawia, że kobiety mają ograniczoną
zdolność rozumowania, dlatego jest im trudno rozpoznać dobro, stąd też
wynika słabość moralna kobiet i z tej racji powinny podlegać męskiemu kierownictwu. Słabość intelektu sprawia także i to, że kobietom trudno podporządkować się prawom. Dlatego kilkanaście wieków później Arthur Schopenhauer oznajmił, iż sprawiedliwość jest cnotą męską, a możliwość zasiadania kobiety w fotelu sędziego uważał za sytuację niedorzeczną.
Tak więc można uznać, że to w filozofii Arystotelesa narodził się i został
uzasadniony w sposób obiektywny kulturowy stereotyp kobiecości rozumianej jako bierność, podporządkowanie i uległość, oraz właściwa kobietom
ograniczona zdolność rozumowania, z naciskiem na funkcje macierzyńskie.
Arystoteles definiuje płeć żeńską, czyli samicę, jako zwierzę, które rodzi
w sobie, a procesy rozwojowe zostają w niej zainicjowane przez pierwiastek
—————————
Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, przeł. P. Siwek, PIW, Warszawa 1979, s. 61.
Ibidem , s. 61.
9 Ibidem, s. 174.
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czynny, czyli formę zawartą w plemniku. Płeć męską natomiast, czyli samca,
definiował jako zwierzę, które rodzi w drugim wprowadzając weń aktywny
czynnik kształtujący rozwój zarodka. Kobiecość zostaje skojarzona z cielesnością, która jako cielesność właśnie jest wpisana w fizjologiczne cykle natury i poprzez ciążę, rodzenie dzieci oraz ich wychowywanie pozostaje na
usługach reprodukcji. Platon twierdził wprawdzie, że dusza nie ma płci, ale
wierzył w preegzystencję oraz wędrówkę dusz i uważał, że ciało jest dla duszy
więzieniem, a ciało żeńskie jest słabsze i gorszego rodzaju, jest więc więzieniem okrutnym. Zapewne dlatego, jak podaje legenda, codziennie dziękował
bogom za to, że urodził się mężczyzną, a nie kobietą.10
Jak już zauważyłam, wywiedziony od Arystotelesa stereotyp męskości został utożsamiony z człowieczeństwem i był, a także nadal bywa rozumiany
jako uosobienie aktywności, odwagi, władczości, rozumności, oraz różnych
przejawów postawy dominującej. W kontekście metafizyki Arystotelesa męska supremacja w społeczeństwie jest czymś naturalnym, gdyż mężczyźni,
silniejsi charakterem i rozumem, powinni kierować kobietami ze względu na
dobro kobiet i ze względu na dobro społeczne. Dlatego też kobietom powinno przypadać w udziale prowadzenie gospodarstwa domowego oraz rodzenie
dzieci, gdyż to z natury rzeczywistości i z natury kobiet wynika, że przeznaczeniem kobiet w społeczeństwie jest rola żony i matki. I jak dobrze wiemy,
taki podział ról społecznych obowiązywał w czasach antycznych i z pewnymi
niewielkimi zmianami przetrwał do ubiegłego wieku. Śmiem twierdzić, że w
ówczesnych realiach ludzkiego życia taki podział ról społecznych był uzasadniony i miał wówczas walory adaptacyjne. Zważywszy, że główną funkcją
społeczną mężczyzn były działania obronne, czyli udział w wojnach, to łatwo
sobie wyobrazić, jak wyglądałoby gospodarstwo domowe zarządzane przez
mężczyzn, którzy udali się na podbój świata z Aleksandrem Wielkim i latami
pozostawali poza domem.11
Poglądy Arystotelesa na naturę różnic pomiędzy płciami i jego przekonanie o supremacji płci męskiej wobec płci żeńskiej, które – jak powyżej wykazałam – zostało wyprowadzone z jego metafizyki, na długo zaciążyły nad
europejskim pojmowaniem stereotypów płci, a także określały aksjologiczne
nacechowanie męskości i kobiecości. Dopiero w XIX wieku rozpoznano istotę procesów zapłodnienia i okazało się, że zarówno kobieta jak mężczyzna
wnoszą, po połowie, informację genetyczną w rozwój potomstwa, a kobieta
wnosi ponadto informację zawartą w cytoplazmie komórki jajowej, wobec
czego – wbrew poglądom Arystotelesa – jej wkład w rozwój nowo powstającego organizmu jest bogatszy. Ale owe fakty i tak w niczym nie naruszyły
—————————
10 Legenda podaje, że Platon dziękował także za to, że urodził się człowiekiem, a nie zwierzęciem,
że urodził się w Atenach, a nie wśród barbarzyńców, że urodził się w Atenach za czasów Sokratesa.
11 Patrz wnikliwa analiza podziału ról społecznych w czasach antycznych w: M. Foucault, Historia
seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk
2010, zwł. rozdz. III pt. „Ekonomika”.
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przekonania o społecznej podległości kobiet, ani o dominacji mężczyzn we
wzajemnych stosunkach. To dopiero kobiece ruchy feministyczne w protestach pełnych determinacji wywalczyły kobietom prawa obywatelskie.
Dominacja tych stereotypów w świadomości społecznej została utrwalona
przez nowe zespoły idei, wprowadzone do kultury zachodnioeuropejskiej
przez filozofię chrześcijańską i instytucje kościoła. Chrześcijaństwo rozwinęło i utrwaliło Arystotelesowską naukę o podległości kobiet, modyfikując ją
przez odwołanie się do prawd objawionych zawartych w Biblii. Bóg nie stworzył kobiety dla niej samej, lecz stworzył ją dla Adama, a jego grzech polegał
na tym, że posłuchał on Ewy zamiast nią kierować. Co więcej, Adam wybrał
dzielenie grzechu z Ewą, odrzucając posłuszeństwo Bogu. Wielu filozofów
chrześcijańskich rozwijało poglądy na naturę płci w duchu filozofii Arystotelesa, uzgadniając je z prawdami zawartymi w Biblii. Zainteresowanych tymi
problemami odsyłam do znakomitego opracowania Macieja Ulińskiego,12
zawierającego wnikliwą analizę stosunków pomiędzy płciami od czasów antycznych do współczesności. W kontekście tych rozważań pragnę jedynie
zwrócić uwagę na to, że zarówno filozofowie chrześcijańscy, jak i Ojcowie
Kościoła uznawali, iż godność płci żeńskiej przejawia się w skromności, uległości oraz wstydliwości, a męskość kojarzono z duchowością, władczością
i rozumnością, czyli z atrybutami, które jednocześnie „w sposób naturalny”
uzasadniają ich dominację w stosunku do kobiet. Uznawano także, że nierówność duszy męskiej i kobiecej wynika z mądrości bożej, podobnie zresztą
jak komplementarność płci przejawiająca się w tym, że piękno kobiety
i wzniosłość mężczyzny wzajemnie się uzupełniają i są także oznaką mądrości bożej, albo jak twierdził św. Bonawentura, są oznaką doskonałości bożego zamysłu.
Ten wątek komplementarności cech męskich i żeńskich rozwijał potem
Jean-Jacques Rousseau twierdząc, że przekonanie o słabości kobiet wzmacnia i mobilizuje siły mężczyzn, stanowi więc dodatkową motywację do wysiłku zmierzającego do otaczania kobiet, czyli „słabej płci” troskliwą opieką.
Rousseau, podobnie jak wielu innych filozofów, a wśród nich Friedrich Nietzsche, przekonywał że mit kobiecej słabości należy podtrzymywać dla dobra
obu stron. Wprawdzie w dobie Oświecenia znaleźli się filozofowie, którzy
domagali się równouprawnienia kobiet argumentując, że nierówne prawa
dla kobiet i dla mężczyzn wynikają z przesądów, z nadużywania męskiej
dominacji. Jednakże dopiero John Stuart Mill w roku 1866 przedłożył parlamentowi petycję w sprawie praw wyborczych kobiet. Był on bowiem przekonany, że zdolności intelektualne kobiet nie ustępują zdolnościom intelektualnym mężczyzn, chociaż się od nich różnią. Petycja Milla została jednak
zdecydowanie odrzucona przez parlament i dopiero w XX wieku, za sprawą
ruchów feministycznych żądania dotyczące równouprawnienia kobiet zostały
—————————
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M. Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Aureus, Kraków 2001.

Osobliwość adaptacji kulturowej na przykładzie funkcjonowania stereotypów płci

21

stopniowo spełnione i stały się ważnym elementem gry politycznej. Działo się
tak dlatego, że od czasu tzw. rewolucji przemysłowej niezwykle szybko zmieniały się realia ludzkiego życia i jednocześnie narastała wiedza o naturze płci,
a kobiety zdobywając wykształcenie i niezależność ekonomiczną, stopniowo
pokonywały tradycyjne stereotypy i próbowały się uwolnić od męskiej dominacji. Najpierw wywalczyły prawa wyborcze, następnie prawo do pracy poza
domem, a obecnie domagają się zrównania praw we wszystkich dziedzinach
życia społecznego. Na marginesie warto przypomnieć, że dopiero na początku
XX wieku (w roku 1908) kobiety zdobyły prawo do uczestnictwa w igrzyskach
olimpijskich. Obecnie, oglądając sprawozdania z przebiegu igrzysk, trudno
sobie wyobrazić, że mogłyby się one odbywać bez udziału kobiet.
WIEDZA O NATURZE PŁCI I KORYGOWANIE STEREOTYPÓW
KOBIECOŚCI I MĘSKOŚCI

Bliższe biologiczne poznanie natury płci oraz dymorfizmu płciowego
przyczyniło się do podważenia wielu mitów na temat natury męskiej i żeńskiej, co wcale nie znaczy, że wraz z narastającą wiedzą znika dyskryminacja
kobiet w życiu społecznym. Wiadomo bowiem, i ten rodzaj argumentacji
przedstawiłam powyżej, że adaptacja kulturowa cechuje się tym, że nawet
fałszywe idee mogą być użyteczne, o ile dobrze się wpisują w zastaną rzeczywistość społeczno- kulturową. Są to sytuacje, w których nawet irracjonalne
przekonania mogą służyć realizacji racjonalnych celów, o ile zostaną sprzężone z przekonaniami i działaniami racjonalnymi. Zwrócił na to uwagę Max
Weber, analizując motywy skłaniające protestantów do intensywnej pracy
i bogacenia się. Nawet zabobony sprzężone z działaniem racjonalnym mogą
zwiększać skuteczność działań racjonalnych w środowisku ludzi o przekonaniach irracjonalnych. Jeżeli w celu otrucia kogoś użyjemy cyjanku potasu, to
możemy do niego dodawać zaklęcia, czary i wszystko, co chcemy. Na tym
polega instrumentalna racjonalność zachowań irracjonalnych. Łatwo zauważyć, że fałszywe stereotypy działają podobnie jak zabobony, tworzą bowiem
trwałe zespoły idei (memów), nacechowane pozytywnie lub negatywnie pod
względem aksjologicznym, i pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, dlatego
niezwykle trudno je przełamać stosując racjonalne argumenty. Odstąpienie
od jakiegoś stereotypowego przekonania budzi niepokój, a nawet strach.
Wielu filozofów i socjologów wyjaśniając to zjawisko wskazuje na potrzebę
złudzeń, głęboko zakorzenioną w naturze ludzkiej, i analizują mocne więzi
powstające między ludźmi podzielającymi wspólne złudzenia, dobrze dopasowane do istniejącej rzeczywistości społecznej. Warto o tym pamiętać w kontekście rozważań na temat znikomych efektów dotyczących wpływu wiedzy
o naturze płci na obserwowane, rzeczywiste relacje pomiędzy płciami.
Mimo to niezwykle szybki rozwój wiedzy o naturze płci, który nastąpił
w drugiej połowie ubiegłego wieku, doprowadził do podważenia powszech-
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nie akceptowanych poglądów dotyczących natury płci męskiej i żeńskiej.
Wbrew twierdzeniom Arystotelesa okazało się, że to właśnie mężczyźni, a nie
kobiety stanowią drugą, słabą płeć. Specjaliści zajmujący się genetycznym
podłożem zróżnicowania płciowego, tacy jak Steve Jones13 czy Bryan Sykes,14
przewidują, że na skutek postępującej degradacji męskiego chromosomu płci
(Y), płci męskiej grozi zanik w niedalekiej przyszłości, czyli w ciągu kilku
milionów lat ewolucji. Okazało się także (wbrew poglądom Arystotelesa), że
to płeć żeńska jest płcią podstawową, gdyż w rozwoju embrionalnym każdy
zarodek męski musi „walczyć” o to, aby nie być kobietą. Jeżeli bowiem nie
zadziała specyficzny gen SRY i odpowiednie hormony męskie, kierujące zarodek „na drogę ku męskości”, to embrion rozwinie się jako osobnik posiadający płeć żeńską. Tak więc w świetle tego, co obecnie wiemy na temat natury płci, trawestując słynne określenie Arystotelesa można twierdzić, że nie
tyle kobiety są niewydarzonymi mężczyznami, ile mężczyźni są genetycznie
zmodyfikowanymi kobietami.
Istnieje wiele hipotez naukowych wyjaśniających zarówno zalety rozmnażania płciowego, jak i ewolucyjne powstanie dwóch płci. Przyrodnicy poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego istnieją dwie płcie, a nie trzy lub więcej. Tego typu problemy, rozważane przez przyrodników w odniesieniu do
płci biologicznej, pozwoliły zrozumieć podstawy dymorfizmu płciowego,
który z kolei stanowi biologiczną podstawę płci kulturowej. Płeć biologiczna,
czyli sex w terminologii anglojęzycznej, jest to genetyczne zdeterminowana
podstawa płci, na którą składają się różne chromosomy płci X i Y, różne
hormony męskie i żeńskie, oraz różne narządy płciowe. Z kolei płeć kulturowa albo gender (rodzaj) to „kulturowe opakowanie płci biologicznej”, czyli
akceptowany w danej kulturze wzorzec męskości i kobiecości. Socjologowie
badający różne kultury, tacy jak Margaret Mead, Bronisław Malinowski,
Ruth Benedict, podkreślają, że to środowisko kulturowe określa, jak być
chłopcem lub dziewczynką, a potem kobietą i mężczyzną. Ponieważ kultura
jest rozumiana jako swoisty ludzki porządek nadbudowany nad światem
przyrody, to płeć kulturowa należy do tego porządku. Tak więc płeć kulturowa, czyli gender jest tworem rzeczywistości kulturowej i jej elementy zostały
powyżej przedstawione jako społecznie akceptowane stereotypy płci męskiej
i żeńskiej. Warto zwrócić uwagę na to, że wprawdzie płeć kulturowa jest
konstruktem kultury, ale jej podstawę stanowi płeć biologiczna (sex) i sprzężona z nią seksualność. Ów biologiczny fundament płci kulturowej jest niedostrzegany i pomijany w badaniach antropologicznych upatrujących swoistości kultury w zerwaniu z porządkiem naturalnym. Sądzę, że całkowite
pomijanie wymiaru biologicznego w niektórych badaniach genderowych jest
—————————
S. Jones, Y: o pochodzeniu mężczyzn, przeł. M. Koraszewska, Rebis, Poznań 2003.
B. Sykes, Przekleństwo Adama. Przyszłość bez mężczyzn, przeł. Z. Łomnicka, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2003.
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14

Osobliwość adaptacji kulturowej na przykładzie funkcjonowania stereotypów płci

23

błędem i jest źródłem wielu nieporozumień, uniemożliwiających głębsze
rozumienie relacji pomiędzy płciami.
Przyrodnicze badania natury płci uzasadniają twierdzenie, że w punkcie
startowym ewolucji systemu dwupłciowego istotne było zróżnicowanie izogamet na duże gamety żeńskie, czyli komórki jajowe i małe, ruchliwe gamety
męskie, czyli plemniki. Gamety żeńskie wyróżniają się tym, że obok haploidalnego pakietu genów charakterystycznych dla danego gatunku, zawierają
także zapas substancji odżywczych potrzebnych w pierwszej fazie rozwoju
zarodka, natomiast małe gamety męskie, czyli plemniki, w procesie zapłodnienia wnoszą jedynie haploidalny pakiet genów. Na tym odległym etapie
ewolucji świata ożywionego samice były bogatszymi i odporniejszymi formami życia, zaopatrującymi nowo powstające zarodki nie tylko w informację
genetyczną, lecz także w substancje odżywcze. Samce okazały się natomiast
małymi „spryciarzami”, wykorzystującymi ich zasoby dla powielania własnych genów. Specjaliści, którzy badają procesy różnicowania płci i dobór
płciowy twierdzą, że już w punkcie startowym powstania dwóch płci niezwykle istotna była asymetria związana z inwestycją w potomstwo przez płeć
męską i żeńską. Zostały wówczas zainicjowane różne strategie osiągania
sukcesu rozrodczego przez samice, nazywane przez Sykesa „strażniczkami
komórki jajowej” i samców, nazywanych „siewcami nasienia”. Samce produkując ogromną ilość gamet męskich, czyli maleńkich, ruchliwych plemników
walczą między sobą o dostęp do bogato wyposażonych gamet żeńskich, a ich
sukces rozrodczy zależy od ilości zapłodnionych komórek jajowych. Ponieważ komórki jajowe są duże i w przypadku ssaków rozwijają się w ciele
samicy, to samice ssaków – w tym kobiety, produkują zaledwie kilkaset
komórek jajowych w ciągu życia. Z tego powodu strategia rozrodcza samic
w istotny sposób różni się od strategii rozrodczej samców. Samce produkując miliardy plemników mają ogromny potencjał rozrodczy, mogą więc
zwiększyć swoją płodność i osiągnąć sukces rozrodczy przez zwiększenie
ilości partnerek seksualnych, stąd bierze się skłonność samców do promiskuityzmu. Samice natomiast nie mogą zwiększyć swojej płodności przez
zwiększenie ilości partnerów, ale mogą zwiększyć swój sukces reprodukcyjny
przez staranny wybór partnera i, w szczególnych przypadkach, przez zabieganie o sponsorowanie swojego potomka przez wielu samców. Z tego faktu
wywodzą się różne strategie rozrodcze samic, inwestujących w potomstwo
bardzo dużo, i samców, starających się inwestować tak mało, jak to tylko
możliwe. W ten sposób specjaliści badający naturę płci wyjaśniają przyczyny, które sprawiły, że samice i samce weszły na odrębne i rozbieżne drogi
ewolucyjnych przeobrażeń. Okazuje się, że ewolucja stawiała odmienne
wymagania obu płciom i dlatego, jak zauważa Matt Ridley,15 rozwinęliśmy
—————————
15 M. Ridley, Czerwona królowa, płeć a ewolucja natury ludzkiej, przeł. J.J. Bujarski, A. Milos,
Rebis, Poznań 2001.
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odmienne ciała i umysły, po to by lepiej pasowały do odmiennego stylu życia
naszych płci. Prawdopodobnym punktem wyjściowym tej bifurkacji było
zróżnicowanie pod względem wielkości gamet i w konsekwencji konkurencja
między plemnikami o to, aby zawładnąć zasobnymi gametami żeńskimi.
Taki był stosunkowo niewinny początek wykorzystywania płci żeńskiej przez
płeć męską w świecie organizmów żywych, który jednak na gałęzi hominidów doprowadził do wyrafinowanych sposobów dominowania i wykorzystywania płci żeńskiej przez płeć męską przy użyciu mechanizmów kulturowych.
W świetle tego, co obecnie wiemy na temat genezy płci, to właśnie anizogamia połączona z asymetrią dotyczącą inwestowania w potomstwo oraz
dobór płciowy odegrały istotną rolę w rozwoju seksualności w świecie organizmów żywych i sprawiły, że relacje między płciami stawały się coraz bardziej złożone. Cechy męskie i żeńskie ewoluowały w różnych kierunkach,
gdyż – jak już wcześniej zauważyłam – weszły na różne drogi ewolucyjnych
przeobrażeń, które trwają nadal. W wyniku tych przeobrażeń, opisanych na
poziomie biologicznym, samce stały się większe od samic i bardziej agresywne oraz w większym stopniu skłonne do ryzyka. Samce mogą sobie pozwolić
na większe ryzyko, gdyż ryzykując własne życie nie ryzykują życia potomstwa. Natomiast samice są zazwyczaj mniejsze niż samce własnego gatunku
i w ich interesie jest staranny dobór partnera seksualnego, który będzie je
wspomagał w długotrwałej opiece nad potomstwem. Mechanizmem umożliwiającym staranny dobór partnera seksualnego są różnorodne formy zalotów, występujące zarówno w świecie człowieka, jak i u innych gatunków
zwierząt. Tylko poprzez staranny dobór partnera seksualnego, stojącego
wysoko w hierarchii grupowej, samice, zwłaszcza samice ssaków mogą
zwiększyć swój sukces reprodukcyjny. Zapewne pod wrażeniem wartości
przystosowawczej powściągliwości seksualnej ssaczych samic Karol Darwin
przypisał kobietom wrodzoną skłonność do opiekuńczości i cnotliwości, oraz
do podporządkowania się mężczyznom. Nieco później Schopenhauer wyraził
to samo przekonanie twierdząc, że wierność małżeńska jest czymś naturalnym dla kobiet, a dla mężczyzn czymś sztucznym. Nie wchodząc w rozważania o tym, co jest naturalne a co sztuczne w relacjach małżeńskich, stwierdzamy fakt, że prawie we wszystkich kulturach istnieje duża tolerancja dla
zdrady męża i brak tolerancji dla zdrady żony. Z biologicznego punktu
widzenia można to zjawisko wyjaśnić wskazując na asymetrię między ojcostwem i macierzyństwem polegającą na tym, że matka (do momentu wynalezienia instytucji matek zastępczych) nie może nie mieć wspólnych genów
ze swoim dzieckiem, natomiast w przypadku zdrady żony, mąż nie ma
wspólnych genów z dzieckiem, które powinien wychowywać, przekazać mu
majątek, a nawet koronę, stąd fenomen tzw. „kukułczych dzieci”. Mąż zdradzając żonę nie naraża jej na wychowanie potomstwa będącego owocem
owej zdrady, biologiczne macierzyństwo jest pewne a biologiczne ojcostwo,

Osobliwość adaptacji kulturowej na przykładzie funkcjonowania stereotypów płci

25

do czasów wynalezienia testów DNA, zawsze mogło być podawane w wątpliwość – i jakież to było niewyczerpane źródło udręki, opisywane w literaturze. Przytoczona biologiczna argumentacja wyjaśnia, lecz nie uzasadnia
twierdzenia Schopenhauera. W świecie człowieka można podać setki argumentów „wyższej rangi” uzasadniających wierność lub niewierność małżeńską.
Nie należy jednak zapominać, że dymorfizm płciowy i seksualność są na
usługach biologicznego imperatywu rozmnażania się i dlatego relacje pomiędzy płciami zmieniają się wraz ze zmianami w środowisku, czyli wraz ze
zmianami warunków życia. Zarówno badacze biologicznego podłoża płci
(sex), jak i płci kulturowej (gender) twierdzą, że w miarę rozwoju cywilizacji
mężczyźni, czyli nosiciele chromosomu Y, przeżywają względny upadek. Jest
to upadek w stosunku do wcześniejszych etapów ewolucyjnego rozwoju,
gdyż w miarę upływu czasu następuje:
— obniżenie statusu społecznego mężczyzn, którzy przestają być jedynymi żywicielami rodziny, z powodu pracy zawodowej kobiet, żądających równouprawnienia w tej dziedzinie;
— średnia długość życia mężczyzn jest krótsza o 10 lat od średniej długości życia kobiet, okazuje się, że mężczyźni mają trzy razy więcej zawałów niż
kobiety, prawdopodobnie dlatego, że jak podaje Steve Jones, przy zetknięciu
z testosteronem obumierają komórki układu odpornościowego, a hormony
żeńskie (estrogeny) chronią serce;
— niektóre zanieczyszczenia występujące w środowisku powodują zmianę
płci i w większości przypadków następuje zmiana płci męskiej na żeńską;
— w ciągu ostatnich dziesięcioleci następuje drastyczny spadek jakości
spermy zarówno pod względem koncentracji plemników, jak i ich żywotności,16 natomiast komórki jajowe nie podlegają tym procesom w takim samym
stopniu jak plemniki.
Wprawdzie nie ma prostego przejścia od płci biologicznej do jej różnorodnych realizacji w formie płci kulturowej, ale szybkie tempo zmian w środowisku kulturowym sprawia, że zmienia się wartość adaptacyjna cech męskich i żeńskich. W nowych warunkach stworzonych przez kulturę niektóre
fenotypowe cechy różnicujące płcie stały się nieistotne, to znaczy, że straciły
walory adaptacyjne i nie mogą już stanowić racji uzasadniających dominację
płci męskiej w stosunku płci żeńskiej. W obecnych realiach ludzkiego życia
nie można już głosić średniowiecznych haseł, wywodzących się od Arystotelesa, że przeznaczeniem kobiet jest posłuszeństwo, a przeznaczeniem mężczyzn dominacja i panowanie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że cechy
zawarte w stereotypie męskości straciły na znaczeniu, a cechy zawarte
w stereotypie kobiecości, takie jak rola matki i funkcje reprodukcyjne (posiadanie zdrowego potomstwa) zostają dowartościowane i zyskują ogromne
—————————
16

Patrz B. Sykes, Przekleństwo Adama. Przyszłość bez mężczyzn, op. cit., s. 216–220.
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walory adaptacyjne. Męska siła, która w zamierzchłej przeszłości była jednym z czynników wzmacniających dominację mężczyzn, traci na znaczeniu,
gdyż żywności nie zdobywa się już na polowaniu. Również waleczność i agresja mężczyzn przestają być istotne w odnoszeniu sukcesów, gdyż konfliktów
w stosunkach międzyludzkich nie rozstrzyga się siłą lecz w sądach. W konsekwencji owe męskie cnoty z epoki plejstocenu sprawiają, że to głównie mężczyźni znajdują się w więzieniach. Natomiast żeńska potulność i powściągliwość seksualna, które w zamierzchłej przeszłości sprzyjały trwaniu kobiet
w opresyjnych związkach rodzinnych i umożliwiały im osiągnięcie sukcesu
reprodukcyjnego, tracą obecnie walory adaptacyjne i stopniowo zanikają.
Edukacja kobiet i rozbudowany system opieki społecznej skutecznie zmieniają ten stan rzeczy. Także środki antykoncepcyjne umożliwiają kobietom
podejmowanie decyzji o świadomym macierzyństwie (mimo ukrytej owulacji) i w rezultacie dokonuje się korygowanie stereotypu kobiety, bezpośrednio wpisanej w naturę za pośrednictwem swojego ciała i zniewolonej przez
cykliczne procesy fizjologiczne.
W zamierzchłej przeszłości, w konserwatywnych układach społecznych
kobiety, podobnie jak samice innych ssaków, funkcjonowały jako narzędzia
reprodukcji i ani nie decydowały o tym kiedy podejmą trudy macierzyństwa,
ani też o tym, ile dzieci pragną urodzić i wychować. Jak to przedstawiła
Simone de Beauvoir,17 niemal wszystkie aktywności oceniane pozytywnie
i stawiane wysoko w społecznie akceptowanych hierarchiach wartości okazywały się synonimem męskości, natomiast synonimem kobiecości była
bierność i skoncentrowanie na trosce o podtrzymywanie biologicznych procesów życia. W rezultacie, podstawową funkcją kobiet w społeczeństwie była
rola żony i matki, a kobiety, które tych funkcji nie spełniały, były i często
nadal są postrzegane jako w pewien sposób upośledzone. Utożsamienie
funkcji rozrodczych z kobiecością nie sprzyjało dowartościowaniu kobiet ani
też spełnianych przez nie funkcji macierzyńskich. Jak trafnie zauważyła de
Beauvoir, od dawna panowało przekonanie, że „człowiek wznosi się ponad
zwierzę nie przez to, że daje życie, lecz przez to, że je ryzykuje. Dlatego ludzkość stawia wyżej nie tę płeć, która rodzi, lecz tę, która zabija.”18 To właśnie
niedocenianie wartości życia jako procesu biologicznego było istotną przyczyną przypisywania mniejszej wartości kobietom rodzącym i wychowującym dzieci. Ich nieproduktywna aktywność macierzyńska była i nadal jest
oceniana znacznie niżej aniżeli działalność mężczyzn, skupionych na pracy
zawodowej, zabiegających o sukcesy, rozgłos i sławę. Dlatego w tradycyjnych
systemach wartości kobiety rodzące i wychowujące dzieci były postrzegane
jako narzędzia natury, przeznaczone do funkcji przedłużania gatunku, i ten
fakt przynależności do natury oznaczał umniejszenie, a nawet utratę czło—————————
17 S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2007.
18 Ibidem, , s. 84, podkr. moje.
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wieczeństwa. Wszak niemal powszechnie uznawano, że człowieczeństwo
realizuje się poprzez transcendowanie natury, a obłędny pogląd wyrażony
w przekonaniu, iż rola matki miałaby umniejszać człowieczeństwo kobiet był
konsekwencją tego, że cechy specyficznie ludzkie zostały zdefiniowane jako
przeciwstawne naturze. Nasze człowieczeństwo przejawia się w tym, że potrafimy ryzykować i oddawać życie za wartości, które uznamy za ważne, i są
to wartości nieobecne w naturze, takie jak wolność, sprawiedliwość, sława,
demokracja, i tym podobne. Dlatego też cechy związane ze stereotypem męskości miały o wiele wyższą wartość aniżeli cechy związane ze stereotypem
kobiecości, i dlatego kobiety były postrzegane jako druga (w hierarchii wartości), słaba płeć.
Ponieważ w antycznym rozumieniu człowieczeństwa wszystko to, co należało do podtrzymywania biologicznych procesów życia nie należało do istoty
człowieczeństwa, to feministki walczące o równouprawnienie kobiet twierdzą, że aby dokonać pełnej emancypacji kobiet i przywrócić im należną godność, trzeba pojęcie człowieczeństwa oczyścić z męskiego zabarwienia, czyli
całkiem zasadnie podważają utożsamianie człowieczeństwa z atrybutami
męskości. Jednakże większość z nich jakby nie zauważa, że wraz z dokonującym się obecnie dowartościowaniem biologicznych procesów życia w różnych nurtach ekofilozofii, zostają dowartościowane procesy prokreacji,
a wraz z nimi macierzyństwo i kobiecość. Okazuje się, że męskość jest także
na usługach reprodukcji. W świetle nowej, ewolucyjnej metafizyki, życie
w takiej postaci, jaka wyewoluowała w ziemskim zakątku Wszechświata stanowi summum bonum, a to znaczy, że nie ma nic cenniejszego nad życie
i jego trwanie. Wartości „wyższe” nie znikają, lecz stają się instrumentalne ze
względu na służenie biologicznym procesom życia, gdyż wartość życia, jako
wartość fundamentalna, funkcjonuje w nowej metafizyce jako podstawa
wszystkich innych wartości. W dziedzinie wartości fundamentalnych gatunek ludzki nie transcenduje natury za pośrednictwem kultury, lecz osiąga te
wartości w inny sposób. Zakres różnorodności w osiąganiu sukcesu ewolucyjnego, czyli przeżywalności, jest potęgowany przez różnorodność ewolucji
kulturowej do momentu, w którym mechanizmy kulturowe nie doprowadzą
do degeneracji puli genowej gatunku.
Wiedza na temat natury płci i zasad działania doboru płciowego pozwala
sformułować twierdzenie, że różne strategie rozrodcze samic i samców, obserwowane w świecie zwierząt, miały również istotne znaczenie w ewolucji
męskości i kobiecości w świecie człowieka. Bryan Sykes, wybitny cytogenetyk, w przywołanej książce twierdzi, że w momencie zaistnienia adaptacji
kulturowej, kobiety, czyli „strażniczki komórki jajowej” mogły w procesie
doboru płciowego wybierać nie tylko mężczyzn opiekuńczych, odważnych
i inteligentnych, ale także zamożnych i posiadających władzę. Sykes twierdzi
także, że rozwój rolnictwa oraz nowe wskaźniki atrakcyjności seksualnej
skierowały działanie doboru płciowego na nowe tory i zmieniły nasze środo-
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wisko nie do poznania. „W krótkim czasie, dysponując dokładnie taką samą
pulą genową jak nasi przodkowie, przeszliśmy drogę od zbieractwa i łowiectwa na małą skalę, opartego na zdobywaniu pokarmów z zasobów dzikiej
przyrody, do gatunku globalnego i zurbanizowanego, który w znacznej mierze zerwał swe związki z naturą. […] Jednak nie można zaprzeczyć, że selekcja płciowa, działając poprzez bogactwo i władzę, silnie zachwiała równowagę między obiema płciami i stworzyła patriarchalne struktury społeczne,
w których mężczyźni posiadają i utrzymują kontrolę. Głównym beneficjentem tego procesu był do tej pory chromosom Y, lub przynajmniej te chromosomy Y, które zdołały podczepić się pod bogactwo i władzę oraz były w stanie
reprodukować się ponad wszelką miarę. W swej drodze do przyszłych pokoleń wspomagały je powszechne zasady dziedziczenia po linii ojca, na mocy
którego bogactwo, własności, tytuły i nazwisko zwykle przechodzą z ojca na
syna.”19 W przytoczonej wypowiedzi Sykes przedstawia sprzężenie między
biologicznym poziomem ewolucji nosicieli chromosomów Y a kulturowym
wymiarem ewolucji, gdzie odpowiednio zorganizowane zespoły czynników
społeczno-kulturowych (zespoły memów) wspomagały zespoły genów SRY w
chromosomie Y. Faworyzowanie przez kobiety bogatych mężczyzn sprzyjało
podsycaniu żądzy bogactwa i władzy, a bogactwo i władza wspierane przez
zespoły norm prawnych sprzyjały sukcesom reprodukcyjnym nosicieli
chromosomu Y, czyli mężczyzn. Sykes jest przekonany, że gdyby kobiety
zmieniły kryteria wyboru atrakcyjności seksualnej mężczyzn, to ów diabelski
trend obecny w kulturze i zmierzający do gromadzenia bogactw i władzy
uległby osłabieniu, a być może nawet odwróceniu. „Oczywiście można by
szybko odwrócić sytuację, gdyby kobiety preferowały związki z mężczyznami
posiadającymi walory będące antytezą bogactw i władzy oraz gdyby ostentacyjnie marnotrawna rozrzutność polegająca na brylowaniu w ferrari z rolexem na ręku nie robiła już na nikim wrażenia. Wtedy ów uciekający pociąg
powoli zacząłby zwalniać. Dokąd Ewa zechce pójść, tam Adam musi podążać
za nią.”20 Tytuł książki Sykes’a sygnalizuje, a zawarta w niej argumentacja
koncentruje się na wykazaniu, że w przypadku działania doboru płciowego w
świecie człowieka kierunek przebiegu adaptacji kulturowej określają żeńskie
preferencje seksualne. Przekleństwo Adama ma polegać na tym, że Adam
musi zmierzać tam, gdzie podąża Ewa. Wbrew oskarżeniom Nietzschego, że
to „kobiety podcinają mężczyznom skrzydła”, dokładniejsze rozpoznanie
mechanizmów działania doboru płciowego pokazuje, że to właśnie kobiety
przyprawiły im skrzydła. Być może okaże się, że były to skrzydła spojone
woskiem, ale jednak skrzydła. Inteligencja, poczucie humoru, odwaga,
a nawet dążenie do bogactwa i władzy zostały wyselekcjonowane dlatego, że
zapewniały mężczyznom sukces reprodukcyjny. Były bowiem wartościowane
—————————
19
20

B. Sykes, Przekleństwo Adama. Przyszłość bez mężczyzn , op. cit., s. 214.
Ibidem, , s.215.
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jako niezwykle atrakcyjne w wyborach dokonywanych przez równie inteligentne i mądre kobiety. Gdyby kobiety dokonywały wyborów seksualnych
stawiając na siłę mężczyzn, to ewolucja gatunku ludzkiego potoczyłaby się
w kierunku przypominającym ewolucję goryli. Jest wiele możliwych trendów
przebiegu ewolucji gatunku posiadającego zdolność adaptacji kulturowej,
i dlatego trudno przewidzieć, jak ona się dalej potoczy. W pewnym sensie
pogląd przedstawiony przez Sykes’a oznacza jednak, że właściwie same kobiety są częściowo współwinne swojemu zniewoleniu, gdyż dokonując określonych wyborów seksualnych skłoniły mężczyzn do pożądania bogactwa
i władzy oraz związanych z tym stosunków dominowania. Mężczyźni jako
„siewcy nasienia” musieli podążać tam, gdzie zmierzały kobiety, „strażniczki
komórki jajowej”, gdyż taki jest warunek ich biologicznego sukcesu. Ci, którzy się tej konieczności nie poddali, nie zostali naszymi przodkami, ich już
po prostu nie ma. Nie miejsce tu jednak na dyskusję z tym poglądem, którego zasadność wymaga rozważenia pewnych autonomicznych trendów adaptacji kulturowej, takich, na które po ich uruchomieniu kobiety nie miały już
większego wpływu, podobnie jak samice pawia na wielkość jego ogona.
Biologiczne różnice między płciami nie usprawiedliwiają jednak zniewolenia płci żeńskiej przez płeć męską, czyli seksizmu, podobnie jak różnice
rasowe nie usprawiedliwiają rasizmu. We współczesnych systemach kulturowych dominuje bowiem zasada: „różni, ale równi wobec prawa i pełnionych funkcji społecznych”. Realizacji tej zasady domagają się zwolenniczki
i zwolennicy feminizmu rozwijanego w ramach badań nad płcią kulturową.
Ze względu na naturę zależności pomiędzy płcią biologiczną a płcią kulturową, systemy kulturowe mogą potęgować różnice między płciami, mogą je
niwelować lub pozwalać każdemu na swobodną realizację tożsamości płciowej. Ta trzecia możliwość – to jest optymalny model realizacji płci biologicznej w kulturze. Niedorzeczne utożsamienie płci biologicznej z płcią kulturową nie jest potrzebne po to, żeby walczyć o wyzwolenie kobiet spod męskiej
dominacji. Biologiczne różnice między płciami nie usprawiedliwiają zniewolenia płci żeńskiej przez płeć męską, a zwrócenie uwagi na biologiczny
poziom uwarunkowania tożsamości płciowej uzasadnia dostrzeganie problemów transwestytów i transseksualistów, i społeczną akceptację homoseksualistów. Faktem jest, że kobiety różnią się od mężczyzn i ta odmienność
doświadczeń egzystencjalnych kobiet i mężczyzn, wynikająca z różnych strategii rozrodczych, jest źródłem bogactwa oraz różnorodności kultur i nie
warto jej niwelować. Jak wynika z argumentacji, którą powyżej przytoczyłam, zupełnie czym innym jest uznawanie różnic pomiędzy płciami, a czym
innym domaganie się różnych przywilejów społecznych i usprawiedliwianie
dyskryminacji ze względu na płeć. Podważanie przez feministki głęboko
zakorzenionych, tradycyjnych stosunków pomiędzy płciami, zawartych
w scharakteryzowanych powyżej stereotypach płci, jest przez zwolenników
konserwatyzmu postrzegane jako sytuacja kryzysowa, która prowadzi do
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upadku moralności oraz destrukcji rodziny i społeczeństwa. Duchowni przeciwnicy owej „rewolucji genderowej” nawołują więc kobiety do wzmożonej
prokreacji, pomniejszają znaczenie samorealizacji kobiet w życiu zawodowym i, sami żyjąc w celibacie,21 oskarżają te kobiety, które wybierają bezdzietność, o łamanie praw natury. W zaistniałej sytuacji obrońcy struktur
i stosunków patriarchalnych jakby nie dostrzegają, że de facto to nie rodzina
jest zagrożona lecz sakramentalna, monogamiczna forma małżeństwa.
Ludzka rodzina ma głębokie korzenie biologiczne i jest o parę milionów lat
starsza od chrześcijaństwa. Rodzina ma się dobrze i nie grozi jej upadek,
a mniejsza dzietność rodzin jest przejawem narastającej odpowiedzialności
rodziców za los dzieci. Zmniejszająca się liczba dzieci w rodzinie zapewne
rzutuje – pośród innych, ważniejszych czynników – na zmniejszanie się liczby powołań do stanu duchownego, a więc osłabia instytucję Kościoła katolickiego. Ze względu na interesy Kościoła, optymalny stan demograficzny to
dużo rodzin wielodzietnych, rekompensujących bezdzietność wielkiej liczby
księży i zakonnic, żyjących w celibacie.
Obecnie istnieje wiele nurtów w obrębie feminizmu, które wykorzystując
wiedzę o „kulturowych opakowaniach płci”, czyli badania genderowe próbują korygować zastane stereotypy płci i pogłębiać wiedzę o tożsamości płciowej. Jeden z nich, tzw. feminizm różnicy, zmierza w kierunku eksponowania
różnic pomiędzy płciami podkreślając osobliwe predyspozycje poznawcze
kobiet oraz wyższą uczuciowość i awersję do dominacji, zarówno w stosunkach międzyludzkich, jak i w stosunku do przyrody. Feminizm różnicy jest
niestety zdominowany przez inne nurty, w obrębie których kobiety nie chcą
podkreślać swojej odrębności, lecz pragną ją przezwyciężyć poprzez niemal
całkowite upodobnienie się do mężczyzn. A to znaczy, że kobiety naśladując
mężczyzn domagają się dostępu do wszystkich stanowisk zarezerwowanych
dla mężczyzn, na przykład do służby w wojsku. Dotąd kobiety, z nielicznym
wyjątkami, nie brały udziału w działaniach wojennych, i niechby tak pozostało. Chodzi zresztą o to, żeby nie było wojen, taka jest zresztą tendencja
naszych czasów. Niechby więc kobiety szły częściej do polityki, bo wzmacniać jej pokojowy charakter.
PODSUMOWANIE

Od momentu gdy gatunek ludzki wstąpił na ciernistą drogę ewolucji kulturowej, walka o nasze przetrwanie toczy się nie tylko na poziomie genotypów i nie zależy tylko od tego, jakie geny będą transmitowane do następnego
pokolenia, lecz toczy się także na poziomie replikatorów kulturowych i zależy od tego, jakie memy, czyli jakie idee zwyciężą. Nie ma innego gatunku w
biosferze, który byłby w podobnej sytuacji.
—————————
21 W świetle współczesnej wiedzy o naturze życia nie ma zachowania bardziej antynaturalnego
aniżeli celibat.
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Powyżej przedstawiłam argumentację wskazującą na to, że przetrwanie
gatunku ludzkiego, czyli sukces naszych genów zależy między innymi od
reorganizacji i zwycięstwa dwóch konserwatywnych zespołów memów. Są
to: dowartościowanie biologicznych procesów życia i ochrona naturalnych
ekosystemów oraz związane z tym dowartościowanie stereotypu kobiecości
w konfrontacji ze stereotypem męskości. Oba konserwatywne zespoły idei
mają swoje źródło w metafizyce i bez reorganizacji nie wytrzymują konfrontacji z wiedzą na temat natury życia i na temat natury płci.
Okazuje się, że głównym źródłem społecznego zniewolenia kobiet nie są
biologiczne uwarunkowania płci, lecz mity kobiecości i męskości obecne
w danej kulturze, które podobnie jak wszystkie inne mity mogą się całkowicie rozmijać z rzeczywistością. Jednakże, dzięki osobliwości adaptacji kulturowej ludzie mają stosunkowo dużą swobodę w korygowaniu stereotypów
kulturowych. Dlatego w miarę jak zmieniają się historycznie realia ludzkiego
życia, wraz z nimi zmieniają się niektóre cechy różnicujące stereotypy płci
(na przykład kobiety przestają być potulne), a inne tracą swoje walory adaptacyjne (na przykład męska siła i agresja). Wbrew powszechnie akceptowanym poglądom wywodzącym się od Arystotelesa, to nie kobiety są drugą,
słabą płcią, okazuje się bowiem, że kobiecość to nie jest słabość. W momencie urodzin kobiety przynoszą na świat swoje zawiązki oocytów, które po
osiągnięciu dojrzałości płciowej wykorzystują w procesie miesiączkowania
do celów rozrodczych. Komórka jajowa jest starannie uformowana i zabezpieczona przed inwazją wirusów i bakterii, a plemniki muszą być w dobrej
kondycji, żeby w procesie zapłodnienia przełamać zabezpieczenia i przeniknąć do środka. Okazuje się, że to płeć męska, czyli posiadacze zdegenerowanego chromosomu Y przeżywają upadek, i to oni są ową drugą, słabą płcią
(więcej zawałów, krótsza średnia długość życia, drastyczny spadek jakości
spermy pod względem zawartości plemników). Wbrew Platonowi, istnieją
więc ważne racje po temu, żeby to kobiety dziękowały bogom za to, że nie
urodziły się mężczyznami. Być może w miarę jak istnienie mężczyzn będzie
zagrożone, role ulegną odwróceniu i pojawi się potrzeba otaczania szczególną opieką mężczyzn, czyli płci, której na obecnym etapie ewolucji grozi nie
tylko utrata dominującej roli w społeczeństwie, lecz także biologiczna zagłada. Następne stulecia mogą się okazać wiekiem kobiet i nikt nie potrafi
przewidzieć, co to może znaczyć. Wraz z zanikiem płci męskiej zanikłaby
również rywalizacja pomiędzy płciami, czyli niezwykle ważna podstawa więzi
międzyludzkich.
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PECULIARITY OF CULTURAL ADAPTATION. THE INSTANCE
OF FUNCTIONING OF GENDER STEREOTYPES
ABSTRACT

The peculiar character of cultural adaptation in relation to biological adaptation
consists in the fact that when the former adaptation has arisen the survival of the
human species depends not only on the transmission of genes, but also on memes,
i.e. the cultural replicators and their success in the anthroposphere. This paper
claims that the adaptative value of cultural reality is ambivalent, because culture
contains both true and false beliefs (memes) about both the dimensions of human
environment. This is caused by the fact that the mechanisms of cultural adaptation
on the level of memes are to some extent independent from the adaptation on the
level of genes and may have a negative effect on that level. The way in which memes
may influence genes has been presented through the relationship between metaphysics and gender stereotypes.
Keywords: cultural adaptation, biological adaptation, anthroposphere, cultural
replicators (mem).
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O BLOKU “FILOZOFIA W UCZELNI TECHNICZNEJ”
WPROWADZENIE

Nauki humanistyczne z trudem znajdują miejsce w nowych programach
zarządzania nauką. Programy te mają na celu osiąganie wymiernych efektów, planowanie działalności badawczej, efektywne wydawanie publicznych
środków na naukę. Tymczasem humanistyczna refleksja nie produkuje wiedzy w taki sam sposób, jak czynią to nauki przyrodnicze, techniczne, czy
matematyczne. Oddziaływanie humanistów nie realizuje się poprzez wymierną informację, lecz poprzez idee, postawy i style życia. Humanistyka nie
przynosi natychmiastowych efektów; jej koncepcje potrzebują więcej czasu,
aby zadomowić się w języku i kulturze. Filarem humanistyki była dotąd filozofia, a jedną z najważniejszych dziedzin jej oddziaływania – sądy i odczucia
normatywne. Filozofia poszukiwała i proponowała normy ludzkiego poznania i działania, doświadczenia etycznego i doznań estetycznych. Dążyła do
opisu świata we wszystkich aspektach, do całościowej prawdy. To dążenie
wiązano nieodłączne z kształtowaniem i doskonaleniem poznającego podmiotu.
Czy to główne zadanie filozofii jest wciąż aktualne? Czym różni się filozofia od nauki? Czy konflikt dwóch postaci myślenia: metody naukowej – wymagającej „bezstronnego” obserwatora oraz filozoficznych procedur odwołujących się miedzy innymi do czysto subiektywnej ludzkiej zdolności, jaką jest
intuicja – jest nieusuwalny? Czy filozofia w ogóle jest potrzebna w uczelni
technicznej? Jeśli tak, jak należy jej uczyć?
W Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, w dniu 5 czerwca 2013, odbyła się konferencja naukowa poświęcona sytuacji filozofii w uczelni technicznej i potrzebie nauczania filozofii
w tego typu uczelniach. Konferencja „Filozofia w uczelni technicznej” dała
—————————
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jasny obraz aktualnej sytuacji filozofii wśród innych nauk, nie tylko w uczelni technicznej. Nasunęła szereg pytań, włącznie z pytaniem o trafność obecnego modelu kształcenia. W bloku zamieszone są zmodyfikowane wersje
referatów prezentowanych na tej konferencji.

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 2, 2014

Robert Piłat1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

FILOZOFIA I UNIWERSYTET TECHNICZNY
STRESZCZENIE

W tej wypowiedzi, poświęconej relacji pomiędzy humanistyką (filozofią w szczególności) i uczelnią techniczną analizuję paradoks, który powstaje przy jednoczesnej
akceptacji czterech twierdzeń: (1) politechniki coraz wyraźniej wykazują aspiracje
uniwersyteckie i nabywają cech uniwersytetu; (2) nieodłączną częścią klasycznego
uniwersytetu są nauki społeczne i humanistyczne, w tym filozofia; (3) na całym
świecie odnotowuje się głęboki kryzys klasycznego uniwersytetu oraz zanik legitymizacji społecznej dla życia poświęconego badaniom humanistycznym; (4) to właśnie
mentalność i cywilizacja techniczna jest odpowiedzialna za ten kryzys. Staram się
usunąć ten paradoks przez wykazanie fałszywości stwierdzenia (4). W konkluzji
stwierdzam nie tyle odwrót od humanistyki, co nihilistyczną tendencję obecną
w stosunku nowoczesnych społeczeństw do wiedzy w ogóle.
Słowa kluczowe: politechnika, uniwersytet, filozofia, cywilizacja techniczna.

Niemało wyższych szkół technicznych na świecie przybrało nazwę uniwersytetów technicznych. Chociaż w Polsce pozostaje w użyciu nazwa „politechnika”, to i nasze szkoły techniczne starają się obecnie oferować szeroki
zakres wykształcenia, wykraczający poza tradycyjne dyscypliny techniczne.
Tym samym politechniki wychodzą z bezpiecznego schronienia technicznej
wiedzy i muszą podjąć wraz z uniwersytetami refleksję nad miejscem wiedzy
humanistycznej i społecznej w całości wykształcenia przyszłych inżynierów,
a także nad ogólnymi kompetencjami kulturowymi absolwentów politechnik. Uniwersytet tym różni się od wyższych szkół zawodowych, że wiedzę
i umiejętności w danej dziedzinie przekazuje w szerokim kontekście dążenia
człowieka do prawdy, która z kolei ma rodzić mądrość w kształtowaniu siebie i własnego świata. Deklaracja bezinteresownego dążenia do obiektywnej
prawdy była aktem założycielskim uniwersytetu. Uniwersytet jest miejscem
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radykalnej refleksji, to znaczy takiej, która zdobywając wiedzę o świecie jednocześnie zadaje pytanie o podmiot tej wiedzy.
Tej misji uniwersytetu nie da się zrealizować bez humanistyki i filozofii
w szczególności, ponieważ zarówno prawda, jak inne wartości leżące w horyzoncie technicznego wykształcenia sięgają do pojęciowego ujęcia wartości,
do rozumienia kondycji człowieka, refleksji nad historią i kulturą. Lecz na
uniwersytecką drogę wchodzą politechniki w „czasie marnym”, kiedy nie
wiemy, jaka będzie przyszłość uniwersytetów. Są one w kryzysie i wielu
sądzi, że go nie przetrwają. Zachodzi osobliwy paradoks, wyrażający się
w następujących krokach myślowych, z których pierwszy i ostatni tworzą
sprzeczność:
1. Uczelnie techniczne aspirują do uniwersyteckich wymiarów kształcenia, zaś projekty z dziedziny techniki w coraz większej mierze włączają refleksję nad ludzką kondycją, świadomość estetyczną, społeczną, ekologiczną.
2. Nieodłączną częścią wykształcenia uniwersyteckiego jest humanistyka,
a w szczególności filozofia.
3. Humanistyka, a najbardziej może filozofia, traci legitymizację społeczną jako dziedzina obejmująca wszystkie inne poznawcze i praktyczne
działania człowieka (lingua franca wykształconego człowieka), co z kolei
prowadzi do kryzysu idei uniwersytetu;
4. Za ten kryzys obwiniana jest właśnie technika, rozumiana jako ogólna
postawa wobec świata.
W dalszej części artykułu zastanowię się nad tym osobliwym paradoksem.
W celu jego usunięcia trzeba unieważnić jeden z wymienionych kroków myślowych. Unieważnienie pierwszego twierdzenia wymagałoby postawienia
i uzasadnienia zarzutu, że uniwersyteckie, a tym samym humanistyczne
aspiracje uczelni technicznych są oparte na iluzji – w istocie żadna humanizacja techniki nie ma miejsca. Unieważnienie kroku drugiego polegałoby na
przedefiniowaniu uniwersytetu, czyli na porzuceniu przekonania, że artes
liberales stanowią jego trzon i że uniwersytet jest środowiskiem samokształtowania podmiotu tej wiedzy. Podważenie kroku trzeciego odpowiadałoby z
kolei pewnemu konserwatywnemu duchowi w filozofii, który obecny rozwój
kultury odbiera jako upadek i głosi potrzebę powrotu do klasycznych wzorców; nie wierzy się tu w delegitymizację refleksji, ponieważ uznaje się, że
żaden dyskurs publiczny nie jest w stanie naruszyć autonomii dążenia do
prawdy; można jedynie mówić o barbaryzacji współczesnej kultury, która
jest procesem przykrym, lecz odwracalnym. Czwarty krok zakłada z kolei, że
klasyczna filozoficzna krytyka techniki i rozumu instrumentalnego jest poprawna. Jeśli nie jest poprawna, należałoby tego kroku zaniechać.
Zacznijmy od tego, że trudno unieważnić krok pierwszy. Działalność
techniczna w swych najbardziej imponujących przejawach nie jest biegłością
w procedurach, lecz dziełem inwencji i wizji. Bez nich nie powstałyby najważniejsze osiągnięcia techniczne, które podziwiamy nie tylko z powodu po-
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żytków, które niosą, lecz z powodu geniuszu ich twórców. Dlatego zrozumiałe jest, że uczelnie techniczne interesują się kształtowaniem owych wizji
i inwencji, które może posiadać tylko człowiek o rozległej kulturze. Drugi
krok jest w dużej mierze kwestią definicji. Uniwersytety powstały jako zrzeszenia ludzi pragnących prowadzić pewien sposób życia, a nie jako instytucje
usługowe (choć oczywiście pożytki społeczne z istnienia uniwersytetów są
wielkie). Ta istota uniwersytetu została skodyfikowana w tzw. humboldtowskim modelu uniwersytetu – jej najlepszym wyrazem jest stuletni już tekst
Kazimierza Twardowskiego o godności uniwersytetu. Nawet jeśli wielu sądzi
dziś, że humboldtowski model uniwersytetu się zestarzał, to jednak innego
uniwersytetu nie mamy – jeśli zaniecha on swoich tradycyjnych ideałów, nie
będzie mu po prostu przysługiwać nazwa „uniwersytet”.
Bliższego zastanowienia wymagają natomiast kroki trzeci i czwarty,
o których mówią następne paragrafy.
LEGITYMIZACJA HUMANISTYKI

W czasach kryzysów wspomina się często „złoty wiek”. Tak robią również
dzisiaj humaniści, którzy źle czują się w obecnym systemie zarządzania nauką. Naukometria, wymaganie aktywności wyrażanej obiektywnymi miarami sukcesu nie są wprawdzie logicznie sprzeczne z bezinteresownym dążeniem do prawdy, lecz w praktyce mają tendencję do wypierania istotnych
kryteriów i motywacji właściwych humanistyce. Mówi się więc, że nastawiona na efektywność cywilizacja ekonomiczno-techniczna marginalizuje humanistykę i wspomina się czasy kiedy to humanistyka, a filozofia w szczególności odzwierciedlały istotę wysiłków poznawczych człowieka i stanowiły
centrum uniwersytetu. Sugeruje się, że dawniejszy porządek intelektualny
był lepszy i nikt nie kwestionował fundamentalnej potrzeby zdobycia najogólniejszej pojęciowej wiedzy o świecie po to, by mądrze angażować się w
poszczególne przedsięwzięcia cywilizacyjne i kulturowe. Humanistyka była
zarazem źródłem wzorców i narracji, miejscem dociekań oświetlających
ludzkie praktyki przez formułowanie i usuwanie problemów pojęciowych.
Lecz wspominanie dawnych czasów w chwili kryzysu jest, jak wiadomo,
zwodnicze. Nie jest prawdą, że społeczny udział w kulturze humanistycznej
jest dziś mniejszy niż dawniej. Wręcz przeciwnie, masowe szkolnictwo uczyniło go znacznie większym. Problem leży nie w liczbach, lecz w systemie społecznej legitymizacji.
Zajmowanie się pojęciowymi dociekaniami nie da się usprawiedliwić
demonstratywnie – nie ma żadnego widzialnego dowodu, że ludzie są szczęśliwsi, problemy społeczne częściej rozwiązywane, a cywilizacja rozwija się
mądrzej pod wpływem wzmożonej refleksji humanistycznej. Jeśli jest w tej
sprawie jakiś argument, to pojawia się wraz z refleksyjnym zaangażowaniem, a nie wcześniej nż ono, jako jego racja. Dlatego kluczowa dla legitymi-
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zacji humanistyki jest pewnego rodzaju wola. Niełatwo zrozumieć jej źródła,
czyli ją samą objąć refleksją. Jest to jednak konieczne w sytuacji, gdy czuje
się, że źródła te wysychają. Nawet jeśli to pesymistyczne odczucie jest mylne,
potrzebna jest refleksja, by tę pomyłkę stwierdzić.
Choć kultura humanistyczna była dawniej dostępna nielicznym, to wydaje się, że owa wola radykalnej refleksji nastawionej na analizy pojęciowe,
kreowanie wzorców życia i rozumienie kultury otrzymywała duże wsparcie.
Przez stulecia europejskiej kultury uzasadnienia i motywacji do studiów
humanistycznych dostarczała religia. Później źródłem humanistyki (tu
udział filozofii był szczególnie duży) była krytyka społeczna i wysiłek tworzenia podstaw aksjologicznych nowoczesnych wspólnot politycznych i prawa.
Ma się dziś wrażenie, że tradycyjne źródła legitymizacji radykalnej refleksji słabną. W ślad za tym idzie kryzys uniwersytetu, przestaje on bowiem wyrażać wartości wspólne, a zaczyna funkcjonować po prostu jako instytucja
wśród innych instytucji i jako subkultura w obrębie szerszej kultury. Spór o
naukę i uniwersytet coraz częściej staje się sporem politycznym pomiędzy
grupami interesów. To ten spór wielu osobom wydaje się kluczowy. Sprowadza się go do kwestii finansowania nauki, maskując w ten sposób problem
istotniejszy, związany ze społeczną legitymizacją. Nie brak głosów mówiących, że obecnego kryzysu legitymizacji uniwersytet nie przetrwa i że działalność poznawcza zostanie nieuchronnie i bez reszty włączona w obieg ekonomiczny, jako specjalna usługa funkcjonująca na rynku. Twierdzi się, że
społeczne przyzwolenie na wybór życia poświęconego wiedzy może zostać
wycofane – skrajni pesymiści twierdzą, że to już się stało. Ci zaś, którzy należą do uniwersyteckiej wspólnoty i nauczyli się powtarzać za Arystotelesem,
że „człowiek z natury pragnie poznawać”, nie chcą uwierzyć w ten stan rzeczy i zapewne nie uwierzyliby weń nawet gdyby ten proces już się dokonał.
Zresztą trudno uwierzyć w prawdziwość takiej diagnozy, kiedy widzi się
obfitość doskonałej twórczości humanistycznej, a w tym wyrafinowaną jakość współczesnej filozofii. Wydaje się, że zachodzą dwa niezależne procesy
odpowiedzialne za te niezgodne wzajemnie spostrzeżenia. Jeden przebiega
we wnętrzu uniwersytetu, który to mobilizuje swoje najlepsze zasoby i w obliczu kryzysu jeszcze bardziej – z jeszcze ostrzejszą świadomością − żyje swoją misją. Drugi przebiega na zewnątrz, w dziedzinie społecznej legitymizacji.
Te dwa procesy są przeciwstawne. Obecnie w Polsce cechuje je jeszcze
względna równowaga. Lecz jest ona bardzo delikatna. Zasoby uniwersytetu
jako autonomicznej wspólnoty ożywają dzięki dopływowi młodych ludzi o
bezinteresownym podejściu do wiedzy. Dla tego podejścia czerpią oni wzory
z wielu niewyschłych jeszcze źródeł kulturowych. Lecz kolejne reformy
szkolnictwa niższego przyczyniły się do pragmatyzacji wiedzy, przynajmniej
od poziomu szkoły średniej. Proces ten zaczyna dawać skutki w nastawieniu
studentów. Równowaga pomiędzy odnawianiem się wspólnoty uniwersyteckiej a jej atrofią płynącą z zewnętrznych nacisków niebezpiecznie zbliża się
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do załamania. Nie posiadamy dobrych ilościowych mierników tego zjawiska.
Sądy na ten temat pozostają w dużej mierze sprawą wyczucia. Uważam jednak, że należy o tych kwestiach myśleć w kategoriach równowagi opozycyjnych tendencji, nie zaś w kategoriach dysjunkcji.
Uniwersytet, jak powiedziałem, jest miejscem radykalnej refleksji, która
czerpiąc z badań rzeczywistości kształtuje człowieka, występującego jako
podmiot tej wiedzy. Lecz skupienie się na samej tylko wiedzy jest już zdaniem niektórych krytyków przejawem intelektualizacji stosunku człowieka
do samego siebie,. Uniwersytet humbodtowski jest również oskarżony o te
tendencję. Prowadzi ona, zdaniem krytyków, do zniekształcenia pierwotnej i
naturalnej idei troski o samego siebie. Ten praktyczny wymiar refleksji –
kształcenie emocjonalności, wyrabianie nawyków i cnót zostały podporządkowane ideałowi prawdy o samym sobie. W wydanej w roku 1997 monografii
Return to Self-Knowledge2 Donald Verene opisuje ten proces jako zainicjowany kartezjańskim przełomem filozoficznym i powstaniem nowożytnej
nauki. Jak to bywa w wielu innych dziedzinach, zarodki upadku dają się wypatrzeć już w chwili gdy to, co ma później upaść nie doszło nawet jeszcze do
swego rozkwitu.
Refleksja zmieniła swój sens, ujawniając nie tyle podmiot w świecie jego
własnych czynów i procesów w świecie, co pewną prawdę o tym podmiocie.
Intelektualizacja, a potem unaukowienie refleksji doprowadziło, zdaniem
Verene’a do zaniku spekulacji, którego to słowa używa on nie w rozpowszechnionym dziś pejoratywnym sensie, lecz w sensie myślenia, które
umieszcza w świecie sam podmiot, pokazuje świat mający również atrybuty
tego, kto zamieszkuje w nim i go poznaje. Konsekwencją wyparcia spekulacji
i triumfem kartezjańskiego człowieka było zdaniem Verene'a zniknięcie
międzyludzkiego świata, a w konsekwencji osamotnienie człowieka. To bowiem, co istotnie ludzkie, da się w kartezjańskiej perspektywie odkryć tylko
w radykalnej indywidualnej refleksji. Tylko w tej sferze możemy bowiem
zabiegać o pożądaną jasność i precyzję. Obcowanie z innymi zaburza tę konstrukcję poznawczą, opiera się bowiem na emocjach i konwencjach, które
trudno analizować, a tym bardziej uzasadnić. Verene odwołuje się tu do
znanych zjawisk współczesnej cywilizacji, kiedy to wciąż wzmacniane systemy wewnętrznej, refleksyjnej tożsamości niszczą naturalne ludzkie wspólnoty – nie potrafimy znaleźć głębokiego, trwałego uzasadnienia naszych relacji
z innymi.
Verene, dla którego punktem odniesienia jest dzieło włoskiego filozofa
z przełomu XVII i XVIII wieku Giambattisty Vico, przytacza znaczący epizod
z jego życia. Vico wyjechał na kilka lat z Neapolu, a kiedy powrócił do miasta, „zastał w intelektualnych kręgach samych kartezjanistów”. Tę zmianę
2 D. Ph. Verene, Philosophy and the Return to Self-Knowledge, Yale University Press, New Haven
1997.
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odczuł jako najazd barbarzyńców. Słuchając tej anegdoty, łatwo popaść
w konfuzję. Na jakiej podstawie można mówić o barbarzyństwie filozofii
Kartezjusza, który z taką inwencją i determinacją powiązał filozofię i naukę,
bezkompromisowo dążąc do prawdy? Otóż, zdaniem Verene'a, powodem tak
silnego i negatywnego doznania u Vico było to, że refleksyjna metoda, za
pomocą której miało się w nowym paradygmacie poznawać samych siebie,
jest teorią bez troski. Monografia Verene'a zawiera w tej kwestii osobliwy,
lecz godny uwagi argument ad hominem: analizę osobowości samego Kartezjusza. Słabe osadzenie w bezpośredniej ludzkiej wspólnocie, lęk przed światem (niebezpodstawny, zważywszy wiszące nad nim przez znaczną część
życia oskarżenie o nieprawomyślność), przyjęcie postawy obserwatora pokazują, że instynktownie rozumiał konsekwencje nowej nauki. Tam jednak,
gdzie jego zwolennicy widzieliby heroiczne skupienie na prawdzie, Vico widział barbarzyństwo, czyli wdarcie się w subtelną tkankę życia pomiędzy
ludźmi – tkankę obyczajów, mowy i tego, co Cyceron nazwał decorum.
Podsumowując: Należy, jak sądzę utrzymać trzeci krok prowadzący
do paradoksu. W istocie mamy do czynienia z poważną zmianą w zakresie
legitymizacji humanistyki. Ma ona stać na straży refleksyjnego podmiotu,
lecz pod wpływem nauki pojęcie refleksji doznało głębokiej przemiany. Refleksyjne zwrócenie się ku samemu sobie nie przypomina już troski o siebie
ani dbałości o jakość życia wśród ludzi, lecz upodobnia się do wyrywania
tajemnic przyrodzie, zdobywania prawdy o sobie. Nie dziwi więc, że obecnie
raczej odkrycia medycyny, biologii, czy nawet fizyki przedstawia się – szczególnie w pracach popularyzatorskich – jako zdobywanie istotnej wiedzy
o człowieku. Spekulacja przestała pełnić tę funkcję. Tym samym wola społeczna podtrzymująca dawny ideał życia refleksyjnego nie ma dość intelektualnego wsparcia. Wciąż ożywa wprawdzie w kolejnych pokoleniach, lecz
raczej silą marzenia niż umocowanego w kulturze przekonania. Cały ten proces uważany jest przez niektórych filozofów – jak Donald Verene – za
destrukcyjny.
TECHNIKA I REFLEKSJA

Czas przemyśleć czwarty krok prowadzący do paradoksu. W jaki sposób
technika włącza się w proces osłabienia legitymizacji radykalnej refleksji nastawionej na rozumienie i kształtowanie podmiotu w świecie ludzkim
i międzyludzkim – świecie, o którym od początku zakłada się, że zamieszkują go osoby i że własności związane z tą obecnością nie dadzą się zredukować
do własności materialnego świata.
Na temat relacji techniki do kultury, obejmującej zarówno wysiłki samopoznania, jak i kształtowanie osób i wspólnot powiedziano wiele, między
innymi w nawiązaniu do krytyki Martina Heideggera. Verene też idzie tym
tropem. Technika jest dla niego triumfem kartezjańskiej metodyki, która jest
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ogólnym schematem postępowania w stosunku do tego, co przedmiotowe.
Lecz technika nie obejmuje podmiotu. Po pierwsze, podmiot nie wchodzi
w skład operacji technicznych, po drugie, niejasna jest relacja pomiędzy zastosowaniami techniki i dobrem ludzi rozumianych jako działające wrażliwe,
komunikujące się z innymi podmioty. Dość już napisano o alienujących
i pseudo-uszczęśliwiających działaniach cywilizacji technicznej. Nie ma potrzeby powtarzać tych diagnoz. Do obecnych celów wystarczy tylko zwięzła
uwaga: W świecie technicznym człowiek realizuje swoje pojedyncze aspiracje, lecz ich stosunek do ogólnej ambicji kierowania sobą pozostaje niejasny.
Zyskujemy jakieś dobro, lecz nie potrafimy go umieścić w sferze samowiedzy, jako środka pokierowania samym sobą. Uzasadnienia pożytków płynących z techniki same są natury technicznej; technika pozwala bowiem na
osiąganie tego, co zostało wyznaczone jako techniczny cel. Nie potrafi stworzyć powodów, dla których ludzie stawiają sobie te cele. Cele leżą w pewnym
sensie poza techniką i dlatego tak trudno ją z punktu widzenia tych celów
krytykować. Typowy ton dyskusji o technice jest dziś taki, że technika sama
w sobie nie jest ani zła, ani dobra – ważne jest tylko to, jak posłuży się nią
człowiek. Zatem technika jako taka jest całkowicie odporna na krytykę.
Można z nutą przesady powiedzieć, że nawet gdyby ktoś zbudował nową,
jeszcze okrutniejszą niż dotychczasowe maszynę do tortur, nie mógłby być za
to zganiony, można by potępić tylko tego, kto tej maszyny użył. Można powiedzieć, że odporność na krytykę jest istotną cechą techniki, powstałą przez
odizolowanie się techniki od ludzkiego świata. A może lepiej byłoby powiedzieć, że przez technikę ludzki podmiot odrywa się od samego siebie – jego
część zagospodarowana przez technikę odrywa się od istotnego bycia sobą,
które nie może już znaleźć wyrazu. W coraz większej mierze podmiot rozpisany jest na techniki medyczne, polityczne, psychologiczne – wszystkie ujęte
w duchu efektywności, zrozumiałym tylko jako część języka techniki.
Dobrym przykładem swoistej „immunizacji” techniki jest socjologiczna
analiza przedstawiona przez Ulricha Becka w jego głośnej książce Społeczeństwo ryzyka.3 Teza niemieckiego socjologa jest jasna: Technika wytwarza
ryzyko w tym stopniu, że stopniowo zaczyna przeważać nad źródłami ryzyka
w przyrodzie. Nic jednak nie można na to poradzić. W takim właśnie świecie
żyjemy i powinniśmy nauczyć się w nim żyć racjonalnie, to znaczy wypracować reguły odpowiednie dla społeczeństwa ryzyka. Widzimy, że w diagnozie
Becka jedyną egzemplifikacją człowieka jest podmiot zdefiniowany przez
technikę. On sam ma być lekarstwem na problemy, które sam wytwarza. Cała koncepcja Becka jest aporetyczna, lecz co jeszcze istotniejsze, opiera się on
na przemożnym poczuciu konieczności całego procesu. To poczucie konieczności jest, moim zdaniem, efektem zastosowania technicznego opisu do
3 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
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problemów stwarzanych przez technikę. Wszystko wygląda wówczas tak,
jakby działo się mechanicznie i z konieczności. A w konsekwencji również
określenie samych siebie – jako obywateli społeczeństwa ryzyka wydaje się
nieuchronne.
Tymczasem w omówionej wcześniej koncepcji Verene'a żaden z procesów
nie determinuje z koniecznością samookreślenia się człowieka. Wszystkie
wspomniane wcześniej praktyczne rejestry samopoznania są wciąż dostępne, nawet jeśli nie są dominujące. Filozofia – powiada Verene – powinna na
powrót nawiązać do świata danego w poezji i micie, jest to bowiem świat zaludniony, pełen idei i wartości, na które można się kierować, pełen wartości
podsuwających człowiekowi wybory, pełen ryzyka, które przynosi wygrane
i straty. Samowiedza jest zdobyciem orientacji w takim właśnie świecie.
W podobnym duchu wypowiadał się po II wojnie światowej Karl Jaspers,
mówiąc o konieczności odbudowania gotowości do refleksji.
Amán Rosales Rodriguez w swojej ostatniej książce4 nakreślił panoramę
stanowisk filozoficznych w kwestii relacji pomiędzy techniką i samookreśleniem się człowieka. Autor poszukuje wyważonego stanowiska w kwestii
techniki, stanowiska leżącego pomiędzy apokaliptycznymi wizjami pochłonięcia istoty człowieka przez techniczną przedmiotowość, a przesadnym optymizmem opartym na założeniu, że zawsze znajdą się techniczne środki
usuwania problemów stwarzanych przez samą technikę. W swoich rozważaniach Rodriquez odwołuje się między innymi do koncepcji Karla Löwitha,
Friedricha Rappa, Hansa Jonasa i Hansa Freyera. Autor broni tezy, że pomimo uwikłania w procesy historyczne i kulturowe technologia jest w rozwoju człowieczeństwa czynnikiem autonomicznym. Inaczej mówiąc, jest
pewna wewnętrzna logika rozwoju technicznego, która nie jest zależna od
przekonań, idei, wartości i innych kulturowych czynników. Lecz z drugiej
strony rozwój ten i jego skutki same nie są zdeterminowane; w rozważaniach
o technice wiele zjawisk należy uznać za przygodne i nieprzewidywalne
skutki ludzkich działań. Z tego punktu widzenia Rodriguez sceptycznie podchodzi do całościowych krytyk techniki, wiążących ją silnie z kulturowym
nihilizmem i rozumem instrumentalnym. Dostrzega te związki, lecz uważa,
że ich eksponowanie nie pomaga w wypracowaniu odpowiedzialnego stosunku do techniki we współczesnej cywilizacji.
Według Löwitha w dziejach Zachodu mamy do czynienia z pewną dialektyką, zgodnie z którą człowiek zmierza do zanegowania swych związków
z przyrodą, co ma jego zdaniem nihilistyczne konsekwencje.5 Pogląd ten
kontrastuje z filozofią Jonasa, który związał dominację techniki z duchem
gnostycyzmu i tendencją do panowania nad światem. Ukrytym założeniem
jest tu przekonanie o złu świata, z którego istota ludzka ma się dopiero
4 A. R. Rodriguez, Filosofía de la technologia. Accion humana y contingencia historica, San
Pablo, Bogota 2010.
5 Ibidem, s. 17.
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wydobyć (wola i pragnienie są tu eksponowane jako główne motory ludzkiego działania).6 Pozytywną stroną filozofii Jonasa jest postulat rozwijania
nowej filozoficznej biologii i opartej na niej bioetyki. Jonas widzi też konieczność rozwijania metafizyki tego, co skończone, czyli metafizyki
uwzględniającej przygodność i skierowanej przeciwko deterministycznemu
fatalizmowi obecnemu w filozofii techniki. Filozoficzną podbudową tego poglądu jest koncepcja Arnolda Gehlena o„kompensacyjnej” charakterystyce
ludzkiego bytu oraz antropologia Odona Marquarda, z ideami skończoności
człowieka i metafizyki tego, co skończone.7 Ma ona być szansą na zbudowanie nowego pojęcia odpowiedzialności, która w metafizyce nieskończoności
miała tendencję do popadania we wspomniane wcześniej skrajności: fatalistyczny pesymizm versus beztroski optymizm. W projekcie tym przywołane
są niektóre elementy filozofii Heideggera, na przykład pojęcie troski, przeciwstawiane uprzedmiotowieniu. Lecz Jonas występuje ostatecznie jako krytyk Heideggera, zarzucający jego filozofii „immanentyzm”, co razem z całym
egzystencjalizmem sytuuje ją po stronie zachodniego nihilizmu. Pogląd ten
zawiera według Rodrigueza element utopizmu: postulat powrotu do tradycyjnych wartości wobec jednoznacznego i nieuchronnego zagrożenia człowieczeństwa przez techniczne podejście do rzeczywistości. Inaczej mówiąc
filozofowie, według których technika implikuje nihilizm, alienację człowieka
i inne negatywne konsekwencje, nie dostrzegają różnych możliwości zawartych w samym rozwoju technicznym.
Tego rodzaju koncepcji, jak już wspomniałem, przeciwstawiają się koncepcje upodabniające rozwój techniki do procesu przyrodniczego, na przykład koncepcja Freyera.8 Według tego filozofa rozwój cywilizacji polega na
powstawaniu systemów wtórnych, czy może lepiej, wyższego rzędu, nabudowanych na postępie technicznym i determinujących dalszy rozwój ludzkości.9 Z takim podejściem polemizuje z kolei Rapp (któremu sekunduje Rodriguez): nie należy spieszyć się ze wskazywaniem metafizycznych źródeł
problemów, jakie zrodziła cywilizacja techniczna. Mamy tu do czynienia bardziej z przygodnością niż z metafizyczno-antropologiczną „skazą” i jej nieuchronnymi skutkami.
Ślady tych wszystkich pojęć i koncepcji można znaleźć nie tylko na kartach książek filozoficznych. Jak interesująco pokazuje Rodriguez, odzwierciedlają się one w tekstach deklaracji ONZ i innych umów międzynarodowych, a także standardach badań i wdrożeń technicznych.
Czy na tle tej XX-wiecznej dyskusji, zainicjowanej przez krytykę techniki
przeprowadzoną przez Heideggera jaśniej jawi się zależność między techniką
i słabnącą legitymizacją humanistyki w kulturze? I tak, i nie. Z jednej strony,
Ibidem, s. 105–109.
Ibidem, s. 146.
8 Ibidem, s. 41.
9 Ibidem, s. 45 n.
6
7
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dzięki przypomnianej tu za Rodriguezem dyskusji rozumiemy metafizyczne
założenia techniki oraz zyskujemy pewien program, polegający na ograniczeniu horyzontu, skupieniu się na przygodnej rzeczywistości. Opozycje
przestają być wówczas sprzecznościami, nie ma też niebezpieczeństwa całkowitej anihilacji refleksyjnego podmiotu w nieskończonym rozwoju techniki. W przygodnym świecie, paradoksalnie, jest więcej miejsca na podmiot –
nie mieści się on w dialektyce nihilizmu i utopizmu, lecz nabiera normalnych rozmiarów, które pozwalają mu na normalną – to znaczy ograniczoną
co do mocy i trwania odpowiedzialność za swoje czyny. Lecz z drugiej strony,
nie jest wcale jasna zależność między tymi metafizycznymi założeniami
a wolą podtrzymywania pewnego modelu życia opartego na refleksji. Czy
z założeń metafizyki nieskończoności miałby wynikać automatycznie sceptycyzm co do misji refleksji? Czy sprzeczności techniki są rzeczywiście przyczyną upadku tego, co wcześniej nazwałem systemem legitymizacji humanistyki, a tym samym jej szczególnego miejsca w obrębie uniwersytetu? Pozytywna odpowiedź na te pytania nie wynika logicznie z przedstawionych tu
rozważań. A jeśli tak, to nie w technice czy cywilizacji technicznej trzeba
szukać przyczyn zjawisk, które zmieniają status humanistyki i uniwersytetu
w dzisiejszym społeczeństwie.
Nie sądzę również, by należało ich szukać po stronie procesów myślowych, czy koncepcji filozoficznych. Jest charakterystyczne dla filozofów podejmujących dyskusję na temat współczesnych zjawisk w kulturze i społeczeństwie, że bieg zdarzeń zrównują z biegiem rozumowania, przypisanego
na ogół nieokreślonemu, zbiorowemu podmiotowi, i w miejsce powodów
i przyczyn podstawiają przesłanki. Gdzieś u podstaw analizowanych zjawisk
wykrywają błąd czy przesunięcie myślowe, które wypacza poznanie, a w ślad
za nim indywidualne postawy i instytucje. Czasem, i tylko czasem strategia
ta prowadzi do celnych wyjaśnień. Lecz sądzę, że na ogół w tego rodzaju
dyskusjach nie docenia się nagiej rzeczywistości barbarzyństwa, które nie
opiera się na żadnych przesłankach, lecz na tym właśnie, że nie podejmuje
się żadnego zobowiązania związanego z myślami i stanami poznawczymi.
Narzędziem barbarzyństwa jest polityka, choć nie zachodzi zależność odwrotna – nie jest tak, że to polityka wytwarza barbarzyństwo. Istnieje też
polityka oświecona. Lecz pragnienie, by humanistyczne i społeczne aspiracje
szkół technicznych zapełniły próżnię po uniwersytetach, czyniłoby same te
aspiracje pustymi, byłoby więc dziełem polityki nieoświeconej, Rozwiązanie
paradoksu, który na początku zarysowałem, nie leży na płaszczyźnie rozumowania. Nie polega na poprawieniu błędu, lecz na dostrzeżeniu, że istotny
czynnik leży poza płaszczyzną tamtego paradoksalnego rozumowania.
W tym przypadku chodzi o wyparcie woli społecznej legitymizującej humanistykę i uniwersytet przez czystą wolę mocy i władzy, sięgającą chętnie,
choć tylko instrumentalnie, do języka ekonomicznego. W związku z tym
przetrwanie uniwersytetów, a w tym uniwersytetów technicznych, zależy od
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aktu politycznego, na nowo definiującego tożsamość wspólnoty przez odwołanie do wiedzy. Zbliżone do tego postulatu hasła programów europejskich,
w których mówi się o społeczeństwie opartym na wiedzy pozostaną tylko
retoryką, dopóki taki akt się nie dokona. Nie widzę wprawdzie oznak, by
miała się dokonać w najbliższej przyszłości, lecz może pewną pomocą byłaby
niezafałszowana, jasna świadomość, że po drugiej strony projektu klasycznego uniwersytetu stoi wcale nie cywilizacja techniczna ani nie rynki ekonomiczne, lecz barbarzyństwo wykorzystujące techniczne i ekonomiczne narzędzia.

PHILOSOPHY AND THE TECHNICAL UNIVERSITY
ABSTRACT

In this report, devoted to the relation between the humanities (especially philosophy) and technical high schools, I analyse the paradox emerging when four
claims are accepted: (1) technical high schools demonstrate more and more clearly
university aspirations and get properties of the university; (2) the humanities and
social sciences are an inherent part of the classical university; (3) in all the world
a deep crisis of the classical university occurs; also the social legitimization of the life
disinterestingly concentrated on knowledge disappears; (4) the technical mentality
and the technical civilization are responsible for this crisis. It is easily seen that the
last claim is contradictory to the first one. I try to indicate the sources of this paradox by demonstrating the falsity of claim (4). In conclusion, I maintain a real nihilistic tendency present in the attitude of modern societies toward knowledge.
Keywords: technical high school, university, philosophy, technical civilization.
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O MOŻLIWYCH KIERUNKACH NAUCZANIA FILOZOFII
STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą odpowiedzi na postulaty wprowadzone w Krajowych Ramach
Kwalifikacji, wymagające by programy nauczania na poziomie wyższym kształtowały
„zdolności do autonomicznego i odpowiedzialnego działania”. Autor rozważa przydatność różnych kierunków nauczania filozofii do tego celu, dochodząc do wniosku,
że największe szanse na jego osiągnięcie ma nauczanie krytycznego myślenia w wersji wzorowanej na dociekaniach filozoficznych Wittgensteina. Program tak rozumianego nauczania nie sprowadza się do logicznej analizy argumentacji i obejmuje między innymi problematykę wieloznaczności pojęć i wynikających z niej sporów werbalnych, a także umiejętność unikania trudności wynikających z niedostrzegania
różnic między rozmaitymi sposobami użycia języka. Nauczanie myślenia krytycznego na poziomie zaawansowanym dotyczyć mogłoby natomiast problematyki prawdy:
zróżnicowania kryteriów uznawania prawdziwości zdań, umiejętności odróżniania
wypowiedzi empirycznych i gramatycznych oraz porównawczej roli wzorców w praktyce badawczej różnych dziedzin nauki.
Słowa kluczowe: nauczanie filozofii, myślenie krytyczne, Wittgenstein

PROBLEM

Jeśli kierunki i sposoby nauczania filozofii ściśle wiążą się z rozumieniem
jej celów, możliwości i rzeczywistych osiągnięć, to wyróżnić należy co najmniej trzy główne modele filozofii i jej nauczania: historyczny, problemowy
i doktrynalny.2 Są to rzecz jasna typy idealne i w praktyce dydaktycznofilozoficznej mamy do czynienia raczej z rozmaicie ukierunkowanymi wariantami pośrednimi niż z prostym spełnianiem modelu. Co gorsza, chęci
i deklaracje nauczającego nie są w tej kwestii decydującym kryterium i nierzadko można natknąć się na przypadki, w których rzekomo problemowy
—————————
1 Adres Autora: msoin@poczta.onet.pl; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa.
2 Tekst jest szkicem fragmentu większej całości i powstał w ramach realizacji projektu Filozofia
2.0. Diagnozy i strategie, finansowanego przez NPRH.
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wykład filozofii jest w rzeczywistości prezentacją historii wybranego zagadnienia, względnie wykładem jego dogmatycznego ujęcia.
Wyróżnikiem doktrynalnego modelu nauczania filozofii jest traktowanie
jej jako zestawu gotowych rozwiązań, które wyznaczają zarówno przekazywaną treść, jak i ocenę rozstrzygnięć konkurencyjnych. Nauczano tak marksizmu, w jakiejś mierze tomizmu, ale również obecnie można spotkać kursy
filozofii zorientowane ideologicznie, religijnie, „postmodernistycznie” lub
„scjentystycznie”. Główną wadą tego rodzaju nauczania jest prezentowanie
przedmiotowych ustaleń filozofii jako pewników (również w postaci dogmatycznego relatywizmu), co jest w najlepszym razie wykonywaniem posunięć
gramatycznych, do których doktryna sprowadza różnorodność wyników
namysłu. Już z tego względu doktrynalne nauczanie filozofii nie daje się
usprawiedliwić, nie mówiąc już o ewidentnej społecznej szkodliwości niektórych doktryn quasi-filozoficznych.
W modelu historycznym nauczanie opiera się na prezentacjach o charakterze chronologicznym, przy czym może to być zarówno historia skoncentrowana na postaciach, jak i bardziej zaawansowana historia problemów.
Paradygmatycznym przypadkiem stosowania tego rodzaju podejścia w nauczaniu jest, jak wiadomo, historia filozofii w wydaniu Tatarkiewicza. Model
ten stosowano z dużymi sukcesami i w zasadzie można by to robić nadal,
gdyby nie opór słuchaczy, którzy – jak wskazują doświadczenia na kierunkach niefilozoficznych – najwyraźniej nie są obecnie w stanie ścierpieć systematycznego wykładu historii filozofii. Jedną z głównych przyczyn tego
stanu rzeczy jest najprawdopodobniej daleko posunięta komplikacja kwestii
filozoficznych i ich dziejów, nieprzystająca do masowego i praktycznego charakteru studiów i wiedzy, która jest w ich trakcie przyswajana.
Największe nadzieje na poprawę wizerunku filozofii wiąże się zwykle z jej
nauczaniem w modelu problemowym.3 Kłopot jednak w tym, że założenia
i wymagania, jakie wiążą się z tym modelem nie są bynajmniej błahe. Trudność materiału nie jest wszak z reguły mniejsza niż w przypadku prezentacji
historycznych, w związku z czym odpowiedzialna dyskusja filozoficznych
problemów nie odpowiada potrzebom elementarnego kursu filozofii. Trzeba
więc upraszczać i zaokrąglać, to znaczy ulegać pokusie dogmatyzmu, który
wprawdzie ułatwia nauczanie, ale jest przeciwskuteczny w stosunku do jego
zakładanych celów. Jeśli bowiem chodziło o wprowadzenie do myślenia filozoficznego, to z pewnością nie spełni tego zadania prezentacja rozstrzygnięcia jakiegoś filozoficznego problemu przez jakąś filozoficzną doktrynę. Możliwość (i natura) doktryny jest bowiem sama pierwszorzędnym problemem
filozofii.
—————————
3 Zob. np. A. Grobler, Projekt podstawy programowej z filozofii: przeciw stereotypom, „Analiza
i Egzystencja” 10, 2009.
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Pytanie brzmi zatem, czy wobec nieatrakcyjności nauczania filozofii
według modelu historycznego i anachroniczności modelu doktrynalnego
w społeczeństwie s p o s t m o d e r n i z o w a n y m , nie należałoby wrócić do
nauczania filozofii jako d o c i e k a n i a , w tym właściwie pojętej k r y t y k i .4
Taki charakter miały wszak najistotniejsze osiągnięcia filozofii, kiedy wbrew
tendencji doktrynerskiej kładła nacisk na ruch myśli, pokazujący złożoność
problemów i sytuacji oraz ukryte założenia ich ujęć. Nie należy tylko sądzić,
że „myślenie krytyczne” – jak to bywa przedstawiane w niektórych amerykańskich podręcznikach – sprowadza się do zastosowania schematów logicznych do oceny rozumowań i argumentacji. Właściwa tradycja myślenia
krytycznego wywodzi się bowiem od Sokratesa i wiąże się wprost z ideą
wiedzy o niewiedzy, to znaczy myślenia ukierunkowanego na rozpoznanie
możliwości i ograniczeń rozumu. Współczesnym patronem tego rodzaju
filozofii rozumianej jako działalność jest Wittgenstein, z ideą dociekania
zmierzającego do odróżnienia sensu od bezsensu i posiadającego jasno
uchwytne znaczenie praktyczne. Nie jest bowiem praktyczne żywić bezsensowne przekonania, przynajmniej na dłuższą metę.
Postulat zmiany sposobu nauczania filozofii wydaje się tym bardziej na
miejscu, o ile w Krajowych Ramach Kwalifikacji, które stały się miotłą wymiatającą filozofię z programów nauczania na kierunkach niefilozoficznych,
zapisane zostały treści możliwe do realizacji tylko w postaci przedmiotów
humanistycznych, zwłaszcza odpowiednio rozumianej filozofii.5 Sama idea
KRK może być wprawdzie uważana za biurokratyczną mrzonkę, gdyż nie jest
wcale jasne, czy potrzeba p o r ó w n a n i a i o c e n y wyników edukacji faktycznie uzasadnia organizacyjny wysiłek niezbędny do jej wdrożenia, czy
mogą być to procedury skuteczne i czy faktycznie oznacza to zwiększenie
programowej autonomii uczelni. Niemniej jednak dopasowanie oferty dydaktycznej do zapisów KRK stanowi jedną z najważniejszych możliwości
wyjścia z instytucjonalnego zaułka, w jakim filozofia znalazła się na skutek
ostatnich reform szkolnictwa wyższego.
Jest to zapewne czysto praktyczny argument za zmianą filozoficznej dydaktyki, rzecz jednak w tym, że odpowiada on także – jak sądzę – potrzebie
merytorycznej. Chodzi bowiem zwłaszcza o zapisy KRK mówiące o kompe—————————
4 Podobne w brzmieniu postulaty formułuje się w amerykańskich dyskusjach na temat programu
„krytycznego myślenia”, którymi jednak zajmiemy się w osobnym opracowaniu. Z tych dyskusji
najlepiej u nas znana jest koncepcja Lipmana, na temat której powstał interesujący spór (zob. J.
Zubelewicz, Lipmana filozofia dla dzieci – analiza krytyczna, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2/2001;
Z. Zdunowski, Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu
Matthew Lipmana „Filozofia w szkole”, „Analiza i Egzystencja” 10/2009; A. Pobojewska, Zajęcia
warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej
warstwy dialogu, „Przegląd Filozoficzny” 3, 2012).
5 Zapożyczam to przekonanie od prof. Ewy Chmieleckiej, która w licznych artykułach i wypowiedziach wskazuje na możliwości związane z wprowadzeniem ram kwalifikacji. Zob. np. E. Chmielecka,
Krajowe Ramy Kwalifikacji i ich rola w upowszechnianiu edukacji humanistycznej, „Edukacja
Etyczna” 3/2012, http://www.edukacjaetyczna.pl (10.01.2014).
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tencjach społecznych, które obok wiedzy i umiejętności mają być efektem
kształcenia. Jeśli – jak podkreśla prof. Chmielecka – zapisy te domagają się
twórczego rozwinięcia i znajdują się wśród nich kompetencje krytyczne, to
szans filozofii można upatrywać w takiej interpretacji programu krytycznego myślenia, która wykorzysta najistotniejsze doświadczenia i osiągnięcia
filozoficznej tradycji w programie kształtowania „zdolności do autonomicznego i odpowiedzialnego działania” oraz „zdolności adaptacji do coraz szybciej zmieniającego się świata poprzez uczenie się przez całe życie”, o których
mówią określenia zawarte w terminie „kompetencje personalne i społeczne”.6 Dopasowanie oferty dydaktycznej do zapisów KRK jest więc z jednej
strony dobrą okazją do przywrócenia w filozofii ducha dociekania, z drugiej
– aktualizacji jej problematyki. Pytanie tylko, co to znaczy i jak ten postulat
przekłada się na potrzeby i możliwości dydaktyczne.
CZYM KRYTYKA NIE JEST?

Co to zatem znaczy „myślenie krytyczne” i jak można sobie wyobrazić jego nauczanie, w dodatku mierzalne w swoich efektach? Nie jest to pytanie
banalne, skoro w grę wchodzi co najmniej kilka wariantów rozumienia krytyki i dociekania, które trzeba zwięźle ocenić zarówno pod względem wartości merytorycznej, jak i możliwości wykorzystania w filozoficznej dydaktyce.
Nie miałoby wszak uzasadnienia uczenie filozofii w postaci prowadzącej na
manowce. Konkretyzację postulatu dydaktyki krytycyzmu zaczniemy więc od
eliminacji tych sposobów, które nie nadają się do pełnienia w tym kontekście
roli wzorców - chodzi zwłaszcza, po pierwsze, o krytykę pojętą jako rozumowanie transcendentalne, a także, po drugie, o ideologiczną krytykę społeczną. Żaden z tych sposobów rozumienia krytyki i dociekania nie nadaje
się – jak chcemy twierdzić – na wzorzec nauczania filozofii, co zresztą nie
przeczy ich specyficznej prawomocności. Właściwie pojęta krytyka pasożytuje wszak na innych formach myślenia, chociaż z drugiej strony niektóre
z nich – na przykład bezpodstawne spekulacje i swobodne bredzenie – są na
tyle naturalne, że nie trzeba ich wcale nauczać.

a) transcendentalizm
Po pierwsze zatem mamy tu tradycję w postaci transcendentalizmu, który
wprawdzie uczynił krytykę głównym hasłem filozoficznego słownika, ale
najwyraźniej nie był jeszcze wystarczająco krytyczny, również wobec samego
siebie. Praktyczny i niedecydujący argument przeciw transcendentalizmowi
wskazuje na trudności jego nauczania: w istocie, z doświadczeń dydaktycznych wynika, że wykładu o transcendentalizmie współczesny masowy stu—————————
6 Zob. E. Chmielecka, Kompetencje personalne i społeczne, w: Autonomia programowa uczelni.
Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa 2010, s. 143.
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dent z reguły słucha jak bajki o żelaznym wilku; cóż by się działo, gdyby
musiał nauczyć się samodzielności w tego rodzaju rozważaniach. Transcendentalizm daje się wszak sensownie przedstawić i uchwycić tylko na tle rozumienia dziedzin i koncepcji, które ze sobą sprzęga: nauki, metafizyki,
racjonalizmu i empiryzmu, a jest to najwyraźniej zbyt wiele dla uczestnika
elementarnego kursu filozofii.7 Masowe kształcenie w zakresie krytyki transcendentalnej byłoby więc najprawdopodobniej albo fikcją, albo doświadczeniem traumatycznym, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
Decydujący argument przeciw zastosowaniu wzorca filozofii transcendentalnej do współczesnej praktyki dydaktycznej ma jednak charakter merytoryczny. Rzecz w tym, że właśnie na przykładzie transcendentalizmu można
pokazać, na czym polega postęp w filozofii, o ile w ogóle mielibyśmy o nim
mówić. Chodzi tu o kształt, jaki problemowi konieczności, rozstrzygającemu
o kierunku krytyki typu transcendentalnego, nadały dociekania Wittgensteina.8 Jeśli bowiem konieczność (logiczno-matematyczna, ale nie przyrodnicza) daje się sprowadzić do reguł języka, to zgeneralizowane pytanie o warunki jej możliwości znajduje nader prostą, gramatyczną odpowiedź. Jeśli
przedmiotowość wiedzy, powiązanie między myślą, językiem i światem dokonuje się przy pomocy arbitralnych reguł, to wszystko, co jest potrzebne do
jego wyjaśnienia, faktycznie jest na wierzchu, w tym przynajmniej sensie, że
zadanie transcendentalnej dedukcji przejmuje badanie o charakterze empirycznym. Jeśli jednak problematyka konieczności daje się wyjaśnić prościej
niż w krytyce transcendentalnej, bez odwoływania się do fantomów w rodzaju transcendentalnego podmiotu, a także bez trudów transcendentalnej dedukcji, to transcendentalizm, przynajmniej w kanonicznej postaci, staje się
anachronizmem. Jest to tyleż przykre, co prawdziwe, skoro chyba żadna
inna doktryna nie nadawała się lepiej na profesjonalną ideologię filozofów.
Ale dlatego właśnie trudno byłoby czynić ja wzorem dociekania, chociaż powtórzmy, że ten negatywny wniosek nie unieważnia przydatności schematu
rozumowania transcendentalnego w specyficznych zastosowaniach. Dotyczy
bowiem tylko jego pewnej historycznej postaci, podważonej zresztą również
przez rozwój transcendentalizmu, akcentujący, jak wiadomo, w coraz większym stopniu historyczność a priori.

b) krytyka społeczna
Po drugie, z dość oczywistych względów na wzorzec dydaktyki dociekania
nie nadaje się krytycyzm społeczny wzorowany na marksizmie i obejmujący
zarówno teorię krytyczną, jak i różne warianty feminizmu. Jest to sprawa
—————————
Zob. też Grobler, op. cit.
Zob. na ten temat M. Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina, Wrocław 2001,
a także M. Soin, Wittgenstein i transcendentalizm, w: P. Parszutowicz, M. Soin (red.), Idea transcendentalizmu od Kanta do Wittgensteina, Warszawa 2011 (przedruk w: M. Soin, Wartość i fakt.
Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, Warszawa 2013).
7
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ważna ze względu na silną obecnie tendencję do ich utożsamiania z krytycznym myśleniem, co wiąże się z charakterystycznym dla ponowoczesności
zanikiem poczucia i potrzeby obiektywizmu.9 Nie chodzi tu nawet o zadziwiające pomysły, do jakich prowadzi zafiksowanie uwagi na koncepcjach
tego rodzaju.10 Nie mamy też zamiaru twierdzić, że – na przykład – sytuacja
prawna, ekonomiczna czy społeczna kobiet i mężczyzn, najemnych pracowników, a także ludzi starych, upośledzonych, „wykluczonych cyfrowo” i innych, nie może stać się tematem zobiektywizowanych badań. W końcu takie
badania z powodzeniem prowadzono na długo przed wprowadzeniem do
obiegu terminu gender i powstaniem gender studies.
Chodzi natomiast o ideologiczny charakter znacznej części tego rodzaju
krytyki, przez który jej nauczanie staje się w gruncie rzeczy polityczną indoktrynacją.11 Mimo istotnego wewnętrznego zróżnicowania krytyki społecznej jasne jest bowiem, że w koncepcjach tego rodzaju decydującą rolę
odgrywa program gruntownej zmiany społecznej, określający właściwe jej,
najczęściej skrajnie uproszczone ujęcie społecznej struktury. Tak jak idea
rewolucji proletariackiej wymagała bowiem, by za najistotniejszy podział
społeczny uważać opozycję między robotnikiem i kapitalistą, tak program
rewolucji feministycznej sprowadza zwykle całą złożoność konfliktów społecznych do prostej opozycji między płciami. Napisano już wystarczająco
dużo o niebezpieczeństwie stosowania takich schematów, by trzeba było
jeszcze coś do tego dodawać; wystarczy pamiętać o dorobku polskiej humanistyki wypracowanym w polemice z marksizmem.12 Na zbyt daleko posunięty schematyzm takiego ujęcia wskazują zresztą niektóre z wariantów
feminizmu, bardziej wrażliwe na zróżnicowanie sytuacji kobiet. I faktycznie:
można się zastanawiać, czy poziom wspólnoty interesów między, powiedzmy, niemiecką bizneswoman i jej polską sprzątaczką rzeczywiście przekracza poziom ich przeciwstawności.
—————————
9 Zob. na ten temat M. Soin, Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, Warszawa 2013. Również w dyskusji na temat KRK pojawiły się sformułowania wiążące
kompetencje krytyczne z elementami krytyki społecznej i określające je jako „pozwalające na
dostrzeganie wszelkich uzasadnień legitymizujących własne działanie oraz praktykę społeczną –
dyskurs władzy, gra interesów, dominacji, wykluczania, przemoc symboliczna” (zob. Chmielecka,
op. cit.).
10 Przykładem takiego pomysłu jest program edukacji równościowej w przedszkolu, realizowany
m.in. przez przebieranie chłopców za dziewczynki i odwrotnie, który obecnie – na przełomie 2013
i 2014 r. – stał się przedmiotem zaciekłego sporu publicznego. Zob. na ten temat opinię o programie
Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć, sporządzoną
przez Zespół Edukacji Elementarnej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, opublikowaną przez prof. B. Śliwerskiego na jego blogu (http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2014/
01/eksperci-komitetu-nauk-pedagogicznych.html, 17.01.2014).
11 Odwołujemy się tu do podręcznikowego rozumienia ideologii, zgodnie z którym jest to „mniej
lub bardziej spójny zbiór idei stanowiący podstawę zorganizowanego działania politycznego”
(A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007, s. 25). Najistotniejszą z naszego punktu widzenia cechą tak rozumianej ideologii jest to, że ów zbiór idei w zasadzie nie podlega
ocenie w kategoriach prawdy i fałszu, co dotyczy zwłaszcza zawartych w nim ocen i postulatów.
12 Zob. np. J. Lutyński, O wartościowaniu i manichejskiej postawie w naukach społecznych,
w: tenże, Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Warszawa 1990.
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Jeśli to właśnie kierowanie się ideą partykularnej emancypacji, a nie
sprawozdania i adekwatnego ujęcia przedmiotu opisu wyklucza krytykę
społeczną z zakresu naukowości, to jasne powinno być również, że tak rozumiana ideologiczność jest cechą stopniowalną i poszczególne warianty krytyki społecznej o tyle mają charakter ideologiczny, o ile postulat emancypacji
góruje w nich nad staraniami o obiektywizację badania. Stopień ten zmienia
się zatem od przypadku do przypadku. Jest jednak ważne by dostrzec, że
ideologiczność krytyki feministycznej, tak jak na przykład szkoły frankfurckiej,13 ma w znacznej mierze charakter programowy i wiąże się wprost z
„epistemologią punktu widzenia” (standpoint epistemology), która – jak
zaświadczają podręczniki feminizmu i badań genderowych – jest jednym z
podstawowych elementów tych koncepcji.14
W skrajnej wersji epistemologii tego typu przyjmuje się, że każdy rodzaj
wiedzy ma charakter partykularny, postuluje się poznawcze uprzywilejowanie społecznie upośledzonych, odrzuca się pojęcie nauki jako wiedzy zobiektywizowanej, a co więcej obiektywizm, a najczęściej także każdy pogląd konkurencyjny wobec własnego, uznaje się za narzędzie opresji, na przykład
męskiej dominacji. Za to wszelkie, najczęściej nieweryfikowalne twierdzenia
i koncepcje dotyczące tej dominacji są akceptowalne mimo wzajemnej niezgodności, a nawet sprzeczności, o ile tylko są zgodne ze strategicznym celem emancypacyjnym.15 Jest jasne, że w takiej perspektywie subiektywizm
nie jest żadnym zarzutem, nietrudno też jednak zauważyć, że krytyka kierowana taką epistemologią staje się w konsekwencji ważna jedynie dla tej grupy interesów, w której imieniu jest formułowana. Dopóki w grę nie wchodzą
nakazy administracyjne, dopóty nie ma powodu, dla którego tak rozumiana
krytyka społeczna miałaby być wiążąca dla innych.16 Powodem dla którego
wiedza jest ważna „nawet dla Chińczyka” (Weber), jest bowiem jej zobiektywizowany charakter: neutralność wynikająca z ważności przedmiotowej.
A z drugiej strony dociekanie, o którym z góry wiadomo, jaki będzie jego
wynik, nie jest żadnym dociekaniem. W idei dociekania zawiera się bowiem
—————————
13 Podkreślałem już przy innej okazji, że racjonalizacja programowej stronniczości w szkole frankfurckiej jest ta sama, co u Marksa: „Żadne poznanie nastawione na niedostępną bezpośrednio istotę
społeczeństwa nie może być prawdziwe, o ile nie pragnie go zmienić, a więc o ile nie jest »wartościujace«.” T.W. Adorno, Socjologia i dialektyka, w: E. Mokrzycki, Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 2, Warszawa 1984, s. 42.
14 Zob. J. Sprague, D. Kobrynowicz, A Feminist Epistemology, w: J. Saltzman Chafetz, Handbook
of the Sociology of Gender, Springer 2006, a także L. Code, Feminist Epistemologies and Women’s
Lives oraz E. Potter, Feminist Epistemology and Philosophy of Science, w: L. Martín Alcoff,
E. Feder Kittay, The Blackwell Guide to Feminist Philosophy, Blackwell 2007.
15 „Feminists have from the beginning rejected Positivism's ideal of a »value-free« science, arguing instead that the goal of research must be to help the oppressed understand and fight against
their oppression” (J. Sprague, D. Kobrynowicz, op. cit., s. 36).
16 Jak zwrócił uwagę Hacking, dotyczy to każdego rodzaju konstruktywizmu, o ile pogląd ten wiąże się z relatywizmem. Dlatego niektóre z feministek odmówiły potępienia obiektywizmu. Zob.
I. Hacking, The Social Construction of What?, Cambridge 1999, s. 4. Przy okazji można zwrócić
uwagę na jego szkic szeregujący różne rodzaje feminizmu ze względu na stopień zaangażowania, zob.
ibidem, s. 7, a także s. 19 n.
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również samozwrotność: konsekwentne dociekanie musi być krytyczne również wobec samego siebie i rozpoznawać nie tylko cudze, ale i własne możliwości i ograniczenia. Oznacza to, że krytyka społeczna jest zbyt blisko związana z dogmatyczno-polityczną arbitralnością, której zresztą z reguły nie
dostrzega, względnie którą przemilcza, by można było uznać ją za realizację
postulatów krytycznego myślenia. Z czego rzecz jasna nie wynika, że nie
może zawierać elementów racjonalnych.
Wzgląd na „epistemologię punktu widzenia” rzuca nieco więcej światła na
totalizującą tendencję, zgodnie z którą każdy aspekt życia społecznego,
w tym intelektualnego ma sens genderowy i według niego winien być oceniany.17 Podobnie wszak marksizm domagał się oceny, powiedzmy, dramatów Szekspira według ich klasowej funkcji. Ale ta zgeneralizowana subiektywizacja wiedzy wyjaśnia również, dlaczego jej zwolennicy i zwolenniczki
mogą z przekonaniem twierdzić, że feminizm w ogóle i studia gender
w szczególności nie są żadną ideologią, lecz nauką.18 Jest tak przede wszystkim dlatego, że przez słowa „nauka”, a także „ideologia” rozumie się tu coś
innego niż zwykle, nawet jeśli niektóre studia gender faktycznie respektują
normalne standardy naukowości i niektóre feministki nie chcą wcale obiektywizmu potępiać. Jeśli bowiem krytyka społeczna twierdzi, że każda wiedza
ma przede wszystkim sens klasowy, względnie genderowy, choćby przez to,
że nie przyczynia się do emancypacji, to każdy rodzaj wiedzy, w tym naukę
w zwykłym sensie, może przedstawić jako ideologię.19 Jak w wielu innych
przypadkach, pozorny spór rzeczowy okazuje się więc sporem o słowa, w tym
przypadku o słowa „wiedza”, „nauka” i „ideologia”. Feminizm i studia genderowe uważają się za naukę, mimo że ich znaczna część jest ideologią
w zwykłym sensie, ponieważ naukę uważają za ideologię, względnie przez
—————————
17 Perspektywę tego rodzaju totalizacji wprowadza zasada gender mainstreaming, oznaczająca
„uwzględnianie społecznego i kulturowego wymiaru płci we wszystkich dziedzinach życia oraz we
wszystkich działaniach Unii Europejskiej, włączanie perspektywy gender do wszystkich aktywności
realizowanych przez kraje członkowskie, we wszystkich wymiarach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, we wszystkich realizowanych projektach, bez względu na ich tematykę.” (M. Branka, M. Rawłuszko, A. Siekiera, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa b.d., najprawdopodobniej 2009. Podkreślenia M.S.)
18 Komunikat PAP z 28.12.2013 (http://www.pap.pl): „Nie istnieje żadna »ideologia gender«; istnieją badania naukowe na temat relacji między kobietami i mężczyznami; »ideologia gender«,
z którą walczy Kościół, to wymysł samego Kościoła – napisali w liście otwartym «prawda nas wyzwoli« politycy Twojego Ruchu. List, będący odpowiedzią na opublikowany list duszpasterski na temat
tzw. »gender« odczytał w sobotę w południe przed Bazyliką Mariacką w Krakowie przewodniczący
Krajowej Rady Politycznej Twojego Ruchu Jan Hartman.” Natomiast w innym miejscu Hartman
twierdzi, że ideologia gender nie istnieje, ponieważ ideologia to „spójna wizja życia społecznego”,
a takiej genderyzm do tej pory nie miał i trzeba ją dopiero stworzyć (zob. J. Hartman, Ideologia
gender już jest!, http://hartman.blog.polityka.pl/2014/01/11/ideologia-gender-juz-jest/, 11.01.
2014). Nietrudno jednak zauważyć, że nie jest to akceptowalne pojęcie ideologii, zob. przyp. 10.
19 Rzecz jasna ten schemat można wypełnić rozmaitą treścią. Na przykład w znanym tekście Habermasa współczesną formą ideologii jest „świadomość technokratyczna” ukierunkowana na postęp
naukowo-techniczny. Zob. J. Habermas, Nauka i technika jako „ideologia”, w: J. Szacki (red.), Czy
kryzys socjologii?, Warszawa 1977, s. 379 n.
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słowo „ideologia” rozumieją coś innego niż zwykle. Zapewne, za sporem
o słowa ukrywa się z kolei światopoglądowy spór o reguły i wartości, ale to
właśnie trzeba dopiero pokazać, uwydatniając pozorny charakter jawnej
warstwy sporu.
Chociaż powyższe uwagi stanowią tylko wstęp do analizy gramatycznych
źródeł obecnych dyskusji o gender, feminizmie i krytyce społecznej, to
otrzymujemy zarazem dobry przykład kierunku, w jakim może iść myślenie
krytyczne, jeśli nie chce być ważne tylko dla jakiejś grupy interesów. Zamiast
uprawiać partykularną krytykę społeczną, myślenie krytyczne może bowiem
być zobiektywizowaną analizą gramatycznych manipulacji zawartych między
innymi w społecznych ideologiach. Nie trzeba chyba dodawać, że w tego
rodzaju analizie nie przeczy się idei równości kobiet i mężczyzn. Krytyce
podlega bowiem nie idea równości, lecz sposób jej wykorzystania w politycznych działaniach.20
WŁAŚCIWY MODEL KRYTYKI

Jaką charakterystykę można zatem nadać krytycznemu myśleniu w przeciwstawieniu do powyższych modeli krytyki? Pomijając bardziej pozytywne
wskazówki płynące wprost z amerykańskich dyskusji nad programem nauczania krytycznego myślenia, postaramy się zwięźle wyliczyć te jego elementy i cechy, które są nieco mniej oczywiste niż idea logicznej analizy
argumentacji.21 Zapewne, ta ostatnia jest rzeczą dużej wagi, ale zarówno we
współczesnym dyskursie publicznym, jak i w problemach wielu profesji
istotnym powodem trudności są nie tyle formalne błędy wnioskowania, co
ponowoczesna komplikacja treści reguł językowych, nieprzejrzystość sensu,
którą trzeba przynajmniej nieco rozproszyć, jeśli chce się myśleć i działać
—————————
20 „Nie istnieje żadna inna »ideologia gender« poza wywiedzioną z praw człowieka zasadą równości kobiet i mężczyzn” – piszą z kolei sygnatariusze listu otwartego do premiera i wyrażają obawy
przed represjami za swoje zainteresowanie problematyką gender (list został podpisany przez sporą
grupę pracowników naukowych i opublikowany m.in. w serwisie „Gazety Wyborczej”, http:// wyborcza.pl, 10.01.2014). Świetnie, tyle że jeśli zasada równości płci wobec prawa ma jasno uchwytny
sens, to jej konkretyzację i zastosowanie w innych aspektach życia społecznego można sobie wyobrażać rozmaicie. Trudno byłoby na przykład uzasadnić przekonanie, że realizacja zasady równości
wymaga wzmiankowanych zajęć w przedszkolu. Zasada ta nie jest zresztą jednoznacznie rozumiana
nawet przez zwolenników teorii gender, a co więcej, równość płci nie jest ani jedyną, ani nadrzędną
wartością, której należy podporządkować wszystkie inne. Z drugiej strony, jeśli literalnie wziąć hasło
gender mainstreaming, to represji powinni spodziewać się raczej zwolennicy obiektywizmu w nauce, gdyż – według większości feministek i feministów – podtrzymują w niej męską dominację.
21 Gdyby trzeba było jednak dać jakiś pozytywny przykład rozwinięcia programu nauczania analizy filozoficznej jako krytycznego myślenia, to można by wskazać na podręcznik Johna Hospersa
Wprowadzenie do analizy filozoficznej, który miał kilka wydań w USA i został wydany również w
Polsce (Warszawa 2001). Tyle że ze zrozumiałych względów, przede wszystkim uniwersalizacji wykładu, mało znajdziemy w nim odniesień do specyficznych problemów rozmaitych dziedzin uniwersyteckiego czy politechnicznego nauczania. Trudno byłoby też twierdzić, że wszystkie z prezentowanych tam rozstrzygnięć zachowały aktualność. Polskim wzorcem programu, który jednak trzeba by
również zaktualizować, pozostaje podręcznik Tadeusza Kotarbińskiego, Elementy teorii poznania,
logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. 3, Warszawa 1986.
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w miarę a u t o n o m i c z n i e i o d p o w i e d z i a l n i e . Odpowiedzią na postulat kształcenia w zakresie kompetencji społecznych w trakcie studiów na
poziomie w y ż s z y m jest więc wprowadzenie w ich programie elementów
filozoficznej analizy wzorowanej na filozoficznej gramatyce Wittgensteina.
Odniesionej jednak nie tyle do filozoficznej tradycji, co do trudności orientacji we współczesnym świecie, w tym pojęciowych kłopotów poszczególnych
dziedzin nauczania. Nie chodzi bowiem o to, by uczyć o filozofach dyskutujących z filozofami, ale o to, by pokazać wkład, jaki filozofia może wnieść
w rozwiązanie problemów rzeczywistych przez eliminację problemów pozornych.22
Ogólnie rzecz biorąc filozoficzna gramatyka zmierza, jak wiadomo, do odróżnienia wypowiedzi sensownych od wypowiedzi pozbawionych sensu. Jej
celem jest bowiem przejście od niedorzeczności ukrytej do niedorzeczności
jawnej,23 zatem wykazanie, na czym polega ewentualne złamanie reguł sensu
w analizowanych przypadkach. Antyteoretyczne postulaty Wittgensteina
należy jednak wziąć poważnie: nie chodzi bowiem o zgeneralizowaną teorię
sensu, lecz o poszczególne, unikalne bądź typowe przypadki nonsensu. Należy zatem zwrócić uwagę, że postępowanie tego rodzaju nie ma zamiaru
sprowadzać rzeczy różnych do jednego wzoru. Nie chce się tu więc twierdzić,
że istnieje tylko j e d e n rodzaj sensu i j e d e n rodzaj wypowiedzi sensownych, na przykład wypowiedzi sprawdzalne w swoim stosunku do rzeczywistości. W końcu swoisty sens ma również opowiadanie bajek (na przykład
dzieciom), a nawet „swobodne bredzenie”, kiedy na przykład służy terapii.
Pod warunkiem jednak, że zainteresowani zdają sobie sprawę z rodzaju wypowiedzi, jakie słyszą i wygłaszają. Najbardziej dotkliwe niedorzeczności
powstają bowiem nie wtedy, gdy opowiada się bajki lub zwyczajnie bredzi,
lecz wtedy, gdy bajki uznaje się za opis rzeczywistości, a „swobodne bredzenie” za głęboki namysł nad jej sensem. Z analogicznymi trudnościami mamy
do czynienia wówczas, gdy dezinformację uznaje się za informację, fałsz za
komunikat, propagandę za naukę, działania public relations za obiektywny
przekaz, a także gdy opinie, hipotezy, życzenia i wiarę przedstawia się jako
wiedzę.
Zamętu wynikającego z pomieszania tych rzeczy można uniknąć tylko
rozdzielając to, co powinno zostać rozdzielone, a zatem dostrzegając istotne
różnice, jakie między nimi zachodzą. Nie jest to łatwe w masowym społeczeństwie zm e d i a t y z o w a n y m w którym przyrost wypowiedzi wysuwających roszczenia do prawdziwości daleko przekracza możliwości percepcyjne
i weryfikacyjne pojedynczych ludzi, a przestrzeń komunikacji społecznej
—————————
22 Elementy takich dociekań w odniesieniu do socjologii, etyki dziennikarskiej i medioznawstwa
zawiera – zapewne tylko we wstępnym zakresie – wspomniana książka Wartość i fakt. Etyczne
i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, Warszawa 2013. Informacje na temat podstaw
wyrażonych tam przekonań można znaleźć w: M. Soin, W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofia
analityczna, Warszawa 2008.
23 Zob. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł . B. Wolniewicz, Warszawa 1972, par. 464.
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wypełnia się w znacznej mierze produkcjami agencji wyspecjalizowanych
w skutecznym wytwarzaniu pozoru. Zadanie filozoficznej analizy polega
między innymi na tym, żeby ów pozór rozpoznać, przynajmniej w jego najbardziej dotkliwych postaciach. Ale tak jak nie istnieje jeden rodzaj sensu,
tak nie istnieje jeden rodzaj bezsensu i manipulacji. Przeciwnie, możemy tu
wyróżnić wiele rozmaitych przypadków, z których prostsze wiążą się z łamaniem reguł odnoszących się do znaczenia poszczególnych słów, a bardziej
złożone wynikają z różnic między rodzajami zdań, a także między sposobami
posługiwania się językiem. Na każdym z tych poziomów powstają typowe
niedorzeczności, wspomagające się wzajemnie i tworzące – wcale nierzadko
– całe systemy nonsensu. Co gorsza, przynajmniej niektóre z nich są, jak się
zdaje, wytwarzane z premedytacją.
W przypadku słów może więc chodzić o stosunkowo prostą wieloznaczność, jak wówczas, gdy mamy do czynienia z chwiejnością reguł określających ich znaczenie. Źródeł trudności z wieloma powszechnikami można
poszukiwać w ich rodzinnym charakterze, a także w rozmaitości gramatycznych wzorców, które – wbrew logicznej doktrynie związku treści i zakresu
pojęcia – najczęściej decydują o ich znaczeniu i stanowią gramatyczne źródło wielu sporów. Wystarczy pomyśleć o słowach takich jak „nauka”, „wiedza”, „prawda”, „ideologia”, „wartość”, „tożsamość”, „płeć”, „równość”,
„sprawiedliwość”, „dobro”, „piękno” i wielu innych. To samo dotyczy poziomu zdań, zresztą związanego z poziomem słów choćby tym, że wyraz „zdanie”, tak jak i wyraz „znaczenie”, też nie ma jednego znaczenia. Wypowiedzi
zdające sprawę z rzeczywistego stanu rzeczy są wszak tylko jedną z wielu
możliwości rozumienia słowa „zdanie” i odróżnić od nich należy wiele innych, w pierwszym rzędzie zdania stanowiące wyraz lub powtórzenie reguł
określających znaczenie wchodzących w jego skład wyrazów. Wzięcie tego
rodzaju zdań za zdania empiryczne jest bowiem jednym z częstych źródeł
trudności, jak w licznych przykładach związanych ze stosowaniem wskaźników w naukach społecznych. Kłopoty z d o r z e c z n o ś c i ą zdań empirycznych są z kolei najczęściej spowodowane niejasnością zastosowanych w nich
reguł korespondencji, określających kryteria pozwalające uznać je za prawdziwe bądź fałszywe. Jeszcze innym rodzajem zdań są p e r f o r m a t y w y ,
którym zresztą współczesny konstruktywizm notorycznie przypisuje zmistyfikowaną funkcję tworzenia rzeczywistości społecznej z niczego. Wreszcie
jednym z najbardziej pospolitych źródeł nieporozumień jest nieodróżnianie
opisowego użycia języka od jego użycia emotywnego, z czym poważne kłopoty mają między innymi współczesne nauki społeczne.24
Rzecz jasna nie jest to kompletne wyliczenie źródeł trudności, jakie stwarza ponowoczesna postać języka, ale lista przykładów ukierunkowania anali—————————
24 W tej ostatniej sprawie, zob. M. Soin, Fakty, wartości i panika moralna, „Studia Socjologiczne”, t. 2, 2011 (przedruk jako Wertfreiheit i moral panics, w: M. Soin, Wartość i fakt. Etyczne
i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, Warszawa 2013).
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zy filozoficznej. W wielu z nich zadanie polega na ustaleniu, czy i w jakim
stopniu twierdzenie, problem lub spór ma charakter empiryczny, czy też
należy do innych sposobów posługiwania się językiem (gier językowych,
jakby powiedział Wittgenstein). Czy zatem właściwego rozumienia problemu
i rozwiązania sporu należy szukać w wiedzy na temat faktów, względnie
w bardziej przejrzystej ekspozycji językowych sposobów ich ujęcia, czy też
w rozpoznaniu nieempirycznego, tj. gramatycznego, performatywnego, emotywnego itp. charakteru wypowiedzi, z jaką mamy do czynienia. A ponadto:
czy i jak można przekształcić tak postawiony problem i zarysowany spór do
postaci konkluzywnej? I dlaczego niektórych pytań i sporów do takiej postaci sprowadzić się nie da? Chociaż filozoficzna analiza nie jest w żadnej mierze doktryną zawierającą odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania, to przez
badanie wykorzystywanych w nich środków językowych przyczynia się do
stawiania właściwych pytań i rzeczowego kształtu sporów. Tym samym działa na rzecz racjonalności, w tym autonomii i odpowiedzialności myślenia,
a zatem i działania. Temu ma też służyć jej nauczanie.

CECHY ANALIZY FILOZOFICZNEJ

Nawet na podstawie tak pobieżnego zarysu zadań możemy wyliczyć kilka
ważnych cech analizy filozoficznej jako rodzaju k r y t y c z n e g o m y ś l e n i a ,
począwszy od jej reaktywnego charakteru po jej wielopoziomowość. Skupimy się na tych cechach, które mają największe znaczenie dla programu jej
ewentualnego nauczania, zakładając że chodzi o nauczanie w ramach zajęć
usługowych dla kierunków niefilozoficznych. Nietrudno jednak zauważyć, że
cechy te charakteryzują w takim samym stopniu kształt dydaktyki, co rozumienie samej filozofii, a program nauczania w pewnej przynajmniej mierze
pokrywa się z programem uprawiania filozofii. Nie jest to przypadek, chociaż
większość narzucających się przy tej okazji pytań musimy odłożyć na inną
okazję.

a) reaktywność i wielokierunkowość
Poniekąd z samej istoty filozoficznej analizy wynika więc, po pierwsze, jej
reaktywność wobec innych dziedzin myślenia, poznania, mówienia i działania, w tym nauk szczegółowych, ideologii politycznych, języka mediów i innych rodzajów dyskursu wraz z ich roszczeniami do sensu i prawdy. Analiza
filozoficzna nie jest bowiem ani samodzielna, ani samoistna. Przeciwnie, jej
dociekania są motywowane problemami zewnętrznymi, które, jak wspomniano, mają przede wszystkim postać nieporozumień dotyczących pojęć
i charakteru wypowiedzi, a ogólnie polegają na kłopotach w orientacji
w regułach sensu i domagają się nie tyle nowej wiedzy, co przejrzystej eks-
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pozycji sposobów użycia słów.25 Jeśli form i rodzajów problemów jest wiele,
to jasne powinno być, że nie istnieje j e d e n wzór analizy filozoficznej. W
przeciwieństwie do krytyki motywowanej ideologicznie, analiza filozoficzna
nie posiada też z góry założonego wyniku, skoro podejrzenie o nonsens może
się zwyczajnie nie potwierdzić. Jeśli analiza zajmuje się nonsensami rzeczywistymi, to chociaż poprzestaje na poziomie języka, ma w zasadzie charakter
empiryczny. Natomiast w funkcji krytycznej charakterystyka tego rodzaju
analizy zbliża ją do logiki, która służy wszak do oceny wnioskowania niezależnie od tego, co jest jego przedmiotem. Tyle że aspekty stanowiące przedmiot zainteresowania analizy filozoficznej w daleko mniejszym stopniu
wiążą się z formalnymi cechami rozumowania.26
Reaktywny i wielokierunkowy charakter analizy filozoficznej ma istotne
znaczenie dla kształtu jej ewentualnej dydaktyki. Jeśli bowiem analiza filozoficzna nie posiada z góry ustalonych treści, które należałoby sobie przyswoić, a uczyć można tu raczej zastosowań metody, czy właściwie metod,
jakie można wykorzystać do uporania się z nieprzejrzystością sensu, to nie
ma powodu do wprowadzania j e d n e g o programu nauczania analizy filozoficznej dla różnych kierunków studiów. Przeciwnie, skoro różne dziedziny
studiów mają swoiste problemy pojęciowe, to zasadą winno być zróżnicowanie nauczania, chociaż zapewne byłoby wskazane, by część zajęć poświęcić
na elementarz dotyczący trudności związanych z pojęciami n a u k i , w i e d z y i p r a w d y , a być może także na wątki związane z wybranymi kwestiami społecznymi. W zasadzie jednak poszczególne programy nauczania powinny koncentrować się przede wszystkim wokół problemów, które mieszczą
się w horyzoncie doświadczeń słuchacza danego kierunku studiów i dotyczą
dostrzeganych i niedostrzeganych trudności studiowanej dyscypliny i znaczenia jej wyników. Mówiąc nieco bardziej konkretnie, ekonomiści winni
mieć kurs filozoficznej analizy dyskursu ekonomicznego (który mógłby się
koncentrować na przykład na jego idealnotypologicznych założeniach i charakterystyce ekonomicznej konieczności), dziennikarzom i socjologom
należałoby zaaplikować kurs naukowego obiektywizmu, w tym odróżniania
wartościującego zaangażowania od jego opisu, a dla przyszłych inżynierów
przydatna byłaby zapewne umiejętność odróżniania celów i środków, wartości autotelicznych i wiedzy instrumentalnej. Rzecz jasna, specyfikacja treści
takiego programu jest zawsze dyskusyjna i musi się zmieniać w zależności od
rzeczywistej potrzeby.

—————————
Zob. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. cit., par. 122 n.
Dotyczy to również analizy argumentacji, która nie powinna poprzestawać na jej cechach formalnych, nie obejmujących na przykład kwestii argumentacyjnej relewancji. Zob. D. Walton, Relevance In Argumentation, Mahwah 2004 oraz Informal Logic. A Pragmatic Approach, Cambridge
2008.
25

26
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b) neutralność i konkluzywność
Po drugie, chcemy podkreślić, że jedną z ważniejszych zalet dociekania
gramatycznego jest jego neutralność ideologiczna i światopoglądowa, wynikająca chociażby stąd, że jedyną wartością kierującą tego rodzaju analizą jest
prawda w dość restrykcyjnym sensie. Ma to szczególne znaczenie w tych
ponowoczesnych społeczeństwach, w których – jak u nas – mamy do czynienia z „wojną kulturową”, ścieraniem się przeciwstawnych systemów sensu,
wyrażającym się w daleko posuniętej ideologizacji języka. W takich przypadkach dociekanie gramatyczne, nie wchodząc w ś w i a t o p o g l ą d o w y spór
o wartości (normy, reguły itp.), którego nie jest w stanie rozstrzygnąć, zmierza do odróżnienia sporów rzeczowych (rozstrzygalnych empirycznie) od
sporów o wartości (rozstrzygalnych tylko dogmatycznie). Ale także do sprowadzenia sporów o słowa do postaci j a w n e g o sporu o wartości, to znaczy
pokazania przeciwstawności zasad uznawanych przez strony sporu za podstawowe.27
Zauważyć należy, że tak rozumiana analiza filozoficzna, chociaż nie posiada z góry założonego wyniku, to ma w zasadzie charakter konkluzywny.
Wynika to z jej samoograniczenia: zajmowania się tylko takimi problemami,
które można rozwiązać właściwymi jej metodami. Rzecz jasna nie może tu
chodzić ani o rozstrzyganie problemów empirycznych rozmaitych nauk
szczegółowych, ani jak wspomniano, o rozstrzyganie sporów o wartości. Jeśli
analiza pojęciowa nie dotyczy bowiem wprost przedmiotu przekonań, ale
językowych środków ich wyrazu, to właściwych jej konkluzji należy szukać w
obszarze wykazywania nadużyć pojęciowych, względnie mieszania rodzajów
wypowiedzi i sposobów posługiwania się językiem. Jeśli jednak używanie
środków językowych zgodnie z regułami sensu należy do sfery faktów, to
empirycznie w y k a z y w a l n e są również ich nadużycia. Konkluzje analizy
filozoficznej należą więc do wiedzy empirycznej w odpowiednio szerokim
sensie. Opierają się bowiem na ś w i a d e c t w a c h (nonsensu) i mają charakter k o r y g o w a l n y .
Ta ograniczona konkluzywność analizy filozoficznej ma o tyle istotne
znaczenie dla jej dydaktyki, o ile z nauczaniem filozofii wiąże się nieuchronnie problem relatywizacji roszczeń poszczególnych stanowisk. Chociaż historyczny przegląd doktryn filozoficznych prezentujący ich wewnętrzną logikę
ma istotne zalety dydaktyczne, to pozostawia słuchacza z błędnym przecież
wrażeniem, że pod względem prawdziwości są to doktryny równoważne,
a w filozofii – wobec dowolności jej wyjaśnień – nie może być mowy o żadnym postępie. W prezentacjach tego rodzaju nie dostrzega się jednak, że
jeden z najistotniejszych elementów filozoficznej argumentacji – brzytwa
—————————
27 „Gdzie rzeczywiście spotykają się dwie zasady, których nie sposób uzgodnić, tam każdy ma drugiego za głupka i niedowiarka.” (L. Wittgenstein, O pewności, przeł. B. Chwedeńczuk, KR, Warszawa
2001.)
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Ockhama – nakazuje odrzucić zbędne elementy wyjaśnienia. A ponadto, że
należy odróżnić pytania rozstrzygalne od nierozstrzygalnych, a także pytania, na które nie można odpowiedzieć z powodu braku danych, od pytań, na
które nie można odpowiedzieć, ponieważ uniemożliwiają to ich założenia.
Ukierunkowanie analizy na tego rodzaju rozróżnienia pozwala uniknąć efektu dowolności, skoro z tego, że w niektórych sprawach można mieć tylko
opinię, nie wynika, że wszystkie stwierdzenia są opiniami. I chociaż problemem staje się teraz to, czy na tego rodzaju wyjaśnieniach można poprzestać,28 to zarówno dydaktyka jak i praktyka analizy filozoficznej dysponuje
mocnym argumentem, by tak zrobić. Bezpodstawne wypowiadanie się na
jakiś temat nie należy bowiem do kanonu racjonalności, nawet jeśli wynikiem skrupulatnego badania idei racjonalności jest stwierdzenie jej bezpodstawnego charakteru.

c) wielopoziomowość
Strategiczny cel nauki krytycznego myślenia można zatem sprowadzić do
wyuczenia zasady mówiącej, że należy twierdzić tyle, ile się wie. A ponadto,
że należy zdawać sobie sprawę z rodzaju wypowiedzi, z jakimi ma się do czynienia i nie zakładać że z tego, że można coś powiedzieć, wynika, że ma to
sens. Mówiąc nieco konkretniej, w odniesieniu do filozofii oznaczałoby to, że
zamiast spekulować – powiedzmy – d l a c z e g o i s t n i e j e r a c z e j c o ś n i ż
n i c , należałoby zająć się przyczynami niekonkluzywności tego rodzaju dociekań. Zamiast wchodzić w światopoglądowe spory o wartości, należałoby
wskazać na warunki ich rozstrzygalności, a także na źródła ich nierozstrzygalności. A w praktyce naukowej: zamiast posługiwać się modelami tak, jakby były one wyczerpującymi obrazami rzeczywistości, należałoby zdać sobie
sprawę z niebezpieczeństw tego rodzaju rzutowania poznawczego środka na
poznawany przedmiot. Zamiast zakładać, że naukowe wyjaśnienie przebiega
według jednej i tej samej procedury sprowadzania poszczególnych przypadków do ogólnych praw, należałoby zadbać o wykształcenie świadomości różnic między rozmaitymi dziedzinami wiedzy. W odniesieniu do politycznych
ideologii chodziłoby zaś o to, by zdać sobie sprawę, że za postulowanymi
w nich zmianami społecznymi muszą stać naprawdę dobre racje, by były
czymś więcej niż wyrazem arbitralnego w i d z i m i s i ę . 29 Jak z tego widać,
celem tego rodzaju dociekań nie jest poznanie rzeczy nowych, lecz s a m o w i e d z a : rozeznanie się we własnych i cudzych praktykach językowych.
Wiąże się z tym ostatnia z cech myślenia krytycznego, o jakiej chcę
wspomnieć, mianowicie jego w i e l o p o z i o m o w o ś ć . Rzecz w tym, że filo—————————
28 Zob. L. Wittgenstein, The Big Typescript, Wiener Ausgabe, Band 11, hrsg. M. Nedo, Springer,
Wien 2000 (przedruk: Zweitausendeins, Frankfurt am Main), s. 275.
29 Zob. na ten temat O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne,
przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 16 n.
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zoficznej analizy można dokonywać i nauczać na rozmaitych poziomach
komplikacji, a zatem i zaawansowania. Począwszy od analizy źródeł prostych
nieporozumień, w rodzaju awantury o to, czy zupa była za słona, skończywszy na dyskusji o postawie krytycznej, która sama podlega krytyce, skoro nie
jest ani jedyną, ani wystarczającą, ani konieczną formą myślenia.30 Możliwość uszeregowania interesujących przypadków pod względem stopnia
komplikacji jest ważna ze względu na wymaganie stopniowalnej trudności
nauczanego materiału. Z punktu widzenia dydaktyki najbardziej interesujące są zapewne przypadki pośrednie, do których należeć mogą, jak wspomniano, zarówno problemy ogólnospołeczne, jak i pojęciowe trudności danej dziedziny wiedzy. I chociaż wypełnienie zarysowanego w ten sposób
schematu nauczania zależeć będzie zarówno od ambicji i kompetencji prowadzącego, jak i od dziedziny, którą studiują słuchacze, to jedno jest pewne:
w takim programie nauczania filozoficznej analizy nie należy o niej mówić,
lecz ją stosować. Gramatyczna krytyka jest bowiem warta tyle, co jej wyniki.
KONKLUZJA

Krajowe Ramy Kwalifikacji wymagają, by programy nauczania na poziomie wyższym kształtowały „zdolności do autonomicznego i odpowiedzialnego działania”. Postuluje się także wprost, by nauczać krytycznego myślenia
przynajmniej niektóre kategorie studentów. Środowisko filozoficzne może
odpowiedzieć na te postulaty przygotowując takie programy nauczania filozofii, w których – zgodnie z jej tradycją – nacisk kładzie się na eliminację
pozoru wiedzy i dociekania, wynikającego zarówno z niezrozumienia sposobu, w jaki działa język, jak i z jego nadużywania. Nauczanie filozofii może
zatem przyczynić się do rozwinięcia „kompetencji społecznych” słuchaczy
przez pokazanie, jak można usunąć przynajmniej niektóre przeszkody nie
pozwalające myśleć i działać autonomicznie i odpowiedzialnie.
Tak rozumiana analiza filozoficzna jest raczej zbiorem zastosowań metod
rozpoznawania charakteru kłopotów, z jakimi ma się do czynienia, niż zbiorem wiadomości, które należy zapamiętać. Zgodnie z zarysowanym tu szkicem myślenie krytyczne w postaci filozoficznej analizy ma zatem charakter
r e a k t y w n y i w i e l o k i e r u n k o w y , to znaczy stanowi odpowiedź na
trudności myślenia i wyrażania myśli, które w żadnym razie nie redukują się
do problemów filozoficznych, tym bardziej w jakiejś jednej postaci. Wbrew
potocznym opiniom jest to jednak analiza k o n k l u z y w n a , przynajmniej
o tyle, o ile trzyma się zadania wykazywania nonsensów na podstawie ich
empirycznych świadectw. Jest to też dociekanie, które można uprawiać na
wielu poziomach komplikacji, w związku z czym w jego nauczaniu łatwo
—————————
30 Wszak kierowanie się regułą w podstawowej formie nie jest ani interpretacją, ani w ogóle
refleksją, lecz wyćwiczonym sposobem działania. Zob. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne,
op. cit., par. 122 n.
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zastosować zasadę stopniowania trudności materiału. Analiza filozoficzna
dla początkujących może więc koncentrować się wokół wieloznaczności pojęć i wynikających z niej sporów werbalnych, a także różnic między pytaniami o fakty, opinie i wartości. Natomiast poziom zaawansowany dotyczyć
mógłby przede wszystkim problematyki prawdy: zróżnicowania reguł korespondencji i kryteriów uznawania prawdziwości zdań, a także umiejętności
rozróżniania wypowiedzi empirycznych i gramatycznych oraz dostrzegania
porównawczej roli wzorców w praktyce badawczej rozmaitych dziedzin
nauki.
Eliminacja pozoru przez jego okazanie ma służyć kulturze autonomicznego i odpowiedzialnego działania. Koncepcja analizy filozoficznej jako realizacji programu krytycznego myślenia stanowi jednak w zamierzeniu odpowiedź nie tylko na administracyjne postulaty dotyczące programów nauczania, lecz także na stan nihilizmu, w jakim od pewnego czasu znajduje się
spora część współczesnej filozofii. Nihilizm ten ma wiele postaci, połączonych dominującym przekonaniem o złośliwym demonie prawdy, który nie
pozwala zbudować nowego, lepszego świata. Jest to narracja rozkładająca
filozofię od wewnątrz, a w konsekwencji dewastująca jej społeczne znaczenie. Jedną z ważnych możliwości pozytywnej strategii dla filozofii jest bowiem wykorzystanie jej osiągnięć do analizy dyskursu w dziedzinach pozafilozoficznych. Nie jest bowiem tak, jak twierdzi np. Jan Hartman, że rozmaite
„dziedziny kultury, na czele z nauką, robią się coraz bardziej inteligentne,
coraz bardziej teoretycznie czyli filozoficznie samowystarczalne”.31 Przeciwnie, jak sądzę, można wykazać, że wiele z tych dziedzin powiela błędy, które
przy pewnym stopniu filozoficznej świadomości nie miałyby prawa się pojawić. Jest to właśnie nieskończone zadanie krytycznego myślenia, które jednak musi najpierw nieco o d ś w i e ż y ć swoje powołanie.

ON POSIBLE WAYS OF TEACHING OF PHILOSOPHY
ABSTRACT

The paper attempts to respond to the postulates included in the National
Frameworks of Qualifications. Those require syllabuses in higher education be
shaped by “abilities of autonomous and responsible actions”. The Author considers
the usefulness of various fields of teaching of philosophy for this goal, and he concludes that the greatest prospects for its attaining lie in the teaching of critical thinking in the version based on Wittgenstein’s philosophical investigations. The syllabuses of such teaching are not being reduced to the logical analysis of argumenta-

—————————
31

Zob. J. Hartman, Profesora filozofii już nikt nie potrzebuje, „Dekada Literacka” 1/2012.
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tion, but embrace among others problems of polysemousness of concepts and the
verbal disputes emerging when differences between various ways of language use
are neglected. The teaching of critical thinking at an advanced level can be engaged
in the problem of truth: the diversification of criteria of truthfulness, abilities of
differentiating empirical and grammatical statements, and the comparative role of
samples in research practices in various domains of science.
Keywords: teaching of philosophy, critical thinking, Wittgenstein.
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FILOZOFIA A NAUKI ŚCISŁE
STRESZCZENIE

W artykule argumentuje się za nierozerwalną unią filozofii (szczególnie rozumianej) z nauką, wykazując, że filozofia jest koniecznym elementem praktyki naukowej.
Autor przedstawia argumenty na rzecz niezbywalnej potrzeby i obecności filozofii
w nauce, której cele nie redukują się do realizacji potrzeb utylitarnych. Potrzeba
filozofii bierze się z dążenia człowieka do zrozumienia rzeczywistości, które jest też
głównym celem nauki.
Słowa kluczowe: nauka, filozofia, potrzeby utylitarne, zrozumienie rzeczywistości.

Matematyka i nauki ścisłe, od chwili ich powstania w starożytnej Grecji,
inspirowały filozofów i znajdowały się w centrum ich rozważań. Wymienię tu
najbardziej spektakularne postaci: Pitagorasa, Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, Isaaca Newtona, Immanuela Kanta, Edmunda Husserla – wielcy
naukowcy do niedawna byli zwykle zarazem wielkimi filozofami. Tak więc
filozofia i nauki ścisłe koegzystowały i twórczo ze sobą współpracowały; nie
dostrzegano pomiędzy nimi sprzeczności.
Obecnie, w wyniku działań wielu naukowców i filozofów, na ogół w małym stopniu biorących pod uwagę klasyczną tradycję filozoficzną, postuluje
się oddzielenie tradycyjnej filozofii od nauki i ewentualne pozostawienie
filozofii roli służebnicy nauk lub innej niesprecyzowanej roli – filozofia ma
nie służyć niczemu konkretnemu. Filozofia zajmuje się rzekomo wymysłami
nie opartymi na faktach i empirii, a nauki tym różnią się od niej, że są skuteczne, użyteczne, ufundowane na świadectwach empirycznych, a ludzkość
zawdzięcza im niebywały postęp techniczno-cywilizacyjny. Filozofia, tak jak
sztuka, czy muzyka, może wzbogacać i rozwijać duchowość człowieka, ale
—————————
1 Adres Autora: email: zbigkrol@wp.pl, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika
Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
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jest nieprzydatna dla konstrukcji urządzeń utylitarnych, a więc, w konsekwencji, twierdzi się, iż nie służy ona ludzkości.
Jednakże, niezależnie od powyżej wspomnianych tendencji oraz metodologicznych postulatów demarkacji nauki od filozofii, filozofia w nauce ma się
dobrze. Chodzi mi o taką filozofię, która jest niezależna od prywatnych
filozoficznych poglądów naukowców i jest równocześnie koniecznym elementem ich praktyki badawczej.
Ujęty w perspektywie historycznej rozwój nauk uzmysławia, że nauka nie
jest wzajemnie-jednoznaczną funkcją empirii lub, innymi słowy, funkcją
niepowątpiewalnych „czystych” faktów naukowych. Te same dane empiryczne można tłumaczyć i opisywać na w zasadzie nieskończoną liczbę sposobów, czyli można dla nich formułować nieskończoną liczbę teorii. Przypomnieć tu można dla ilustracji cztery, całkowicie równoważne co do konsekwencji liczbowych sformułowania mechaniki kwantowej albo wcześniejszy
historycznie przypadek mechaniki macierzowej Wernera Heisenberga oraz
mechaniki falowej Erwina Schrödingera. Tego samego typu przypadek, znany już w starożytności i opisany przez Teona ze Smyrny, to sytuacja całkowicie identycznego pod względem mocy wyjaśniającej i konsekwencji empirycznych opisu obserwowanego ruchu planet przez teorię ekscentryków oraz
teorię epicykli. Obydwie te teorie postulowały istnienie całkowicie różnych
obiektów we Wszechświecie (epicykli lub sfer niewspółśrodkowych), a mimo
to pozwalały z identyczną dokładnością wyliczyć położenie planet na nieboskłonie i wyjaśnić szczegóły trajektorii ich ruchów. Przypomnę także, że
sfery niebieskie (a więc i ekscentryki, i epicykle) musiały być konkretnymi
obiektami fizycznymi, a nie jedynie teoretycznymi trajektoriami (jak współczesna „orbita Ziemi”, istniejąca tylko w naszych umysłach). Wszystko to
z powodu braku, na przykład pierwszej zasady dynamiki Newtona, według
której ciało może się poruszać, choć nie jest przez nic poruszane. Według
twierdzeń sformułowanych starożytności i obowiązujących jeszcze dużo
później (na przykład w O obrotach sfer niebieskich Kopernika), planety
musiały być osadzone w obracających się sferach, bo inaczej zatrzymałyby
się.
Jeśli jedynym celem nauki byłyby użyteczność i dokładność liczbowego
opisu, pozwalająca na dokładne predykcje przyszłych zdarzeń, to nie ma
żadnej potrzeby, z punktu widzenia projektanta urządzeń codziennego utylitarnego użytku (na przykład lodówki czy odkurzacza), szukania lepszych
teorii niż te, które znamy obecnie. Jednak najwybitniejsi naukowcy poszukują nowych teorii. Motywem ich działań nie jest praktyczna niedoskonałość
starych, lecz czysto t e o r e t y c z n e powody, które dopiero ex post, czasem
długo po sformułowaniu teorii, przekładają się na możliwość projektowania
nowych technologicznie rewolucyjnych zastosowań.
Ujawnia się tu zagubiona w pogoni za konstrukcją różnych „bolońskich”
gadżetów funkcja nauki: tłumaczenie i wyjaśnianie świata połączone z dąże-
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niem do jego zrozumienia. To dlatego, że teoria grawitacji i mechanika
kwantowa są sprzeczne pojęciowo ze sobą, choć obie doskonale dokładne,
każda w swojej dziedzinie, szukamy jednej Teorii Wszystkiego. Ludzki umysł
poszukuje zrozumienia rzeczywistości, a nie tylko b i e ż ą c e j m i n i s t e r i a l n e j przydatności, dokładności i liczby cytowań.
Warto w tym miejscu dodać, że uznanie jako istotnej liczby cytowań niezależnie od tego, według jakiego systemu są obliczane, oznacza, że przełomowe prace i rzeczywiście nowe, rewolucyjne pomysły i teorie skazane są
z góry na eliminację i brak instytucjonalnego wsparcia. Oto wymaga się,
także od młodych naukowców, aby dobrze „wpasowali się” w instytucjonalną
naukę mainstream’u. Analiza historycznego procesu rozwoju nauki potwierdza, że nowe idee są nieczytelne i wręcz tępione, a w najlepszym wypadku, przemilczane. Tak było na przykład w przypadku Gottloba Fregego,
Alberta Einsteina i Mikołaja z Oresme. Utytułowana przeciętność będzie
natomiast hołubiona przez innowatorów i recenzentów projektów badawczych o wysokim impact factor.
Wracając do wniosków z badań nad historycznym rozwojem nauk, widać,
że nauka „dodaje” coś do rzeczywistości, a nie jest tylko bezosobową kalką
faktów empirycznych. Mechanika Newtona z jej absolutną i nieskończoną
przestrzenią euklidesową była powszechnie długo uważana za jedynie możliwą. Każdy widział „euklidesowość” rzeczywistej przestrzeni, doświadczał
sił, momentów pędów, przepływów energii. Teraz wiemy, że to było złudzenie. Czy to znaczy, że przestrzeń euklidesowa jako twór teoretyczny utraciła
swoje istnienie? Okazało się „tylko”, że nie jest rzeczywistą częścią świata.
Ewentualny błąd polegał tylko na błędnym utożsamieniu czy modelowaniu
obiektów światowych. Cały czas rozwój nauki przekracza rzeczywistość, gdyż
do opisu świata używamy obiektów, które nie istnieją realnie, ale w jakiś
inny sposób – umysłowy, inteligibilny. „Dodajemy” te obiekty do świata,
utożsamiamy je z różnymi jego aspektami i dzięki temu – poprzez tworzenie
umysłowych kreacji – rozumiemy i oswajamy świat.
Nauki ścisłe nie używają tylko matematyki jako swego niezinterpretowanego języka. Nie jest prawdą, że matematyka sama nie posiada żadnego odniesienia przedmiotowego i jest jedynie zbiorem reguł przekształcania niezinterpretowanych, pustych, napisów w inne napisy. Napisy te uzyskują rzekomo znaczenie dopiero w wyniku użycia ich w naukach przyrodniczych, tak
jak to było z geometrią euklidesową i mechaniką Newtona. Jest inaczej: to
właśnie dzięki uwzględnieniu czysto matematycznego odniesienia przedmiotowego „czystych” teorii matematycznych staramy się, na przykład kwantować grawitację (por. modelowo-teoretyczne ujęcie grawitacji kwantowej).
Wspomniałem też na wstępie, że chodzi mi o znalezienie takiej filozofii,
która jest obecna w nauce niezależnie od poglądów filozoficznych danego
naukowca. Podam przykład takiej obecności filozofii w matematyce, pochodzący od twórcy intuicjonizmu matematycznego, Luitzena Egbertusa Jana
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Brouwera. Jeśli uważamy, że w nieskończonym rozwinięciu dziesiętnym
liczby pi występuje lub nie występuje sekwencja cyfr „0123456789”, a my
tylko nie wiemy, jak jest n a p r a w d ę , oznacza to, że uznajemy o b i e k t y w n e i s t n i e n i e rozwinięcia liczby pi za niezależne od aktów ludzkiej świadomości. Żaden bowiem matematyk nie wie, czy taka sekwencja występuje,
czy nie występuje w tym rozwinięciu oraz dotychczasowe obliczenia kolejnych, miliardowych, trylionowych, itd., sekwencji tego rozwinięcia nie natrafiły na taką sekwencję cyfr. Znaczy to, że obiekt „rozwinięcie dziesiętne liczby pi” istnieje nie tylko w naszych umysłach, gdyż posiada własności nieukonstytuowane przez żaden akt świadomości, a my o nich tylko jeszcze nie
wiemy.
Cóż z tego, że dany matematyk twierdzi, że jest antyplatonikiem, nominalistą, fizykalistą, empirystą. W rzeczywistości zachowuje się tak, jakby był
platonikiem. Takie filozofie, nawet kreowane mimowolnie lub wbrew poglądom głoszonym przez ich twórców, powinny być i są badane systematycznie.
Dzięki temu powstają nowe działy matematyki, jak choćby wspomniany intuicjonizm matematyczny, który ze swą teorią toposów, stanowi kolejny
przykład użytecznego narzędzia w kwantowaniu grawitacji. Z tego punktu
widzenia nauki ścisłe mogą być uważane za część filozofii. Były w ten sposób
traktowane przez najwybitniejszych matematyków, na przykład Teajteta
z Aten (twórcę X i XIII księgi Elementów Euklidesa oraz twierdzenia o liczbie 5 wielościanów foremnych w trzech wymiarach), Kartezjusza, Georga
Cantora, Gottloba Fregego, Kurta Gödla i innych.
Nauka wymaga fantazji i wyobraźni. Ograniczanie się tylko do bieżących
zastosowań utylitarnych odziera naukę z możliwości rzeczywistego rozwoju.
Podobnie jest z matematyką. Nowe teorie matematyczne tylko dlatego mogą
być siłą napędową nowej nauki i nowej technologii, że są właśnie oderwane
od tego, co jest w danym czasie rzeczywiste. Nauka tylko dlatego się rozwija,
że rozwijają się nowe teorie, a praktyczne zastosowania pojawiają się po
nich. Nauka opiera się na dwóch filarach: teoriach i ich aplikacjach. Nauka
bez rewolucyjnych badań podstawowych jest jednonogim kaleką.
Współczesne instrumentalne traktowanie nauki związane jest z instrumentalnym traktowaniem człowieka. Człowiek nie jest tylko istotą, która
potrzebuje nowych technicznych wynalazków, utylitarnych udogodnień,
lecz przede wszystkim jest istotą rozumną, poszukującą zrozumienia rzeczywistości. Nowe odkrycia, wynalazki i teorie skłaniają do teoretycznej
refleksji.
Filozofia jest wszędzie tam, gdzie poszukuje się zrozumienia różnych
aspektów rzeczywistości, a więc także w nauce. Filozofia i nauka były historycznie i dalej są istotnie ze sobą związane i żadne ministerialne reformy czy
zalecenia nie zmienią tego faktu.
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PHILOSOPHY AND EXACT SCIENCES

ABSTRACT

In the paper the non-separable union of philosophy and science is demonstrated;
it is argued that philosophy is a necessary element of scientific practice. The author
presents some arguments for the inalienable presence and need of philosophy in
science whose aspirations – as he maintains – are not being reduced to the realization of utilitarian needs. The necessity of philosophy originates from the human
pursuit of the understanding of reality; this understanding also is the main task of
science.
Keywords: science, philosophy, utilitarian needs, the understanding of reality.
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Grzegorz Pyszczek1
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej

Wynalazki, które nie są znane, zbierają zawsze więcej krytyk niż pochwał:
gani się tych, którzy je wynaleźli, ponieważ
nie rozumie się ich dostatecznie
Blaise Pascal2

FILOZOF W UCZELNI TECHNICZNEJ
STRESZCZENIE

W artykule rozważane są problemy związane z nauczaniem filozofii na uczelniach
technicznych. Pierwsza bariera nauczania dotyczy stereotypów i uprzedzeń związanych z techniką (technofilia, technofobia). Następna związana jest z brakiem elementów filozofii techniki w programie nauczania filozofii, ostatnia – z brakiem
refleksji metatechnicznej w treściach przedmiotów technicznych.
Słowa kluczowe: uczelnia techniczna, nauczanie filozofii, uczelnia techniczna,
technofilia, technofobia, filozofia technologii.

WPROWADZENIE

Mottem tego tekstu jest cytat z pism Pascala, który był zarówno wybitnym filozofem, jak i znakomitym inżynierem, konstruktorem jednej z pierwszych maszyn liczących. Twórczość Pascala pokazuje, że brak zrozumienia,
a nawet swoiste napięcia między filozofami a światem techniki, chociaż są
częste, dają się przezwyciężyć.
Argumenty przeciwko nauczaniu filozofii na uczelniach technicznych
można sprowadzić do dwóch podstawowych. Pierwszy odnosi się do motywacji, drugi zaś do komunikacji. Pierwszy sprowadza się do stwierdzenia, że
filozofia inżynierowi po prostu nie jest potrzebna, że doskonale poradzi on
sobie w życiu i pracy zawodowej bez refleksji nad dobrem, prawdą i pięknem. Studenci nie odczuwając takiej potrzeby, nie będą się jej po prostu
uczyć. Studenci rzeczywiście mają problemy z motywacją, jeżeli chodzi
—————————
1
2

Adres Autora: pyszczek@poczta.onet.pl
Za J. Attali, Pascal, przeł. J. Kierul, Warszawa 2004, s. 75.
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o uczenie się filozofii, co wiąże się zwykle z brakiem odpowiedniego przygotowania i zainteresowania oraz brakiem czasu, spowodowanym przeładowaniem programu. Warto jednak zauważyć, że problem słabej motywacji dotyczy nie tylko uczenia się filozofii, ale wielu innych przedmiotów, w tym także
ściśle technicznych. Drugi natomiast argument ma charakter komunikacyjny. Sprowadza się do stwierdzenia, że filozofia oferuje myśli, może ciekawe
i pożyteczne, ale trudno dostępne adeptom szkół technicznych, ze względu
na ich hermetyczny i ezoteryczny charakter, którego nie jest w stanie przezwyciężyć w swoim przekazie przeciętny wykładowca filozofii.
Poniżej przedstawię bariery w nauczaniu filozofii w wyższych uczelniach
technicznych. Biorę pod uwagę tylko trudności natury kulturowej; nauczanie
filozofii przebiega bowiem w konkretnym społeczeństwie i kulturze, chociaż
istnieją i inne trudności, w tym psychologiczne, społeczne i ekonomiczne.
Koncentruję się na trzech istotnych według mnie zagadnieniach.
1) Kontekstem nauczania filozofii na uczelniach technicznych są pewne
uprzedzenia zarówno humanistów wobec świata techniki, jak przedstawicieli
nauk technicznych wobec humanistów.
2) Filozofia w ogóle, a w tym wykładana na wyższych uczelniach technicznych, w niedostatecznym stopniu uwzględnia zagadnienia związane
z techniką.
3) Naukom technicznym wykładanym na uczelniach technicznych często
brak refleksji metatechnicznej, nadającej im wyższy poziom ogólności
i spójności.
Rozważając stan nauczania filozofii na uczelniach technicznych, należy
wziąć pod uwagę także kondycję współczesnej filozofii w ogóle. Wykładający
filozofię na tego typu uczelniach, prezentując klasyczne koncepcje filozoficzne, w sposób nieunikniony odwołują się do dorobku filozofii współczesnej.
Nie chcę tu nawet inicjować dyskusji, jak należałoby wykładać filozofię na
polskich uczelniach technicznych, każdy jednak, kto podejmie to zagadnienie powinien, moim zdaniem, wziąć pod uwagę trzy poniższe kwestie.
Po pierwsze, filozofia współczesna uprawiana jest na różne sposoby.
Oczywista i wyraźna przepaść istnieje między anglosaską tradycją analityczną a tradycją kontynentalną, wywodząca się z egzystencjalizmu, fenomenologii i hermeneutyki. Ten podział jest fundamentalny, choć są oczywiście
i inne. Istotny jest tu zarysowany przez Charlesa Percy’ego Snowa podział na
dwie kultury, przyrodoznawczą i humanistyczną, których przedstawiciele nie
potrafią się porozumieć. Podział na dwie tradycje filozoficzne jest odbiciem
podziału Snowa; przedstawiciele obydwu tradycji prowadzą swe filozoficzne
dociekania w sposób odrębny i we wzajemnej izolacji. Po drugie, współczesna filozofia w obydwu podstawowych jej tradycjach ma kłopot z tożsamością. Jej typ anglosaski zaczyna rozpływać się w innych naukach, miedzy
innymi w kognistywistyce i neuronauce. Typ kontynentalny natomiast
wchodzi w koneksje ze studiami kulturowymi dotyczącymi na przykład płci
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i postkolonializmu. To upodobnienie się do innych typów aktywności intelektualnej prowadzi do zacierania swoistości problematyki filozoficznej
i filozofowania w ogóle. Po trzecie, należy rozpatrzeć status polskiej filozofii.
Była ona z reguły traktowana jako część szeroko pojętej humanistyki, chociaż zawsze pozostawała na jej uboczu. Wystarczy zauważyć, że w kanonie
literackim we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii znajdują się teksty filozofów. W polskim kanonie ich nie ma. Zbigniew Herbert, poeta wplatający
w artystyczne wizje zagadnienia filozoficzne, był chlubnym wyjątkiem.
Kanon polskiej humanistyki stanowią przede wszystkim dzieła polskich
romantyków, uzupełnione o dzieła z innych epok. Natomiast filozofia nawiązująca bezpośrednio do tradycji romantycznej zaistniała naprawdę tylko
w wieku XIX i nie stała się nurtem wiodącym polskiej filozofii. Filozofia polska czerpała inspirację z głównych filozoficznych nurtów rozwijanych
w ośrodkach europejskich, najczęściej z filozofii niemieckiej. Efekt obcych
inspiracji okazał się trwały i do dzisiaj bardzo wyraźny.
MIĘDZY TECHNOFILIĄ A TECHNOFOBIĄ

„Możliwe jest, że powstaną wielkie statki morskie, którymi będzie kierować jeden człowiek, a będą one poruszać się szybciej niż nasze, pełne wioślarzy. Możliwe jest, że powstanie pojazd, który poruszać się będzie z niewiarygodną prędkością, a ruchu nie będzie mu nadawać żadne żywe stworzenie...
Możliwe jest, że zbudowane zostanie urządzenie do latania, tak iż siedzący w
jego wnętrzu człowiek pokręceniem korby spowoduje bicie sztucznych
skrzydeł na kształt lotu ptaka... Możliwe jest tak samo zbudowanie urządzenia, przy pomocy którego jeden człowiek będzie mógł przyciągnąć do siebie
tysiąc innych, mimo ich oporu, albo inne przedmioty, które można przesuwać... Możliwe jest też, że powstaną urządzenia, dzięki którym, bez zagrożenia ciała człowiek będzie mógł stąpać po dnie morza lub rzeki... Nieprzeliczone mnóstwo innych rzeczy można będzie wykonać, jak na przykład mosty
nad rzekami bez filarów, maszyny i niewidziane dotąd urządzenia.”3
Rozpocząłem od cytatu średniowiecznego filozofa ukazującego fascynację
możliwościami techniki, aby podkreślić, że do tradycji myśli filozoficznej nie
należy ani wrogość, ani obojętność wobec techniki. Nauczanie filozofii nie
zachodzi w emocjonalnej próżni. Zarówno nauczający jak uczący się filozofii
zetknęli się już wcześniej z pewnymi emocjonalnymi postawami wobec techniki, filozofii, czy w ogóle humanistyki. Wpływają one z pewnością na poziom nauczania i uczenia się filozofii.
Przyglądając się relacji między filozofią a techniką stwierdzić należy, że
właściwie nie mamy do czynienia z istotnym konfliktem. Inżynier dąży do
zaprojektowania bądź uruchomienia lub podtrzymania w działaniu jakiegoś
—————————
3 R. Bacon, Epistola de secretis operibus artis et naturae, w: L. Sprague De Camp, Wielcy i mali
twórcy cywilizacji, przeł. B. Orłowski, Warszawa 1968.
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układu technicznego. Celem tego układu technicznego jest osiągnięcie maksymalnej sprawności, czyli działania jak najbardziej skutecznego, przy jak
najmniejszych kosztach tego przedsięwzięciach. Filozof natomiast dąży do
lepszego zrozumienia ogólnych norm naszego myślenia, jak na przykład
prawda, piękno, dobro. Nie ma tu zasadniczo miejsca na kolizję, zderzenie
się podstawowych poglądów lub interesów. Czy to nie względy społeczne,
kulturowe wpłynęły zatem na ukształtowanie się postaw technofilii – zafascynowania, urzeczenia rozwojem techniki, lub technofobii – przerażenia
postępem technicznym? Cytowany powyżej Roger Bacon był na pewno
technofilem.
W ciągu wieków refleksji nad techniką filozofia z reguły miała do niej postawę przyjazną; nie można twierdzić, że relacje między nimi były antagonistyczne. Po wiekach średnich, również w wieku XVI i XVII sporą część
filozofów fascynowały możliwości nowych technologii.4 Przełom nastąpił
dopiero pod koniec wieku XVIII, kiedy po raz pierwszy pojawiły się postaw
antycywilizacyjne oraz antyscjentystyczne tendencje technofobiczne. Ich
dobitny wyraz znajdziemy między innymi w dziełach Jana Jakuba Rousseau
i w twórczości Williama Blake`a. Wiek XIX i pierwsza połowa XX zostały
zdominowane przez technofilię. Wystarczy wspomnieć o zainicjowanym
przez Augusta Comte’a ruchu pozytywistycznym i powstałym później w USA,
za sprawą między innymi Thorsteina Veblena, ruchu technokratycznym.5 Po
II wojnie światowej mimo żywiołowego rozwoju technologii zaczęła dominować zdecydowanie technofobia. Technofilia stanowili wciąż obecną, ale
jednak peryferyjną subkulturę. Jednym z ostatnich przejawów technofilii
był, skupiony wokół osiągnięć informatyki i sztucznej inteligencji, istniejący
do dzisiaj kalifornijski transhumanizm.6
Technofobi7 oskarżali technikę o:
1) Niszczenie naturalnego środowiska, co ma charakter zarówno czysto
utylitarny (dewastacja zasobów) jak i duchowy (odrywa czlowieka od natury).
2) Rozbijanie naturalnych więzi społecznych poprzez tworzenie wielkich
miast i organizacji. Technika skazuje jednostkę na samotność oraz zniewolenie poprzez dostarczanie władzy nieznanych dotychczas środków kontroli
nad ludźmi.
—————————
4 Chodzi oczywiście o F. Bacona, Kartezjusza, G. W. Leibniza i innych mniej znanych. Na ten temat warto zapoznać się z pracą P. Rossiego Filozofowie i maszyny, przeł. A. Kreisberg, Warszawa
1978.
5 Na temat technokratów J. Kurczewska, Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa 1997.
6 Warto wspomnieć w tym kontekście o postaciach takich jak H. Moravec, R. Kurzweil,
N. Bostrom.
7 Literatura technofobiczna jest olbrzymia. Oto kilka wybranych przykładów; esej amerykańskiego
historyka i historiozofa Henry Adamsa z 1900 roku, Dynamo i dziewica, „Literatura na Świecie” nr
7, 1985), artykuł klasyka filozofii XX wieku Martina Heideggera z 1954 roku, Pytanie o technikę
(M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, przeł. K. Michalski, Warszawa 1977), nieco szydercze
studium amerykańskiego teoretyka mediów Neila Postmana z 1992 roku Technopol (wydanie polskie przeł. Anna Tanalska-Dulęba PIW, Warszawa 1995).
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3) Dewastowanie ludzkiej osobowości poprzez zmuszanie jednostki do
monotonnej, pełnej rutyny pracy w fabrykach i biurach, której sensu nie jest
ona w stanie rozumieć.
W XX wieku zaczęła się z wolna formować postawa często nazywana
technorealistyczną. Uwzględnia ona zarówno pozytywne jak i negatywne
aspekty techniki. Afirmuje postęp technologiczny, uważa jednak, że nie
wszystko, co możliwe do wykonania, powinno być wykonane.8 Mniej mówi
się o swoistej humanistofobii, której ulegają często także ludzie techniki..
Taka postawa łączy się często z przekonaniem, że napięcia w relacji między
światami techniki i humanistyki prowadzą do nieuchronnego konfliktu.9
Według Snowa, z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi związane są
dwa typy kultur. Kultura nauk przyrodniczych ma charakter bardziej etyczny, skoncentruje się na przyszłości i budowie nowych form społecznych.
Kultura humanistyczna zaś troszczy się o przeszłość i obronę dotychczasowej
hierarchii społecznej.10 Snow sympatyzuje z przyrodnikami i inżynierami,
którzy autentycznie troszczą się o realizację autentycznych wartości.
Atmosfera kontaktu wykładowcy filozofii z studentami nauk technicznych
nie jest więc emocjonalnie neutralna. Ani on, ani tym bardziej jego studenci
nie czytali większości klasycznych dzieł związanych z technofilią lub technofobią. Nie znaczy to przecież, że nie odczuwają emocji związanych ze stanowiskami wyrażonymi w tych pracach. Zarówno studenci jak i wykładowca
pośrednio i na różne sposoby mieli okazję poprzez media, książki, osobiste
kontakty zetknąć się z nimi, a to przecież kształtuje ich nastawienie emocjonalne. Filozof wchodząc do sali wykładowej nie może zakładać, że poruszać
się będzie po terenie pozbawionym uprzedzeń.
W STRONĘ FILOZOFII TECHNIKI

Jedną z istotnych barier w komunikacji między studentami uczelni technicznych a wykładowcami filozofii jest niewątpliwie to, że filozofia w małym
stopniu zajmowała się do tej pory problematyką techniki. Problematyka
techniki, jako przedmiot metodycznego namysłu filozoficznego, pojawiła się
dopiero w wieku XIX.11
—————————
8 W tym kontekście warto wspomnieć o pracy polskiego filozofa Jerzego Skolimowskiego Technika a przeznaczenie człowieka, Warszawa 1995. Skolimowski jest nie tylko filozofem. Posiada wyksztalcenie techniczne, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.
9 Głosi tak we wspomnianym już eseju Snowa, Dwie kultury. Sam Snow zyskał sławę dzięki
powieściom, w szczególności cyklowi Strangers and Brothers. Jego postawa ukształtowana została
w środowisku nauk przyrodniczych, był z zawodu chemikiem, związanym z uniwersytetem w Cambridge. Po sukcesie literackim porzucił karierę naukową.
10 Oczywiście praca Snowa nie jest jedynym przykładem tego typu postawy. Głośny w kulturze
brytyjskiej XIX wieku był spór Thomasa Huxleya z Matthew Arnoldem, w którym pierwszy stawał po
stronie przyrodników, drugi zaś sympatyzował z humanistami.
11 Jako dzieło prekursorskie podaje się z reguły pracę z 1877 roku Grundlinien einer Philosophie
der Technik niemieckiego heglisty Ernesta Kappa. Chodzi tu o pierwszą wyspecjalizowaną pracę
z dziedziny filozofii techniki. Problematyka techniki bowiem na marginesie innych zagadnień
pojawiła się już w greckim antyku.
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Obecnie filozofia techniki jest wyodrębnionym polem problemowym w filozofii,12 z wyspecjalizowanymi instytucjami i periodykami. Zainteresowanie
tą problematyką dociera także do Polski.13 Mimo zmiany sytuacji na lepszą
akademicka kondycja filozofii techniki nie jest w pełni zadawalająca. Po
pierwsze, dyskurs związany z filozofią techniki ma charakter zdecydowanie
peryferyjny – problematyce tej nie przypisuje się nadal rangi, na jaką ona
zasługuje. Po drugie zaś, jest to dyskurs raczej wyizolowany – przedstawiciele innych dyscyplin niewiele z niego korzystają. Kondycja filozofii techniki
niczym się nie różni od kondycji innych dyscyplin humanistycznych związanych z techniką. Istniejąca od dekad historia techniki jest również marginalizowana. Historycy społeczeństwa, historycy kultury i innych specjalności
w małym stopniu z niej korzystają. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w obrębie socjologii techniki i antropologii techniki.
Efekt takiej sytuacji jest dość prozaiczny. Wykładowca filozofii na uczelni
technicznej traktuje filozofię techniki i inne zbliżone dyscypliny humanistyczne jako zagadnienia o małym znaczeniu dla jego pracy. Ponadto w pewnej mierze uznaje on poruszaną w tych dyscyplinach problematykę za coś
ezoterycznego i odległego. Nie powinno jednak zabraknąć w programie nauczania filozofii zagadnień z obrębu filozofii techniki. Stanowią one swoisty
pomost pomiędzy domeną tekstów wielkich myślicieli a sferą myślenia czysto użytkowego i technicznego. Ten pomost jest potrzebny nie tylko adeptom
nauk technicznych. Wszyscy żyjemy w świecie techniki, wszyscy jesteśmy jej
użytkownikami. Każdy z nas zarówno jako konsument jak i obywatel ma
pewien wpływ na to, co się dzieje w świecie techniki. Każdy więc może zapytać, jakim wartościom i w jaki sposób dany artefakt techniczny służy.
O jaką filozofię techniki chodzi? W filozofii anglosaskiej odróżnia się philosophy of technology od philosophy of engineering. Philosophy of technology zajmuje się wytworami techniki, ich relacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wartościami, którym one służą. Philosophy of engineering
koncentruje się na działaniach, które prowadzą do powstania tego artefaktu,
w szczególności na pracy koncepcyjnej, projektowej, rozważają, co jest istotą
projektowania, na czym polega dobre projektowanie, jakie są jego aspekty
—————————
12 Niemcy używają pojęcia Technikphilosophie, zaś Anglosasi chętniej mówią o philosophy of
technology.
13 Na przykład istniejące od 1976 roku The Society for Philosophy and Technology. Warto wspomnieć o anglosaskich czasopismach Technology and Culture oraz Techné. Research in Philosophy
and Technology. Ale już w 1901 roku pojawił się artykuł F. Kucharzewskiego Zawiązki filozofii
techniki, „Przegląd Techniczny”, nr. 44. W Polsce filozofią techniki zajmowali się W. Gasparski, A.
Kiepas, J. Bańka. Z nowszych prac zbliżonej do tej tematyki warto wspomnieć o R. Ilnickiego Bóg
techników. Technika i transcendencja, Poznań 2011; R. Lizuta Technoodpowiedzialność. Uwagi
o wpływie techniki na rozumienie odpowiedzialności w: Bezpieczeństwo człowieka a wartości,
Tom 1, Aspekty filozoficzne, Siedlce 2011; E. Bińczyk, Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Toruń
2012; M. Ostrowickiego, Ontoelektronika, Kraków 2013. Przetłumaczono także podręcznik V. Dusek
Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków 2011. O niemieckiej filozofii techniki można się dużo
dowiedzieć z wyboru tekstów Kultura techniki, Poznań 2001.
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etyczne itd.14 Obydwa te podejścia wzajemnie się dopełniają. Jedno akcentuje przedmiotowy aspekt techniki, drugie zaś podmiotowy. Taka skoncentrowana na wymienionych dwóch zagadnieniach filozofia techniki powinna być
działem programu nauczania filozofii.
Filozofia techniki ma pewne bliższe sobie konteksty intelektualne niż klasyczne dyscypliny filozoficzne takie jak aksjologia czy epistemologia.. Pierwszym takim kontekstem są różnego typu filozofie odwołujące się do praktyki
społecznej. Chodzi tu między innymi o filozofię medycyny, filozofię prawa,
filozofię ekonomii. Ich status teoretyczny jest bardzo podobny do statusu
filozofii techniki. Zajmują się one rodzajami aktywności natury praktycznej,
nastawione są na realizację konkretnych celów. Starają się dociekać, czym
jest natura danego typu działania. Historia ich jako wyodrębnionych dyscyplin jest niewiele starsza od filozofii techniki, choć specyficzne dla nich zagadnienia podejmuje się od czasów starożytnych. Podobnie jak filozofia
techniki, filozofia praktyk społecznych (medycyny, prawa, ekonomii i innych) pozostaje raczej na poboczu głównego nurtu dociekań filozoficznych.15
Pokazują one, że technika nie jest ani jedyną, ani podstawową formą praktyki społecznej, że musi ona stale koegzystować i współpracować z innymi
sferami społeczeństwa i kultury
W filozofii współczesnej żywo rozwija się filozoficzna teoria działania (action philosophy), mająca swoje korzenie między innymi w Arystotelesowskiej filozofii praktycznej.16 Action philosophy docieka istoty działania
w ogóle. Z tego względu sanowi ona bardziej abstrakcyjny kontekst filozofii
techniki, do którego na pewno warto nawiązywać w ramach zajęć z filozofii
na uczelniach technicznych.17 Filozofia techniki, inne dyscypliny humanistyczne i społeczne zajmujące się techniką (na przykład tak modne obecnie
rozważania z zakresu social construction of technology) stanowią dogodne
medium komunikacji między światem filozofii a światem techniki, dzięki
któremu łatwiej wprowadzić studentów do zagadnień metafizyki, etyki lub
teorii poznania. Dlatego też zagadnienia te powinny być uwzględnione
w ramach programu nauczania filozofii.

—————————
14 Na przykład jeden z głównych przedstawicieli philosophy of engineering, Henry Petroski kładzie nacisk na to, czym jest błąd inżynierski, na czym polega złe projektowanie Amerykański profesor zarówno historii, jak i nauk technicznych, polskiego pochodzenia, szeroko uwzględniający w swej
pracy zagadnienia filozoficzne.
15 Dobrym przykładem jest polska filozofia medycyny. Mimo wspaniałych tradycji i dużego dorobku pozostawała ona i pozostaje nadal na marginesie polskiej filozofii. Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, Poznań 2010.
16 Wspomnijmy w kontekście action theory m,in. o Donaldzie Davidsonie, Elisabeth Anscombe,
Michaelu Bratmanie.
17 Nie należy zapominać o wspaniałych polskich tradycjach w tej dziedzinie, zarówno o romantycznej „filozofii czynu” jak i prakseologii.
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W STRONĘ METATECHNIKI

Nauczanie filozofii na uczelniach technicznych to spotkanie dwóch światów, dwóch mentalności, dwóch typów temperamentu. Aby spotkanie to
było konstruktywne i owocne, konieczne jest otwarcie na dialog pomiędzy
obydwoma stronami. Bariery w komunikacji między światem filozofii
a światem techniki nie występują tylko i wyłącznie z winy filozofów. Także
kultura techniczna wnosi przeszkody uniemożliwiające zadawalający przekaz dziedzictwa tradycji filozoficznej. W edukacji technicznej wyraźnie brakuje refleksji metatechnicznej, organizującej całość przekazywanej wiedzy
w spójną strukturę. Wiedza inżynierska przekazywana na politechnikach ma
raczej charakter rozproszonego amalgamatu różnych koncepcji zorganizowanych wokół różnych problemów niż spójnej struktury. Innymi słowy, brakuje refleksji metatechnicznej, wiążącej różnorodne dziedziny inżynierskie
ze sobą w całość.18
W uczelniach technicznych zasadniczo kształci się inżynierów wąsko
wyspecjalizowanych. Studenci politechniki czują się niejednokrotnie zakłopotani pytaniami o istotę techniczności, podstawowe wartości techniki, fundamenty poznania technicznego. Nie są w stanie wykroczyć poza często
bardzo dobrze przyswojoną wiedzę o konkretnych urządzeniach i technologiach na wyższy poziom abstrakcji. Wąska specjalizacja jest dla filozofa
deprymująca, ponieważ filozofia ujmuje rzeczy na najwyższym poziomie
ogólności. Metatechnika, tak jak ją przedstawiłem, ułatwiłaby w znacznym
stopniu komunikację między filozofem a przyszłymi inżynierami. Tego typu
refleksją jest niemiecka Allgemeine Technologie.19 Jej najbardziej znanym
przedstawicielem jest Güntera Ropohl.20 Dyscyplina ta zajmuje się istotą
postępowania technicznego, stara się stworzyć klasyfikacje różnorodnego
typu działań technicznych, bada warunki możliwości poznania technicznego.
Od wiedzy metatechnicznej oczekuje się identyfikacji trzech podstawowych typów relacji konstytuujących technikę:
1) Relacji między technika a naturą. Każdy rodzaj działania technicznego
korzysta bowiem z dóbr naturalnych, zwrotnie zaś wpływa na kształt szeroko
rozumianej natury. Z reguły do tej pory zajmowali się tą problematyką ekolodzy. Zwykle, dość jednostronnie, koncentrują się oni na problemie kondycji przyrody.
—————————
18 Z literatury polskiej na ten temat warto wymienić m.in. P. Garysiak, Edukacja metatechniczna,
Radom 1998; Z. Wasiutyński Technika, jej działy i metoda, Warszawa 1974, K. Wajs Techniczna
teoria wartości, „Znak” 125 nr. 11; K. Wandelt Istota i rodzaje postępu technicznego, Poznań 1960;
Metodologia projektowania inżynierskiego, red. W. Gasparski, Warszawa 1973; W. Gasparski
Projektowanie-koncepcyjne przygotowanie działań, Warszawa 1978.
19 Na gruncie refleksji metatechnicznej powstają ciekawe koncepcje interesujące dla filozofów.
Warto wspomnieć np. o kontrowersyjnej teorii konstruktalnej amerykańskiego inżyniera Adriana
Bejana.
20 Główna praca G. Ropohla: Eine Systemtheorie der Technik: zur Grundlegung der Allgemeinen
Technologie, München/Wien, 1979.
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2) Relacji między techniką a człowiekiem. Człowiek jest zarówno twórcą
techniki, jak jej użytkownikiem. Tematyka ta również dość jednostronnie
została zdominowana przez specjalistów od ergonomii, designerów, psychologów.
3) Relacji między różnego typu systemami technicznymi. Każdy artefakt
techniczny współwystępuje z innymi artefaktami, na przykład nie ma samochodów bez dróg, a dróg bez maszyn budowlanych.
Potrzeba refleksji metatechnicznej długo nie była oczywista, raczej przy
niskim poziomie rozwoju technologicznego uważano ją za nieważną. Jak
pisze jednak jeden z pionierów polskiej refleksji metatechnicznej Karol
Wajs:
Sytuacja [...] zmieniała w miarę komplikowania urządzeń technicznych
i wzrostu ich wartości, gdy opłacało się poświęcanie coraz więcej czasu i pracy
przemyśleniu roli i konstrukcji wszystkich elementów składowych oraz ich
powiązaniu. Również zastrzeżenia patentowe zmuszały firmy do opracowywania odmiennych konstrukcji, służących do tych samych celów i jednakowo
poprawnych, jeśli chodzi zasady ich działania. Stało się oczywiste, że te same
zadania mogą w podobny sposób wykonywać zupełnie różne urządzenia,
i które należało porównywać wszechstronnie, żeby w konkretnych warunkach,
na podstawie jakichś kryteriów technicznych, wybrać jedno z nich.”21

W sytuacji coraz większej złożoności techniki i jej oddziaływania refleksja
metatechniczna staje się niezbędna. Metatechnika oraz filozofia techniki
wzajemnie się uzupełniają i warunkują. Metatechnika bez filozofii techniki
nie osiągnie odpowiedniego poziomu spójności i abstrakcji, a filozofia techniki bez metatechniki będzie zawsze dyscypliną oderwaną od konkretnych
realiów świata techniki.
Jedną z dróg prowadzących do integracji metatechniki i filozofii techniki
widzę w szybko rozwijającej się ostatnio ontologii informatycznej, którą tworzą zarówno inżynierowie (mówi się wręcz o inżynierii ontologicznej) jak
i filozofowie.22 Ontologia informatyczna dostarcza spójnej konceptualizacji
różnych dziedzin wiedzy; te konceptualizacje wykorzystuje się w operacjach
przekształcania informacji. Ontologia tego typu dąży do tworzenia konceptualizacji w pełni sformalizowanych, które mają zagwarantować sprawność
działania systemów informatycznych. Ontologia informatyczna jest dyscypliną praktyczną, jej wytwory mają uwzględniać kategorie konieczne do
sprawnego działania. Pomijanie aspektów, które wydaję się zbędne z punktu
widzenia użytkownika danego systemu informatycznego, jest traktowane
jako pewna zaleta. Żeby jednak wiedzieć czy dany aspekt bytu, pewna kate—————————
K. Wajs Techniczna teoria wartości, „Znak” 1964 nr. 11.
Warto wspomnieć o ciekawym artykule R. Trypuza i P. Garbacza Bity i byty. O pewnym
mało znanym zastosowaniu ontologii, http://www.academia.edu/2880135/Bity_i_bytyo_pewnym_malo_znanym_zastosowaniu_ontologii. Rozwinięcie tez tego artykułu znajduje się
w ich książce Ontologie poza ontologią, Lublin 2012.
21

22
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goria ontologiczna jest zbędna z tego oto, praktycznego punktu widzenia,
trzeba ją prostu znać. W sposób nieunikniony ontologia inżynieryjna musi
się dowoływać do ontologii czysto teoretycznej, uwzględniającej wszelkie
możliwe aspekty bytu; ta zaś od czasów starożytnych jest domeną filozofów.
Tak czy inaczej, inżynier w tej sytuacji musi niekiedy, podobnie jak i filozof,
wyjść z platońskiej jaskini, aby spojrzeć na świat idei.

THE PHILOSOPHER IN TECHNICAL UNIVERSITIES
ABSTRACT

The paper concerns the problems of the teaching of philosophy in technical universities. Stereotypes and prejudices concerning technology (technophilia, technophobia) are the first barrier in this enterprise. The second barrier is caused by the
lack of philosophy of technology in philosophical courses, and the third one is
brought on by the absence of meta-technical reflection in technical subjects.
Keywords: technical university, teaching of philosophy, technophilia, technophobia, philosophy of technology.
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POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI
Starajcie się nie o to, ażeby osiągnąć sukces, ale żeby wasze życie miało sens.
Albert Einstein

STRESZCZENIE

Socjologiczne badania pozwalają zrozumieć zmiany, jakim podlegają pojęcia tożsamości, indywidualności, zobowiązań wobec siebie i społeczeństwa, sztuki, instytucji uniwersytetu, religii. Zmiany zagrażają integralności jednostki. Autor zwraca
się do poglądów Immanuela Kanta, Martina Heideggera, Ludwiga Wittgensteina,
Karola Wojtyły i Charlesa Taylora po środki konieczne do tworzenia i zachowania
tożsamości.
Słowa kluczowe: refleksja, samostanowienie, tożsamość osoby, społeczeństwo
konsumpcyjne, sumienie, sztuka, uniwersytet, religia.

WPROWADZENIE

Jesteśmy świadkami konfliktu dwóch postaci myślenia. Z jednej strony
metoda naukowa, jej moc eksplanacyjna i skuteczność, modele matematyczne, eksperymenty, procedury weryfikacji i falsyfikacji wymagające „bezstronnego obserwatora”, a z drugiej „osobiste zaangażowanie”, czysto subiektywna ludzka zdolność – intuicja, warunek wewnętrznego doświadczenia wartości etycznych, estetycznych i religijnych. Fascynacja metodami
nauk przyrodniczych wypiera niedające się pojęciowo przedstawić aspekty
życia ludzkiego, uczy patrzeć na siebie jak na obiekt badania naukowego.
W rezultacie zmienia się nasz sposób bycia i świadomość naszej sytuacji
w świecie. Owe zmiany łatwo dostrzec analizując pojęcia tożsamości. Dotyczy ono tego, jak rozumiemy siebie i co ma dla nas znaczenie; tego, co
—————————
1 Adres autora: marmaciejczak@poczta.onet.pl; Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1,
00-661 Warszawa.
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w każdym z nas najbardziej zasadnicze i szczególne: świadomego poczucia
tożsamości jednostki, dążenia, aby zachować personalną ciągłość, rozumienia siebie, utrzymania wewnętrznej solidarności z grupowymi ideałami
i grupą.2 Aktualnie, w okresie płynnej nowoczesności, czyli globalnych zmian
we wszystkich aspektach życia: społecznym, gospodarczym, politycznym,
prawnym i moralnym, pojęcie tożsamości ulega daleko idącym zmianom.
Stałe formy organizacji, sztywne hierarchie, w tym państwo narodowe, choć
istnieją jeszcze, to nie są w stanie przeciwstawić się globalnemu upłynnieniu
struktur społecznych. Zanikają dotychczasowe wzorce służące jednostce do
kształtowania własnej tożsamości, środki rozumienia siebie, swojego miejsca
oraz powinności wobec siebie i innych. Jednostek ludzkich nie obowiązuje
ściśle tożsamość „odziedziczona”, określona na podstawie wykonywanego
zawodu, pochodzenia czy stopnia zamożności. Przynależność do grupy,
narodu, religii lub nakaz sumienia przestają być czynnikami regulującymi
postępowanie i tworzącymi więzi między ludźmi. Ich miejsce zajmują
polityczni sojusznicy, grupy nacisku, grupy interesów. Co więcej, dziedzictwo i tradycja odczuwane są jako zbędny bagaż ograniczający swobodę
działania.
Nowoczesne instytucje, poprzez swoje rozmiary, biurokratyczny charakter, system kontroli i działanie w nieograniczonym obszarze czasu i przestrzeni wdzierają się w zastane praktyki i zwyczaje i coraz ściślej uzależniają
to, co lokalne od tego, co globalne. „Nowoczesny świat ucieka, nie tylko tempo zmian jest nieporównywalnie szybsze niż w przypadku jakiegokolwiek
wcześniejszego systemu, ale niespotykany jest także ich zasięg i radykalny
wpływ, jaki wywiera na zastane praktyki i zachowania społeczne.”3 Płynne,
szybko zmieniające się struktury społeczne uniemożliwiają wypracowanie
skutecznych indywidualnych i grupowych strategii. Dla członków nowoczesnych społeczeństw podstawą tożsamości jest styl życia, sposób ubierania
się, odżywiania, wypoczywania, gust kulturowy, ogólnie, modele życia oferowane na rynku „roju konsumentów”. 4 Liczy się przede wszystkim aktualna
sytuacja na rynku konsumentów.5 „Odczuwana przez jednostkę potrzeba
osobistej autonomii, samookreślenia się, życia autentycznego czy indywidualnej doskonałości zostaje przekształcona w potrzebę posiadania – i konsumowania – dóbr oferowanych przez rynek.”6 Jednostka wyzwolona z obowiązujących dotychczas wzorców i stereotypów historii społeczności,
—————————
E.H. Erikson, Identity and Life Cycle, New York–London 1980, s. 109.
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 23.
4 A. Giddens, Socjologia, przeł. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek, PWN, Warszawa 2006,
s. 318.
5 Nawiązuję do swojego wcześniejszego tekstu, Tożsamość a rozumienie siebie, „Studia Philosophiae Christianae” 47(2011)1, s. 97–132.
6 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułkowski, Warszawa 1998,
s. 245. Przedstawiając sytuacje moralną jednostki korzystam z innej pracy Z. Baumana: Szanse etyki
w zglobalizowanym świecie, przeł. J. Konieczny, Kraków 2007.
2
3
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w której żyje, oraz obowiązku samodoskonalenia, kształtuje się w coraz
większym stopniu według potrzeb rynku konsumentów.
Socjologowie łączą te fakty z załamaniem instytucji państwa opiekuńczego, narastającym poczuciem niepewności na rynku pracy, rozpowszechnieniem postaw konsumpcyjnych, wpływem wielkich korporacji na wzorce
kształcenia i style życia. Wymienia się ponadto geograficzną mobilność,
łatwy dostęp do nowych informacji, jaki umożliwia Internet, powstawanie
wirtualnych środowisk adresowanych bezpośrednio do potrzeb użytkownika, wirtualnych grup społecznych czy szerzej społeczeństwa sieciowego
z jego ośrodkami władzy.
Pierwsza część artykułu zatytułowana Rozmycie podmiotu, przedstawia
najważniejsze elementy aktualnej sytuacji jednostki w społeczeństwie konsumpcyjnym, odwołując się do prac socjologów: Zygmunta Baumana,
Anthony’ego Giddensa, Erika H. Eriksena i innych. Socjologiczne badania
ukazują i pozwalają ocenić zmianę sensu pojęć wyznaczających rozumienie
tego, kim jest człowiek: indywidualności, tożsamości, odpowiedzialności,
wolności, szczęścia, zobowiązań wobec społeczności, a na tym tle również
sytuacji nauki, sztuki i, szerzej, kultury.
Druga część artykułu zatytułowana Praca nad sobą przedstawia środki
konieczne do tworzenia i zachowania tożsamości sformułowane przez
Immanuela Kanta, Martina Heideggera, Ludwiga Wittgensteina, Karola
Wojtyły i Charlesa Taylora. Widzą oni w refleksji warunek wyboru pewnego
wzorca postaw, stylu życia i wartości, z którymi jednostka się utożsamia oraz
akcentują potrzebę osobistego zaangażowania.
Potrzeba refleksji, a wraz z nią uformowana przez tradycję idea tożsamości wydają się jednak odchodzić wraz z kultywującym ją pokoleniem. Czy
filozofowie dostarczają narzędzi odpowiednich, aby przeciwstawić się
„spłaszczaniu” osobowości do podmiotu społecznego, tworu społeczeństwa
konsumpcyjnego? Czy upłynnienie dotychczasowych strategii kształtowania
siebie musi mieć negatywne następstwa? Warto pamiętać, że w pierwotne
znaczenie łacińskiego czasownika consumere to „niszczyć”.
I. ROZMYCIE PODMIOTU
…prawdziwy, dojrzały konsument traktuje
świat jako pastwisko i plac zabaw, zbiór
potencjalnych przedmiotów konsumpcji.
Zygmunt Bauman

1. Konsument
W społeczeństwie konsumpcyjnym służebna rola jednostki w stosunku do
społeczeństwa i obowiązek doskonalenia się, zostały wyparte przez egoizm
i gonitwę za przyjemnością. Jednostka jest konsumentem, a od konsumenta
nie oczekuje się postaw obywatelskich, gotowości do współpracy i brania
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odpowiedzialności za innych.7 Stopniowo zanika zdolność współodczuwania,
podstawa moralności – intuicji dobra jako probierza postaw i czynów. Jednostka tym łatwiej poddaje się społecznej wykładni tego, co wartościowe, co
należy czynić, co jest dozwolone. Jej impulsy moralne są coraz słabsze, przerzuca odpowiedzialność na określone instytucje społeczne, czyli usuwa
z zasięgu swojej wrażliwości i oczekuje, aby powołane do tego instytucje
zajmowały się ludźmi bezdomnymi, bezradnymi, którym się nie powiodło
i potrzebują pomocy. Coraz mniej jest osób współczujących i gotowych nieść
pomoc. Wymogi tradycji, aby kształtować swoje życie żmudnym wysiłkiem
i poświęceniem, pracować dla społeczności i pełnić określone w niej funkcje,
nie są już w tym samym stopniu atrakcyjne, co kiedyś.8
Obserwujemy proces przekształcania się tradycyjnego pojęcia podmiotu
jako jedności zachowującej tożsamość mimo upływu czasu. Szybkość aktualnie zachodzących wydarzeń i ogromna ilość informacji podważa łączność
chwili właśnie przeżywanej z poprzedzającą i następującą po niej, co wyklucza samą możliwość identyfikacji jednostki jako tej samej przy zmieniających się własnościach. Skupienie na aktualnej chwili podważa potrzebę
uwzględniania minionych doświadczeń i brania pod uwagę przyszłości, w
tym przyszłych konsekwencji aktualnych działań. Zjawisko to określa się
mianem pointylizacji czasu.9 Gwałtowne przyspieszenie i wzrost ilości informacji, zwłaszcza jej nadmiar, powoduje, że jednostka nie wie, co jest
istotne, a co należy uznać za szum informacyjny. Choć ma ona nieograniczony dostęp do informacji i wolność wypowiedzi, w tej masie ani informacja,
ani wypowiedź znaczy niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek. Informacje coraz
trudniej dają się połączyć w spójne całości, porządki, narracje czy fazy. Powstaje zjawisko „pionowego spiętrzenia”. Pojęcie to, pierwotnie oznaczające
chaotyczną mieszankę różnych stylów i okresów muzycznych, dobrze oddaje
cechę całej kultury – utratę orientacji, gromadzenie nieuporządkowanych,
rozbitych fragmentów wyrwanych z kontekstu. Niemożliwość ich uporządkowania sprawia, że świat dla jednostki staje się nieprzejrzysty, nieprzewi—————————
7 W tradycji myśli nowożytnej, od Kartezjusza począwszy, podmiot był substancją – centrum wiedzy, działania, decyzji i wyborów. Jego tożsamość pociągała za sobą zachowanie konsekwencji
w myślach, wyborach i postawach, czyli odpowiedzialności. Z tego względu podmiot mógł być obarczony obowiązkami wobec siebie i społeczności. U podstawy przekonania, że przy wszelkich zmianach pozostajemy tą samą osobą tkwi klasyczne, pochodzące jeszcze od Arystotelesa, rozróżnienie na
(trwałą) substancję i jej (ewentualnie zmieniające się) własności.
8 Odpowiedzialność obejmowała dobro i godność drugiego człowieka, a również obowiązek
ciągłego doskonalenia się. Jednostka była oceniana ze względu na przynależność do klasy społecznej,
role i zasługi dla społeczności.
9 Punktowej strukturze przeżywanego czasu odpowiada punktowy charakter podmiotu. Ch. Taylor, mówi w tym kontekście o radykalnym oderwaniu podmiotu od świata i pierwotnego doświadczenia i jako przykład podaje J. Locke’a punktową podmiotowość: „Podmiot, który w nadziei na
zmianę samego siebie zdobywa się na radykalne oderwanie, nazywam podmiotem ‘punktowym.”
Przyjmując takie stanowisko względem siebie, utożsamia się on z władzą uprzedmiotowiania i przekształcania, a tym samym odcina się od wszystkich swoich jednostkowych cech, podlegających właśnie potencjalnej zmianie”. Ch. Taylor, Żródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej,
przeł. M. Gruszczyński, Olga Latek et al., Warszawa 2012, s. 321.
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dywalny, niebezpieczny i niepodatny na jej działania. W obliczu takiej sytuacji jednostka rezygnuje z wyboru czegokolwiek; przymus wybierania,
stwierdza Bauman, nakłada się na niezdolność wybierania.10
Podejmujemy decyzję, nie będąc przekonani o jej trafności, tracimy nadzieję, że konsekwentne decyzje zbliżą nas do upragnionego celu. Zresztą,
wielość możliwości i szans okazuje się w znacznym stopniu złudna. Tym
łatwiej jednostka podporządkowuje się całości społecznej, wymaganiom
społecznym; bierze udział w wielkich wydarzeniach sportowych, karnawale,
festynach, imprezach, traktując je odtąd jako realizację swoich pragnień.
Jednostka uwolniona od dawnych ograniczeń, tradycyjnych więzi, otwiera się na rynek; to rynek kreuje jej aktualne potrzeby i stymuluje poszukiwanie nowych. W miejsce tradycyjnych więzi rodzinnych i narodowych,
jednostka tworzy sieć kontaktów i rozporządza nią. Sieć ta jest elastyczna
i krucha, łatwo zmieniają się osoby do niej należące jak również tożsamość
jej właściciela. Sieć ma charakter tymczasowy i doraźny, bez trwałych zobowiązań i długoterminowych powinności, co daje właścicielowi poczucie całkowitej kontroli nad swoimi obowiązkami. Wykluczanie jak włączanie nowych elementów do istniejącej sieci, lub stworzenie nowej sieci jest sprawą
prostych i szybkich operacji.11 „W naszym świecie nie ma już komunikacji,
pozostaje jedynie kontaminacja o wirusowym charakterze, wszystko przenosi się bezpośrednio i bezzwłocznie”.12
Zmienia się również intymność jednostki. Jej podstawą stają się tak zwane czyste relacje, które można w każdej chwili zerwać, jeśli nie zadowalają
którejś ze stron. Przybiera na sile kult ciała, dążenie do poprawy własnego
wyglądu w takim stopniu, że ciało i wewnętrzne ja niemal utożsamiają się.
Rynki konsumenckie stawiają coraz to nowe zadania, do których jednostka musi się dostosować. Wprawdzie rynki te dostarczają jednostce narzędzi
do uzyskania odpowiednich kwalifikacji i skłaniają do inwestowania w siebie, czyli podnoszenia kwalifikacji, zawsze jednak dzieje się to zgodnie z preferencjami pracodawców, którzy żądają pracowników mobilnych, dyspozycyjnych, potrafiących wykonać każde zadanie. Lęk przed wypadnięciem
z rynku skłania jednostkę do rezygnacji z „nierynkowych” zainteresowań
i nieprzynoszących korzyści pasji. Ani uzdolnienia, ani bezinteresowne zamiłowania nie mogą się rozwijać. W efekcie jednostka w ogóle rezygnuje z samodzielnego wyboru celów. Zamazaniu aż do zatarcia ulega tradycyjny
wyraźny podział na towary i konsumentów. Sprzedaje się i kupuje zdolność
do pracy, czyli ludzi o żądanych kompetencjach. Członkowie społeczeństwa
konsumpcyjnego stają się towarem na rynku, takim samym jak inne.
—————————
Z. Baumann, Szanse etyki, op. cit., s. 196.
„Innymi słowy, panowanie nad rzeczywistością zastępuje moralność”. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, op. cit., s. 275.
12 J. Baudrillard, Słowa klucze, przeł.. S. Królak, Warszawa 2008, s. 28.
10
11

86

Marek Maciejczak

2. Rój konsumentów
Pointylizacja dotyczy w równym stopniu jednostki jak społeczeństwa.13
Miejsce grup społecznych zajmują roje konsumentów; miejsce wspólnoty
społeczeństwa tradycyjnego zajmuje „pole społeczne”, dokładniej szereg
„wytyczonych” pól (religijnych, politycznych, prawnych, naukowych, artystycznych, akademickich, socjologicznych).14 „Pole społeczne, choć jest podzielone klasowo, pozostaje zatomizowane, a jedyny typ wspólnot, jakie
można w nim napotkać, to wspólnoty wyobrażone”.15 Takimi wspólnotami
są między innymi kibice sportowi, fani grup rokowych, homoseksualiści,
członkowie partii politycznych. Owe „enklawy stylów życia” nie są wspólnotami; powstają tylko wtedy, gdy konsumpcja wyzwoli się z wpływu wspólnotowych norm i zasad i wówczas może zostać zindywidualizowana.
Wzorce stylów życia są rozwijane i rozpowszechniane poprzez reklamę.
Zwykle wybiera się pewną tożsamość identyfikując się z jakąś grupą całkowicie, trwale, częściowo lub chwilowo, nawiązując do przynależności etnicznej,
narodowościowej, seksualnej, rodzinnej itd.16 Roje konsumentów gromadzą
się i rozpraszają zależnie od zmieniających się celów. Zasadniczo nie mają
liderów – wystarcza atrakcyjność celów. W roju nie ma podziału pracy
i współpracy. Rój jest sumą samodzielnych jednostek i niczym więcej. Jednostka czerpie zadowolenie z przynależności do roju, kierując się jego wielkością: tak wielu nie może się mylić, dlatego nienależący do roju błądzą.
Celem roju jest konsumowanie. Chociaż odbywa się w towarzystwie innych,
nie rodzi żadnych trwałych więzi.
Może z tego powodu społeczeństwo konsumentów łatwo akceptuje nierówności ekonomiczne i społeczne. Miejsce równości i sprawiedliwości,
równego dostępu do dóbr materialnych i udziału w kierowaniu państwem
zajmuje idea zróżnicowanych warstw, z których każda domaga się uznania,
czyli znośnego „miejsca przy stole”, a nie rzeczywistego wpływu na kształt
życia społecznego.17 Społeczeństwo konsumentów nie toleruje i nie usprawiedliwia nieszczęścia. Co więcej, „przedstawia je jako coś odrażającego”.18
Trudno nawet mówić o społeczeństwie tam, gdzie nie ma zaangażowania
—————————
13 Na to zagrożenie zwraca uwagę T. H. Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas
w erze informacji, przeł. G. Sokół, Warszawa 2003, s.11–12.
14 Pojęcie to wprowadził Pierre Bourdieu. Zob. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, przeł. J. Konieczny, s. 204.
15 Lash podaje warunki wyróżnienia wspólnot refleksyjnych: (1) przynależność do nich nie wynika
z urodzenia lub przymusu, ale z indywidualnej decyzji o zaangażowaniu, (2) mogą one ulec rozciągnięciu na przestrzeń abstrakcyjną oraz w czasie, (3) w większym stopniu niż tradycyjne wspólnoty
zastanawiają się nad własnymi początkami oraz ciągłą zmiennością, (4) ich „narzędzia” i wytwory
mają charakter abstrakcyjny i kulturowy niż materialny. Ibidem, s. 212.
16 J. C. Kaufmann, Ego. Socjologia jednostki, przeł. K. Wakar, Warszawa 2004, s. 222.
17 Z. Bauman, Szanse etyki, op. cit., s. 134.
18 Ibidem, s. 199.
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społecznego ani obywatelskiego i przeważa pragnienie indywidualnych osiągnięć i instrumentalnych relacji.
Konsumpcja dawno przekroczyła tak zwany próg podstawowych potrzeb
bytowych, czyli jej zwiększanie nie ma sensu. Konsumuje się raczej dla samej przyjemności konsumpcji, zastępując podstawowe, naturalne potrzeby
przez impulsywne, chwilowe pragnienia. Zaspakajanie potrzeb impulsywnych, zachcianek, ekstrawaganckich pragnień daje poczucie szczęścia; permanentne zaś niezaspokojenie to według społeczeństwa konsumpcyjnego
brak szczęścia. Wzrost zamożności współczesnych społeczeństw, a co za tym
idzie eliminacja nędzy i ubóstwa ma oczywiście pozytywny wpływ na zadowolenie z życia.19 Członkowie zamożniejszych społeczeństw są bardziej zadowoleni z życia niż członkowie społeczeństw ubogich. Znaczący wzrost
szczęścia następuje do momentu wyeliminowania nędzy i ubóstwa. Jednak
dalszy wzrost zamożności, a co za tym idzie dalszy wzrost możliwości konsumpcji, nie wpływa w znaczący sposób na poczucie zadowolenia z życia.
Aby „karuzela konsumpcji” kręciła się, towary zachwalane jako niezbędne
muszą być szybko dyskredytowane z równą siłą jako przestarzałe, już nie
modne i tym podobne. Konsument stara się jak najszybciej zdobyć towar
i spieszy się, by go konsumować, a następnie spieszy się, aby się go pozbyć,
zdążyć zastąpić innym, właśnie reklamowanym. Karuzela konsumpcji działa
więc tak, aby zaspokojona potrzeba rodziła kolejne. Ostatecznie napędza
ciągłe niezaspokojenie i mnożenie potrzeb. Istnieje zatem rozdźwięk pomiędzy powszechnymi przekonaniami a realiami życia konsumentów. Poszukiwanie zaspokojenia ma w istocie nigdy się nie kończyć. Nasycenie ma być
chwilowe i rodzić kolejną potrzebę lub przekształcać dotychczasową w nawyk i podsuwać nową. „Aby konsumenci wciąż liczyli na zaspokojenie swoich pragnień i aby nowe nadzieje mogły natychmiast wypełniać pustkę pozostawioną po tych zawiedzionych i porzuconych, droga od sklepu do kosza na
śmieci musi być krótka, a podróż szybka.”20
Czas w społeczeństwie konsumentów złożony jest z odrębnych chwil.
Każda niesie ze sobą potencjał szans i nadziei. Każda jest też wyjątkowa,
może zapoczątkować coś zupełnie nowego, ponieważ nie jest kontynuacją
minionej i zapowiedzią następnej. Skoro jej potencjał mija bezpowrotnie,
jest też najważniejsza. Jednostka nie ma jednak czasu, by chwilę smakować,
cieszyć się na przykład nabytym właśnie towarem, przywiązać do niego.
Nowa chwila niesie przecież nowe możliwości. Dlatego trzeba się spieszyć.
Nic przeto nie może stawać się, trwać, dojrzewać – „czekać na swój czas”.
Dobrą ilustracją opisanego procesu są zmiany w dziedzinie sztuki. Również sztuka musi spełniać kryteria rynkowe: natychmiastowego efektu i kon—————————
19 Kraje najbogatsze charakteryzuje znaczny wzrost konsumpcji w ostatnich latach, natomiast najuboższa cześć świata konsumuje o wiele mniej niż dawniej. Bogaci są największymi konsumentami,
ale skutki konsumpcji najsilniej odczuwają ubodzy, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.
20 Z. Bauman, Szanse etyki, op. cit., s. 204, 205.
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sumpcji. Dlatego przeważają w niej formy przemijające, instalacje, które się
rozbiera zaraz po ekspozycji, okazjonalne. Dzieła sztuki przestają być wyjątkowymi zjawiskami, wyrafinowanymi i cennymi. Przeciwnie, niedoskonałość
i przemijalność stają się jej cechami. Kanony piękna dyktują kreatorzy tego,
co modne, w czym trzeba się pokazać. Piękne są makijaże, ubiory i opakowania. Piękno jest atrybutem chwilowych doświadczeń, już nie jest wartością.21
Czas jednostki i czas społeczny tracą kierunek – przyszłe cele nie łączą
jednostek. Tracą też strukturę – rozmywa się datowanie: nie można wyróżnić wydarzeń przełomowych, istotnych dla historii społeczności, co z kolei
uniemożliwia usytuowanie w nim czasu jednostki (ważnych dla niej wydarzeń). Nie rozumie się teraźniejszości, gdy nie dostrzega się jej związku
z przeszłością i projektowaną przyszłością. W rezultacie jednostka wyłącza
się z czasu wspólnoty, pozostaje wewnątrz własnej historii, co objawia się
wzrastającym poczuciem izolacji, rozpadu wewnętrznej ciągłości i spójności,
niewiarę w możliwość własnych osiągnięć, poczuciem przypadkowości w
zdarzeniach życia. Chwilowość zajmuje miejsce osobowego centrum: „Zaiste,
podmiot gubi się, zatraca – podmiot rozumiany jako instancja woli, wolności, przedstawienia, podmiot władzy, wiedzy, historii znika, pozostawiając po
sobie jedynie widmo, swego narcystycznego sobowtóra.”22
Niemal każda dziedzina życia ulega estetyzacji – od środowiska, przez autokreację do etyki. Następstwem estetyzacji życia w społeczeństwie konsumenckim jest adiaforyzacja, „czyli ustawiania pewnych typów działań lub
pewnych obiektów, na jakie działania się kierują, jako moralnie neutralnych
i niepodlegających ocenie w kategoriach moralnych”.23 Baumann podaje trzy
główne powody: biurokracja wspomagana nowoczesną technologią, wzrost
odległości między sprawcami a ofiarami okrucieństwa, stępienie wrażliwości
na okrucieństwa i cierpienia. Pierwsza sprzyja formalizacji, druga estetyzacji
a trzecia mediatyzacji stosunków międzyludzkich.
Kultura ponowoczesna to przede wszystkim kultura medialna; jesteśmy
w coraz większym stopniu mieszkańcami tele-miasta, biernymi obserwatorami spektakli telewizyjnych.24 Bierzemy tele-zdarzenia za wzorce prawdy,
szybko pochłaniane obrazy i zwracamy je bez głębszego namysłu. Medialne
obrazy są przecież źródłem opisu otaczającego nas świata, określają i determinują społeczeństwo.25 Nie mamy żadnego wpływu na przebieg wydarzeń,
choć jesteśmy ich świadkami. Z tego powodu rodzi się niepewność i przesunięcie etycznej oceny na poziom coraz bardziej abstrakcyjny, na którym nie
można współczuć i chcieć pomóc. Filmy pełne scen przemocy i okrucień—————————
„Główną rolę gra estetyka, a nie objet d’art”. Z. Bauman, Szanse etyki, op. cit., s. 27.
J. Baudrillard, Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło?, przeł. S. Królak, Warszawa 2009,
s. 29.
23 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s 46.
24 Z. Bauman, Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, Oxford 1995, s. 93.
25 D. Strinari, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. J. Burszta, Poznań 2001, s. 177.
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stwa, starannie zaaranżowane sceny gwałtów, katastrof, zbrodni są znacznie
doskonalsze i ciekawsze niż zapis tego, co się naprawdę zdarzyło. W rezultacie oddajemy się bezmyślnie zaskakującej, niecodziennej grze obrazów –
interesujemy się innymi ludźmi jako obiektami estetycznymi, jako źródłem
doznań, nie zaś moralnej oceny i odpowiedzialności. Co więcej, oglądane co
dzień w ogromnej ilości obrazy przemocy, okrucieństwa i cierpienia wywołują znużenie i obojętność. Kryteria estetyczne: powierzchowna atrakcyjność
i wystylizowana ładność, ponieważ niosą łatwo osiągalny potencjał przyjemności, wyznaczają kształt tele-świata. W treści przekazu nie ma niepokojących pytań o to, co ważne,o dobro czy powinność. Nie treść przekazu ma
znaczenie, ale jej opakowanie – forma przekazu. Estetyzacja sprzyja postępującej karnawalizacji życia: najważniejszymi wydarzeniami jest udział
w wielkich wydarzeniach sportowych, koncertach, festynach, imprezach,
podróżach. Karnawalizacja skłania do poszukiwania doznań intensywniejszych od dotychczasowych, uzależnia jednostkę od bodźców krótkotrwałych,
niosących natychmiastową przyjemność.
Natłok informacji przełamuje dotychczasowe sposoby uporządkowania,
otacza nas sieć, w której każda informacja może krzyżować się z dowolną
i nie ma hierarchii. Gdzie szukać punktu odniesienia dla oceny? Pytanie, czy
w telewizji widzimy prawdę, czy kłamstwo, nie ma sensu.26 Mediatyzacja
zatarła odróżnienie między prawdą a fałszem.
Nieodróżnialność prawdy i fałszu wylała się z mediów i zaatakowała wszystkie
dziedziny: estetykę i dzieło sztuki, historię, obiektywizm i pamięć, politykę
i opinię publiczną, a nawet naukę i jej badania […]. Jeżeli nie istnieje prawda
i fałsz, kłamstwo staje się niemożliwe […] Sondaże i reklama nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, podobnie jak moda nie jest ani ładna, ani brzydka.27

Internet zmienia nasz sposób analizy i mechanizmy przyswajania informacji. Przechodząc ze strony na stronę na ekranie, tracimy koncentrację.
Dzięki linkom skaczemy z jednej informacji do innej, gdziekolwiek chcemy.
Mózg ludzki nie jest przystosowany do normalnego działania w natłoku
danych, gubi się – nie zapamiętuje i nie przetwarza informacji. Nie mając
czasu na zastanawiania się i kontemplację gubi pełen sens i rozwija powierzchowny sposób rozumowania. Trzeba myśleć szybko i szybko mówić, co
sprzyja spłyceniu sensu wypowiedzi, braku uwagi, a w rezultacie bezmyślności i obojętności. Sporo napisano o tym, że Internet zabija oryginalność,
spłaszcza umysł; są świadectwa, że bez książek nie tylko trudniej się koncentrujemy. Coraz częściej szukamy w Internecie pojęć już wyuczonych
i przechowywanych (niegdyś?) w pamięci głębokiej. Utrata części trwałej
pamięci jest groźna dla poczucia tożsamości.
—————————
Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, przeł. J. Margański, Warszawa 2006, s. 186.
J. Baudrillard, Rozmowy przed końcem wieku. Rozmawia Philippe Petit, przeł. R. Lis, Warszawa 2001, s. 11.
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Dotąd wiązano kulturę ze ludzką potrzebą przynależności i dziedzictwa.
Była własnością jakiejś grupy społecznej – elity, wskazującej uczucia i aspiracje wspólne dla większości przedstawicieli danej społeczności. Wyrażała
się przede wszystkim poprzez sztukę i literaturę, w których dana cywilizacja
osiągała świadomość siebie – tożsamości i poczucie wspólnoty, własną wizję
świata jednoczącą określone grupy społeczne, łączącą dziedzictwo minionych epok, teraźniejszość i pewną wizję przyszłości w spójny projekt. Ostatnie prądy w kulturze europejskiej: dekonstrukcja i postmodernizm, zdekonstruowały podstawowe pojęcia: podmiotu, tożsamości, odpowiedzialności,
indywidualności i inne. Odrzucono doświadczenia minionych epok. Kultura
nie jest już narzędziem zmiany aktualnego stanu rzeczy, kształtowania gustów, smaków, stylów, ani źródłem wiedzy o ocenach, postawach i emocjach.
Nie ma w niej norm - nie wskazuje zatem kierunku rozwoju, kształcenia. Nie
przechowuje wartości, w postaci ideałów, przykładów, obrazów, mitów
i symboli, form muzycznych, porządków i wzorów architektury, ponieważ
one są ważne same dla siebie.
Kultura współczesna składa się z ofert i pokus, skandali i prowokacji –
jest towarem do konsumpcji, mierzonym wpływami kasowymi, liczbą
egzemplarzy, notowań oglądalności. Kultura stała się częścią rynku i podlega
jego mechanizmom. Cechami kultury konsumenckiej są: teraźniejszość
i pośpiech, tyrania chwili z jej zasadą carpe diem, co przewrotnie można
oddać hasłem: korzystaj z promocji! Również treści kultury konsumenckiej:
wszelkiego rodzaju wiedza, postawy, pojęcia, wytwory, dzieła sztuki i inne
nie trwają długo. Każde z nich mają swój okres ważności i po jego upłynięciu
należy je zastąpić – wyrzucić. Trudno znaleźć elity chłonące, rozumiejące
i rozpowszechniające sztukę wysoką, kształtujących wyrafinowane gusty.
Współczesne elity to nie koneserzy, ale pochłaniacze wszystkiego. Brak dyktatorów smaku powoduje zacieranie się różnic między kulturą wysoką, klasy
średniej i niższej. Klasa ludzi wykształconych nie pełni roli, którą zawsze
miała pełnić – nie wskazuje kierunku rozwoju jednostki i społeczności (narodu-państwa). Nie tworzy dzieł istotnych, źródeł kształcenia, pociechy,
przyjemności i bodźców emocjonalnych. Znikają w niej nakazy i normy, a ich
miejsce zajmują zróżnicowane wydarzenia – towary domagające się uwagi ze
strony konsumentów. Kultura wyzwolona od tych zadań oferuje swoje produkty, by zaspokoić potrzeby indywidualne.
Dotąd głównym narzędziem w praktyce kształtowania siebie była literatura. Jednak w dobie Internetu czytelnictwo wyraźnie z roku na rok spada,
co skorelowane jest zresztą z wysoką ceną społeczną i kulturową nieograniczonego dostępu do nowej informacji. W większości krajów Unii Europejskiej i w USA obserwuje się zmniejszające się z roku na rok zainteresowanie
książką, ale też wyraźne oznaki załamywania się rynku prasy. Literatura
współczesna staje się zwykłą rozrywką – nie działa politycznie, czyli nie
zmienia porządku postrzegania i nie obdarza głosem, nie jest skutecznym
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działaniem przeciw policji: standaryzacji, kontroli i hierarchizacji. A przecież
poziom czytelnictwa jest miarą rozwoju kraju i kwestią tożsamości. Bez lektur nie można zrozumieć kina, sztuki, religii.28 Rozpada się struktura tradycyjnych mediów, których podstawą jest gazeta. Odchodzą jak niegdyś płyta
winylowa, taśma magnetofonowa. Następstwa tego procesu dla demokracji
trudno przewidzieć – kto będzie pełnił role informacyjne, edukacyjne i kontrolne władzy politycznej? Kto zbierze, wyselekcjonuje, opracuje, zanalizuje
informacje, znajdzie równowagę między atrakcyjnością i wagą tematów?
Oddzielenie istotnej informacji od gadaniny – anegdot, plotek i tym podobnych wydaje się konieczne, ponieważ w natłoku informacji gubi się podstawowa wiedza o tym, co faktycznie się dzieje się w gospodarce, biznesie,
szkolnictwie, administracji, znikają pewne dziedziny społecznej rzeczywistości.
Literatura i muzyka są również wyrazem nieusuwalnej i niemal dotykalnej realności lęku. Keith Jarrett (wybitny pianista) w uwagach na swoje
płycie Jasmine (2010) stwierdza:
Sztuka umiera w tym świecie, również słuchanie muzyki, gdyż świat wypełniają w coraz większym stopniu zabawki i efekty specjalne. A ze śmiercią sztuki
zniknie wiele możliwych uczuć: piękno, łagodność, głębia, ufność, szczerość,
smutek, pełnia wewnętrznego znaczenia i barwa.

Sztuka popularna odwzorowuje w coraz większym stopniu zwykłe sprawy, banał; w niczym się nie odróżniając się od życia, staje się zbyteczna. Gdy
nie potrafimy słuchać i czytać, obcować ze sztuką, nie potrafimy oswajać
lęku, owego świadectwa nietrwałości i przemijalności ludzkiej egzystencji.
Żywimy lęk przed obcymi: obcokrajowcami, uchodźcami politycznymi, imigrantami – różnymi od nas. Boimy się przestępców, bezprawia, przemocy,
bezrobocia, podwyżek cen, kryzysu ekonomicznego i finansowego, zaburzenia klimatu.29 Lęk często jest wykorzystywany przez siły rządzące i staje się
instrumentem rządzenia, skutecznym narzędziem kontroli społeczeństwa,
ograniczającym wolności wyboru. Wiemy, że nie wszystko może być pod
naszą kontrolą, że nieoczekiwane jest cechą konstytutywną życia – nie da się
uniknąć wszystkich odmian, zasypać źródeł lęku. Jeśli mu ulegamy, żyjemy
namiastką życia albo dołączamy do jednostek nieprzystosowanych do tempa
zmian; te odpadają z wyścigu, gdyż nie są wystarczająco elastyczne, produk-

—————————
28 60 % Polaków nie czyta żadnych książek, 10 lat temu 55% sięgało po książki, niczego nie czyta
35% Polaków po studiach. W Wielkiej Brytanii czyta 96%, w krajach skandynawskich 70%.
29 „Miasta stanowią przestrzenie, gdzie nieznajomi mogą przebywać i poruszać się w małej odległości od siebie.[…] Obecność obcych, której nie da się uniknąć dłużej niż na chwilę, stanowi niekończące się źródło obaw przed zazwyczaj uśpioną agresją, która jednak czasami wybucha.[…] Obcy
jest z definicji podmiotem kierującym się intencjami, które można co najwyżej zgadywać, nie będąc
nigdy pewnym, czy udało się je całkiem zrozumieć.” Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przeł. M. Żakowski, Warszawa 2007, s. 118, 119.
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tywne czy innowacyjne.30 Dołączamy do: „ludzi niewnoszących nic do życia
społeczeństwa poza tym, bez czego mogłoby się ono z łatwością obyć i mogłoby nawet na tym braku skorzystać”.31
W społeczeństwie mediów i informacji „upłynnieniu” ulega też status
uniwersytetu, jako względnie autonomicznej społeczności uczonych. Wiedza,
która w społeczeństwie konsumpcyjnym staje się towarem do nabycia, przekazu, rozpowszechnienia i wykorzystania, gubi swoją istotę. To znaczy, że
pasja poznawania ze względu na wartość wiedzy, dociekanie jako wyraz leżącej w naturze ludzkiej ciekawości, potrzeby prawdy nie ma szans na rozwinięcie. Zamiast o prawdzie mówi się o otwartości, autentyczności, jakości
społecznej komunikacji. Prawda jako norma zanika, staje się lokalną normą:
w postępowaniu sądowym, w matematyce, w naukach empirycznych. Coraz
bardziej się uwidacznia proces wypierania przez aspekt pragmatyczny
aspektu normatywnego. Poszczególne praktyki i dyskursy bez udziału ideału
czy normy prawdy zamieniają się w pewną grą społeczną. Miejscem prawdy
już nie jest sąd, czy myśl, jak utrzymywała tradycja, ale wolna i otwarta dyskusja. Kryterium prawdziwości stanowi niezakłócona komunikacja, a nie to,
jak się rzeczy mają. I tutaj jasno występuje zagrożenie dla nauki i pośrednio
instytucji uniwersytetu: skoro komunikację umożliwiają demokratyczne
instytucje społeczne, to prawda zostaje ściśle związana z polityką.
W podobnej sytuacji jak sztuka i nauka znajduje się także religia. Oznaki
ożywienia życia religijnego przemijają jak mody. Rozpad wartości i ideologii
sięgnął również ostatecznych celów. Religia chcąc być obecna w życiu społeczeństwa zostaje wciągnięta w dynamikę jego zmian, dopasowuje się, dostosowuje się do poziomu politycznego, czy szerzej, dyskusji społecznych. W rezultacie życie religijne zatraca swoistość, coraz mniej różni się sacrum od profanum. Z tego powody religia staje się w coraz większym stopniu zbyteczna.
Pogoń za zyskiem za wszelką cenę niszczy wolność jednostki i psuje państwo demokratyczne. Dla młodzieży liczą się dzisiaj sława, popularność, sukces finansowy; te wartości wypierają do niedawna wiodące: poczucie wspólnoty, życzliwość, tradycję, potrzebę samoakceptacji – wartości społeczne,
które wymuszały troskę, branie pod uwagę innych w swoich dążeniach. Sieć
dehumanizuje kontakty międzyludzkie. Trudno oczekiwać odpowiedzialności w korzystaniu z sieci. Ogromna, codzienna dawka informacji w sieci
ogłupia i sprawia, że przekłada się swój sukces na dowolnym polu nad dobro
innych. Życie w sieci wpisuje się w negatywne oddziaływanie rynku. Rynek
—————————
30 M. Marzano, Visages de la peur, Presses Universitaires de France 2009, s. 153. Świat relacji
ludzkich nie jest dany w gotowej postaci, to universum zmieniające się, wymagające troski, wysiłków
by je zachować, podatne na akty przemocy i zranienia. Ono stanowi zasadnicze źródło lęku. Aby je
przezwyciężenia nie trzeba wycofać się do własnego królestwa, ani wykluczać możliwość kontaktu
z innymi – mnożyć kamery, stawiać mury i ogrodzenia. Czyli trzymać lęki na dystans, by nie mogły
nam zagrażać. Słabości i braki są składowymi kondycji ludzkiej. Błędem jest ich nie zauważać, zaletą
zrozumieć i umiejętnie, mężnie się z nimi zmagać.
31 Ibidem, s. 97.
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psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli: dorośli podążają za
dziecinnymi zachciankami, a dzieci nie mogą i nie powinni dorosnąć, wszyscy są niewolnikami zakupów niepotrzebnych towarów.
Ignorowanie etycznego i religijnego aspektu działania, zgoda na urynkowienie, prowadzi do erozji społeczeństwa obywatelskiego. Wartości rynkowe
wchłonęły dziedziny, które dla nich niedostępne: stosunki osobiste, polityczne, ogólnie szanowane zawody: nauczyciela, lekarza, sędziego itd. Objęły
służbę zdrowia, naukę, edukację, sport i rozrywkę. W rezultacie najważniejsze decyzje w sferze osobistej jak i polityki, ekonomii i kultury, podejmowane są w kategoriach rachunku zysku i strat – sprawności, wymierności
i przewidywalności. Ponieważ nie da się pojąć całej wiedzy, z której na co
dzień się korzysta, sięga się do poradników i instrukcji ekspertów, projektując poszczególne aspekty swojego życia i swoją tożsamość. Żyjemy w społeczeństwie, w którym zasadniczym celem ludzkiej pracy jest wydajność,
a procedury, miary i statystyka są uznawane za lepsze niż zwykły osąd.
Żyjemy w swoistym „społeczeństwie ryzyka”, słabnącej stabilności instytucji,
zmiany następują z taką prędkością, że większość starych, sprawdzonych
sposobów już nie obowiązuje.32
Współczesny człowiek jest turystą, tułaczem. Nie ma rodzinnego domu,
gniazda, azylu – schronienia, a nie mogąc być „u siebie”, jest nigdzie. Etos
protestancki: pracy, oszczędzania i inwestowania ustępuje miejsca infantylnemu hiper-konsumpcjonizmowi, któremu sprzyjają łatwe kredyty, karty
płatnicze, bonusy, rabaty i tym podobne. Zresztą, na jakiej podstawie wymaga się postaw obywatelskich, uczestniczenia w życiu społecznym, racjonalnych wyborów i zaangażowania, skoro traktuje się jednostkę wyłącznie
w kategoriach potencjalnego konsumenta?
II. PRACA NAD SOBĄ
Człowiek powinien umieć się dziwić.
Ludwig Wittgenstein

1. Wskazówki Kanta
Najważniejszymi czynnikami w kształtowaniu moralnej postawy człowieka, twierdzi Kant, są wola i sumienie.
Wola jest wolna o tyle, o ile działa w sposób autonomiczny, to znaczy,
gdy wewnętrzny nakaz rozumu, nie zaś normy zewnętrzne motywują podmiot do działania. Wola nakazuje, aby subiektywna formuła działania jednostki była zgodna z imperatywem: „postępuj tylko według takiej maksymy,
dzięki której możesz zarazem chcieć, aby stała się ona powszechnym
—————————
32

Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, przeł. T. Kunz, Kraków 2011, s. 6.

94

Marek Maciejczak

prawem.”33 Dobrą wolę od złej wyróżnia maksyma, zgodnie z którą dana
osoba działa. W tym sensie dobro i zło są zawsze odniesione do woli a następnie działań człowieka. Prawo moralne wyznaczające woli jedyny moralnie dobry cel. Jego obecność przejawia się w uczuciu szacunku dla samego
prawa oraz dla tego, „kto stawia nam prawo przed oczami”, czyli dla drugiego człowieka.34 Czyn jest moralnie dobry, jeśli wola człowieka jest dobra,
a jest dobra, o ile kieruje nią jej wewnętrzna, własna zasada. Gdyby dobro
czynu zależało od czynników zewnętrznych, nie moglibyśmy odpowiadać za
swoje czyny. To znaczy, że dla moralnej wartości czynu nie liczy się jego skutek, najważniejsza jest intencja. Wszystkich skutków przecież nie da się
przewidzieć.
Imperatyw nakazuje określony styl działania i w rezultacie pozwala określić człowieka, jako dobrego lub złego.35 Wola zależy od samego człowieka
(na tym polega jej autonomia), od tego, co wybierze za maksymę swojego
postępowania. Świadomość, która wyraża stopień szacunku, jaki dla prawa
jednostka żywi, to inaczej sumienie. W szacunku dla prawa wyraża się świadomość podporządkowania woli prawu. Inaczej mówiąc, jeżeli człowiek nie
żywi szacunku dla prawa, czyli prawo nie kształtuje jego usposobienia moralnego, to fakt ten przejawia się w jego sumieniu. Odczuwa wówczas ból,
upokorzenie, niską ocenę osobistej wartości.
Kant podkreśla prymat obowiązku nad dążeniem do zaspokojenia miłości
własnej. Między nimi, obowiązkiem i naszymi skłonnościami toczy się
w sumieniu ustawiczna walka. Zło to kierowanie się własnym szczęściem
i traktowanie zasad moralnych jak środek do tego celu. Zdarzenia w świecie
nie są powodem determinującym nawyki i potrzeby człowieka. Jeśli więc
ulega pokusom miłości własnej i nie działa z obowiązku, to zawsze z własnej
winy. Świadomość prawa, nakazuje walczyć, a orzeczenia w tej walce wydaje
„cudowna w nas władza”, którą nazywamy sumieniem.36 Kto w tej walce
zwyciężył jest wolny: odrzucił panowanie grzechu, by żyć w sprawiedliwości.
Prymat obowiązku wobec siebie wyraża się w dwóch zasadach: najpierwsza
nakazuje prowadzić życie zgodne z własną naturą, czyli zachować w jak najlepszym stanie to, czym, uczyniła cię natura, a druga doskonalić to, czym
uczyniła cię natura.37
Stawanie się moralnie dobrym jest naszym obowiązkiem, zależy tylko od
nas. Warunkiem koniecznym doskonalenia moralnego jest uwaga zwrócona
na samego siebie, pozwalająca oddzielić rzeczywiste pobudki działania od
wykrętów, pozornych usprawiedliwień dla czynów sprzecznych z prawem.
—————————
33 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1973, s. 50.
Prawo moralne Kant uznaje za „fakt czystego rozumu”, w nim rozum objawia się jako „pierwotnie
prawodawczy”. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1982, s. 53.
34 Ibidem, s. 128.
35 Ibidem, s. 101.
36 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, op.cit., s. 161.
37 Zob. I. Kant, Metafizyka moralności, przeł. E. Nowak, Warszawa 2005, s. 290–291.
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Jako istota moralna jednostka ma dbać o zgodność maksymy woli z godnością, inaczej pozbawia się przywileju bycia istotą moralną, i staje się „igraszką skłonności, to jest rzeczą”.38 Nie należy tracić nadziei – skoro prawo nakazuje, że powinniśmy być lepszymi ludźmi, to jest możliwe, że potrafimy
stać się lepszymi.39 Zwykle w „niewolę grzechu” wpędza nas wpływ natury,
ściślej namiętności, które niszczą naszą pierwotną dyspozycję szacunku dla
prawa; ale bardziej deprawująca jest obecność innych. Kiedy znajdziemy się
wśród innych ludzi, odzywa się w nas żądza panowania i posiadania. Chociaż
moralność naszych czynów jest czymś wewnętrznym, sprawą naszej dobrej
woli, to jej kultywowaniu sprzyja wspólnota etyczna.
W idei moralności, obowiązku zawiera się świętość, przeto ona powinna
być celem naszych dążeń. Sumienie ludzkie widziane z tej perspektywy, to
inaczej oko boskiej sprawiedliwości. Możemy być pewni potępienia, jeśli
wyrządzimy zło. Chyba że Bóg okaże nam swoją łaskę. Ale sumienie człowieka nie może w tym względzie zastępować boskiego sędziego, dlatego Kant
zaleca, by nie wybaczać samemu sobie. Sumienie nakłada na człowieka bezwzględny wymóg moralnej doskonałości, jeśli mu nie sprosta, odzywa się
i nas oskarża. Słabość ludzkiej woli, siła pobudek zmysłowych, nie są dla
niego żadnym usprawiedliwieniem. Kara jednak pozostaje w gestii sędziego
i Boga, nie możemy jej sami sobie wymierzać. Jednostka może jedynie wyrazić skruchę i starać się zmienić: „Przejście od zepsutego do dobrego usposobienia jest (jako obumieranie dawnego człowieka, ukrzyżowanie ciała) już
samo w sobie ofiarą i wymaga zniesienia całego szeregu życiowych trudności
[…]”.40 Ale przemiana prowadząca do powstania nowego człowieka pod
względem moralnym, nie oznacza spłaty za popełnione wcześniej grzechy.
Początek przemiany człowieka nie leży w poprawie obyczajów, lecz sposobu
myślenia, ugruntowaniu charakteru.

2. Wskazówki Wittgensteina
Dominujący obraz nauki i pozycję jaka ma nauka wśród dziedzin działalności człowieka, zawdzięczamy Kołu Wiedeńskiemu, grupie fizyków, matematyków, metodologów nauki, logików i filozofów, działających w latach
dwudziestych i na początku lat trzydziestych XX wieku w Wiedniu. Twierdzili oni, że nauka jest najlepszym rodzajem wiedzy i ma też naczelną wartość
dla projektu naprawy świata. Nauka to w istocie wiedza empiryczna i wiedza
formalna. Metoda naukowa jasno i wyraźnie określiła swój zakres jako dziedzinę faktów. Realne problemy są pytaniami nauki. Natomiast problemy
wartości, natury świata, wolności, piękna, dobra, powinności, sensu życia
i innych czynników nie dają się wyrazić w języku nauki – nie dotyczą więc
—————————
Ibidem, s. 291.
I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993, s. 75.
40 Ibidem, s. 99.
38
39
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dziedziny faktów. W konsekwencji uznano je za pozorne, pozbawione wartości poznawczej.
Wittgenstein przyznawał, że wobec tych pytań nauka jest bezsilna, jednak
przeczył, że te sprawy nie mają w ogóle znaczenia. Zadanie osiągnięcia harmonii ze sobą i światem nie jest kwestią pozorną czy nieistotną, ale sprawą
najważniejszą. To prawda, że kultura zdominowana przez metody naukowe,
nie sprzyja tego rodzaju próbom, że rozwój naukowy wyprzedził w znacznym
stopniu rozwój duchowy i moralny człowieka. Ale to właśnie brak równowagi
wpływa negatywnie i powoduje „odczarowanie świata”, niszcząc wartości
humanistyczne. Nauka pełni służebną rolę w stosunku do techniki, a technika jest zazwyczaj wykorzystywana do sprawowania władzy nad przyrodą i jej
eksploatacji, dlatego świat zdominowany przez naukę i technikę nie podsuwa żadnego wyobrażenia o wartościach i tym samym sprzyja zaniedbywaniu
alternatywnych sposobów obcowania z nim. Przede wszystkim zaciera
aspekt moralny podstępowania człowieka i odsuwa w ogóle potrzebę refleksji nad sobą i tym samym zuboża kulturę, której podstawą są właśnie wartości, niesłużące realizacji zwykłych potrzeb.
Przecież świat obejmuje też człowieka, co w decydujący sposób zmienia sytuację – świat jest zawsze dany i przeżywany przez podmiot i właśnie podmiot
określa jego charakter i granice. Zrozumienie kondycji ludzkiej, zmierzenie się
z jej dramatycznymi aspektami oraz wskazanie warunków koniecznych szczęśliwego życia jest zadaniem filozofii, a jej metodą krytyka języka.

2.1. Niemożliwość istnienia etyki jako nauki
Wittgenstein w Przedmowie do jedynej książki, jaką opublikował za swojego życia, Traktatu logiczno-filozoficznego (1921, 1922) stwierdza, że jego
celem jest wytyczenie granic wyrazowi myśli w języku, czyli określenie granic sensownego mówienia.41 Jest to konieczne, ponieważ język i jego reguły
narzucają dyskursowi określone granice i kształt, przekraczając je wypowiadamy niedorzeczności.
Na gruncie Traktatu zdania sensowne to zdania logiki i zdania empiryczne. Zdania logiki to tautologie, czyli zdania zawsze prawdziwe i one, podobnie jak sprzeczności, czyli zdania zawsze fałszywe, nie opisują możliwych
stanów rzeczy, nie mówią nic o świecie. Z kolei zdania empiryczne opisują
możliwe stany rzeczy i dla nich możemy podać metodę sprawdzania, czyli
stwierdzić, czy opisywany w nich stan rzeczy jest faktem.42 Kiedy weźmiemy
—————————
41 Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1997, s. 4. Stosuję skrót TLP.
Traktat został wydany najpierw po niemiecku w Annalen der Naturphilosophie w 1921, a rok później po angielsku w przekładzie C. K. Ogdena o przedmową B.Russella.
42 „Jedna nazwa reprezentuje jedną rzecz, druga inną, a same są z kolei powiązane; tak właśnie
całość – niczym żywy obraz – przedstawia pewien stan rzeczy […]. Aby zatem zdanie przedstawiało
pewien stan rzeczy, trzeba jedynie, aby jego części składowe reprezentowały części składowe stanu
rzeczy i by powiązanie tych pierwszych możliwe było również dla tych drugich”. L. Wittgenstein,
Dzienniki 1914–1916, przeł. M. Poręba, Warszawa 1999, s. 46–47. Aby zdanie było sensowne, muszą
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pod uwagę zdania mówiące o tym, co najbardziej wartościowe, co należy
czynić i jaki sens ma życie, od razu zauważamy różnicę: nie możemy wskazać
żadnego stanu rzeczy, który potwierdza jakikolwiek sąd etyczny lub jemu
zaprzecza. Nie stwierdzamy więc żadnego stanu rzeczy, kiedy wypowiadamy
tego rodzaju sąd, zdania te nie mówią o czymś, są przeto niedorzeczne.
Z tego względu Wittgenstein twierdzi: „Jest jasne, że etyki nie da się wypowiedzieć”.43 „Dlatego nie ma żadnych tez etycznych. Zdania nie mogą wyrazić nic wyższego”.44 W świecie wszystko jest tak, jak jest i dzieje się tak, jak
się dzieje. Zdania opisujące krzywdy, cierpienia, tragedie, przemoc, głód itd.
opisują fakty: „Wszystkie zdania są równorzędne”.45 Nie wynika z tego
w żaden sposób, że te zdarzenia te nie powinny mieć miejsca lub co więcej,
że są złem. Fakty są przygodne. Jeśli więc wartość istniałaby w świecie, również byłaby przygodna, ale wtedy nie byłaby wartością. Wartość bowiem,
o ile jest możliwa, musi być bezwarunkowa i konieczna, w takim razie, jeśli
istnieje, musi leżeć poza dziedziną faktów, czyli poza tym, co da się sensownie wyrazić w języku.
Traktat oddziałał szeroko. Dostarczył narzędzi zwolennikom analizy
logicznej, dał impulsy pozytywistom logicznym do sformułowania weryfikacyjnej teorii prawdy oraz określenia istoty i roli nauki. Uzasadnił przekonanie, że rzetelne poznanie, a więc ścisłe, jasne i dające się sprawdzić, może
być wyrażone wyłącznie w języku nauki. W tym języku nie można jednak
sformułować tez etycznych, czyli nauka nie może być źródłem norm etycznych, niczego (sensownie) twierdzić o wartościach, sensie życia, istnieniu
względnie nieistnieniu Boga. Nie możemy liczyć na naukową teorię, która
wyjaśni istotę dobra.
W przedstawionej w Traktacie teorii znaczenia wyrażeń językowych Wittgenstein uzasadnił niemożliwość istnienia etyki jako nauki o tym, co jest
bezwzględnie cenne, o sensie życia i jego celu. Jednocześnie i to z naciskiem
wskazywał na powinność kształtowania indywidualnej perspektywy etycznej.46 Na jakiej podstawie?
istnieć w języku nazwy oraz przedmioty w świecie. Nazwy są łącznikiem między zdaniami języka i
światem. Nazwy gwarantują sens zdań, przedmioty natomiast zapewniają znaczenie nazwom. Zdanie
ma sens niezależnie od tego, czy sytuacja, jaką opisuje (obrazuje) zachodzi, jest faktem, czy nie. Jeśli
zdanie przedstawia to, jak się rzeczy mają, jest prawdą, jeśli nie, fałszem. Sytuacje, które rzeczywiście zachodzą Wittgenstein nazwał faktami pozytywnymi, a takie, które się nie realizują – faktami
negatywnymi. Zdania prawdziwe opisują fakty pierwszego rodzaju, fałszywe drugiego.
43 TLP, 4.21.
44 Ibidem, 6.42.
45 Ibidem. TLP, 6.4.
46 Logiczna struktura języka, dokładniej jego ogólne własności, wyznaczają to, co wspólne językowi i światu. B. Wolniewicz, Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, Warszawa
1968, s. 26. Traktat podważył w ten sposób zasadność tradycyjnych pytań, które stawia sobie etyka:
określenia natury poznania etycznego, sposobu istnienia wartości moralnych i ew. ich rodzajów
i hierarchii. Pod jego wpływem pytania tradycyjne o strukturę bytu (ontologia), podstawy życia
moralnego (etyka) i świadomość (teoria poznania), przekształciły się w pytania o znaczenie oraz
sposoby użycia takich słów jak: świadomość, wiedza, konieczność, wolność, dobro, prawda, piękno
itd. oraz o warunki rozumienia zdań, w których słowa te występują. Język stał się zarazem narzędziem i przedmiotem filozofii.
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2.2. Podmiot etyczny
W Traktacie rozważania nad naturą świata, myśli, języka i logiki zajmują
około 70 stron. Uwagi o etyce, w tym miedzy innymi o podmiocie etycznym,
Bogu, absolutnej wartości – tak zwane tezy etyczne – to niespełna 5 ostatnich stron. Ilość miejsca nie świadczy o tym, że Wittgenstein lekceważył
próby zrozumienia pytań: dlaczego świat istnieje, dlaczego w ogóle coś istnieje, jaki jest sens życia i inne. Przeciwnie do Koła Wiedeńskiego wysoko
cenił ową, jak się później wyraził w wykładzie o etyce, „szlachetną tendencję”
zmagania się z tego typu pytaniami i zgodnie z tym określił etykę jako
„szturmowanie granic języka”.47 Wierzył, że ono na coś wskazuje. Co więcej,
twierdził nawet, że zajmowanie się filozofią ma o tyle wartość, o ile czyni
nasz umysł w tych sprawach bardziej przenikliwy. Przeczył jedynie naukowemu charakterowi tego typu dociekań: etyka nie zawiera żadnych twierdzeń prawdziwych lub fałszywych i nie jest też zbiorem podstawowych
ludzkich pragnień wyrażonych w postaci zdań ogólnych.
Skoro jednostka ludzka nie znajduje jakiegokolwiek moralnego wskazania w nauce, to czy w ogóle nie istnieje możliwość pojawienia się wartości w
świecie? Wittgenstein wskazuje taką możliwość, wiążąc wartość czynu z wolą. Podobnie jak Kant, rozróżnia między ja empirycznym, które jest częścią
świata i ma cechy psychologiczne i czystym ja.48 Czyste ja (wola) jest granicą
świata, nie jest doświadczane, nie istnieje w świecie, jako na przykład
podmiot myśli, wyobrażeń, decyzji i tym podobne. Ale, twierdzi Wittgenstein, to dzięki niemu świat przedstawia mi się z koniecznością jako mój świat
i jako dobry lub zły.49 Przyrównuje ową różnicę do stosunku oka do pola
widzenia. Oko nie jest częścią pola widzenia, „oka faktycznie nie widzisz”, ale
to dzięki niemu ono istnieje.50 Przeciwnie do Kanta, zaprzecza, że wola
jest w stanie wprowadzać zmiany w świecie: „Świat jest niezależny od mojej
woli”.51
Gdyby nawet stawało się wszystko, czego tylko pragniemy, to i tak byłaby to
jedynie łaska losu. Między wolą a światem nie ma bowiem związku logicznego, który by coś takiego gwarantował; a domniemywanego związku fizycznego
nie możemy przecież znowu chcieć.52

—————————
47 F. Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis, Frankfurt 1967. Uwaga z 17 grudnia 1930
roku.
48 TLP 5.641. Wola jest warunkiem możliwości istnienia mojego świata. Peter Winch, omawiając
Wittgensteina pojęcie woli, kwestionuje zasadność odróżnienia woli zjawiskowej i woli jako podmiotu atrybutów etycznych, świata od tego, co leży poza światem, powołując się na własności pewnych
form życia, gier językowych, a nie na odróżnienie, które leży u podstaw możliwości języka w ogóle.
Tenże, Etyka a działanie, przeł. D. Lachowska, T. Szawiel, Warszawa 1990, s. 222–123.
49 TLP. 5.641.
50 Ibidem, 5.633.
51 Ibidem, 6.373.
52 Ibidem, 374.
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Nie możemy chcieć, bo nie podlegałby woli; z tego względu wola nie może
mieć wpływu na zdarzenia w świecie. Właśnie brak koniecznego związku
pomiotu empirycznego i czystego umożliwia i zarazem gwarantuje wolność
woli i działania.53
Chociaż podmiot nie ma wpływu na bieg zdarzeń w świecie, to przecież
„Świat jest moim światem”, a „granice języka (jedynego języka, jaki rozumiem) oznaczają granice mego świata”.54 Podmiot nie może zmienić faktów,
jednakże może zmienić granice świata – podobnie jak spojrzenie, które może wpłynąć na granice pola widzenia, nie zaś na to, co się w nim znajduje.
Pragnienia, nadzieje, lęki, które żywi podmiot w zderzeniu ze światem,
w którym wszystko „jest tak jak jest i dzieje się tak jak się dzieje”, czyli niezależnie od niego, nie zmieniają świata faktów – wola w tym względzie pozostaje bezsilna. Jestem warunkiem świata, beze mnie bowiem (jako czystego
podmiotu myślenia) żaden świat nie mógłby zostać pomyślany (i w tym sensie nie mógłby istnieć), zarazem jednak nie mam żadnego wpływu na treść
i strukturę świata.55 Podmiot może jednak zmienić granice swojego świata,
o ile zajmie określoną wobec niego postawę, którą Wittgenstein określa jako
widzenie świata sub specie aeterni, czyli z punku widzenia wieczności, jako
na pewną ograniczoną (przez formę logiczną) całość.56 Przedmioty widziane
w tej perspektywie na świat i życie przestają być przygodnymi, nabierają
sensu, tracą lub zyskują wartość; nabierają charakterów etycznych a także
estetycznych. Widzenie świata jako całości, cud, dzieło boże pozwala pojawić
się wartościom moralnym w świecie. Spojrzenie na świat sub specie aeterni,
uwidacznia to, co mistyczne.57 Zarówno dobre życie jak dzieło sztuki są
przedmiotami widzianymi z punktu widzenia wieczności, w nim spotykają
się sztuka i życie. Dobra lub zła wola zmieniając granice świata umożliwia
doświadczenie dobra i zła; jednak owo doświadczenie nie może być wypowiedziane w języku (por. TLP, 6.43). To, co mistyczne, sens świata, sens
życia, jak wcześniej stwierdził, musi leżeć poza światem (TLP. 6.41). A to, co
leży poza światem jest niewyrażalne, dlatego każda próba wyrażenia absolutnego dobra, sensu świata itd. jest niedorzecznością. Ostatnia 7 teza Trak—————————
53 Wittgenstein nawiązuje do tez Schopenhauera: świadomość (wola) jest źródłem życia i jednocześnie śmierci oraz świat jest moim przedstawieniem.
54 TLP.5.62.
55 I. Ziemiński, Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga
Wittgensteina, Kraków 2006, s. 232.
56 TLP, 6.45. W Traktacie…Wittgenstein przyjmował tezę głoszącą, że język, myśl i świat mają tę
samą formę logiczną, dlatego twory językowe mogą odwzorowywać stany rzeczy i fakty. Potrzebował
zasady, który gwarantowałby związek myśli, języka i świata, analogicznie do jedności świadomości
jako zasady jednoczącej w systemie Kanta, która jest świadomością przedstawień i jednocześnie
tego, że odniesione są do Ja, tego samego podmiotu. Kant twierdzi, że żyjemy we wspólnym świecie
doświadczenia, wspólnej wszystkim przestrzeni i czasie, gdzie zjawiska zachowują się według prawa
przyczynowości, ponieważ jego strukturę określają konieczne i powszechne formy przedstawienia
i kategorie intelektu.
57 por. TLP, 6.44, 6.45, 6.522.
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tatu: „O czym nie można mówić, o tym należy milczeć”, wyraża przeto zarazem logiczno-filozoficzną prawdę oraz etyczny nakaz.
Perspektywa całościowa, ów warunek wystąpienia wartości jest z istoty
indywidualna, tym różni się „przestrzeń etyczna” od „przestrzeni logicznej”,
takiej samej dla wszystkich. „W zetknięciu naszej woli, rozumianej jako ogół
pragnień (by coś się stało) i lęków (by czegoś uniknąć), z wolą obcą, rozumianą jako to, co się z nim faktycznie dzieje – rodzi się ja, któremu to, co się
dzieje nie jest obojętne, któremu jakoś jest.”58 Każda wola jest indywidualna,
dlatego widzenie świata jako dzieło boże może generować różne wartości
etyczne. Wittgenstein owo przekształcenie wyraża następująco: „Krótko
mówiąc: świat musi się wtedy stać w ogóle inny. Musi niejako skurczyć się
lub rozszerzyć jako całość. Świat szczęśliwego jest inny niż nieszczęśliwego”.59 Jeśli więc wola egoistycznie zawłaszcza wszystko, oddziela ja od świata, wtedy mój świat się kurczy, staje się źródłem zagrożenia; jeśli otwiera się,
świat rozszerza się, jest moim światem. Dobra wola rozszerza granice świata
do chwili, w której ujrzymy świat niejako z zewnątrz, z punktu widzenia
wieczności. Wtedy pragnienie znika, a ten, kto nie pragnie jest szczęśliwy,
żyje w teraźniejszości: „Życie w teraźniejszości to życie wolne od śmierci, bo
nie istnieje żadne teraz, w którym istniałaby śmierć”.60 Ten, kto żyje w teraźniejszości jest szczęśliwy. Nie potrzebuje już żadnego celu, jest zaspokojony, żyje w zgodzie z światem.
Nakaz szczęśliwego życia: „Nie można, jak się zdaje powiedzieć więcej
niż: żyj szczęśliwie!” jest dla Wittgensteina imperatywem kategorycznym,
fundamentem etyki, obowiązuje bezwarunkowo – wszystkie obowiązki są
zależne od tego najdoskonalszego stanu.61 Jest, jak Kantowski, nakazem
formalnym – nie przypisuje żadnego konkretnego działania, ani sposobu
życia. Nakazuje natomiast pracę nad sobą, prowadzącą do wyzbycia się pragnień i zgody na los: „Masz niewłaściwe pojęcie, jeśli oburzasz się na los.
Powinieneś zrewidować swoje pojęcia. Zadowolenie ze swego losu powinno
być pierwszym przykazaniem mądrości”.62 Jeśli się lękamy, mamy na coś
nadzieję, czegoś pragniemy, znaczy to, że nie osiągnęliśmy jeszcze harmonii
ze światem i ze sobą. Imperatyw „Żyj szczęśliwie”, mimo swej ogólności,
nakazuje całkiem określony kierunek kształtowania swojej postawy wobec
świata i siebie: nieustającą uważność, która prowadzi do „czystego serca”,
wolności od zawiści, podłości, niechęci i tym podobnych. Zgoda na los, która
—————————
58 K. Gurczyńska, Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w późnych pismach
Wittgensteina, Lublin 2007, s. 191.
59 Ibidem, 6.43.
60 TLP, 6.4311. W. Sady w: Wittgenstein. Życie i dzieło, Lublin, 1993, s.70, ocenia filozofię Traktatu jako naukę o zbawieniu. W sensie etycznym świata nie można zmienić, można się tylko od
świata wyzwolić. A wyzwolenie to zobaczenie świata sub specie aeterni, czyli jako całość w której
wszystko dzieje się tak, jak się dzieje i w której nie ma żadnej wartości, TLP, 6.41.
61 L. Wittgenstein, Dzienniki 1914–1916, przeł. M. Poręba, Warszawa 1999, s. 127.
62 L. Wittgenstein, Ruch myśli. Dzienniki 1930–1932, 1936–1937, przeł. R. Reszke, Warszawa
2002, s. 108.
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jest ważnym elementem postawy, nie jest wyrazem bezradności, to rozumna
decyzja: skoro nie możemy mieć wpływu na fakty w świecie, pozostaje nam
wpłynąć na naszą wolę, nie „mocować” się ze światem, ale bez sprzeciwu go
akceptować. Imperatyw wymaga od jednostki nieustannej pracy nad sobą,
starania się, aby żyła w pełni swej indywidualności, w każdej chwili życia.63
Jak dla Kanta wartość ma dobra wola, bowiem nagroda za działanie z nią
zgodne zawiera się w samym czynie, a następstwa nie muszą być decydujące.64 Kto akceptuje siebie jako warunek świata, dystansuje się wobec
niego - zmienia swój sposób widzenia, co ostatecznie prowadzi do odkrycia
prawdziwego sensu swojego życia, który objawia się paradoksalnie: pytanie
o to, jak żyć, przestaje być problemem. Życie samo jest celem, kto nie ma
innego poza samym życiem, ten wypełnia cel istnienia - żyje zgodnie w harmonii ze światem, własnym losem i sumieniem. Wittgenstein notuje
w Dzienniku: „Życie szczęśliwe jest po prostu dobre i nie potrzebuje żadnego
usprawiedliwienia”.65 Sumienie jest decydującym czynnikiem dla kształtowania postawy etycznej. Informuje, czy żyjemy w harmonii ze światem, swoim losem i ze sobą: spokojne jest tożsame ze szczęściem a niespokojne z nieszczęściem. „Gdy sumienie wytrąca mnie z równowagi, wówczas nie jestem
z czymś w zgodzie. Ale czym to jest? Czy to świat? Z pewnością trafne jest
powiedzenie: sumienie jest głosem Boga. Czy można powiedzieć: Postępuj
zgodnie z sumieniem, jakiekolwiek by ono było?” 66
Podmiot tworzy postawę etyczną przez sposób, w jaki się do siebie odnosi. Poznanie siebie jako powinność empirycznego ja wobec ja filozoficznego
jest moralnym imperatywem.67 Nakazuje pracę nad sobą prowadzącą do
wyzbycia się zawiści, podłości i niechęci. Jednostka ma zmagać się z pytaniem „Jak żyć”.68 Czystość sumienia, podobnie jak logiczna poprawność,
wyrastają z tej samej potrzeby wkorzenienia błędów. Pod tym względem
etyka i logika, jako warunki wyboru dobra lub zła oraz prawdy lub fałszu, są
tym samym.

—————————
63 B. McGuiness, Wittgenstein: A Life. Young Ludwig 1889–1921, Berkeley–Los Angeles–London,
1988, s. 4.
64 TLP. 6.422.
65 L. Wittgenstein, Dzienniki 1914–1916, op. cit., s. 128.
66 Ibidem, s. 121–123.
67 Biograf Wittgensteina pisze: „To tak jakby to, co osobowe i to, co filozoficzne połączyły się; etyka
i logika – dwa aspekty powinności wobec siebie, w końcu się spotkały, nie jedynie jako dwa aspekty
tego samego zadania, ale jako dwie części tego samego filozoficznej pracy”. R. Monk, Wittgenstein:
The Duty of Genius, London 1990, s. 141. O celu i sensie życia pisał Wittgenstein także w innych
pracach. W Wykładzie o etyce (1930) i w Dociekania filozoficznych (wyd. 1953), akcentował różnorodność zachowań językowych i związanych z nimi form życia, dostrzegł dziedzinę wartości etycznych (i religijnych) i w konsekwencji dopuścił możliwość dyskursu etycznego (i religijnego).
68 „Stawiając je, człowiek nie pyta, co ma robić w konkretnej sytuacji, lecz wyraża swoją bezradność wobec życia jako całości, przyznając, że sens własnego istnienia pozostaje mu nieznany”
I. Ziemiński, Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina, Kraków 2006, s. 239.
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3. Wskazówki Martina Heideggera
Martin Heidegger wydaje się bliski stanowisku Wittgensteina w ocenie
kondycji ludzkiej i kultury zdominowanej przez naukę.69 Jego zdaniem, filozofia określała dotąd bieg całej kultury zachodniej i jej rozwój przygotował
współczesną naukę.70 Nauka wspiera techniczny sposób kształtowania świata, „rachujące myślenie” nastawione na eksploatację i zawłaszczenie. Filozofia spełniła swoje zadanie i nie jest już potrzebna. To, co z niej zostało,
ujmowane jest w świetle metod wypracowanych przez naukę. Koniec filozofii
oznacza triumf naukowo sterowanego świata technicznego.
Filozofia powinna jednakże przypomnieć w formie pojęciowej zapomniane pytanie o doświadczenie egzystencjalne, o to, co znaczy być „tu oto” (da)
rzeczywistością ludzką, o nasze położenie. W tym kontekście w swoim głównym dziele Bycie i czas Heidegger stawia pytanie o sens bycia.71 Formułuje
koncepcje egzystencji, strukturę pojęć opisujących jej sposób bycia tzw.
egzystencjały.72 Jednym z nich jest sumienie (das Gewissen). Sumienie,
stwierdza Heidegger, jest pierwotnym fenomenem jestestwa. Ono świadczy,
pokazuje jestestwu faktyczną możliwości bycia: bycie właściwe i niewłaściwe. Kształtując swoje życie w pierwszy sposób jestestwo podejmuje własne
możliwości, natomiast w drugi ucieka w przeciętność, podporządkowuje się
dyktatowi tłumu – bezosobowemu Się (das Man): robimy to, co „się” robi,
mówimy tak, jak „się” mówi, czytamy to, co „się” czyta. Żyjąc według dyktatu
„się” przestajemy być odpowiedzialni za swoje bycie i zapominamy o powinności bycia sobą. A przecież bycie tu-oto (da) jestestwa jest już zawsze jego
i zrozumienie, co ono znaczy pozostaje jego zadaniem. Chodzi przede
wszystkim o autonomię, realizowanie własnego projektu bycia sobą. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie przejrzystości wobec siebie, czyli dostrzeżenie, które możliwości są już zrealizowane, postawienie sobie zadań
aktualnych i projektowanie przyszłych.
Z zapomnienia wyrwać może Zew (Ruf) sumienia. Zew to warunek możliwości powrotu jestestwa do siebie samego z zatraty w bezosobowe Się,
wskazuje bowiem jestestwu możność-bycia-sobą.73 Rozumienie wezwania
ujawnia się jako wola posiadania sumienia. Zew niczego nie wypowiada,
czyli jego treść pozostaje nieokreślona i pusta. Podobnie jak prawo moralne
ma dla Kanta formalny charakter, a jednak jednoznacznie i nieomylnie dociera do jestestwa, nie bacząc na jego zawód, pochodzenie i pozycję. Zew nie
—————————
69 Wittgenstein nie miał trudności ze zrozumieniem tego, co Heidegger mówi o byciu i trwodze.
Za: W. Sady, Wittgenstein. Życie i dzieło, op. cit. s. 65. Sady cytuje wypowiedź Wittgensteina
skierowaną do Schlicka i Waismanna.
70 M. Heidegger, Was ist die Philosophie, Pfüllingen 1992, s. 8.
71 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1995, s.1–21.
72 Ibidem, par. 54–60.
73 Formalnie rzecz biorąc sumienie daje do zrozumienia, otwiera. Otwartość konstytuują: położenie, rozumienie, upadanie i mowa. Sumienie Heidegger określa bliżej jako modus mowy: zew (Ruf).

Poznanie siebie jako podstawa tożsamości

103

jest planowany, ani przygotowany, idzie ze mnie a przecież przeze mnie.
Jestestwo wzywa w sumieniu samo siebie. Wezwanie Heidegger wiąże z winą. Zew uznaje jestestwo za winne, ostrzega przed winą i ewentualnie poświadcza jako niewinne. Jestestwo jest winne same sobie: ma wybrać samo
siebie i w ten sposób powrócić z zatraty w bezosobowe Się. Rozumieć
wezwanie to mieć wolę posiadania sumienia. Dopiero na jej gruncie jestestwo staje się odpowiedzialne za swoje konkretne wybory, w tym za zło
i dobro moralne.74
Sumienie, Heidegger stwierdza, otwiera najbardziej własną możliwość
bycia jestestwa jako bycia winnym, właściwe bycie-ku-śmierci (Sein-zumTode) jako możność bycia całością. Wybiegając na przód, by ująć całość swojej egzystencji jestestwo staje przed problemem śmierci. Sumienie wskazuje
sytuację egzystencjalną, „rzucenie w śmierć” (die Geworfenheit in den Tod),
które manifestuje się natarczywie w nastroju, ”w położeniu trwogi” (in der
Befindlichkeit der Angst). Trwoga unieważnia świat, z którym jestem obeznany, wytrąca ze wspólnoty, pozbawia oparcia w rzeczach i ludziach. „Strwożony Dasein staje wobec własnego „rzucenia w nicość” (i to jest źródłem
trwogi) i zarazem odkrywa siebie, jako wieczne niespełnienie (i to jest tym,
o co się trwoży)”.75 Sumienie pozwala zrozumieć, że jestestwo nie żyje jeszcze życiem własnym, nie wykorzystuje swoich możliwości, ale orientuje swoje działania i myślenie według dyktatu tłumu. Rozumienie, trwoga, śmierć,
sumienie składają się na zdecydowanie (Entschlossenheit). Gdy Dasein decyduje się na siebie, czyli rozumie swoje położenie, ma wolę posiadania
sumienia, potrafi mężnie stać w obliczu śmierci, własnej skończoności, wtedy w jego doświadczeniu pojawiają się dobro i zło moralne.
W zadaniu zrozumienia swojej sytuacji egzystencjalnej jestestwo jest
osamotnione, inni mu zagrażają, także jego perspektywa etyczna jest z istoty
prywatna. Wyrwane z zakorzenienia w społeczeństwie, żyje w lęku i zagrożeniu śmiercią. Zawsze winne samemu sobie w zadaniu bycia sobą, ponieważ
wybrało niektóre z możliwych sposobów bycia i zrezygnowało z innych.

4. Wskazówki Karola Wojtyły
Wittgenstein i Heidegger zauważyli, że doświadczenie sumienia zawiera
świadomość pewnej normy i zwykle z powodu jej niedostrzegania i naruszania sumienie się odzywa. Skupiając się na praktyce wierności sobie, pominęli
fakt, że norma ma pretensję do powszechnego obowiązywania i właśnie
z tego powodu „zobowiązanie w sumieniu” nie może dotyczyć wyłącznie jednostki. Przypomina o tym Wojtyła. W głosie sumienia kryje się nadzieja na
powstanie nacechowanych moralnością więzi z innym ludźmi. Zobowiązanie
—————————
74 Tylko Bóg mógłby nas uratować, przeł. M. Łukasiewicz, w: Heidegger dzisiaj, „Aletheia” 1991,
nr 1, (4).
75 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, s. 112.
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w sumieniu jest podstawą obecności wartości we wzajemnych relacjach między ludźmi i również ich obiektywności.
Sumienie ujawnia istotną prawdę o człowieku jako osobie, a wartości są
w strukturze osoby, tkwią we wspólnej dla wszystkich ludzi godności bycia
człowiekiem. Godność gwarantuje bezwarunkowe pierwszeństwo człowieka
w stosunku do jego wytworów – nauki i techniki i kultury, wiąże się tradycyjnie z ideami prawdy i dobra. Zorientowana jest na człowieka: „Nie sposób
uznawać godność człowieka nie licząc się z tą celowością oraz na wskroś duchowym jej charakterem”.76 To znaczy, że sumienie nie tylko mówi, co jest
i co nie jest prawdziwym dobrem, ale uzależnia czyn od poznanej prawdy,
czyli kształtuje odpowiednią do tego dobra powinność.77 W sumieniu, powiada Wojtyła, wyraża się uzależnienie czynu od prawdy.78 Ukazuje się różnica pomiędzy dobrem i złem, możliwościami spełniania dobrych ew. złych
czynów, czyli stawania się dobrym ew. złym człowiekiem. Ujawnia się wolność człowieka i to, że może jej użyć dobrze lub źle. „Człowiek nie jest bezwzględnie zakorzeniony w dobru ani tez pewny swojej wolności. Na tym
polega etyczny charakter przygodności osoby, a zarazem znaczenie sumienia”.79
Zobowiązanie w sumieniu to inaczej oddziaływanie norm moralnych na
ludzkie czyny i działania, poprzez które osoba spełnia siebie, zyskuje właściwą sobie pełnię – urzeczywistnia siebie jako „ktoś” i jako „ktoś” siebie ujawnia.80 Właśnie owa zdolność człowieka do działania moralnego, decyduje
o szczególnej godności osoby, sprawiając, że godność ta stanowi absolutną,
niezbywalną wartość: człowieka trzeba zatem określić jako animal morale
(co można uważać za precyzyjniejsze i bardziej adekwatne sformułowanie
tradycyjnego animal rationale).81
Stawanie się podmiotem moralnym, odpowiedzialnym za siebie i innych
nie jest sprawą łatwą. To rzecz refleksji, pracy nad sobą. Bycie sobą wymaga
„samostanowienia”, dzięki niemu „każdy człowiek aktualnie panuje sobie
samemu, aktualnie sprawuje tę specyficzną władzę w stosunku do siebie,
której nikt inny sprawować ani też wykonywać nie może”.82

5. Wskazówki Taylora
Kiedy odczuwamy wstyd, poniżenie, nasuwają się typowe pytania: czy sytuacja jest naprawdę wstydliwa, poniżająca, czy doznawanie wstydu, poniżenia jest uzasadnione (racjonalne), czy nie? Odczuwamy te własności,
—————————
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin, 2000, s. 419.
Ibidem s. 199.
78 Ibidem, s. 193.
79 Ibidem, s. 198.
80 Ibidem, s. 201.
81 A. Półtawski, Jak filozofować?, w: Myśląc o filozofii, „Znak-Idee”, 4, Kraków 1991, s. 17.
82 K. Wojtyła, Osoba i czyn, op. cit. s. 133.
76
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ponieważ widzimy się siebie w określony sposób i w określony sposób chcemy się prezentować innym w sytuacjach publicznych, ponieważ angażujemy
się, zobowiązujemy się do zachowania prawdomówności, godności, niesienia
pomocy. I gdy to zobowiązanie zostaje podważone, odczuwamy wstyd, upokorzenie.
Środowisko człowieka nacechowane jest „własnościami odwołującymi się
do podmiotu”, toteż terminy: „wstydliwy”, „poniżający”, „dumny”, „winny”,
„godny podziwu”, „godny pogardy”, „skruszony”, „nienawidzący siebie” itd.,
ukazują podmiot, jako tchórzliwy, kłamliwy, urażony w godności.83 Nacechowanie nie jest jedynie subiektywnym przypisywanie cech: „[…] istnieje
jakaś prawda w kwestii tego, co jest wstydliwe, nieredukowalna do mojego
czy czyjegokolwiek odczuwania wstydu”.84
Uczucia: wstydu, dumy, skruchy, godności i zobowiązania moralne są
częścią świadomości tego, co szczególnie ludzkie. Taylor podkreśla zwłaszcza
umiejętność rozróżniania pragnień i celów wyższych i niższych, godnych
i niegodnych, dobrych i złych, a nazywa ją „silnym wartościowaniem”. Stanowi ona najważniejszą część artykulacji naszych emocji. Moralne i estetyczne intuicje dotyczące czynów i możliwości, tworzą ramę, powiązaną
całość kryteriów, według której porządkujemy i oceniamy siebie i innych,
nasze i cudze działania oraz same te działania.85 Umiejętność rozróżniania
tego, co wyższe i niższe, dobre i złe, zrozumienie owej „gmatwaniny znaczeń
odnoszącej się do podmiotu” jest rzeczą refleksji.86 Kiedy potrafimy rozróżniać pragnienia, działania, sposoby życia, cele na wyższe i niższe, dobre i złe,
godne pożądania i godne pogardy, możemy kształtować swoje pragnienia,
postawy, wybory i skłonności. Nie tylko żywimy pragnienia, zajmujemy postawy, dokonujemy wyborów, mamy skłonności. Możemy chcieć mieć określone pragnienie lub nie, możemy też pragnąć, aby jedno z nich było na tyle
silne, żeby stało się motywem naszego działania, uruchomiło wolę. Ludzie
mogą też chcieć mieć pewne pragnienia i pobudki (albo ich nie mieć). Są
w stanie chcieć być inni w swoich preferencjach i celach niż są. Tylko człowiek wykazuje zdolności do samooceny, która dochodzi do głosu w kształtowaniu się pragnień drugiego rzędu.
Pragnienia nie są ostatecznym poziomem uzasadnienia, ale ich wartość.
Refleksja pozwala ustalić, co cenimy jako podmioty, które z „konstelacji naszych uczuć” są ważne, a które płytkie, ślepe i niewłaściwe. Refleksyjne odnoszenie się do swoich pragnień może być chwiejne, niepewne, konfliktowe,
kłamliwe. Dla tych akceptowanych szukamy sposobu realizacji – pytamy, jak
i w jakiej sytuacji je zaspokoić. Natomiast niektóre z pragnień wykluczamy,
—————————
83 Ch. Taylor, „Samointerpretujące się zwierzęta”, w: Filozofia podmiotu, przeł. A. Sierszulska,
Warszawa 2001, s. 271, 261–295. Poniżej streszczam i komentuję wywód Taylora.
84 Ibidem, s. 272.
85 H. Joas, Powstawanie wartości, przeł. M. Kaczmarczyk, Warszawa 2009, s. 202.
86 Ch. Taylor, „Samointerpretujące się zwierzęta”, op. cit., s. 277.
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oceniając je jako zdrożne i niegodne. Stosownie do tego bywamy oburzeni,
zawstydzeni, mamy poczucie winy lub przeciwnie, jesteśmy pełni podziwu
i radości. W tym sensie refleksyjne odnoszenie się do swoich pragnień jest
koniecznym warunkiem bycia osobą. Być osobą to mieć świadomość siebie,
przyszłości i przeszłości, wybierać, planować swoje życie, ale także rozumieć,
interpretować, być wrażliwym na pewne normy, co w istocie znaczy „być
podmiotem moralnym”.
Taylora rozróżnienie wartościowań słabych i mocnych (tego, co wyższe
i niższe, godne i niegodne, dobre i złe) to w istocie warunek bycia podmiotem moralnym, poczucia, że jest się takim podmiotem. Wikła ono koncepcję,
którą mamy odnośnie nas samych. Taylor twierdzi, że kształtując nasze życie
pod względem moralnym trzeba mieć pewną wizję dobra, tego, co samo
w sobie jest wartościowe, co powinniśmy kochać i podziwiać. Możemy zrozumieć, kim jesteśmy, orientując się wobec dobra i według niego kształtując
siebie i swój stosunek do świata: „wiedzieć, kim się jest znaczy zarazem być
zorientowanym w przestrzeni moralnej, przestrzeni, w której pojawiają się
pytania o to, co dobre, a co złe, co warto robić, a czego nie, co ma sens i wagę, co zaś jest nieistotne i drugorzędne”.87
Orientacja wobec dobra jest warunkiem tożsamości podmiotowej, nie
wystarczy znajomość zasad, norm i zakazów, które należy przestrzegać
w postępowaniu, potrzebne jest osobiste, wewnętrzne zaangażowanie. Jeśli
nie ma tego poczucia dającego zrozumienie naszej sytuacji oraz jej znaczenia, to normy i ideały nie mają dla podmiotu żadnej wagi; „rozważne na
zimno” stają się elementem strategii działania, polityki. Dopiero „rozumowanie wypływające z wglądu ugruntowanego na uczuciu” jest źródłem powinności, ludzkiego dobra. Wartościowanie pragnień na niższe i wyższe oraz
dostrzeżenie ich uporządkowania i zależności względem siebie to wykreślanie „mapy moralnej” nas samych, na której możemy porównywać, zestawiać,
oceniać nasze motywy, czyny i postawy, formułować odpowiedź na pytania:
kim jesteśmy”, „co rzeczywiście ważne dla nas”.
W procesie kształtowania powinności moralnej konstytutywną rolę odgrywa język. Próbujemy zrozumieć i nazwać swoje odczucia moralne odwołując się do reakcji innych i językowych artykulacji tych odczuć. W ciągłej
relacji, rozmowie z innymi i refleksji pewne z nich odrzucamy, ulegają one
zapomnieniu, inne wybieramy i chcemy realizować. Życie to rozwijająca się
narracja samo-zrozumienia, która obejmuje wiedzę o tym, kim jestem, kim
byłem i kim będę, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jako pewien projekt.
Dzięki językowi jednostka ma szansę odkryć i wyartykułować znaczenia swoich celów: „podmiotowość jest konstytuowana częściowo przez autointerpretacje”.88 Interpretacja swojego doświadczenia – emocji, motywów i celów
—————————
87
88

Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, op. cit., s. 54.
Ibidem, s. 34.
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oraz jednocześnie zrozumienie tego, który interpretuje, istnieją wyrażone
w języku. Językowa artykulacja (narracja) zmienia nas, ponieważ w określony sposób rozumiemy znaczenia językowe i na ich podstawie formujemy
określoną koncepcję nas samych. Na jej gruncie możemy dopiero dostrzec
różnicę między wymaganiami na przykład szacunku wobec prawa moralnego i zwykłymi pragnieniami. Język jest medium i zarazem warunkiem możliwości postawienia pytania o to, co godne i dobre. Ciągłość narracji samozrozumienia decyduje o tożsamości podmiotu i jednocześnie wiąże podmiot
ze wspólnymi dla danej społeczności językowej sposobami reprezentacji
świata i jego opisu.
Dla Taylora, podobnie jak Kanta, Wittgensteina i Heideggera i Wojtyły,
moralność to obowiązek. Powinność poznania siebie przekształca sposób
bycia podmiotu, tworząc jego postawę etyczną i nadając jego działaniom
i jemu samemu charakter etyczny. W przypadku Kanta powinnością człowieka jest odkrycie prawa moralnego, które przejawia się w drugim człowieku i w sumieniu, żywienia dla niego szacunku i postępowania z nim w zgodzie.89 W przypadku Heideggera chodzi o zdecydowanie za siebie, czego
warunkiem jest wola posiadania sumienia, czyli bycia sobą, wykorzystanie
potencjalności według własnego projektu. W przypadku Wittgensteina imperatywem jest osiągnięcie szczęścia. Wojtyła i Taylor (również Kant) natomiast podkreślają, że zobowiązanie wobec siebie jest też zobowiązaniem
wobec innych.90 Jeśli więc postępujemy zgodnie z tym, co dobre dla wszystkich ludzi, pozostajemy również w zgodzie ze sobą. Wprawdzie źródłem czynu jest zawsze jednostka, niemniej czyn jest odpowiedzią na konkretną sytuację – miłością, współczuciem, dla kogoś potrzebującego, także dla siebie.
W tym sensie to nie prawo moralne skłania jednostkę do działania, ale
potrzebujący człowiek, którym naturalnie mogę być też ona sama. „Sumienie
nie czerpie jednak swojej treści z refleksji nad własną tożsamością, lecz
z tego, co za pomocą wszelkich stojących do naszej dyspozycji kryteriów jawi
się jako obiektywnie dobre”.91
—————————
89 „Jednak jest coś takiego w naszej duszy, co dostrzeżone w należyty sposób nie przestaje być
przedmiotem najwyższego podziwu, a podziw jest przy tym uzasadniony i duchowo podniosły: jest to
obecna w nas źródłowa moralna predyspozycja w ogóle. Co takiego jest w nas (można spytać samego
siebie), dzięki czemu my – istoty stale związane z naturą wielorakimi potrzebami – zostaliśmy zarazem (w znajdującej się w nas) idei tak dalece wyniesieni ponad te potrzeby, że je wszystkie mamy za
nic, a nas samych uważamy za niegodnych istnienia, jeżeli wbrew prawu oddajemy się ich zaspokojeniu, które przecież mogłoby nasze życie uczynić bardziej pociągającym? Co sprawia, że nasz rozum
nakazuje poprzez prawo z taką mocą, niczego przy tym nie obiecując, ani niczym nie grożąc? Ciężar
tego pytania musi odczuwać w swym wnętrzu każdy, najprostszy nawet, człowiek pouczony przez
świętość znajdującą się w idei obowiązku”. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, s. 73. Przez
uczucie szacunku dla prawa ucieleśnionego w drugim człowieku oraz manifestującego się w woli
podmiotu, podmiot postępuje moralnie i kształtuje trwałe usposobienie moralne.
90 „Odpowiedzialność jest zawsze za coś i przed kimś”. R. Spaemann, Granice, przeł. J. Merecki,
Warszawa 2006, s. 385.
91 R. Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności, Warszawa 2009,
przeł. J. Merecki, Warszawa 2009, s. 165.
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Każdy z wymienionych myślicieli podkreśla nieusuwalnie pierwszoosobowy aspekt tego zadania: nikt nie może nas wyręczyć w trudzie kształtowania i poznawania siebie. Refleksja wymaga płynącej z wewnątrz determinacji: „Zasady, wedle których działamy i kryteria, wedle których sądzimy i żyjemy, zależą w ostateczności od życia umysłu”.92 Pewne okresy i sytuacje
mogą sprzyjać, a inne utrudniać doskonalenie wrażliwości moralnej. Jeśli
jednak zanika ta potrzeba, nazwijmy ją „samozobowiązaniem w refleksji”,
„poszukiwaniem wewnętrznej normy”, zanika też potrzeba odpowiedzi na
najważniejsze pytania, ustawicznego zmagania się z własną niedoskonałością, niepewnością i niewiedzą. Nic już nie stoi na przeszkodzie obowiązkowi
„robienia z siebie rynkowego towaru”, skoro nie istnieje centrum osoby,
„struktura samostanowienia”, która ukazuje jednostce moralną rzeczywistość, bezpośrednie doświadczenie norm i wartości moralnych.
Refleksja nad odczuciami moralnymi, jak twierdzi Taylor, dzieląc pragnienia na wyższe i niższe, cnotliwe i zdrożne, szlachetne i niegodne i inne,
wyznacza jednocześnie różne sposoby życia. Te, które uważamy za bardziej
wartościowe wyznaczają nasz ideał, to, jakiego rodzaju osobami chcemy być,
i pokazują, jakimi osobami teraz jesteśmy. Dla wyznaczenia własnego stylu
postępowania, swojej tożsamości nieodłączne jest pojęcie dobra. Rozumieć
siebie to przyznać się przed samym sobą do własnych motywów i zaangażowań w ważnych dziedzinach swojego życia, dostrzegać wady i mocny strony,
również widzieć siebie jako istotę biologiczną i społeczną. To pytać, „Jaki
chcę być”? Odpowiedzieć na pytanie, kim się jest, to po pierwsze wskazać
wybory, zobowiązania, identyfikacje, po drugie, być wierny i działać w zgodzie z nimi, po trzecie, w refleksji nad orientacjami i działaniami określać, co
dla nas jest ważne, a co nie: o kwestii tożsamości nie decyduje zwyczajny
zespół faktów, lecz mocno wartościujące wybory.93 Refleksja pozwala nie
tylko konstytuować własny świat, autonomię podmiotu. Przede wszystkim
pozwala dostrzec różnicę między rzeczą, innymi i sobą. Leży też u podstaw
naszego mówienia o osobach.94
Chociaż refleksja jest z natury czymś prywatnym, niezwiązanym z instytucjami społecznymi, realizuje się w społeczeństwie, wyraża w języku, łącząc
w ten sposób jednostkę z kulturą i społeczeństwem. Językowa artykulacja
źródeł moralności jest konstytutywną cechą człowieka, gdy potrafimy je wyartykułować, mamy szansę zrozumieć swoje otoczenie i nas samych. „To, czy
—————————
H. Arendt, Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991, s. 113–114.
„Ciągły wysiłek zrozumienia siebie dotyczy też naszej przyszłości, tego, czy podążamy we właściwym kierunku. Odpowiedź: tak lub nie, choć dawana w różnych okresach naszego życia i stawiana
z różnych punktów widzenia; historia swojego życia, jak stawaliśmy się, kim jesteśmy, obejmuje też
wyobrażenie przyszłości, kryjąc pytanie o bezwzględne dobro. Nie możemy się obejść bez orientacji
względem dobra, chociaż nasze wyobrażenia o dobru zmieniają się z biegiem czasu, przenika ono
cały nasz sposób rozumienia siebie”. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, op. cit., s. 93.
94 „Moralność jest możliwa tylko dzięki tej zdolności do samo-obiektywizacji i przez to do samorealizacji.” R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Merecki, Warszawa 2001
s. 20. Jest ona nie tyle jest zwrotem ku sobie, ile widzeniem siebie oczyma innego. Ibidem, s. 20–21.
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nasze życie ma sens, zależy w znacznym stopniu od naszych własnych środków ekspresji”.95 A ponieważ narzędzie artykulacji, jakim jest język, istnieje
tylko w społeczności, to niezbędni do kreowania naszej tożsamości są również inni ludzie: „Podmiotowość istnieje jedynie w obrębie czegoś, co nazywa
sieciami rozmowy. To właśnie ta pierwotna sytuacja nadaje sens naszemu
pojęciu tożsamości”.96 Jednostka negocjuje swą tożsamość z innymi i ze
sobą, wybiera siebie, wybierając dobro. Możliwość autokreacji ma dzięki
refleksji: rozróżnia to, co słuszne i niesłuszne, wyższe i niższe, lepsze czy
gorsze, porządkuje hierarchicznie motywację i działa w oparciu o konstrukcję zobowiązań etycznych.97

ZAKOŃCZENIE

Jesteśmy świadkami konfliktu dwóch postaci myślenia. Z jednej strony
stoi metoda naukowa, jej moc eksplanacyjna i skuteczność, modele matematyczne, eksperymenty, procedury weryfikacji i falsyfikacji wymagające
„bezstronnego obserwatora”, z drugiej „osobiste zaangażowanie”, czysto
subiektywna ludzka zdolność – intuicja, jako warunek wewnętrznego doświadczenia wartości.
Kant, Wittgenstein, Heidegger, Wojtyła i Taylor przekonują, że doświadczenia moralne ukazują konkretną rzeczywistość dobra czy zła czynów ludzkich i osoby, jako dobre lub złe. Wartość moralna opiera się o normę daną
w zjawisku sumienia, norma zaś wyznacza kierunek rozwoju a odchodzenie
od normy oznacza degradację człowieka. Współczesność tłumiąc źródła doświadczenia moralnego pozbawia jednostkę narzędzi tworzenia swej tożsamości. Coraz rzadziej zastanawiamy się nad tym, co mówimy, myślimy
i czynimy.98 Fascynacja metodami nauk przyrodniczych wypiera niedające
się pojęciowo przedstawić aspekty życia ludzkiego, uczymy się patrzeć na
siebie jak na obiekt badania naukowego. W rezultacie zmienia się nasz sposób bycia, samoświadomość – to jak przeżywamy i pojmujemy swoje położenie w świecie. Doświadczenia tego rodzaju jak odczuwanie niezgody ze
sobą i światem, rozpacz, niepewność, wyrzuty sumienia, traktujemy coraz
częściej w kategoriach złego funkcjonowania leżących u ich podstaw procesów biologicznych; natomiast krzywdę, niesprawiedliwy podział dóbr, nędzę
—————————
Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, op. cit., s. 37.
Ibidem, s. 70.
97 Silne wartościowania są zakotwiczone w uczuciach, emocjach i aspiracjach. W nich zawiera się
moralna mapa podmiotu. Ch. Taylor, Samo-interpretujące się zwierzęta, op. cit., s.285.
98 30–40% Polaków przyznaje, ze nigdy nie zadaje sobie pytań: „kim jestem”, „jak żyć”. 29% Polaków nie zadaje sobie pytania: „czy warto być przyzwoitym?” Socjolog prof. A. Sułek komentując te
wyniki ankiety 1000 osób w Polsce stwierdza, że te osoby nie stawiają sobie pytań fundamentalnych
i nie uprawiają refleksji moralnej. Generalnie jesteśmy za bardzo zajęci sobą, nie ciekawią nas inni
i odgradzamy się od nich fizycznie i psychologicznie. „Zbyt trudne Polaków rozmowy”, w: Gazeta
Wyborcza, 9 listopada 2013.
95

96

110

Marek Maciejczak

itd., jako braki właściwej polityki społecznej. Świadomość jednostki wyobcowana od głębokiego ja, sprzyjającego życiu, rozwojowi i twórczości
„spłaszcza się” do podmiotu społecznego, który jest w dużej mierze tworem
społecznym, chwilowym tworem społeczeństwa konsumpcyjnego.
Przekonanie, że „[…] to, kim i czym jesteśmy, jest efektem nie tyle naszej
»osobistej esencji« (rzeczywistych uczuć, głębokich przekonań itd.), ile tego
jak jesteśmy konstruowani w różnych grupach społecznych, sprzyja aktualny
stan kultury”.99 Kultura – środowisko życia jednostek i zbiorowości, wyraz
pamięci, twórczości i współistnienia, przestaje być domem wartości, nie zachęca do przyswajania tradycji, rozwijania zdolności twórczych i nacechowanych odpowiedzialnością więzi międzyludzkich. Nie godzi sprzeczności,
napięć i podziałów, a raczej powiększa wzajemną izolacja jednostek między
sobą, innymi i światem. Sprzyja postępującemu zapomnieniu o powinności
wobec siebie i innych rozumianej jako obowiązek doskonalenia, kultywowania wrażliwości na różne aspekty życia, w tym fundamentalny – etyczny. […]
problem ze statusem radykalnej refleksji w kulturze polega na tym, że
starano się refleksję upodobnić do nauki i żądać wykazania płynących
z niej pożytków. Tymczasem refleksja jest formą życia opartą na wolnej
decyzji, że chce się żyć w przestrzeni wzbogaconej o wymiary pojęciowe,
językowe i metaforyczne – twory własnego umysłu mające dobitniej i prawdziwiej wyrazić ich twórcę. […] życie w niej jest wolną decyzją , a więc
czym z definicji prospektywnym. Brak tej decyzji zamyka przyszłość
refleksji. 100
Ten stan rzeczy budzi niepokój. Czy można mieć nadzieję, że poradzimy
sobie z negatywnymi stronami rozwoju technologicznego, uporamy się coraz
bardziej powszechną we współczesnym świecie izolacją jednostek między
sobą, od siebie i świata, bez odwoływania się do refleksji? Może należy uznać
za podstawę porozumienia między ludźmi liberalną zasadę tolerancji i unikanie cierpienia? Może wdrażanie solidarności doprowadzi do powstania
zgodnej kultury globalnej, bez potrzeby odwoływania się do wartości, idei,
norm i refleksji? Przecież normy i wartości nie mają znaczenia poza kontekstem społecznym. Być może upłynnienie dotychczasowych form życia nie
musi mieć negatywnych następstw. Sprzyja przecież przypadkowości i zmianie, a przypadkowość jest koniecznym warunkiem stworzenia nowego
porządku.101 Być może sukcesy w technologii przyczynią się do poprawy
sytuacji moralnej jednostki, przekształcenia zachłanności w pożądania altruistyczne. Może wzmagający się relatywizm, upłynnienie autorytetów i warto—————————
K. J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, op. cit. s. 201.
R. Piłat, Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej, Warszawa 2013, s. 24.
101 G. Bateson, Umysł i przyroda, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1996, s. 70, twierdzi, że
ewolucja żywi się przypadkowością. Przypadkowość z jednej strony niszczy ład, a z drugiej, jest
konieczna do stworzenia nowego porządku. Ponieważ informacje dotyczące kultury nie są przekazywane genetycznie, człowiek jest otwarty na nowość, przypadek; gdyby je dziedziczył, nastąpiłoby
nasycenie możliwościami zróżnicowani informacji.
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ści jest po prostu konieczną ceną – konsekwencją globalnego dostępu do
wiedzy, różnorodności poglądów i stanowisk.102
Moraliści zwykle spostrzegali czas, w którym żyli, jako okres upadku.
Stawiali postulaty w imię godności, określonych potrzeb człowieka i ludzkich
wartości, w okresach pojawienia się nowych technologii i form organizacji
społeczno-ekonomicznej, przyspieszenia, które ogarnia wszystko – kulturę,
historię, jednostkę i społeczeństwo. Być może obawa, że społeczeństwo konsumpcyjne doprowadzi do zapomnienia obowiązku doskonalenia moralnego, jest po prostu wyrazem bolesnego poczucia straty i schyłku określonej
postaci kultury i etosu, jakie żywi odchodzące właśnie pokolenie.

KNOWING HIMSELF AS A CONDITION OF SUBJECT’S IDENTITY
ABSTRACT

Sociological investigations show the ever changing meaning of concepts of individual, identity, obligation towards self and others, and also culture, university,
religion. In consumerist societies these concepts become fluid. Not only the project
of a life style becomes market-oriented, but also that of self-fulfilment. The personal
identity requires attention, goals, values, a language. Personal identity requires reflection. Kant, Wittgenstein, Heidegger, Wojtyła and Taylor provide guidelines as
how to examine this kind of reflection.
Keywords: reflection, self-determination, a personal identity, consumerist society, conscious, art, university, religion.

—————————
102 Przykładem zabezpieczanie przed odziaływaniem ideologii, totalitarnych skłonności władzy były wydarzenia w Afryce w roku 2011, a przykładem sprzyjania tworzeniu się inteligencji zbiorowej
Wikipedia itd. Może z faktu, że dynamiki zmian nie daje się uporządkować, przewidzieć, nie należy
wnosić, że wiara w postęp, sprawiedliwość społeczną, godność i obiektywne poznanie zanika. Może
odnajdziemy równowagę między chaosem i porządkiem, „obszarem prywatnej swojskości”, która
pozwala człowiekowi pozostać człowiekiem. To określenie podaje J. Tischner, Filozofia dramatu,
Kraków 1998, s. 228.
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FILOZOFIA NAUK, CZYLI EPISTEMOLOGICZNE POŻYTKI
Z HISTORII POZNANIA NAUKOWEGO
STRESZCZENIE

Punktem wyjścia artykułu jest wskazanie zjawiska, które polega na samoizolacji
intelektualnych kultur filozofii nauki, zamykających się w partykularnych tradycjach, koncentrujących się na z góry ograniczonych tematach, ignorujących osiągniecia innych kultur i środowisk badawczych. Faktu tego nie tłumaczą dostatecznie ani
różnice językowe i odrębności kanałów komunikacyjnych, z jakich korzystają społeczności uczonych, ani partykularyzmy instytucjonalne. Artykuł przedstawia i konfrontuje ze sobą w synoptycznym układzie dwie tradycje: anglosaskiej filozofii nauki
i francuskiej filozofii nauk. Podkreślam zwłaszcza dwie zasadnicze różnice między
nimi. Pierwszą jest różnica między pluralistycznym i dyscyplinarnym rozumieniem
nauki w filozofii nauk a monizmem filozofii nauki w traktowaniu takich zagadnień
jak: racjonalność nauk(i), rola poszczególnych dyscyplin nauk w kształtowaniu filozoficznego modelu zmienności nauk(i), znaczenie historii nauk(i) dla rozstrzygnięć
epistemologicznych, pojmowanie hierarchii wartość poznawczych, pojmowanie
przedmiotu historii nauk(i). Drugą istotną różnicę wyznacza odmienność koncepcji
relacji między filozofią a historią nauk(i) jakie zakładają filozofia nauki i filozofia
nauk.
Słowa kluczowe: anglosaska filozofia nauki, francuska filozofia nauk, historia
nauk, Bachelard, Canguilhem, Foucault, racjonalność nauki, nieciągłość epistemologiczna, archeologia wiedzy.

1. LĘK PRZED WPŁYWEM

Bruno Latour, znany jako „etnolog nauki”, który uczynił laboratoria
uczonych terenem swych eksploracji, charakteryzując stosunki w środowisku współczesnych francuskich intelektualistów pisze:
—————————
1 Adres Autora: pbytniewski@poczta.umcs.lublin.pl; Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Po Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin.

114

Paweł Bytniewski

Żaden francuski myśliciel, nawet żaden francuski student filozofii, nie podejmie się robienia na serio czegokolwiek, jeśli nie będzie to całkowita rewolucja
teoretyczna. Wahać się, z respektem traktować przeszłość, oznacza być kompromisowym, okazywać lęk, albo gorzej: być eklektykiem jak prostaccy Anglosasi. [...] Nie trzeba mówić, że taki stan rzeczy czyni życie w Paryżu raczej
trudnym. Każdy może przechytrzyć każdego. Nie ma już znaczenia to, jak
bardzo byłeś radykalny, nie ma znaczenia jak bardzo mogłeś być krytycznym.
Ktoś może być jeszcze bardziej krytyczny, jeszcze bardziej radykalny, jeszcze
bardziej rewolucyjny niż ty: ktoś, kto zmusi cię do przyznania się do grzechu
łównego – naiwności, łatwowierności.2

Lęk przed wpływem, któremu poświęcił swe znane studium Harold Bloom,3 to tylko jedna z wielu, intelektualna strona owego „trudnego życia”.
Opinie Blooma poświadczają zmienne losy francuskiej filozofii nauk drugiej
połowy XX wieku. Trudy paryskiego życia intelektualnego ze zmiennym
szczęściem odciskały się na jej wpływach wśród badaczy i popularności
w szerokich kręgach publiczności. Fakt, iż pierwszoplanowe role wobec filozoficznej publiczności odgrywali czempioni egzystencjalizmu tacy jak Jean
Paul Sartre, przesłaniał dokonania tych badaczy, którzy określali się w rodzimej tradycji filozofii francuskiej, a nie w konfrontacjach z mistrzami zza
Renu.4
Nierównowaga wpływów i popularności została przełamana dopiero
w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, przede wszystkim za sprawą
Michela Foucaulta. To dzięki popularności jego pism, wzrastającej wciąż od
wydania Słów i rzeczy, 5 przekraczającej daleko ramy akademickich dyskusji, dokonania środowiska francuskiej filozofii nauki, z którym to środowiskiem sam Foucault się identyfikował, zwróciły na siebie uwagę także poza
Francją. Tak więc najpierw na rodzimym terenie, a później w świecie
(głównie w USA, ale też we Włoszech, Japonii, Brazylii) popularność
pism Foucaulta przyćmiła wcześniejsze postaci recepcji tego, co uchodziło
za aktualne, doniosłe w myśleniu filozoficznej Francji. Sam Foucault
podziały we francuskiej filozofii tamtych czasów skwitował uwagą, która
jest echem „frontowego” myślenia w czasach konfrontacji z „mistrzami
myśli”, którzy sami pobierali nauki od Hegla, Husserla, Heideggera.6 W dy—————————
2 B. Latour, The Enlightenment without the Critique: A Word on Michel Serres’ Philosophy,
w: Contemporary French Philosophy, red. A. Phillips Griffiths, Cambridge University Press 1987,
s. 83.
3 H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002.
4 Przemiany klimatów intelektualnych przedwojennej i powojennej epoki w środowiskach filozoficznych Paryża doskonale oddaje relacja Ethana Kleinberga. Por. E. Kleinberg, Generation Existential. Heidegger’s Philosophy in France 1927–1961, Cornell University Press, Ithaca–London 2005.
5 Na ten temat por. D. Macey, The Lives of Michel Foucault. A Biography, Vintage Books, New
York 1993, s. 152–182.
6 Słynne trzy H, określające tradycją filozoficzną pokolenia francuskich myślicieli sprzed 1960 roku, a mające określać trzech „mistrzów podejrzeń”.
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chotomicznym podziale, dalekim od skrupulatności, lecz oddającym ducha
konfrontacji i przełomu, Foucault odnajduje siebie vis-à-vis Sartre’a i Merleau-Ponty’ego i po stronie Cavaillèsa, Bachelarda, Koyrégo i Canguilhema:
Nie umniejszając rangi rozłamów, które mogły podczas tych ostatnich lat
i w okresie powojennym przeciwstawiać sobie marksistów i niemarksistów,
freudystów i niefreudystów, specjalistów wąskich dyscyplin i filozofów, zwolenników akademizmu i ich przeciwników, teoretyków i polityków, wydaje mi
się jednak możliwe znalezienie innej linii podziału, przecinającej każdą z tych
opozycji. Jest to linia, oddzielająca filozofię doświadczenia, sensu i podmiotu
od filozofii wiedzy, racjonalności i pojęcia. Po jednej stronie znajdują się Sartre i Merleau-Ponty, po drugiej zaś Cavaillès, Bachelard, Koyré i Canguilhem.
[...] Niezależnie od tego, czym stały się owe dwie formy myślenia po zmianach, rozgałęzieniach, interakcjach, a nawet zbliżeniach, to one wyznaczyły
dwie drogi we współczesnej filozofii francuskiej, które przynajmniej od pewnego czasu są głęboko heterogeniczne.7

Wszyscy wymienieni po stronie „filozofii wiedzy, racjonalności i pojęcia”
należeli do grona badaczy nauk. Wszyscy, poza Cavaillèsem, który zginął
w czasie okupacji zamordowany przez gestapo, odegrali znaczącą rolę
w przełamywaniu dominacji paryskiej szkoły egzystencjalizmu.8
Chęć sprostania „paryskim wymogom” przymusza do stosowania manewrów, do jakich czytelnicy pozostający poza kręgiem wtajemniczonych nie
zawsze są przyzwyczajeni: z jednej strony to użyteczna strategia świadomych
przemilczeń, aluzji i ukrytych cytatów z myśli tych, których się krytykuje
i tych, u których jest się intelektualnie zadłużonym, z drugiej strony to pewien styl, który Michel Foucault nazywa „hiszpańskością”: niechęć do frazesów i pospolitości.
Foucault już w pierwszym9 swoim opublikowanym tekście trafnie wyraża
świadomość „paryskich” zasad: „Oryginalne formy myśli służą za swe własne
wprowadzenia: ich własna historia jest jedynym rodzajem wykładni, jaką
dopuszczają, a ich przeznaczenie to jedyny rodzaj krytyki, jakiej się
poddają.”10
Myśl oryginalna to myśl twórcza. Twórczość w tej dziedzinie to nie tylko
wewnętrzne samo-dopełnianie się myśli i jej wewnętrzne różnicowanie. Myśl
twórczą charakteryzuje także pewien potencjał agresji: w swym rozwoju,
swej historii, absorbuje ona inne myśli – podporządkowuje je sobie i zuży—————————
7 M. Foucault, Życie: doświadczenie i nauka, w: idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism,
wstęp i tłum. D. Leszczyński L. Rasiński, PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 187.
8 Por. Ch. Delacampagne, The Paris School of Existentialism, w: The Columbia History of Twentieth Century French Thought, red. L. D. Kritzman, Columbia University Press, New York 2006,
s.78–84.
9 M. Foucault, Introduction [w:] Binswanger, L., Le rêve et l’existence, Desclee, Brugge 1954,
s. 7–128. Tłumaczę za: M. Foucault, Dream, Imagination and Existence. An Introduction to Ludwig
Binswanger’s “Dream and Existence”, Wstęp do: L. Binswanger, Dream and Existence, Humanities
Press International, New Jersey 1993.
10 Ibidem, s. 31.

116

Paweł Bytniewski

wa.11 W ten sposób myśli podporządkowane tracą swą oryginalność, swą
spoistość, związek ze swym źródłem: stają się pokarmem, tworzywem myśli
twórczej, zaspakajają jej „epistemologiczny apetyt”. Myśl oryginalna to także
myśl zdolna do zachowania swej osobności, opierająca się wpływom tego, co
jako środowisko ma zdolność absorpcji.12 Być oryginalnym znaczy nie tylko
nie mieć poprzedników lub wchłonąć ich bez reszty, znaczy przede wszystkim móc określić swe przeznaczenie w kategoriach niezależności od aktualnego wpływu i mieć pełną, nieograniczoną możliwość artykulacji idei
w środowisku myśli, które niejednokrotnie określa się jako wrogie.
Lecz wysoką ceną, jaką się płaci za tego rodzaju strategię, jest samoizolacja i samo-marginalizacja nawet całych środowisk twórczych.13 Lęk przed
wpływem bowiem realizuje się także w ponawianej wciąż potrzebie kontrolowania najbliższego otoczenia, potrzebie sprostania wyzwaniu, jakie stanowi już sam fakt jego obecności. W latach, gdy Foucault nie mógł się już
uskarżać na brak popularności, niejednokrotnie wyrażał się z niechęcią
o klimacie intelektualnym Paryża, wyrzucając sobie i innym nie dość dobrą
znajomość idei rozwijanych poza Francją.14
„Cięcie” to nie tylko kategoria epistemologiczna. Może ono rozdzielać
także formy myśli, jako kategorie twórczości, a także środowiska i pokolenia
jako postaci kultur myślowych, podtrzymujących i przetwarzających pewne
tradycje, odrzucających inne i ignorujących jeszcze inne. Od czasów Karte—————————
11 Foucault nie tylko rozumiał działanie tego mechanizmu, ale też sam go stosował. Pisał: „Ja ludzi, których kocham, wykorzystuję. Jedynym znamieniem pokrewieństwa z myślą taką, jak nietzscheańska, jest właśnie jej wykorzystanie, wykręcanie, zmuszanie do zaciskania zębów, do krzyku.
Czy wówczas, zdaniem komentatorów, będzie się wiernym, czy niewiernym, nie ma żadnego znaczenia.” Gry władzy. Rozmowa z Michelem Foucaultem, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie”,
1988, nr 6, s. 320.
12 Por. E. Levinas, The Understanding of Spirituality in French and German Culture, “Continental Philosophy Review” 1998, nr 31.
13 „Wiadomo nie od dziś, że wiele znaczących zjawisk w filozofii powstaje często w izolacji kulturowej od pozostałych. Autorzy piszą zwykle zamknięci we własnym kręgu enklawy tradycji i stylu
myślenia, nie mając, lub rezygnując, z dostępu do prac innych stref językowych. Zaczynają przez to
funkcjonować w pewnych środowiskach jako wręcz rewolucjonizujący filozofię lub jej istotny fragment, jako odbiegający nowatorstwem od wszystkiego co równolegle z nimi, a tym bardziej przed
nimi działo się, bądź dzieje także poza tymi środowiskami. Co więcej, badacze filozofii takiego okresu, uwikłani z reguły w podobne lub większe ograniczenia możliwości poznawczych, wynikające ze
swoistego podwojenia zamknięcia kulturowego, często poddają się presji takiego „lokalnego” obrazu
i oddziaływania i już prawie automatycznie kolportują mit o uniwersalnej randze i odkrywczości
swego pupila. Stowarzyszone jest to najczęściej z zapoznawaniem olbrzymich obszarów i okresów
znaczącego dorobku filozoficznego, pełniącego w innym obszarze rolę wiodącego paradygmatu
kulturowego.” L. Witkowski, Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha , Wyd. UMK, Toruń 1983, s. 16.
Na ten temat por. także: A. Badiou, The Adventure of French Philosophy, „New Left Review” 2005,
nr 35, s. 67–77.
14 Dobrym przykładem jest tu wypowiedź Foucaulta na temat jego stosunku do szkoły frankfurckiej. W rozmowie z Gerardem Rauletem stwierdza on: „Jest pewne, że jeślibym znał szkołę
frankfurcką, gdybym znał ją we właściwej chwili, oszczędziłbym sobie wiele pracy, nie powiedziałbym tylu głupstw i nie krążyłbym po bezdrożach, starając się chodzić własnymi ścieżkami, podczas
gdy szkoła frankfurcka już dawno wytyczyła szerokie drogi. Mamy tu do czynienia z ciekawym
zjawiskiem nieprzenikania się dwóch postaci myśli wyjątkowo sobie bliskich i, być może, ta bliskość
właśnie tłumaczy owo nieprzenikanie się. Nic nie ukrywa bardziej wspólnego problemu niż dwa
pokrewne sposoby podchodzenia do niego.” M. Foucault, Strukturalizm i poststrukturalizm.
W: idem, Filozofia, historia, polityka, op. cit., s. 302.
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zjusza wiemy, że „cięcie” to na poły odwieczna pokusa dla myśli, by móc
zdystansować się od swych poprzedników i swego otoczenia całkowicie i bez
reszty, a na poły konkretnie, historycznie osadzona postawa intelektualna,
którą motywuje nie tylko lęk przed wpływem, ale też apetyt na myśli, które
w danym środowisku już krążą. Można tę pokusę i tę postawę odrzucić albo
im ulec – chyba nie można nad nimi w pełni panować.
2. FILOZOFIA NAUK

W świetle tego rodzaju spostrzeżeń można zatem ujrzeć pewną całość tematyki, także pewien rodzaj wpływu, klimatu i stylu wypowiedzi filozoficznej, a zarazem pewną postać środowiska intelektualnego i pewien styl
przejmowania idei, które tworzą wspólną konstelację: Gaston Bachelard,
Georges Canguilhem i Michel Foucault. Ogólną nazwą dla tej konstelacji jest
„filozofia na uk”, termin, który swą oryginalność a zarazem marginalność
sygnuje właściwie tylko jednym: liczbą mnogą w słowie „nauka”. Liczba
mnoga konkuruje tu z liczbą pojedynczą „filozofii nauki”, filozofii zdominowanej tradycją anglosaską. Bardziej szczegółowe nazwy dla „filozofii nauk” to „historyczna epistemologia nauk” (Bachelard), „epistemologiczna
historia nauk”(Canguilhem)15 i „archeologia wiedzy” (Foucault). Są one
ułomnymi i skrótowymi określeniami konfiguracji przejęć, filiacji, ale też
„cięć epistemologicznych”, a więc także „lęków przed wpływem”
i „epistemologicznych apetytów” ich autorów.
Jak zatem sytuuje się filozofia nauk na tle filozofii nauki? Jakie są
zasadnicze punkty orientacyjne pozwalające zróżnicować problematykę,
style myślowe, które dominują w filozofii nauki i w filozofii nauk w drugiej
połowie XX stulecia? Jakie są podstawowe inwarianty filozoficznego spojrzenia na naukę i nauki?
Po pierwsze, w filozofii nauki funkcjonuje zawężony i uproszczony ideał
racjonalności wiedzy naukowej. Jest on uproszczony, ponieważ uwzględnia
jedynie poznawcze konteksty ocen racjonalności wiedzy, które w wieku XX
i XXI już nie mogą być uznane za samowystarczalne podstawy takich ocen.
Epoka poznawczej autarkii wiedzy naukowej należy do przeszłości, a to za
sprawą przeobrażeń jej technologicznego, społecznego i kulturowego oblicza. Historia nauki wymodelowana w jednej płaszczyźnie racjonalności wiedzy naukowej nie oddaje już złożoności tworu, jakim jest nauka. Ideał ten
jest także zawężony, ponieważ jest tak zaprojektowany, by racjonalność metody decydowała o racjonalności całej nauki, a samą metodę pojmuje się bez
respektowania dyscyplinarnego zróżnicowania nauki. Zarówno ci, którzy jak
Karl R. Popper, bronią honorowego kodeksu gry w naukę, jaki i ci, co jak
—————————
15 Takie rozróżnienie proponuje D. Lecourt, L’histoire épistémologique de Georges Canguilhem.
W : idem, Pour une critique de l’épistémologie (Bachelard, Canguilhem, Foucault), Maspero, Paris
1972.
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Paul Feyerabend, sądzą, iż takiego kodeksu nie ma, oceniają naukowość
z perspektywy, w której to metoda decyduje o sposobach jej wartościowania
poznawczego. Popper poszukuje wartości nauki w możliwości jej oparcia na
metodzie, która zagwarantuje nieustanny krytycyzm i otwartość na doświadczenie, Feyerabend zaś, kwestionując naukowe znaczenie metody sądzi, że
podważa tym samym wyróżniony i uprzywilejowany status poznawczy całej
nauki. Jednakże w ramach owego ideału racjonalności nie można na serio
rozważać ani historycznej zmienności racjonalności naukowej, ani jej lokalnych (dyscyplinarnych) odmian. Przypisywany racjonalności naukowej
metody ponadhistoryczny i pandyscyplinarny status narzuca wówczas aktywności naukowej zawężającą formułę w myśl hasła: „moja etyka to moja
metodologia”.16
Po drugie, filozofia nauki ustanawia szczególną pozycję pośród innych
nauk jednej dyscypliny naukowej, fizyki, z uwagi na rolę, jaką ta odgrywa
w jej dyskursie filozoficzno-metodologicznym. Dostarcza bowiem fizyka
dyskusjom faktycznych przykładów i kontrprzykładów, a historia jej sukcesów i porażek – w XIX i XX wieku obdarzona rzeczywiście wyjątkową dynamiką – de facto hierarchizuje problemy filozofii nauki, wysuwając na plan
pierwszy zagadnienie rozwoju wiedzy naukowej i postępu w nauce. Nade
wszystko zaś jest fizyka dostarczycielką intuicji naukowości, wszędzie tam,
gdzie pojęcia są jeszcze nie dość sprecyzowane, ba, jest dyscypliną, która
stanowi nieomal o granicach samej nauki. Tak jak dla Immanuela Kanta
fizyka Isaaca Newtona była motywem przebudzenia z dogmatycznej drzemki, tak relatywistyczna fizyka Alberta Einsteina stała się motywem falsyfikacjonizmu Poppera.
Po trzecie, właściwa filozofii nauki jest perspektywa, w której tematyka
historyczna, wywołana pytaniami o rozwój wiedzy naukowej, występuje
w postaci atroficznej, to jest w postaci podporządkowanej ideałowi racjonalności nauki. Filozofia nauki Thomasa Kuhna nabiera w tym kontekście znaczenia rewolty dopiero w tle poglądów, które wytworzył pewien konsensus:
problematyka historyczna należy jedynie do kontekstu odkrycia i jako taką
można ją pozostawić na marginesie zainteresowań epistemologicznych. Zarazem Popper i Kuhn spotykają się w tym właśnie miejscu, choć każdy z nich
wyciąga odmienne wnioski. Popper sądzi, że nauka kształtuje własną, racjonalną historię. Jej śladem podąża postęp naukowy, a historia nauki, o ile nie
jest wpisana w schemat racjonalnie podejmowanych decyzji falsyfikujących
hipotezy naukowe, niczego w nauce nie tłumaczy, może jedynie pozbawić ją
racjonalnej ciągłości rozwojowych przekształceń opartych na niehistorycznym
wzorcu metody. Kuhn zaś jest zdania, że – kierując się podobną motywacją co
i Popper – należy ograniczyć tezę o racjonalności rozwoju nauki w tych miejscach jej rewolucyjnych przemian, gdzie zerwanie z dominującym paradygma—————————
16 S. Amsterdamski, Między historia a metodą. Spory o racjonalność nauki, PIW, Warszawa
1983, s. 134.
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tem trzeba tłumaczyć motywacjami nieracjonalnymi tj. podejmowanymi bez
metodologicznych podstaw. Historia nauki ma dla obydwu charakter dwoisty
i ambiwalentny. Dla Poppera, ponieważ wiedza naukowa choć zmienia się
w czasie, to tylko pod patronatem trzeciego świata, który gwarantuje, że
w nauce zawsze zwycięży racjonalna metoda; dla Kuhna, ponieważ rozwój
wiedzy ma u niego dwoistą wartość: w ramach nauki normalnej decydują
o nim racjonalne (w sensie paradygmatycznym) procedury, w kryzysie zaś
rozstrzygają irracjonalne motywy zmiany międzyparadygmatycznej.
Po czwarte, zawężony ideał racjonalnej nauki to zarazem ośrodek konfliktu między metodologiczną wartością pewności a epistemologiczną wartością prawdy w hierarchii wartości poznawczych. Ustalenie hierarchii porządkującej te wartości zdaje się być równie konieczne, co dramatycznie
niepewne, właśnie ze względu na przewartościowanie roli metody w nauce.
Z jednej strony, pewność jako wartość instrumentalna ma gwarantować
efektywne osiąganie prawd w nauce, a z drugiej strony, jawi się jako wartość
nad prawdą nadrzędna, bo gwarantująca wyróżniony status epistemologiczny samej nauce. Pociąga to za sobą niekończące się spory wokół zasadniczych opcji filozoficznych – realizmu i instrumentalizmu, empiryzmu
i racjonalizmu, anarchizmu epistemologicznego i koncepcji racjonalnej
rekonstrukcji nauki. Ten sam konflikt, konieczność wyboru między obydwiema wartościami w warunkach kodeksu honorowego nauki, który każe
zachować je obydwie, prowadzi Imre Lakatosa do strategii naukowych programów badawczych, którą od fatalnego poświęcenia prawdy dla pewności
chroni formuła, iż falsyfikacja jest procesem historycznym.
Po piąte, nad filozofią nauki unosi się widmo naturalizmu w traktowaniu
historii nauki. Widmo to generuje dualizm, który jest odpowiedzialny za
utrzymywanie się w strukturze problematyki filozofii nauki dualistycznego
podziału norm, wzorców, reguł i decyzji względem faktów i opisów. Naturalizm ów zakłada, iż czasowe struktury dyskursów nauki są tożsame
z czasowymi strukturami przedmiotów dyskursów naukowych,
że historię nauki bada się poprzez historię jej przedmiotów i to
takimi samymi co do istoty narzędziami. Poszukiwane są więc pojęcia i rozstrzygnięcia teoretyczne, za pomocą których można dualizmy te zaakceptować. Dobrymi kandydatami są tu zarówno pojęcie „paradygmatu”,
który jest wzorcem metodologicznym oraz faktem społecznym i historycznym regulującym spoistość danej wspólnoty uczonych, jak i Popperowska
„falsyfikacja”, która zawdzięcza tyle samo decyzjom metodologicznym, co
i „głosowi” doświadczenia.
Zasadniczo zatem filozofia nauki ma charakter monistyczny wszędzie
tam, gdzie w pluralizmie dostrzega się zagrożenie dla autonomii i autarkii
poznawczej nauki: albo ze strony procesów wiedzotwórczych pozbawionych
standaryzacji metodologicznej, albo wręcz takich, które w ogóle nie mają
sensu intelektualnego. Z przeciwstawnym pod pewnym względem podejściem mamy do czynienia w przypadku filozofii nauk. Jej perspektywa jest
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pluralistyczna, oddaje sprawiedliwość wielości w nauce, którą traktuje jako
nieusuwalną.
Po pierwsze, filozofia nauk pojmuje racjonalność nauk jako główne zagadnienie ich sensu poznawczego. Wynika to z jej konstruktywistycznego
podejścia. Georges Canguilhem komentując epistemologię historyczną
Gastona Bachelarda przeciwstawia jej styl „filozofii paryskiej” i z aprobatą
cytuje swego mistrza:
To wiejski styl filozoficzny. Jego pierwszym nakazem było wypowiadanie rzeczy tak, jak się je widzi i rozumie. Nie szukał on aprobaty za pomocą złagodzeń, ustępstw, wyrażeń typu „zakładając” czy „w zasadzie”. Mówiąc: „w zasadzie”, odchodzi się od wszelkiego rygoru, a tego Bachelard nie uznaje. Dlatego
też twierdząc, iż „nauka nie jest pleonazmem doświadczenia”, że tworzy się
wbrew doświadczeniu, wbrew postrzeganiu, wbrew wszelkiej zwyczajowej
działalności technicznej, świadom, że stawia naukę w niezręcznej sytuacji, Bachelard niewiele troszczy się o to, czy intelektualne przyzwyczajenia mu
współczesnych pozwolą im przystosować się do jego tez. Nauka staje się zabiegiem czysto intelektualnym. Ma swą historię, lecz brak jej źródeł. Jest Genezą Rzeczywistości, ale jej własnej genezy nie sposób wyrazić. Może być opisana jako ciągłe rozpoczynanie, ale nigdy ujęta w swym gaworzeniu. Nie jest
owocem jakiejś pierwotniejszej wiedzy. Archeologia nauki jest przedsięwzięciem mającym sens, podczas gdy prehistoria nauki jest absurdem. […] Rozumiemy rzeczywistość tak, jak organizuje ją konieczność [...]. Nasza myśl zmierza ku rzeczywistości, a nie zaczyna się od niej.17

Jednakże filozofia nauk pojmuje racjonalność inaczej niż filozofia nauki,
bo pluralistycznie, co najlepiej oddają Bachelarda pojęcie „regionów racjonalności”(les régions rationelles),18 Canguilhema pojęcie „ideologii naukowej”(l’idéologie scientifique) i Foucaulta pojęcie „episteme” (l'épistémè).
Każde z nich ujmuje racjonalność jako własność konstruktów naukowych,
która może być badana, nie zaś zakładana w dociekaniach metanaukowych.19 Jest to możliwe dzięki temu, że podstawową własnością racjo—————————
17 G. Canguilhem, O epistemologicznym konwencjonalizmie. Posłowie do: G. Bachelard, Filozofia
która mówi nie. Esej o filozofii nowego ducha w nauce, przeł. J. Budzyk, Wydawnictwo słowo/obraz
terytoria, Gdańsk 2000, s. 155.
18 Pisze G. Bachelard: „...specjalizacja daje żywotność racjonaliście! [...] kiedy utwierdzamy się
w racjonalizmie regionalnym, to jest się zmuszonym do wyjścia z racjonalizmu ogólnego, jest się
zmuszonym do pozostawienia na boku ogólnych tematów, które zbyt łatwo przylegałyby do siebie.”
(G. Bachelard, De la nature du rationalisme. W : idem, L’ engagement rationaliste, PUF, Paris
1972, s. 58. Cytuję za: F. Caeymaex, Foucault et l’épistémologie historique française,
http://www.philopol.ulg.ac.be s. 6.) Na ten temat por. także: G. Gutting, Michel Foucault’s Archeology of Scientific Reason, Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 14.
19 Stwierdza więc Foucault: ”Jestem przekonany, że szantaż, który tak często stosuje się odnośnie
do wszelkiej krytyki rozumu lub krytycznego badania historii racjonalności (albo akceptujecie
rozum, albo staczacie się w irracjonalizm), działa tak, jak gdyby nie było możliwe prowadzenie racjonalnej krytyki racjonalności, jakby nie można było uprawiać racjonalnej historii wszystkich rozwidleń i rozgałęzień, przygodnej historii racjonalności. Otóż uważam, że od Maxa Webera w szkole
frankfurckiej, i w każdym razie u wielu historyków nauki, takich jak Canguilhem, chodziło
o wydobycie na jaw formy racjonalności, którą uznawano za dominującą i której nadano status
rozumu, aby ukazać ją jako jedno z wielu możliwych dzieł racjonalności.” M. Foucault, Strukturalizm i poststrukturalizm. W: idem, Filozofia, historia, polityka, op. cit., s. 303.
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nalności naukowych jest ich ograniczenie zarówno co do czasu obowiązywania, jak i zakresu dyscyplin, jakie regulują.
I tak Bachelardowskie regiony racjonalności mają historyczną dynamikę zależną każdorazowo od korelacji przeszkody epistemologicznej (l’obstacle epistemologique) z aktem epistemologicznym (l’acte
épistémologique).20 Przeszkoda epistemologiczna to intelektualno-afek-tywna
przyczyna niepowodzenia poznawczego. Wstrzymuje ona postęp wiedzy, ponieważ jako produkt poznania obciążonego afektywnością podmiotu wytwarza
„reaktywne” wzorce naukowego konstruowania przedmiotów poznania. Ich
reaktywność to ostatecznie brak wrażliwości na to, co nowe, niezdolność do
wytworzenia konstrukcji przedmiotu poznania „zmierzającego ku rzeczywistości”. Przeszkody epistemologiczne są produktami konfrontacji wiedzy zbyt
ufnej w możliwość powielenia minionego sukcesu poznawczego z doświadczeniem pojmowanym jako wytwór intuicji. Przeszkody epistemologiczne blokują
pedagogikę epistemologicznego samouctwa nauki. Natomiast akt epistemologiczny, przeciwnie, wytwarza przedmiot racjonalizując doświadczenie, to jest
narzucając mu formę intelektualną przekształcającą dotychczasową wiedzę.
Lecz jego waga polega też na tym, że wytwarza efekty autodydaktyczne – racjonalizuje podmiot poznający, kształtuje jego zdolność konstrukcyjnego
obiektywizowania doświadczenia. Epistemologia historyczna jako analiza
korelacji przeszkód i aktów epistemologicznych to nic innego jak „psychoanaliza wiedzy obiektywnej” (psychanalyse de la connaissance objective). Ów
autodydaktyczny motyw epistemologii Bachelarda ma dalekosiężne konsekwencje filozoficzne: otwiera drogę do historycznego pojmowania podmiotu
poznania, drogę, którą w pełni wykorzysta dopiero Foucault.
Sens tych przełomów (przeszkoda/akt) jest nie tylko metodologiczny, ale
i ontologiczny – przekształcając relacje poznawczą zmieniają one także sam
podmiot poznania i sposób formowania przedmiotów. W ten sposób racjonalizm ograniczony do pewnego regionu wiedzy pozwala odgrywać epistemologii rolę krytycznej analizy porównawczej odmiennych dyscyplin wiedzy
naukowej, która byłaby zarazem „psychoanalizą umysłu naukowego” – epistemologiczną samowiedzą podmiotu poznającego, rezultatem jego autodydaktycznego doświadczenia. W ten sposób także Bachelard projektuje
epistemologię wolną od abstrakcji filozofii spekulatywnej opartej na trwałości substancjalnej cogito i od ogólnikowości myślenia zdroworozsądkowego.
Odzwierciedla zatem taka epistemologia pluralizm nauk, ich względne tylko
i tymczasowe interdyscyplinarne uporządkowanie w polu regionów racjonalności.
Nieco inaczej przedstawia tę problematykę Canguilhem. Rozpatruje on
bowiem istnienie granic racjonalności naukowej, podkreślając znaczenie
historycznego faktu ich przekraczania przez ideologię naukową.
—————————
20

Por. G. Bachelard, L’Activite rationaliste de la phisique contemporaine, PUF, Paris 1951, s. 36.
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Ideologie naukowe nie są pseudonaukami – te pojmuje Canguilhem jako
„stany umysłu”, które nie posiadają historii – lecz wytworami sytuacji historycznej polegającej na względnym jedynie uporządkowaniu dyscyplin naukowych. Względność tego uporządkowania polega także na tym, że pomiędzy dyscyplinami naukowymi istnieją liczne obszary tematyczne nie objęte
przez nie. Właśnie tam aktywizują się ideologie naukowe stanowiące nieuprawnione „przedłużenia” dyscypliny. Ceną subiektywnego poczucia satysfakcji intelektualnego panowania nad przedmiotem staje się wówczas brak
precyzji sposobów jego poznania. Pasożytniczy stosunek do własnych osiągnięć kieruje naukę na manowce całkiem niezasłużonego samozadowolenia
– „blokuje myśl”, „uśmierca pytania”, jak sądził Bachelard.21 „Strefa tego, co
nieznane, wokół poznania zbyt ogólnego nie rozpada się na precyzyjne problemy.”22 Ideologie naukowe kształtuje „nieuświadamiana potrzeba bezpośredniego dostępu do całości bytu”.23 Jest to jednak potrzeba, której nauki
nie są w stanie zaspokoić. Partykularyzm tradycji dyscyplinarnej, specyfika
przedmiotowa, osobliwości dyskursu naukowego dają w naukach lepsze
szanse sukcesu poznawczego niż tego rodzaju motywacja. Tym niemniej,
ponieważ ideologie naukowe naśladują aparaturę pojęciową nauk i markują
istotną treść poznawczą, bywają na tyle atrakcyjne, że są akceptowane jako
teorie naukowe. Ich cechą charakterystyczną jest jednak to, że choć wyrażają
pewne przekonania, to nie uczestniczą w badaniach naukowych tam, gdzie te
formułują sprecyzowane problemy. Są raczej historycznymi pozostałościami
sukcesu w innej dyscyplinie niż ta, w której się zadomowiają. Dlatego też
ideologie naukowe trwają dopóty, dopóki nauka nie wytworzy takiego operatywnego aparatu pojęciowego i znikają, gdy ten zostaje wytworzony. Fakt
powstawania ideologii naukowych ukazuje znaczenie dyscyplinarności nauk:
„miejscem” racjonalności naukowej jest konkretna dyscyplina, a nie „nauka
w ogóle”. Przykładem ideologii naukowej wypartej właśnie przez naukę może być koncepcja dziedziczenia Pierre’a Louis Moreau de Maupertuisa, z jego
Vénus physique (1745) zastąpiona teorią dziedziczności z Versuche uber
Pflanzenhybriden (dwa tomy – 1865, 1869) Gregora Mendla, czy też ewolucjonizm Herberta Spencera wyparty przez nauki społeczne XX wieku.
Pojęcie ideologii naukowych pozwala nieco inaczej, niż ma to miejsce
w epistemologii historycznej, ocenić znaczenie przeszkód epistemologicznych. Historyczny fakt ideologii naukowych ukazuje bowiem pozytywne
znaczenie oporu wobec nazbyt śmiałych uogólnień teorii naukowych wykraczających poza ich dziedzinę przedmiotową i wobec prób unifikacji dyscyplin
naukowych. Przeszkoda epistemologiczna, jaką jest witalizm dla badań nad
biochemicznymi procesami życia, pozwala zachować naukowy status pro—————————
21 G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy
obiektywnej, przeł. D. Leszczyński, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 76.
22 Ibidem, s. 77.
23 Por. G. Canguilhem, Ideology and Rationality in the History of the Life Sciences, op. cit., s. 38.
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blemów nauk o życiu w ramach ich dyscyplinarnej autonomii względem
chemii. Pojęcia „tego, co normalne” i „tego, co patologiczne”, choć jest przeszkodą dla osiągania sukcesów poznawczych w biochemii komórki, to pełnią
swą konstruktywna rolę na polu badan jej morfologii. Z drugiej strony to
wokół przeszkód epistemologicznych, zawsze właściwych dla konkretnego
problemu, jednoczą się wysiłki badawcze w ramach dyscypliny. Przeszkoda
epistemologiczna odgrywa więc istotną rolę w zachowywaniu dyscyplinarnej
jedności nauki.
Wreszcie Foucaulta pojęcie „episteme” ukazujące racjonalność nauk
w perspektywie, która wykracza poza historię nauk, a także poza epistemologię historyczną. Episteme Foucaulta to pojęcie zdające sprawę z dyskursywno-konstruktywnych warunków możliwości nauk. Obejmuje ono obszar
rozleglejszy niż nauki ukazuje bowiem to, co dookreśla Foucault dwoma
terminami: „pozytywna nieświadomość wiedzy” i „historyczne a priori”.
Pojęcie pozytywnej nieświadomości wiedzy pozwala przeciwstawić archeologię wiedzy – zamiar teoretyczny Foucaulta – historii nauk w sposób, który
nawiązuje do tradycji filozofii kantowskiej. Historie nauk podejmują wysiłek
rekonstrukcji faktu nauk w ich dyscyplinarnym kształcie, archeologia wiedzy
jest badaniem ich „podłoża”, implicytnej wiedzy (savoir), która stanowi warunek możliwości wiedzy dyscyplinarnej (connaisance). Historia nauki24 „opisuje procesy i wytwory świadomości naukowej”,25 archeologia bada „pozytywną
nieświadomość wiedzy” (positive unconscious of knowledge). 26
Historia nauki dokonując swej rekonstrukcji nie poprzestaje na tym,
co w dyskursach dyscyplin wyrażone. Posiłkuje się pewną hermeneutyką,
która sięga do tego, co samej świadomości nauki umknęło: „wpływy, jakim
podlegała, niewypowiedziane filozofie, leżące u jej podstaw, nieskonceptualizowane tematy, niewidzialne przeszkody; opisuje ona nieświadomość nauki.”27
Nieświadomość owa jest zawsze pewnym negatywem nauki, tym, co jej się
opiera, co wytrąca ją z jej biegu bądź zakłóca. Jeśli o mnie chodzi, chciałbym
wydobyć na jaw pozytywną nieświadomość wiedzy: poziom, który wymyka się
świadomości badacza, ale który pomimo to jest częścią naukowego dyskursu,
tym, co podważa jego prawomocność i usiłuje naruszyć jego naukową naturę.
To, co miały ze sobą wspólnego historia naturalna, ekonomia i gramatyka
epoki klasycznej, nie było z pewnością obecne w świadomości naukowej, lub
raczej pewna jej część była powierzchowna, ograniczona i niemalże czysto

—————————
24 Tekst, z którego pochodzi użyty tu przez Foucaulta termin „historia nauki” (history of science)
wzięty jest z anglojęzycznego wydania Słów i rzeczy przetłumaczonego anonimowo z języka francuskiego. W tekstach pisanych w języku francuskim Foucault konsekwentnie używa liczby mnogiej:
historia nauk (l’histoire des sciences).
25 M. Foucault, Przedmowa do angielskiego wydania Słów i rzeczy, w: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s. 45.
26 Ibidem, s. 45.
27 Ibidem. s. 45
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fantastyczna (Adanson na przykład marzył o ustaleniu sztucznego nazewnictwa roślin, Turgot porównywał bicie monet do języka), jednakże, nie będąc
tego świadomi, naturaliści, ekonomiści i gramatycy stosowali te same reguły,
ażeby określać przedmioty właściwe swym obszarom badawczym, aby ustalać
pojęcia, konstruować teorie. Są to te reguły, które nigdy nie zostały wyraźnie
sformułowane i które dojrzeć można jedynie poprzez teorie, pojęcia i w ramach zgoła odmiennych przedmiotów badania, reguły, które próbowałem
wydobyć na jaw, wyodrębniając jako właściwe im miejsce poziom nazwany
przeze mnie, być może w sposób trochę arbitralny, archeologicznym.28

Wobec historii nauk archeologia chce być dziedziną badań rozleglejszą,
wkraczającą zawsze w obszar, w którym wiedza (savoir) w swej postaci niezróżnicowanej dyscyplinarnie przekracza kolejno „próg epistemologizacji”,
„próg naukowości”, „próg formalizacji” i przekształca się w naukę dyscyplinarną (connaisance). Natomiast wobec epistemologii historycznej Bachelarda archeologia Foucaulta dokonuje korekty w duchu pozytywizmu: archeologia, odpowiednik Bachelarda psychoanalizy umysłu naukowego, jest
analizą porównawczą rzeczywistych wypowiedzi, realnych dyskursów, a nie
domniemanej głębi umysłu naukowego tłumiącego swą afektywność i nadmiernie rozbudzone apetyty poznawcze. Foucault szuka ładu wiedzy tam,
gdzie we wspólnych wzorcach dyskursów spotykają się dyscypliny w jedności
ich historycznego podłoża – episteme. Archeologia jest w tym sensie „etnologią naszej własnej kultury i naszej racjonalności”.29
Jak widać, analiza taka nie wchodzi w zakres historii idei czy nauki, to raczej
studium, które próbuje ujawnić, dzięki czemu możliwe są różne rodzaje poznania i teorie; w jakiej przestrzeni ładu ukonstytuowała się wiedza; na tle jakiego historycznego a priori i w żywiole jakiej pozytywności ukazywały się
idee, konstytuowały się nauki, doświadczenia odbijały się w filozofiach, formowały się racjonalności, aby może już za chwilę rozproszyć się i zniknąć. Nie
będzie zatem chodziło o opis, jak poznanie stopniowo zmierza ku obiektywności, którą uznaje za swoją nasza dzisiejsza nauka; naszym zamierzeniem
jest wydobycie na jaw pola epistemologicznego, episteme, z którą poznania,
rozpatrywane niezależnie od ich racjonalnej wartości i obiektywnych form,
wiążą swoją pozytywność tym samym manifestują pewną historię — nie jest
ona historią ich narastającej perfekcji, ale raczej ich warunków możliwości.30

Archeologia wiedzy przedłuża się poza dyscyplinarny punkt widzenia
Canguilhema w analizach długiego trwania wiedzy, jakie określa episteme.
—————————
Ibidem. s. 45–46.
M. Foucault, The Discourse of History. W: idem, Foucault Live (Interviews 1961–1984), red.
S. Lotringer, przeł. L. Hochroth, J. Johnston, Semiotext(e), New York 1996, s. 30. Por. także:
J-F. Bert, Michel Foucault i etnologia: kilka uwag o kulturze wyznania, przeł. U. FilimonKucharska, W: Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, red.
A Chwieduk, A. Pomieciński, PWN, Warszawa 2008, s. 200–213.
30 M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, wydanie drugie, przeł.
T. Komendant i in., Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 10–11.
28
29
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Stąd bierze się znaczenie pojęcia, którego ani Bachelard, ani Canguilhem nie
używali, pojęcia historycznego a priori. Spina ono klamrą historyczny
i epistemologiczny wymiar wiedzy. Foucaulta historyczne a priori odróżnia
się od Kantowskiego nie tylko swym historycznym bytem, ale też i tym, że
jest ono warunkiem realności wypowiedzi, a nie warunkiem możliwości wiedzy. W Archeologii wiedzy Foucault stwierdza:
M a m t u t a j n a m y ś l i a p r i o r i , c o b y ł o b y n i e w a r u nk i e m p r a w i d ł o w o ś c i s ą d ó w , l e c z wa r u nk i e m r e a l n o ś c i w y p o w i e d z i [podkr. –
P. B.]. Nie chodzi o odnalezienie tego, co czyni twierdzenie zasadnym, ale
o wyodrębnienie warunków wyłaniania się wypowiedzi, prawa ich współistnienia z innymi wypowiedziami, specyficznej formy ich sposobu istnienia, zasad, na mocy których mogą przetrwać, przekształcać się i znikać. Nie chodzi
o a priori prawd, które mogłyby nigdy nie być wypowiedziane ani rzeczywiście dane doświadczeniu, lecz o a priori historii, która jest nam dana jako
historia rzeczy naprawdę powiedzianych. Powód użycia tego nieco barbarzyńskiego terminu jest taki, że owo a priori ma ukazywać wypowiedzi w ich rozproszeniu, z wszystkimi lukami, jakie tworzy ich niespójność, w ich nakładaniu się na siebie i wzajemnym zastępowaniu, w ich równoczesności, która nie
łączy ich w jedno oraz w ich następstwie, którego nie daje się wydedukować.
Słowem, ma ono uzmysłowić fakt, iż dyskurs posiada nie tylko jakiś sens lub
jakąś prawdę, ale również historię, i to historię swoistą, nie sprowadzającą go
do praw jakiegoś obcego mu rozwoju.31

Foucaultowskiej historyczne a priori nie określa sensu wypowiedzi, ani
jej prawdy, lecz regularność sposobu, w jaki wyłania się ona jako wypowiedź
sensowna i prawdziwa. Jest to historyczne a priori dyskursów, a nie przedmiotów, które one kwalifikują epistemicznie.
Po drugie, wyróżnia się francuska filozofia nauk różnorodnością zainteresowań faktycznymi dziedzinami badawczymi. Jest tu miejsce dla fizyki, matematyki i chemii (Bachelard), ale też dla biologii i psychologii (Canguilhem), także dla nauk humanistycznych (Foucault). Chodzi jednak nie tylko
o zainteresowanie wieloma dyscyplinami naukowymi, lecz o coś więcej, co
można nazwać dyscyplinarnym punktem widzenia w filozofii nauk. Jest ona
właśnie filozofią nauk także dlatego, że zakłada nieustająco dyscyplinarny
pluralizm wiedzy naukowej jako nieobojętny z epistemologicznego i historycznego punktu widzenia sposób istnienia wiedzy naukowej.
Po trzecie, zasadniczą rolę w konceptualizacjach filozofii nauk odgrywają
kwestie związane z osobliwościami historycznych procesów, jakim poddane
są nauki.32 Choć akcentowanie roli procesów historycznych w poznaniu na—————————
M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, PIW, Warszawa 1977, s. 162.
Warto zauważyć że w The Routledge Companion to Philosophy of Science w rozdziale zatytułowanym: The Historical Turn in the Philosophy of Science francuska filozofia nauk w ogóle się nie
pojawia, choć omawia się tam stanowiska Kuhna, Lakatosa i Feyerabenda. Por. The Routledge Companion to Philosophy of Science, red. S. Psillos, M. Curd, Routledge, Abingdon 2008.
31
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ukowym w ramach filozofii nauk rozkłada się różnie u każdego z jej autorów,
ani też nie zajmują ich te same dyscypliny, to historia nauk – mówią zgodnie
Bachelard, Canguilhem i Foucault – jest inna niż wszystkie inne historie.
Przynależy bowiem każda nauka do procesu powstawania, trwania i zmiany
czasowego porządku idei, których powiązania nie mają charakteru przyczynowego i które tworzą całości z uwagi na jakości, jakich nie znajdziemy świecie przedmiotowym.
Proces historyczny w jakim uczestniczą nauki ma dwie fundamentalne
własności. Przede wszystkim jest on procesem orto-historycznym. Oznacza
to zdolność nauki dyscyplinarnej do epistemologicznego os ądu
własnej przesz łości.
Historia nauk odnosi się do aktywności aksjologicznej, poszukiwania prawdy.
Jako taka, aktywność naukowa ujawnia się na poziomie pytań, metod i pojęć.
Stąd bierze się to, że czas w historii nauki nie jest boczną gałęzią ogólnego
biegu czasu powszechnego. Chronologiczna historia instrumentów naukowych lub wyników badań może podlegać periodyzacji w ten sam sposób, co
zwyczajna historia. Daty narodzin i śmierci wyliczone w biografiach uczonych
są datami ze zwykłego kalendarza, ale czas nadejścia prawdy naukowej, czas
weryfikacji, ma swą własną płynność czy też gęstość, która jest różna dla odmiennych dyscyplin w tym samym czasie powszechnej historii. Tablica okresowa pierwiastków Dymitra Mendelejewa przyspieszyła bieg postępu w chemii i doprowadziła do wstrząsu w fizyce atomu, podczas gdy inne nauki zachowały w tym samym czasie bardziej umiarkowane tempo swego biegu. [...]
Nowe odkrycie może pozwolić zrozumieć dyskurs, który nie był rozumiany
w czasach, gdy został po raz pierwszy sformułowany, jak miało to miejsce
w przypadku Mendla teorii dziedziczności, albo może zrujnować teorie uznane z autorytatywne. Tylko więź z nauką aktualną może pozwolić historykowi
nauki uchwycić sens historycznej nieciągłości i ciągłości. Tę więź ustala epistemologia i to – jak nauczał Gaston Bachelard – tak dalece, jak zachowuje
ona czujność.33

Drugą, także fundamentalną własnością tego procesu jest jego nieciągłość. Można ją rozumieć w ten sposób, że w procesie historii nauk zmieniające się relacje wewnątrz pewnej struktury epistemicznej odmieniają bieg jej
historii, a z kolei przebieg procesu historycznego destabilizuje i zmienia tę
strukturę, która odtwarza się już w zmienionej postaci. Nieciągłości to efekty
konkurencyjności trwania i zmiany jako wymiarów czasowości komplementarnych w określaniu procesu orto-historycznego nauki. Stosunek filozofii
nauk do nieciągłości rozwoju nauki, tak istotny dla anglosaskiej filozofii nauki, nie jest tu jednak problematyzowany tak, że z góry zakłada się jednoznaczną jej kwalifikację epistemologiczną, jako czynnika nieracjonalnego
w nauce. Przeciwnie, nieciągłości w procesie historycznym nauk zachowują
—————————
33 G. Canguilhem, The Object of the History of Science, w: Continental Philosophy of Science, red.
G. Gutting, Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Victoria 2005, s. 204–205.
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istotną więź z jej racjonalnością, ze zdolnością do odrzucania nieefektywnych poznawczo, przemijających postaci wiedzy.
Filozofia nauk wyróżnia trzy zasadnicze typy nieciągłości odgrywające rolę w procesie orto-historycznym. Przede wszystkim jest to n ieci ągłość
temporalna. Nauka jako proces normatywny dokonujący się w czasie dzieli zawsze swą przeszłość na przedawnioną (l’histoire périmée) i sankcjonowaną (l’histoire sanctioneé). Ta pierwsza należy tylko do przeszłości
i jest historią tego, co w nauce przestarzałe i nieaktywne, a nawet coraz
mniej zrozumiałe w świetle ustaleń nauki aktualnej. Ta druga to przeszłość
obecna w bieżącym stanie aktywności nauki – to przeszłość, która stawia
problemy, podsuwa rozwiązania, udziela sankcji prawdziwości tworzonej
właśnie wiedzy. Nieciągłość temporalną procesu orto-historycznego najbardziej dowartościowuje archeologia wiedzy Foucaulta. Trwanie systemów
wiedzy pod władzą historycznego a priori czyni on bowiem równie istotną
własnością tego procesu jak i szybkie tempo zmian, które prowadzą do wyłonienia się nowego ładu wiedzy. Episteme to produkt zarówno długiego
trwania systemów wiedzy, jak i szybkiego tempa zmian interwału oddzielającego jedną od drugiej postacie epok wiedzy.
Drugim typem nieciągłości jest ni eciągłość interdyscyplinarna.
Wytwarza ją charakterystyczna postać rozwoju nauk, jaką jest specjalizacja.
Umysł naukowy wkraczając na drogę specjalizacji wychodzi zarazem ze strefy nieproblematyczności tego, co ogólne. Do najistotniejszych efektów nieciągłości interdyscyplinarnej należy to, że oddziela ona myślenie naukowe od
myślenia potocznego tworząc tradycje naukowe. W przeciwieństwie do myślenia potocznego, myślenie naukowe może uzyskać dostęp do tej tradycji
jedynie przez specyficzny typ „naukowej akulturacji”, jaką zapewnia uczestnictwo w społecznościach uczonych. Tradycje dyscyplinarne są tym, co jest
dziedziczone przez kolejne pokolenia uczonych, co przyczynia się do ukształtowania umysłu naukowego, który dzięki specjalizacji posiada dwie cechy
odróżniające go od umysłu zdroworozsądkowego: pierwszą jest wyostrzona
percepcja szczegółu i wrażliwość na złożoność zjawisk, drugą stanowi wrażliwość na konsens: cogito – stwierdza Bachelard – w nauce zawsze ustępuje
formule cogitamus. Ten typ nieciągłości akcentuje historia epistemologiczna
Canguilhema, głównie w opozycji do ewolucyjnego i prezentystycznego modelu orto-historycznego procesu nauk proponowanego przez Bachelarda.
Podział na naukę przedawnioną i sankcjonowaną ma sens jedynie w wymiarze czasowym tej samej dyscypliny, bo wedle Bachelarda tylko nauka
w postaci dyscyplinarnej ma zarówno swą epistemologię jak i historię. Tymczasem Canguilhem wysuwając na plan pierwszy nieciągłość interdyscyplinarną ukazuje ambiwalentny charakter przeszkody epistemologicznej, co
rozluźnia rygor prezentyzmu Bachelarda.
Trzeci typ nieciągłości, najsilniej eksponowany w epistemologii historycznej Bachelarda, to ni eciągłość epistemologiczna. Jest ona niecią-
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głością między epistemicznymi własnościami myślenia potocznego i naukowego. Podstawowa zaś róznica między nimi jest różnicą niehistorycznego
charakteru myśli zdroworozsądkowej i historycznością myślenia naukowego.
Celem zasadniczym psychoanalizy umysłu naukowego jest ukazanie właśnie
tej różnicy i jej konsekwencji epistemologicznych. Nauka dlatego ma historię, że jest procesem normatywnym. Jej historyczność to produkt zdolności
do osądu własnej przeszłości, o ile zdolność ta kształtuje się na podłożu sukcesów poznawczych, jakie odnosi nauka aktualna. „Wiedza potoczna jest
nieświadomością siebie”34 stwierdza Bachelard. Godząc się na ten osąd trzeba powiedzieć, że jest też wiedzą niezdolną do samoceny i do postępu, jakie
cechują poznanie naukowe. Nieciągłość epistemologiczna pozwala uwolnić
się naukom od typu poznania, które ciąży ku bezczasowości, w stronę form
myślenia niezdolnych do krytycznego „nawrócenia”. Silny akcent Bachelarda
na nieciągłość epistemologiczną to źródło prezentyzmu epistemologii historycznej – nauka aktualna jako najwyższa instancja osądu jej przeszłości wyznacza także kryteria oceny tego, co naukowego było w tej przeszłości, a co
było tylko osadem poznań nie dość oczyszczonych z naiwności, poznań umysłu niekrytycznego.
Po czwarte, filozofia nauk promuje sceptycyzm wobec wszelkich form
fundamentalizmu epistemologicznego. Jest w równym stopniu „niekartezjańska”, co i „nie-kantowska”, kwestionuje bowiem w równym stopniu
przywileje metody w refleksji nad nauką, jak i fundament podmiotowości
transcendentalnej w założeniach własnego krytycyzmu.35 Jej antyfundamentalizm epistemologiczny najlepiej oddaje pojęcie b ycia w prawdzie ( être
dans le vrai ).36 „Bycie w prawdzie” jest pojęciem z zakresu historii nauk
i określa nie tyle metafizyczną odpowiedniość rzeczy i myśli, lecz epistemiczny status wypowiedzi naukowych. Taki mianowicie, że na mocy historycznie określonych reguł dyskursu naukowego jest ona akceptowalna
jako naukowa. „Będąc w prawdzie” jest więc ona wypowiedzią serio, wobec
której sprawdziany jej wartości znajdują się w dyspozycji aktualnej nauki.37
Bycie w prawdzie jest konsekwencją historycznego ulokowania wypowiedzi
naukowych: gdy stanowią część dyskursu nauki, to dlatego, że są zgodne
z regułami, które je formują i dopuszczają do obiegu w nauce. W pojęciu
„bycia w prawdzie” chodzi więc nie o to, co czyni daną wypowiedź prawdzi—————————
G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego, op. cit., s. 54.
Por. M. Tiles, Bachelard: Science and Objectivity, Cambridge University Press, Cambridge–
New York 1984.
36 Por. G. Canguilhem, Galilée: La signification de l’oeuvre et la leçon de l’homme, w: idem,
Etudes d’histoire et de philosphie des sciences, Vrin, Paris 1983, s. 46. Także: M. Foucault, Porządek
dyskursu, Wydawnictwo słowo obraz/terytoria, Gdańsk 2002, s. 25; H.-J. Rheinberger, Reassessing
the Historical Epistemology of Georges Canguilhem. W: Continental Philosophy of Science, op. cit.,
s. 195.
37 Por. B. Han, Foucault’s Critical Project. Between the Transcendental and the Historical, przeł.
E. Pile, Stanford University Press, California 2002, s. 82.
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wą, lecz o to, co może w danym czasie uczynić dyskurs nauki prawdomównym.
Dzięki rozpoznaniu przez historię epistemologiczną nauk tego rodzaju
modalności dyskursu naukowego, jaką jest bycie w prawdzie staje się możliwa ocena znaczenia solidarności błędów i wartościowych wciąż rezultatów
pracy nauki. Dostrzeżenie tej solidarności pozbawia jednak złudzenia, iż
metoda może pozbawić dyskurs naukowy tej solidarnej spójności błędów
i produktywnych dla postępu nauki rozpoznań prawd, jaką praktyka naukowa zakłada w byciu w prawdzie.
Przeniesienie pojęcia bycia w prawdzie poza granice nieciągłości interdyscyplinarnych, na poziom episteme, prowadzi Foucaulta wprost do analiz
wiedzy/władzy, gdzie „reżimy wiedzy” – analogony dyskursów w ograniczeniach ich bycia w prawdzie – stają się sposobami kształtowania podmiotowości.
W pojęciu „bycia w prawdzie” wyraża się przekonanie o niemożności
osiągniecia metodologicznych gwarancji prawdziwości w każdej z historycznych postaci dyskursu nauki. Solidarność błędów i prawd, którą historyk
nauki odkrywa w dyscyplinarnym ładzie naukowych tradycji, jest w procesie
orto-historycznym nauki równie nieusuwalna, co i powstawanie przeszkód
epistemologicznych na drodze poznania naukowego.
Po piąte, filozofia nauk rozpoznaje i dystansuje się od naturalistycznego
pojmowania przedmiotu historii nauk. Według opinii Canguilhema rozumieć należy ów błąd jako utożsamienie przedmiotu nauki z przedmiotem historii nauk. Odrzucenie naturalizmu to konsekwencja namysłu nad historycznym sensem opozycji między nauką przedawnioną a sankcjonowaną w kontekście konstruktywistycznej epistemologii:
Przedmiot historii nauk nie ma nic wspólnego z przedmiotem nauki. Przedmiot nauki, ukonstytuowany przez metodyczny dyskurs, jest pochodny, choć
niezależny, wobec wstępnego (initial) przedmiotu naturalnego, który może
być nazwany (nie bez gry słów) pre-tekstem. Historia nauki ma swe zastosowanie w odniesieniu do tych wtórnych, nienaturalnych i kulturowych przedmiotów, ale sama już nie wyprowadza niczego więcej z nich, co owe wtórne
przedmioty mogą wywieść z tych wstępnych. W rezultacie przedmiotem
dyskursu historycznego jest h i s t o r y c z n o ś ć d y sk u r s u na u k o w e g o
(l’historicité du discours scientifque) [podkr. moje – P.B.]. Przez „historyczność dyskursu naukowego” rozumiem postęp dyskursywnego projektu mierzonego jego własnymi normami. Postęp ten może spotkać się z niepowodzeniami, może być odroczony, czy też może zmienić kierunek pod wpływem
przeszkód, może też być przerwany kryzysem, to jest momentem osądu
i prawdy. [...] Historia nauk w żaden sposób nie może być naturalną historią
przedmiotów kulturowych.38

—————————
38 G. Canguilhem, The Object of the History of Sciences. W: Continental Philosophy of Science,
op. cit., s. 203.
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Epistemologiczna historia nauk rozpoznając zasadniczą różnicę miedzy
historią przedawnioną a historią sankcjonowaną ujawnia tym samym ich
zasadniczo różny związek z nauką aktualną. Już Bachelard zauważył konsekwencję tego stanu rzeczy:
Historyk nauki musi traktować idee jako fakty, epistemolog zaś musi rozważać fakty jako idee i umieszczać je w systemie myśli. Fakt źle zinterpretowany
przez jakąś epokę pozostaje dla historyka f a k t e m , natomiast dla epistemologa jest p r z e s z k o d ą , czymś przeciwnym myśli.39

Jeśli jednak pozostaje się na gruncie historii nauki, jak to czyni Canguilhem, to trzeba się uporać z dyskursem nauki przedawnionej, który dyskurs
nauki aktualnej czyni nieczytelnym, jeśli nawet nie niezrozumiałym pozbawiając go w końcu zdolności konstruowania przedmiotu poznania. Denaturalizacja przedmiotu historii nauk uwalnia badacza-historyka od presji wciąż
wywieranej na badacza-naukowca przez aktualny dyskurs nauki, zawiesza
przymusy bycia w prawdzie, otwiera oczy na rozłam w historii każdej dyscypliny – granice między nietwórczą już nauką przedawnioną, a aktywną jeszcze nauką sankcjonowaną.
Naturalizm w pojmowaniu przedmiotu historii nauki kształtuje się pod
presją tych samych wymogów, których respektowanie zapewnia dyscyplinie
naukowej dokonywanie postępów. Lecz to właśnie owa spontanicznie akceptowana ideologia pozbawia uczonego-przyrodoznawcę narzędzi sięgania
w rzeczywistą przeszłość nauki. Poza tą przeszłością, która jest usankcjonowana epistemologicznie, która jest trwaniem w aktualnej nauce jej źródłowego początku, widać już tylko same błędy i w ogóle jedynie kalekie, zdegenerowane formy wiedzy. Przerzucanie epistemologicznych mostów między
aktualnością a przeszłością ma tu swe granice wyznaczone skończonym
trwaniem systemu artykulacyjnego prawd, jakim się posługuje ocena i rekonstrukcja, poza który nie można wyjść i w którym tkwi nie znając granic
jego trwania. Dlatego uczony przyrodoznawca jest na ogół przekonany, że to
nie dyscyplinarna tradycja, z meandrami swego rzeczywistego przebiegu, ale
metoda gwarantuje sukcesy poznawcze. Dlatego też lęk przed wpływem jest
w świecie uczonych przyrodoznawców sankcjonowany nie tylko trudnym
w zastosowaniu postulatem krytycyzmu, wymogiem odkrywczości, lecz także
ukrytą ideologią nauki zawierającą model jej istnienia w czasie. Lęk ów
trzyma świadomość uczonego w dystansie wobec zdarzeniowej historii jego
własnej dyscypliny i w ten sposób czyni ją epistemologicznie nieproblematyczną w świetle „nieuchronnych” postępów dokonywanych przez
poznanie.
Koncesjonowanie historii dyscypliny na terenie nauki przyrodniczej ma
zatem miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Najczęściej wegetuje ona
—————————
39

G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego, op. cit., s. 23.
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na obrzeżach świadomości uczonych, a staje się aktywnym momentem poznania naukowego w sytuacjach kryzysowych, gdy te wymagają problematyzacji nie tylko sukcesów, ale także porażek poznawczych.
W myśleniu zaś historyka nauki – przeciwnie niż ma to miejsce w przypadku uczonego-przyrodoznawcy – przeszkodą poznawczą jest nauka w jej
stanie uznanym za obecny i obowiązujący. Przemożny wpływ owego „stanu
badań” na „racjonalizowanie” wysiłków, jakie przeszłość włożyła w jego osiągnięcie, jest w istocie wpływem deformującym zdarzeniowość, chciałoby się
powiedzieć, singularność zdarzeń historii nauki, a więc pojedynczość
epizodów w dziedzinie myśli, idei, teorii, pojęć, odkryć, wynalazków, które
rozdziela w czasie nic innego, jak czysta możliwość stawania się. Horror
vacui, jaki wówczas ogarnia uczonego-przyrodoznawcę łagodzi doraźnie
remedium w postaci epistemologicznie usankcjonowanych ciągłości, jedności normatywnie (to jest z uwagi na podzielane wartości poznawcze) zadanych, lecz nie zrekonstruowanych z faktycznej historii. Dlatego, jak pisał
Michel Serres:
Zawsze można zarysować morenę czołową, morenę, gdzie przepływ zatrzymuje się na określonej, arbitralnej dacie – ta będzie zawsze znacząca. Oczywiście,
nie jest ona ściśle prostopadła do osi przebiegu, profil moreny jest ząbkowany, nieregularny, stochastycznie rozproszony, gdy się go widzi z bliska, jak
mawiał Perrin. Aleatoryczna nieregularność w bardzo malej skali i znacząca
regularność w wielkiej skali jest oznaką realności, tak samo w historii, jak
i gdzie indziej. Historia nauki opisuje czoło tej moreny, to znaczy n a j b a r d z i e j o r t o go n a l n y k o m p l e k s ( v a r i e t e ) w o b e c w s z e l k i e j m o ż l i w e j
k l a s y f ik a c j i, a może raczej d y s t r y b u c ję r e a l n ą , j a k a f u n k c j o no w a ł a
w o k r e ś l o n y m m o m e n c i e w w i e d z y s w e g o c z a s u .40

Jeśli historię nauk wyobrazimy sobie za pomocą tej metafory, to nieproblematyczną „oś przebiegu” wyznaczać będzie historia sankcjonowana epistemologicznie, historia, którą tłumaczy ideologia naukowa, „czoło moreny”
zaś formują siły rzeczywiste: opór zewnętrznego wobec nauki „środowiska
historycznego” i nacisk tradycji dyscyplinarnej wewnątrz nauki. Z perspektywy epistemologicznie usankcjonowanego „stanu badań” zatem owe luki
czystego stawania się stają się zaledwie drobnymi zmarszczkami na jednolitej powierzchni przekroju historii, przekroju ukazywania się sensu postępu,
jaki uczyniła dana dyscyplina nauki – nie skupiają uwagi.
Widzimy więc, że to, co pozwala na zachowanie „ortogonalnego kompleksu” jako układu odniesienia dla dowolnych cięć odsłaniających „wygładzone”
profile historii nauki, nie spełnia już swej roli w oczach historyka nauki
świadomego znaczenia „ząbkowania” profilu, a więc świadomego zarówno
nieciągłości w historii nauk jak i porzucenia przez epistemologię ambicji
fundamentalistycznych. Historia ortogonalnego kompleksu bowiem to hi—————————
40
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storia, która chce przybliżyć przeszłość w taki sam sposób, w jaki mikroskop przybliża preparat.41 Z góry jest pewna tego, że jedynie przybliża
przedmiot, który może być dany także niezależnie od tego przybliżenia,
przedmiot istniejący tak samo, jak przedmioty badań przyrodoznawczych –
w czasie obiektywizującym jego byt. Tam zaś gdzie – wedle słów Serresa –
ukazuje się „profil ząbkowany”, a więc „wypełniony” pustymi miejscami stawania się historii, jej nieciągłościami, chodzi o obiektywizację czasu
historii nauki a nie tego, co się w nim pojawia. Dlatego historyk
nauki, socjolog wiedzy, który wypełnia owe luki materiałem, jaki „uzbierał”:
społecznymi determinantami, kulturowymi kontekstami, historiami nienauki i podobnymi tworami naraża się na ryzyko prezentyzmu. Umyka mu
historyczność jako tkana dziania się nauki. A wówczas okazuje się, że ta sama ideologia, którą żywi się świadomość uczonego-przyrodoznawcy, ideologia „ortogonalnego kompleksu” wytwarza w historii nauki rezultaty zupełnie
odmienne: zamiast ciągłości na poziomie epistemologicznym pojawiają się
luki w kulturowo-historycznej ciągłości zdarzeniowej formacji wiedzy naukowej w jej dyscyplinarnym reżimie. Tak tworzy się sugestie odległych
i sekretnych teleologii, które „wiedziały”, do jakich odkryć mogły doprowadzić, tak korzysta się z „przeczuć” ukrytych przyczyn oplatających znane
wszystkim fakty historii nauki za pomocą modeli „mentalności”, tak domniemuje się odlegle podobieństwa tam, gdzie epistemolog widzi minimalne różnice. Wszędzie wypełnia się puste miejsca „ząbkowanego profilu”
materiałem historii powszechnej po to, by tym bardziej ukazać epistemologiczną prawidłowość „ortogonalnego kompleksu”.
Kreowanie nieuchronności rewolucji w nauce, bądź przeciwnie – domysły
co do źródeł trwania przesądów pod powierzchnią racjonalności – wszystko
to są sposoby myślenia nieobce historykowi nauki. Uruchamia je sprężyna
prezentyzmu, prezentyzmu, którego bakcyla nabywa się mylnie rozporządzając kompetencjami w zakresie nauki aktualnej. To właśnie za jego sprawą
cursus, przebieg historii staje się nie tylko łatwiejszy do przełknięcia dla
uczonego przyrodoznawcy, lecz także poręczny w kreowaniu wielkich jednostek rekonstrukcyjnych historyka nauki – dzieł, epok, kierunków wpływu. To
właśnie tu zakorzenia się idea pre-kursora. Wciąż więc odnawia się w praktyce badawczej historyka nauki epistemologiczna przeszkoda prezentyzmu i przeszkoda utożsamienia przedmiotu historii nauk
z przedmiotem nauki.
Stąd bierze się znaczenie ram, jakie narzuca sobie archeologia wiedzy
Foucaulta, gdy ogranicza się w swych analizach epistemologicznych do dyskursów wiedzy. Pozostając na ich gruncie nie tylko unika naturalizmu, ale
też ujawnia funkcje autopojetyczne wiedzy, jakie ta odgrywa w kształtowaniu
—————————
41 Por. G. Canguilhem, The Object of the History of Sciences. W: Continental Philosophy of
Science, op. cit.
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podmiotowości. W ten sposób filozofia nauk obiera nieznany jej wcześniej
kierunek, jakim jest namysł nad udziałem wiedzy w genealogii podmiotu.
W tym odwróceniu tradycji kartezjańskiej sama wytwarza nieciągłość w jej
oddziaływaniu, ale też w ten sposób właśnie wyznacza nowy horyzont myśli
filozoficznej.
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PHILOSOPHY OF SCIENCES, THAT IS, EPISTEMOLOGICAL
ADVANTAGES OF HISTORY OF SCIENTIFIC COGNITION
ABSTRACT

The paper takes as the basis of the considerations the phenomenon of the selfisolation of intellectual cultures of philosophy of science; those cultures are closed in
individual traditions, consider pre-restricted issues, ignore achievements of other
cultures and research environments. This fact cannot be satisfactorily explained by
linguistic differences and separate communicative channels used by social groups of
scientists. The paper presents and confronts with each other, in a synoptic system,
two traditions: Anglo-Saxon philosophy of science and French philosophy of sciences. Two essential differences between them are emphasized. The first one is the
difference between the pluralistic and disciplinary grasps of science in philosophy of
sciences and the monism of philosophy of science in treating such problems as rationality of science(s), roles of particular scientific fields in forming philosophical
models of the science(s) change; the significance of history of science(s) for epistemological solutions, the grasp of the hierarchy of cognitive values, conceiving the
object of history of science(s). The second difference lies in the distinctness of the
relation between philosophy and history of science(s) assumed by philosophy of
science and philosophy of sciences.
Keywords: the Anglo-Saxon philosophy of science, French philosophy of science, history of sciences, Bachelard, Canguilhem, Foucault, rationality of science,
epistemological non-continuity, archeology of knowledge.
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FILOZOFIA TECHNIKI GERNOTA BÖHMEGO

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu jest rekonstrukcja głównych wątków filozofii techniki
Gernota Böhmego. W swych pracach z tego zakresu zawartych w tomie Invasive
Technisierung. Technikphilosophie und Technikkritik(2008) Böhme odchodzi od
założeń swej rozwijanej wcześniej koncepcji „finalizacji nauki”(kwestię tę autor
omawia szczegółowo w pierwszej części tekstu) i sytuuje filozofię techniki na pograniczu antropologii filozoficznej oraz filozofii społecznej, pytając o skutki procesów
technicyzacji zarówno dla tożsamości człowieka współczesnego, jak i przeobrażeń
wzorów integracji społecznej( społeczna rola sieci informatycznych i technostruktur).Jego stanowisko ma charakter par excellence krytyczny. Böhme odwołuje się do
filozoficznej tradycji Szkoły Frankfurckiej i w polemicznym nawiązaniu do filozofii
społecznej Jürgena Habermasa pyta o kryteria „racjonalności” techniki. Omawia
także kulturowe źródła oporu przed „inwazyjną technicyzacją” nie tylko w kulturze
Zachodu, lecz także w kulturach Dalekiego Wschodu. Zastanawia się wreszcie nad
tymi horyzontami antropologicznymi postępu technicznego, które uważa za neutralne etycznie i które odsłaniać mają przed człowiekiem nowe możliwości samowiedzy
i ekspresji. Analizy autora kończy zestawienie kilku pytań, które wskazują jego zdaniem na kwestie otwarte w filozofii techniki Böhmego.
Słowa kluczowe: modele filozofii nauki, filozofia techniki, technicyzacja,
antropologia filozoficzna, Teoria krytyczna, racjonalność techniki, kulturowe hamulce technicyzacji, dialektyka technicyzacji.

Gernot Böhme (ur.1937) należy do najbardziej wszechstronnych współczesnych filozofów niemieckich. Jego dorobek obejmuje między innymi publikacje z zakresu filozofii nauki, estetyki, etyki, filozofii przyrody, filozofii
techniki i historii filozofii (zwłaszcza rozprawy poświęcone poszczególnym
wątkom filozofii Platona i Kanta). Publikowane poniżej w polskim tłuma—————————
1 Adres autora: e-mail:czerniak.stanislaw@wp.pl; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy
Świat 72, 00–330 Warszawa.
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czeniu prace Böhmego: Cywilizacja naukowo-techniczna oraz Technicyzacja postrzegania ukazały się w obszernym wyborze jego artykułów, w książce pt. Technicyzacja inwazyjna. Filozofia techniki i krytyka techniki.2 Również w tej książce pojawia się wiele różnorakich wątków i tropów filozoficznych, których nawet pobieżne omówienie wykraczałoby poza ramy tego szkicu. Chciałbym się zatem skupić na jednej tylko kwestii, wpisującej się
w główny obszar zainteresowań „Filozofii i Nauki”, jaką stanowi metodologiczny status filozofii techniki Gernota Böhmego. Jeśli jest to zarazem swoiście rozumiana filozofia nauki – to na czym ta swoistość polega? I czy mamy
tu do czynienia z kontynuacją (Böhme we wstępie do swej książki informuje,
że większość zamieszczonych w niej tekstów powstała w latach 1997–2006)
tego modelu filozofii nauki, któremu hołdował jako autor znanej koncepcji
„finalizacji nauki”,3 rozwijanej przezeń w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku?
1. DWA MODELE FILOZOFII NAUKI

Jako autor koncepcji finalizacji teorii naukowych Böhme uznaje naukę
przede wszystkim za określone przedsięwzięcie poznawcze podporządkowane definiowalnym procedurom pomnażania i ewaluacji wiedzy. Przedmiotem filozofii nauki jest w tym ujęciu nauka rozumiana jako ogół czynności
poznawczych, których podmiotem/nosicielem są sami naukowcy – bada ona
w języku filozofii to, co „faktycznie robią” (lub „powinni robić” w świetle
pewnych wartości epistemologicznych) twórcy teorii naukowych. Jak pisałem w innym miejscu, koncepcja finalizacji sytuuje się w argumentacyjnym
polu sporów o wartość eksplanacyjną i predykcyjną teorii rewolucji naukowych Thomasa Kuhna.4 Böhme modyfikuje tę teorię w ten sposób, że wprowadza pojęcie tak zwanego „postparadygmatycznego” stadium rozwoju
teorii, w którym nie polega on ani na rozwiązywaniu „łamigłówek” paradygmatu, ani na poszukiwaniu nowego, konkurencyjnego paradygmatu w procesie rewolucji naukowej, ale na „społecznej” orientacji teorii, która zaczyna
asymilować w języku swych kategorii i modeli wyjaśniania określone zapotrzebowania społeczne i wyrażające je (traktowane jako kwantyfikowalne)
pojęcia, czyniąc je, jak zakłada Böhme, wątkiem przewodnim teoretycznej
debaty i w efekcie rozwoju teorii/subteorii (przykładem wykorzystanie medyczno-społecznego pojęcia „hałasu” w fizycznej teorii przepływów). Nie ma
potrzeby szczegółowego rozwijania tu tych filozoficznych różnic programowych – łatwo bowiem zauważyć, z drugiej strony, że zarówno Kuhn jak
—————————
G. Böhme, Invasive Technisierung.Technikphilosophie und Technikkritik, Kusterdingen 2008.
Por. S. Czerniak, „Gernota Böhmego koncepcja stadiów i alternatyw rozwoju nauki”, w: idem,
Wokół klasyków socjologii wiedzy. Studia z pojęciowego pogranicza filozofii i socjologii, Toruń
2005, s. 103 m–129.
4 Por. S. Czerniak, Gernota Böhmego idea końca ery baconiańskiej, „Filozofia i Nauka” 2013, 1,
s. 36–42.
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i Böhme rozwijają deskryptywno-normatywną filozofię nauki, a więc zastanawiają się jednocześnie nad tym, „jak” powstają teorie naukowe oraz „jak”
powinny powstawać, jeśli będzie się respektowało pewne uznane za optymalne standardy epistemologiczne. Böhmego różni od Kuhna interpretacja
owego „jak” – ale obaj uznają, że obszar zainteresowań filozofii nauki pokrywa się z obszarem czynności wiedzotwórczych w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Innymi słowy, filozofia nauki interesować się ma
całokształtem metodologicznych oraz epistemologicznych procedur gromadzenia i rozwoju szczególnego rodzaju wiedzy. Tak będzie rozumiał filozofię
nauki, notabene, także Karl R. Popper na gruncie falsyfikacjonizmu – również autor Wiedzy obiektywnej pyta, jak twórcy nauki powinni rozwijać
poznanie naukowe, jeśli respektują pewne uznane przezeń za niezbywalne
wartości poznawcze (hipotetyzm jako redukcjonizm versus indukcjonizm,
pojęcie verisimilitude). Filozofia nauki ma tu ambicje głównie epistemologiczne, zajmuje się nauką jako swoistym rodzajem poznania i ogółem spełniających pewne epistemologiczne kryteria czynności poznawczych. Także
klasyczna, neopozytywistyczna filozofia nauki, upatrująca w filozofii „analizę
języka nauki” mieści się w tym obszarze epistemologicznych ambicji i odniesień: zakłada się tu, że status filozofii sprowadza się do metaanalizy systemów określonego rodzaju zdań, tym zatem, co bada filozofia nauki, jest
pewne swoiste pole poznawcze.
W swej filozofii techniki Böhme przeobraża profil swych zainteresowań
i monistyczne epistemologiczne ukierunkowanie filozofii nauki zamienia na
pluralistyczne podejście interdyscyplinarne. Zmiana podejścia dokonuje się
tu w dwóch krokach – niemiecki filozof zaciera pojęciowe różnice pomiędzy
nauką a techniką5, a z drugiej strony próbuje określić antropologiczne i społeczne skutki procesów, którym nadaje miano „technicyzacji” czy też
w skrajnej postaci – „technicyzacji inwazyjnej”. Filozofia nauki skupia się tu
na odmiennym od poprzedniego przedmiocie zainteresowań – nie jest już
nim nauka jako możliwy do wyizolowania „obiekt epistemologiczny”
(zarówno pewien język, jak i całokształt określonych czynności poznawczobadawczych), ale wpływ nauki wywierany poprzez technikę na tożsamość
współczesnego człowieka i ewolucję życia społecznego. Nie chodzi tu już
więc o to, co „robią” podmioty nauki, które ją uprawiają, ale o to, co „czyni”
nauka z ludźmi żyjącymi w cywilizacji naukowo-technicznej. Jak łatwo zauważyć, tak pojmowana filozofia nauki staje się przedsięwzięciem par excellence interdyscyplinarnym – odwołuje się do pojęć antropologii filozoficznej,
socjologii, etyki, estetyki, filozofii przyrody (w dwojakim rozumieniu przyrody świata zewnętrznego i ludzkiej cielesności). I rzecz ciekawa – w pewnym
sensie dodatkowego, „wzmacniającego” znaczenia nabierają tu momenty
normatywno-krytyczne. Były one obecne także u Poppera i Böhmego jako
—————————
5

Por ciekawe wywody na s. 403–405 niniejszego tomu.
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autora koncepcji finalizacji nauki, ale również one miały tam charakter epistemologiczny, odnosiły się do tego, „jak” rozwijać naukową wiedzę teoretyczną. Tymczasem w owej nowej perspektywie poznawczej momenty normatywne ulegają parcelacji, nabierają jednocześnie znaczenia antropologicznego, społecznego, etycznego – filozofia nauki staje się krytyczną filozofią techniki we wszystkich tych aspektach. Böhme nie mógł zarazem uniknąć
próby określenia swojej pozycji doktrynalnej wobec wielowiekowej tradycji
filozofii techniki. Warto zadać zatem pytanie o swoistość jego podejścia na
tym, sięgającym filozofii Arystotelesa, historycznym tle.
2. MODELE FILOZOFII TECHNIKI.
TECHNIKA A TECHNICYZACJA

W artykule Filozofia techniki Böhme wyodrębnia cztery główne filozoficzne definicje, a zarazem modele filozofii techniki: ontyczny, antropologiczny, historiozoficzny oraz epistemologiczny.6 Swoje własne stanowisko
filozoficzne specyfikuje w odniesieniu do tych rozróżnień, próbując zastąpić
tradycyjne pojęcie „techniki” pojęciem „technicyzacji”.
Za klasyczny przykład podejścia ontycznego w filozofii techniki uznaje
Arystotelesowskie rozróżnienie bytów (z II księgi Fizyki) na byty naturalne,
„posiadające zasadę swego ruchu w sobie” oraz techniczne, czyli takie, które
„zasadę swego ruchu, to jest powstawanie, organizację i zasadę swego rozwoju zawdzięczają człowiekowi”.7 W tym kontekście Böhme wielokrotnie
przywołuje w swych pracach słynny przykład Arystotelesa: stół wykonany
w drewna wierzby (jak powiedzielibyśmy współcześnie: artefakt techniczny)
zakopany w ziemi nie odtworzy się jako nowy stół, lecz jako pędy wierzbowe,
które wypuszczą jego drewniane („naturalne”) elementy. Co ciekawe, za podejście „ontyczne” w filozofii techniki uznaje Böhme również wywody Martina Heideggera z Bycia i czasu operujące pojęciem „narzędzia” (Zeug)
i „poręczności” (Zuhandenheit) – także tutaj bowiem zakłada się, że przedmiot „techniczny” można zdefiniować odwołując się do pewnych jego
„immanentnych”, ontycznych atrybutów.
Podejście antropologiczne ma swe antyczne źródła w filozofii Platona
i współczesną doktrynalną artykulację w antropologii filozoficznej Arnolda
Gehlena, i zasadza się na przesłance, że technika jest kompensacją naturalnych braków człowieka – bez niej (poczynając od ognia, łuku i kamiennych
narzędzi) człowiek jako gatunek nie sprostałby ewolucyjnemu naciskowi
doboru naturalnego. Technika – wątek ten podejmie także Karol Marks – to
druga „natura człowieka”, dzięki której emancypuje się on od przyrody jako
—————————
G. Böhme, Technikphilosophie, w: idem, Invasive…, op. cit., s. 23–32.
G. Böhme, Sztuczna natura, w: idem, Filozofia i estetyka przyrody, przeł. J. Merecki, Warszawa
2002, s. 168.
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natury pierwszej.8 Do tej tradycji zalicza Böhme także pierwszą w historii
nowożytnej filozofię techniki Ernsta Kappa (1877), definiującego technikę
jako swoistą „projekcję” ludzkich organów, mieszczącą się w paradygmacie
„naśladowania przyrody”. Jak pisał Kapp: „Nerwy są kablami w zwierzęcym
ciele, kable telegrafu są nerwami ludzkości […] a konstrukcja kości udowych
jest podobna do konstrukcji przęseł w mostach”.9 Zdaniem Kappa mamy tu
do czynienia z „nieświadomym uzewnętrznieniem organicznych struktur
człowieka”.10 Można by zatem stwierdzić, że Kapp konkretyzuje w swoisty
sposób tezę o kompensacyjnej roli techniki: człowiek kompensuje sobie własne braki naturalne naśladując to, co sama natura odsłania mu w procesie
jej poznawczego oswajania.
Kapp jako filozof techniki sytuuje się jednak, zdaniem Böhmego,
w pierwszym rzędzie w ramach historiozoficznej filozofii techniki, nawiązującej do Hegla i romantyków. Historia techniki zintegrowana zostaje w tym
ujęciu z historią ludzkiej samowiedzy w rozumieniu heglowskim: człowiek
uzewnętrznia się w technicznym działaniu i rozpoznaje w nim samego siebie.
Jak zauważa Böhme, przyjmuje się tu, „że w materii obecny jest duch, że
w twórczym człowieku nieświadomie działa przyroda, i że w jego dziełach
[…] duch powraca do samego siebie.”11
Ostatnia z wyszczególnionych, epistemologiczna filozofia techniki odwołuje się także do Platona i Arystotelesa oraz do pojęć techne, poiesis (forma
działania nastawiona na wytwarzanie obiektów) oraz praxis (sens działania
ukryty jest w samym spełnianiu danej czynności, nie zaś w zewnętrznych
wobec niej wytworach). Böhme w interesujący sposób pokazuje opalizacje
znaczeniowe tych dystynkcji zawarte zarówno w Weberowskiej teorii racjonalizacji, jak i w Habermasowskiej dychotomii kategorialnej „działania racjonalnego ze względu na cel” i „interakcji”. Weber swą koncepcją racjonalizacji rozszerza platońskie pole znaczeniowe – poeisis, techne to nie tylko
wytwarzanie, ale jednocześnie maksymalizacja rezultatów tego wytwarzania
i wiążące się z tym różnego rodzaju standardy optymalizacji efektów i nakładów. Jak zauważa Böhme, technika to w tym ujęciu „wszelki system reguł
zwiększających efektywność”12 określonych czynności (może nim być zarówno technologia produkcji danego rodzaju dóbr, jak i technika gry na fortepianie).
U Habermasa technika w całości wpisuje się w obszar działań racjonalnych ze względu na cel i zostaje podporządkowana ideałowi efektywnej
reprodukcji przyrody. Panujący ideał wiedzy staje się ideałem wiedzy technicznej: „wiedzieć coś, to znaczy wiedzieć, jak owo coś wytworzyć”.13 Techni—————————
Por. G. Böhme, Technikphilosophie, op. cit., s. 25.
Cyt. za G. Böhme, Sztuczna natura, op. cit., s. 169.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 G. Böhme, Technikphilosophie, op. cit., s. 32.
13 Ibidem, s. 29.
8
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ka tak pojmowana przeciwstawiona zostaje sferze interakcji, w której nie są
wytwarzane dobra, lecz regenerowane więzi międzyludzkie, czy też, w terminologii Habermasa, zasoby „świata przeżywanego”. W ramach tej narracji
filozoficznej mieścić się będzie, zdaniem Böhmego, także krytyczna filozofia
techniki późnego Heideggera, odwołująca się do kategorii Gestell.
Böhme traktuje wszystkie te wykładnie filozofii techniki jako matrycę pojęciową, którą trudno uznać za wystarczającą do adekwatnego opisu roli
techniki w świecie współczesnym. Historiozoficzne koncepcje Kappa utraciły
bezpowrotnie swą interpretacyjną nośność wraz z ich infrastrukturą metafizyczną (Heglowska filozofia ducha) przynależną dziś już tylko do historii
filozofii. Ontyczna koncepcja Arystotelesowska i ujęcie Heideggera z Bycia
i czasu zapoznają z kolei okoliczność, że obiekt techniczny nie stanowi już
w świecie współczesnym syngularnego „narzędzia” do czegoś, konkretnego
wyrobu rzemieślniczego, który służy do wykonywania określonych czynności. Przedmioty techniki tracą sens poza rozbudowanymi „sieciami” ich
funkcjonowania. Samochód osobowy, przykładowo, staje się obiektem techniki dopiero łącznie z całym łańcuchem funkcji technicznych, takich jak stacje benzynowe, warsztaty naprawcze, sieć drogowa, system ubezpieczeń etc.
W obliczu takiej różnorodności elementów owego funkcjonalnego łańcucha
próba wąskiej definicji ontycznej „tego, co techniczne” wydaje się nierealizowalna. Założenia antropologicznej koncepcji Kappa falsyfikuje natomiast
okoliczność, że nie wszystkie obiekty również dawnej techniki dają się określić jako rezultat naśladowania charakterystyk samej przyrody (vide koło).
Technika współczesna całkowicie wykracza poza ten paradygmat – naśladowaniem czego w przyrodzie, pyta Böhme, miałyby być takie obiekty techniczne, jak pociągi czy statki kosmiczne? Poważne obiekcje niemiecki filozof
zgłasza również pod adresem podejścia epistemologicznego. Zauważa przede
wszystkim, że technika współczesna nie daje się rozpatrywać wyłącznie
z punktu widzenia jej zamierzonej funkcjonalności czy planowanego stopnia
racjonalizacji czynności praktycznych. Wynalazki techniczne (przykładem
Internet), gdy raz się pojawią, emancypują się niejako z funkcjonalistycznego, pierwotnego kontekstu ich powstania (w przypadku Internetu były nim
określone cele militarne), stając się „rozsadnikiem” nowych funkcji i zastosowań nie dających się łatwo opisać w Weberowsko/Habermasowskim języku strategicznych zachowań racjonalnych ze względu na cel. By odwołać się
ponownie do powyższego przykładu: rola Internetu w kreowaniu sieci komunikacji międzyludzkiej nie stanowi „optymalizacji” czegokolwiek i nie
przyświecała jako racjonalny cel jego wynalazcom.
Böhme dociera tym samym do newralgicznego punktu swej krytyki zastanych modeli filozofii techniki. Twierdzi, że traktują one technikę wyłącznie w kategoriach utylitarystycznych – jako instrument radzenia sobie
z problemami praktycznymi, który sam w sobie nie oddziałuje jednak zwrotnie na antropologiczny i społeczny status jego użytkownika. Człowiek w tych
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filozofiach techniki ma status zmiennej niezależnej, możliwej do zdefiniowania w języku, który nie zawiera terminów technicznych. W cywilizacji
naukowo-technicznej nie chodzi wszakże tylko o techniczne „racjonalizacje”
ludzkiej praktyki, która pozostawia nienaruszoną antropologiczną substancję użytkownika wynalazków technicznych. Jak pisze Böhme: „Jazda samochodem nie jest tylko bardziej efektywnym chodzeniem, telefonowanie to
nie jest tylko rozmowa na odległość, tabletka nasenna tylko środkiem do
szybszego zasypiania […] technika jako materialny system środków nie pozostawia w stanie nienaruszonym ludzkich stosunków i interakcji, które
obsługuje […] lecz zmienia je w sposób strukturalny”.14 W innym miejscu zaś
zauważa:
Techniczne urządzenia nie tylko czynią bardziej efektywnymi ludzkie dokonania, lecz transformują ludzką praktykę (Vollzüge). Telefon komórkowy
całkowicie przeobraził stosunki społeczne – straciło np. sens umawianie się
na spotkanie z dużym wyprzedzeniem, skoro można w dowolnej chwili porozumieć się ze sobą.15

Swoistość swego stanowiska na gruncie filozofii techniki Böhme próbuje
wyartykułować za pośrednictwem trzech pojęć: „materialności techniki”,
„technicyzacji” oraz „dyspozytywu” w sensie, w jakim używał tej kategorii
Michel Foucault. Technika nie daje się sprowadzić do „projektów racjonalizacyjnych”. Obrastają one w procesie praktycznej aplikacji wiedzy naukowej
materialną infrastrukturą (zarówno w znaczeniu hardware, jak i software)
i stają się swego rodzaju „dziedzictwem społecznym” – technicznomaterialnym dorobkiem poprzednich pokoleń, stanowiącym „warunki ramowe” dla możliwości życiowych kolejnych generacji, które nabywają umiejętności korzystania z niego w procesie uczenia się i socjalizacji. Jak konkluduje Böhme: „Technika nie jest [dziś] dla nas środkiem, po który sięgamy,
czy też w ogóle wynajdujemy, by osiągnąć pewne cele, lecz stanowi ona warunek brzegowy tego, co jawi się jako możliwe ludzkie życie. Jest ona infrastrukturą czy też medium ludzkiego życia. Czym jest w naszym świecie przeżywanym podróżowanie, komunikowanie się, praca, postrzeganie zmysłowe
– tego nie daje się już określić niezależnie od struktur technicznych.”16
Böhme rozwija tę myśl w zamieszczonym w niniejszym tomie tekście Technicyzacja postrzegania. Główna zawarta w nim teza brzmi: zmiany form
postrzegania dokonują się także poza wąskim kontekstem użycia określonych instrumentów (teleskopu, ultrasonografu), albowiem „to samo istnienie danych technik zmienia kulturowe formy postrzegania”.17Uogólniając ów
wywód Böhme wprowadza pojęcie „dyspozytywu”: technika z jednej strony
—————————
Ibidem, s.33.
G. Böhme, Invasive…, op. cit., s. 19.
16 G. Böhme, Technikphilosophie, op. cit., s. 35.
17 Por s.423 w niniejszym tomie.
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umożliwia nam coś nowego, a z drugiej ogranicza nasze możliwości, staje się
czymś w rodzaju zbioru materialnych, przyswojonych kulturowo „kolein
działania”. Istniejące techniki komunikowania się, postrzegania etc. „predysponują nas” do podejmowania określonego rodzaju zachowań i skłaniają
do zarzucania innych. Może ktoś wprawdzie, przykładowo, świadomie nie
posługiwać się Internetem w celach korespondencyjnych i nadal wysyłać
pocztą listy pisane ręcznie – ale cywilizacja techniczna „warunkuje” indywidulane podmioty do korzystania z dostępnych kulturowo instrumentów
techniki w tym zakresie. W terminach statystycznych pewne zachowania
obumierają, inne – upowszechniają się. To zjawisko jednak – konkluduje
Böhme – nie pozostaje bez wpływu na tożsamość współczesnego człowieka
w tym czy innym aspekcie jego życia codziennego. Ludzie nie piszący już
ręcznie listów, korzystający z telefonu komórkowego oraz Internetu w różnych jego wymiarach, podróżujący niemal wyłącznie samolotami etc. – to
ludzie o innej, „nowej” (w porównaniu np. z dziewiętnastowieczną) kulturowej tożsamości antropologicznej.
„Technicyzacją” nazywa Böhme procesy owego technicznego przeobrażania się sposobów życia ludzi i korespondującej z nimi tożsamości podmiotowej. Rozwijana przezeń filozofia techniki będzie zatem odnosiła się głównie
do „technicyzacji” w powyższym rozumieniu. Jak twierdzi Böhme: „Technika
jako materialny system środków przeobraża strukturalnie ludzkie stosunki
i czynności. To owe przeobrażenia strukturalne możemy nazywać technicyzacją we właściwym sensie, który wykracza poza formuły „racjonalizacji”
i „modernizacji”.18
Pewnego rodzaju dylematem staje się natomiast dla Böhmego etyczna
ocena tych przemian. W jednym miejscu stwierdza na przykład, iż „technika
nie czyni życia lepszym, lecz innym”.19 Całemu tomowi swych studiów nadaje wszakże w krytycznym duchu tytuł Technicyzacja inwazyjna, odwołując
się w swych wstępnych rozważaniach do przypadku autora książki Tief im
Hirn, profesora Helmutha Dubiela, któremu w procesie kuracji przeciwko
chorobie Parkinsona wszczepiono do mózgu implant, narażając go jednak na
efekty uboczne –działanie implantu likwidowało wprawdzie objawy choroby
Parkinsona i umożliwiało choremu poruszanie się, ale blokowało zarazem
językowe procesy artykulacyjne – pacjent mógł chodzić, ale przestawał mówić. Kim staje się jednak ludzki podmiot, zastanawia się Böhme,20 którego
technika zmusza do tego, by poprzez używanie pilota implantu „włączał” lub
„wyłączał” swe podstawowe funkcje witalne? Pojawia się zatem na horyzoncie tych rozważań wątek filozoficznej „krytyki” techniki, zwłaszcza zaś technicyzacji inwazyjnej, do którego wrócimy w toku dalszych rozważań.
—————————
G.Böhme, Technikphilosophie, op. cit., s. 33.
G.Böhme, Invasive…, op. cit. s. 21.
20 Ibidem, s. 11-12.
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3. WĄTKI ANTROPOLOGICZNE

Jak stwierdziliśmy, swą filozofię techniki sytuuje Böhme na interdyscyplinarnym pograniczu antropologii filozoficznej, czy też inaczej mówiąc –
używa języka tej ostatniej do określenia szeroko pojętego, kulturowego statusu nauki jako techniki w świecie współczesnym, obejmującego także, jego
zdaniem, uwarunkowane przez procesy technicyzacji przeobrażenia tożsamości człowieka współczesnego. W akapicie publikowanego w niniejszym
tomie artykułu Cywilizacja naukowo-techniczna zatytułowanym „Stosunek
człowieka do siebie samego” rejestruje owe zmiany, podsumowując je następująco: „Etyka staje się przeżytkiem, ciało ulega instrumentalizacji, życie
emocjonalne odrywa się od realnego, dokonuje się eksternalizacja przymusów, a życie osobiste zaczyna się rozpadać na odrębne dziedziny.”21 W przywoływanej książce,w artykule pt. Przeobrażenia antropologiczne w cywilizacji technicznej uzupełnia ten obraz o kolejne dwa motywy: pogłębianie się
rozziewu między życiową praktyką indywiduów a sferą działań racjonalnych
ze względu na cel oraz tendencje do „egzoteryzacji tego, co ezoteryczne”.22
Böhme przypomina, że jeszcze sto lat temu istniała głęboka jedność pomiędzy planowo-racjonalną realizacją gatunkowych i jednostkowych celów
samozachowawczych a subiektywną sferą popędów: wyładowywanie popędu
seksualnego niejako „automatycznie” wpisywało się w sterowane racjonalnie
decyzje prokreacyjne, a zaspokajanie głodu stanowiło jedność z racjonalnymi czynnościami przygotowywania posiłków. W sytuacji jednak, gdy technicyzacja antykoncepcji oraz możliwość użycia farmakologicznych środków
w celu zaspokojenia głodu separuje od siebie coraz bardziej te sfery, pojawia
się tendencja do ich kulturowej ekspansji i hiperstylizacji (erotyzacja życia
codziennego, wyrafinowania kulinarne i dietetyczne – nie chodzi już o „zwykłe” zaspokajanie głodu, czyli „jedzenie”, lecz o racjonalne i możliwie wyrafinowane „odżywianie się”). To w tego typu procesach rodzi się, zdaniem Böhmego, również wspomniana egzoteryzacja tego, co ezoteryczne. Rozwój
techniki umożliwia mianowicie scedowywanie na komputery wielu czynności, które kiedyś wplecione były w codzienną aktywność umysłową, co kreuje
„wolne zasoby” energii intelektualnej, kierującej się ku innym niż racjonalne
typom aktywności duchowej. Racjonalne są maszyny – człowiek współczesny może natomiast przeznaczyć dodatkowy wolny czas, który mu oferują,
na kultywowanie tego, co irracjonalne, a więc np. na rozwijanie różnie pojmowanych kompetencji medytacyjnych.
W omawianym tekście Böhme nawiązuje również interesująco do bardziej ogólnych założeń swej antropologii filozoficznej, którą przedstawił
szczegółowo w znanej polskiemu czytelnikowi pracy Antropologia filozo—————————
S. 409 w niniejszym tomie.
G. Böhme, Anthropologische Veränderungen in der technischen Zivilisation, w: idem, Invasive..., s. 222.
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ficzna. Ujęcie pragmatyczne.23 Jak łatwo bowiem zauważyć, antropologiczne konkluzje jego filozofii techniki czynią zadość historystycznemu modelowi antropologii filozoficznej, którego bronił w tej pracy w polemice z „esencjalistami” , takimi jak klasycy antropologii filozoficznej XX wieku, Max
Scheler i Helmuth Plessner, poszukujący ahistorycznej „istoty” człowieczeństwa, swoistych „inwariantów” humanum.
W porównaniu z esencjalistami Böhme obniża tu niejako poprzeczkę
eksplanacyjną i, odwołując się do Bycia i czasu oraz do egzystencjalizmu
Jeana-Paula Sartre’a, twierdzi, że istota człowieka nie istnieje. W odróżnieniu jednak od egzystencjalistów zakłada, że ludzka tożsamość jest produktem nie tylko indywidualnym, lecz także historycznym, co możliwe jest do
uchwycenia w historycznych „modelach człowieka”. Za sztandarowy przykład takiego modelu uznaje Böhme tak zwanego człowieka homeryckiego,
o którym jego badacze, tacy jak Bruno Snell czy Hermann Schmitz zakładali,
że nie miał świadomości jedności cielesnej (stanowił konglomerat „wysepek
cielesności”), ani indywidualnego sprawstwa własnych czynów, kojarzonego
dopiero od czasów Platona z pojęciem „duszy”.24 Obraz człowieka, jaki wyłania się na tle założeń koncepcji technicyzacji Böhmego, to kolejny przykład
zjawiska, który Böhme określa „historyczną kompozycją humanów”, a więc
takich komponentów jak percepcja, myślenie, praca, wyobraźnia czy cielesność. Człowiek współczesny jako świadek technicyzacji jest nosicielem swoistej ich konstelacji. Ma określony stosunek do swego ciała, przyznaje taką
a nie inną rolę czynnikom obrazowo-wyobraźniowym, tak a nie inaczej dzieli
czas pomiędzy pracę i rekreację oraz kreuje swą tożsamość, kontroluje swe
zachowania, komunikuje się z otoczeniem społecznym itd. Nie ma racji Sartre zakładając, że tego typu konstelacje są wyłącznym rezultatem indywidualnych, swobodnych aktów ludzkich decyzji. Byłoby jednak również błędem
sądzić, że poza tym historycznym kostiumem człowieczeństwa można odkryć
jakąś konstelację „esencjalną”.
4. DIALEKTYKA I KRYTYKA TECHNICYZACJI

Zapewne najciekawszym aspektem filozofii techniki Böhmego jest zawarty w niej potencjał krytyczny, który może być jednak różnie rozumiany. Dopatrywałbym się tu trzech komplementarnych podejść, które łączy nadrzędna refleksja, że technicyzacja nie stanowi nieuchronnego procesu o charakterze liniowym, który współczesnemu człowiekowi coś jednocześnie oferuje
i bezpowrotnie zabiera, i na który nie można jednocześnie wpływać w wymiarze strategicznym. A nie jest tak, ponieważ: (a) ludzie mogą rozwijać
świadome reakcje krytyczno-obronne wobec tych cywilizacyjnych trendów,
—————————
23 G. Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przeł. P. Domański, Warszawa
1998.
24 Ibidem, s. 217–231.
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otwierając tym samym perspektywę „alternatyw” rozwojowych wobec inwazyjnej technicyzacji, które mogłyby neutralizować po części jej skutki;
(b) istnieją aktywizujące się niejako samoczynnie kulturowe (często partykularne) rezerwuary oporu wobec „imperialnych” ambicji techniki; (c) sama
technicyzacja jest procesem „dialektycznym”, zawiera w sobie elementy
„autonegacji”, co oznacza, że mogą pojawiać się na jej horyzoncie nieoczekiwane antropologiczne „kompensacje” inicjowanych przez nią przeobrażeń
ludzkiej tożsamości. Poniższe uwagi będą próbą zwięzłego z konieczności
rozwinięcia tych trzech wątków problemowych.

(a) Tradycja teorii krytycznej
Filozofię Gernota Böhmego łączą liczne związki i wpływy doktrynalne
z „Teorią krytyczną” Szkoły Frankfurckiej. Wiele lat współpracował z Jürgenem Habermasem w okresie aktywności kierowanego przezeń Instytutu im.
Maxa Plancka w Starnbergu, koncentrującego się na badaniu warunków
życia we współczesnym świecie naukowo-technicznym (1971–1982). To nie
filozofia Habermasa jednak, ale rozwijana przez Maxa Horkheimera, zwłaszcza zaś przez Teodora W. Adorna idea mimesis jako swoistej więzi poznawczo-emocjonalnej między podmiotem a podmiotem/przedmiotem oddziałała
na koncepcję „atmosfer” i estetykę natury Böhmego, poszukującego w doświadczeniu estetycznym „emocjonalnego zestrojenia się ludzkiej
subiektywności i atmosferycznych fluidów przyrody, […] otwierania się
podmiotu na »charaktery«, obiektywne jakości uczuciowe przyrodniczego
otoczenia”.25
Do dorobku „Teorii krytycznej” nawiązuje Böhme również w kontekście
swej filozofii techniki, odwołuje się tu jednak nie tyle do Dialektyki oświecenia Horkheimera i Adorna i zawartej w tym dziele koncepcji mimesis, ile do
klasycznego tekstu Horkheimera z 1937 roku pt. Teoria tradycyjna i teoria
krytyczna. W artykule Vom Interesse an vernünftigen Zuständen durchherrscht przypomina główne założenia filozoficzne tej neomarksistowskiej
pracy, nawiązującej do poglądów dojrzałego Marksa, autora Kapitału jako
Krytyki ekonomii politycznej. Zdaniem Böhmego Horkheimer idzie marksowskim tropem usiłując określić status „teorii krytycznej”, przenikniętej
„ideą racjonalnych stosunków międzyludzkich”, i z perspektywy tego uznawanego za możliwy do zrealizowania społecznego ideału poddającej surowej
krytyce kapitalizm jako system społeczny. Horkheimer przejmuje od Marksa
treść tego postulatu racjonalności, zawartego w kategorii „wolnego stowarzyszenia producentów” (zniesienie własności prywatnej) „przyswajających
w twórczych aktach pracy siły wytwórcze” (zniesienie tak zwanej alienacji
—————————
25 S. Czerniak, Gernota Böhmego antropologizacja estetyki, w: G. Böhme, Filozofia i estetyka…,
op. cit., wstęp, s. XIV.
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procesu pracy i produktu pracy).26 Inaczej mówiąc zatem, zrębem koncepcji
Marksa/Horkheimera była określona idea racjonalności społecznej. Nieracjonalne jest w ich ujęciu społeczeństwo poddające się żywiołom rynku
służącego pomnażaniu zysku prywatnych właścicieli środków produkcji.
Racjonalna jest taka całość społeczna, w której wolni producenci będą wedle
własnej woli planować procesy produkcyjne całkowicie podporządkowane
egalitarnemu zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb. Racjonalność ta ma
być zaś zawarta w samej obiektywnej strukturze tych ostatnich oraz w takimż obiektywnym ukierunkowaniu historycznych procesów emancypacyjnych (zniesienie alienacji pracy jawi się jako postulat o wydźwięku historiozoficznym). W tym miejscu swego wywodu Böhme stawia dwa ważne pytania:
— Czy w tej koncepcji zawarta jest również normatywna podstawa jakkolwiek pojętej krytyki techniki, możliwa do zaadaptowania przez rozwijaną
przezeń koncepcję technicyzacji i czyniącą z niej bezpośrednią kontynuację
projektu Horheimerowskiego z 1937 r.?
— Przyjmując zaś negatywną odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób należałoby „zrewitalizować” kategorialnie Teorię krytyczną, by mogła ona
sprostać intelektualnym zadaniom „krytycznej filozofii technicyzacji”?
Otóż Marks, a za nim Horkheimer w cytowanym tekście opierali się, jak
podkreśla Böhme, na założeniu, iż „rozwój techniki, a wraz z nią sił wytwórczych jest niejako zmienną niezależną rozwoju społecznego”, będącą realistyczną przesłanką „możliwości osiągnięcia przyszłego racjonalnego stanu
społeczeństwa”.27 Siły wytwórcze napędzane techniką są „antropologicznie
niewinne” – same nie prowadzą do alienacji, ta rodzi się dopiero w sferze
stosunków produkcji zorganizowanych wokół instytucji prywatnej własności. Podmiot rewolucji proletariackiej powinien „przechwycić społecznie”
ową „niewinną” technikę i zaprząc ją do swych emancypacyjnych celów.
Odpowiedź na pytanie pierwsze brzmi zatem: koncepcja teorii krytycznej
Horkheimera nie zawiera narzędzi pojęciowych, do których mogłaby się
odwołać zasadnie współczesna krytyczna filozofia technicyzacji.
Böhme staje tym samym przed zadaniem „rewitalizacji” Teorii krytycznej
w taki sposób, by mogła ona spełnić te poznawcze oczekiwania. Jego propozycje w tym względzie mają wszakże charakter wyłącznie postulatywny i nie
stanowią nawet w zarysie całościowego projektu krytycznej filozofii techniki.
Pojawiają się tu jednak pewne istotne założenia i propozycje cząstkowe:
— niemiecki filozof odrzuca utylitarystyczny model krytyki techniki,
wyważający „pozytywne” i „negatywne” strony postępu technicznego i koncentrujący się zwykle na bilansie jego tzw. skutków ubocznych. Taka utylita—————————
26 G. Böhme, Vom Interesse an vernünftigen Zuständen durchherrscht, w: Invasive…, op. cit.,
s. 260.
27 Ibidem, s. 262.
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rystyczna kalkulacja pomijać ma bowiem głębinowe antropologiczne konsekwencje technicyzacji, które nie są jedynie jej skutkami ubocznymi (jak
zanieczyszczenie środowiska), lecz wpisane są w samą jej strukturę;
— krytyka techniki nie powinna mieć jednocześnie charakteru „nostalgicznego” i w romantycznym duchu nawoływać do „powrotu do natury”
nieskalanej techniką;
— krytyczna filozofia technicyzacji musi zmierzać przede wszystkim do
opracowania modelu „racjonalności” techniki (techniki „racjonalnej”) mogącego stanowić normatywną miarę filozoficznej krytyki techniki inwazyjnej;
— zdaniem Böhmego teoria taka musiałaby wszakże przyjąć do wiadomości okoliczność, że jakikolwiek powrót do idei „racjonalności” w sensie „substancjalnym” czy „obiektywnym”, do której uciekali się Marks i Horkheimer,
zakładając na przykład, że mamy do czynienia z pewnym „historiozoficznym
procesem emancypacji pracy” – musiałby zakończyć się eksplanacyjnym
fiaskiem, chociażby w obliczu faktu, który stwierdza Habermas, że w świecie,
w którym pogrzebany został tzw. realny socjalizm, utopie odwołujące się do
kategorii „pracy” utraciły swą perswazyjną siłę i ideologiczną nośność.28 Owa
teoria racjonalności musiałaby również uwzględnić wielotorową krytykę tak
zwanego „rozumu subiektywnego”, którą rozwijali Horkheimer i Adorno
w Dialektyce oświecenia, czy też liczni postmodernistyczni teoretycy „słabego rozumu” (przykładem pensiero debole Gianniego Vattima). Wydaje się,
że Böhme opowiada się za koncepcją „pośrednią” między substancjalizmem
wczesnego Horkheimera i komunikacyjnym modelem racjonalności Habermasa, zawartym w jego koncepcji apriorycznych składników działań komunikacyjnych, którą uznaje za słabą w sensie Vattima (wchodząc w kolizję
w tym względzie z samowiedzą filozoficzną samego Habermasa), jak pisze
bowiem: „Słabe są wszelkie typy rozumu subiektywnego, które pomagają
wprawdzie człowiekowi porozumiewać się czy dochodzić do porozumienia,
ale nie daje się już z nich wyprowadzić żadnych żądań i nie mogą one stanowić zasadnej bazy krytyki.”29
— Böhme nawet szkicowo nie rozwija tego filozoficznego pomysłu. Z jednej strony stwierdza, że elementem tak rozumianej teorii mogłaby być kategoria „dyspozytywu” w podanym wyżej rozumieniu, pozwalająca wskazywać
na te konstelacje antropologiczne, które są eliminowane przez określone
innowacje techniczne. Z drugiej strony zakłada, że w debatach współczesnych pojawiają się pojęcia takie jak „technika przymierza z naturą”
(Allianztechnik) czy „technologia ekologiczna”, które mogłyby jego zdaniem
stać się elementem kategorialnego instrumentarium krytycznej teorii racjonalności techniki.30 Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy można wyjść
w ten sposób poza ograniczenia nakładane na tę dyskusję przez postsub—————————
J. Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt/M. 1987, s. 146.
G. Böhme, Vom Interesse…, op. cit., 268.
30 Ibidem, s. 272.
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stancjalistyczne pojęcie „słabego rozumu” i jak można by wytyczyć jej przebieg całkowicie abstrahując od dyskursu utylitarystycznego.

(b) Kulturowe hamulce technicyzacji
Mamy tu do czynienia z odmienną strategią argumentacyjną. O ile poprzednio Böhme wychodził z założenia, że to zrewitalizowana we właściwy
sposób Teoria krytyczna powinna aspirować do roli intelektualnego oręża
w społeczno-prawnej batalii przeciwko antropologicznym „wypaczeniom”
techniki, o tyle opcja „kulturowa” zakłada, że sama tradycja kulturowa może
zawierać w sobie niejako „naturalny” potencjał oporu przeciwko technicyzacji.
Böhme przywołuje dla potrzeb swej filozofii techniki popularną w tradycji
filozofii niemieckiej dychotomię „kultury” i „cywilizacji”, zakładając że
można mówić współcześnie o globalizacji w wymiarze cywilizacji naukowotechnicznej, która wchodzi częstokroć w konfrontację z lokalnymi tradycjami kulturowymi. Kultury partykularne zawierają toposy, które nabierają
charakteru bastionów obronnych przeciwko globalnym uroszczeniom technicyzacji. W odniesieniu do kultury europejskiej, o źródłach zarazem greckich i judeochrześcijańskich, Böhme wymienia cztery toposy tego rodzaju:
topos „natury”, „stworzenia” (w sensie biblijnym), „subiektywności” jako
„indywidualności” w znaczeniu, jaki nadał pierwotnie tym pojęciom romantyzm, wreszcie zaś „historyczności”, której poczucie okrzepło w Europie
w drugiej połowie dziewiętnastego wieku.31
Jeśli naturę rozumieć w antycznym sensie, jako to, co „jest dane samo
z siebie” i nie stanowi rezultatu ludzkich działań, to uznanie jej za niezbywalną wartość kulturową zaowocowało postawami nieufności wobec technicyzacji w takich obszarach jak medycyna (powrót do „naturalnego porodu”,
kariera homeopatii), pedagogika (szkoły freinetowskie, montessoriańskie,
steinerowskie/waldorfskie), rolnictwo (żywność ekologiczna) czy sztuka
(pojawienie się stylu land art).
Biblijne pojęcie „stworzenia”, kojarzone teologicznie z „prawem natury”
nadanym jej przez Stwórcę, ukierunkowuje krytykę skutków technicyzacji
zwłaszcza na takich obszarach jak medycyna (sprzeciw Kościoła katolickiego
wobec inżynierii genetycznej). Böhme kojarzy ów topos również ze zmieniającym się współcześnie stosunkiem do zwierząt, który w coraz większym
stopniu zaczyna określać prawodawstwo ochrony ich „godnościowego” statusu.
Topos subiektywności/indywidualności, który wraz z romantyzmem
obdarzył jednostki w kulturze Zachodu nieznanym jej dotąd dobrodziej—————————
31 G. Böhme, Kulturelle Ressourcen zur Bewältigung der Technik, w: idem, Invasive…, op. cit.,
s. 299–306.
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stwem „małżeństw z miłości”, staje się punktem wyjścia oporu wobec technicyzacji tam, gdzie wartość ludzkiej „niepowtarzalności” zostaje choćby
potencjalnie naruszona przez postępy medycyny (klonowanie zarodków,
badania DNA kulminujące w naruszającej ludzką godność biurokratycznej
idei „genetycznego odcisku palca”, przydatnego w służbie zdrowia lub na
rynku pracy) czy elektronicznych technik gromadzenia informacji, naruszających ludzką prywatność.
Rozwinięte w kulturze Zachodu poczucie ciągłości tradycji i potrzeby
ochrony własnej historyczności zaowocowało wreszcie oporem przed zakusami technicyzacji w sferze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
(ochrona zabytków historycznych, parki narodowe, ochrona krajobrazu
w znaczeniu przyrodniczym i kulturowym).
We wszystkich tych dziedzinach, zauważa Böhme, pojawia się prawodawstwo, które utrudnia bezrefleksyjną aplikację wynalazków technicznych
w sferze życia społecznego. Prawo zakazuje klonowania, barbarzyńskich
technicznych metod chowu i uboju zwierząt etc., a jednocześnie daje ludziom możliwość wyboru w takich sferach jak szkolnictwo czy gospodarka
przestrzenna. Böhme pisze tu o kulturowym „kanalizowaniu” postępu technicznego poprzez cały system gwarancji prawnych i procedur uzyskiwania
zgody na taki czy inny praktyczny użytek dostępnych potencjalnie technologii.32
Doceniając obecność tych toposów, stanowiących łącznie swoisty kulturowy rezerwuar oporu wobec technicyzacji w kulturze Zachodu, Böhme dość
pesymistycznie ocenia ich trwałość i wspomina o ich postępującej „erozji”.
Dokonuje się ona jego zdaniem we wszystkich czterech wspomnianych
obszarach. Pojęcie „natury jako takiej” rozmywa się, ponieważ sama natura
w coraz większym stopniu staje się rezultatem ingerencji technicznych i empiryczne tropy „naturalności w stanie czystym” zacierają się. To, co naturalne i co sztuczne wchodzą ze sobą w liczne związki symbiotyczne, a topos
natury „traci swą moc normatywną”.33 Podobnie topos stworzenia delegitymizuje się coraz częściej nie tylko w obliczu procesów sekularyzacyjnych,
lecz także w wymiarze teologicznym (nawiązujące do Teilharda de Chardin
i Alfreda N. Whiteheada stanowiska panteistyczne w teologii katolickiej
i protestanckiej, nasuwające wątpliwość, jak rozumieć ontyczno-etyczny
status „stworzenia” w relacji do „samokreującego się Boga”). Indywidualność z kolei destruuje sama siebie w internetowym gąszczu sieci społecznych
– jak pisze bowiem Böhme: „Życie w Internecie staje się dla wielu ludzi
częścią ich realnego życia, co prowadzi wszakże do zjawisk rozszczepienia
tożsamości, której jedność przestaje być dla indywiduów kulturowym wymogiem.”34 Last but not least, także historyczność ma wedle niego tracić
—————————
Ibidem, s. 306.
Ibidem, s. 308.
34 Ibidem, s. 309.
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swój splendor takiego obcowania z tradycją, które polega jednocześnie na
zachowywaniu i zapominaniu, chronieniu przed niepotrzebną zagładą
w tyglu cywilizacyjnych przemian i selekcji tego, co wymaga spisania na historyczne straty. Trudno bowiem nie zgodzić się z diagnozą, że „elektroniczne nośniki danych wykazują tendencję do tego, by prezentować wszystko
w wymiarze teraźniejszości w sposób niezróżnicowany i niemożliwy do ostatecznego wymazania (verlustlos) – czy to w sensie pozytywnym czy negatywnym, techniczne możliwości obcowania z danymi tekstami, obrazami
odbierają przeszłości wagę, niejako jej inercję, a tym samym potencjał oporu, który mogłaby przeciwstawić technicznym innowacjom współczesności”.35
Swe rozważania w rekonstruowanym tu artykule Zasoby kulturowe
w służbie poskramiania(Bewältigung) techniki kończy Böhme konkluzją, że
rozpoznanie krytycznego kulturowego potencjału oporu wobec technicyzacji
samo ma charakter kulturowy, ponieważ opisywane toposy powstały w kulturowej tradycji Zachodu i przenoszenie ich na inne doświadczenia kulturowe byłoby oczywistym błędem metodologicznym. Kultura japońska czy chińska wykazuje własne „mechanizmy obronne” w konfrontacji z technicyzacją.
Böhme rejestruje tu interesująco krytyczne postawy wobec transplantacji,
które w Japonii czynią ją procedurą medyczną nader rzadko stosowaną,
„ponieważ nie akceptuje się tu definicji śmierci mózgowej, a umieranie pojmuje jako stopniowy powrót chi (siły życia) do ziemi”,36 w kulturze konfucjańskiej zaś transplantację odrzuca się dlatego, że „człowiek jest zobowiązany do tego, by zwrócić przodkom swe ciało w nienaruszonym stanie”.37
Warto jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że Böhme traktuje kulturowe
toposy Dalekiego Wschodu z podobną co poprzednio ostrożnością – ich wartość praktyczna jest dlań hipotetyczna i wymagałaby stałego empirycznego
monitoringu, a historyczna trwałość stanowi kwestię nad wyraz dyskusyjną.

(c) Dialektyka technicyzacji
Paradoksalna konkluzja referowanych powyżej rozważań Böhmego
sprowadzałaby się do twierdzenia, że największe szanse przeciwdziałania
inwazyjnej technicyzacji tkwią w niej samej, czy też ściślej rzecz biorąc,
w dialektyce jej procesów rozwojowych. O ile bowiem krytyczna teoria techniki na gruncie zrewitalizowanej Teorii krytycznej Frankfurtczyków leży
jeszcze w pojęciowych powijakach, a kulturowe źródła oporu wobec technicyzacji wysychają, o tyle sama technicyzacja generować ma zjawiska kompensacyjne, które neutralizują jej negatywne antropologiczne skutki. Myśl tę
—————————
Ibidem, s. 310.
Ibidem, s. 311.
37 Ibidem, s. 312.
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rozwija Böhme w końcowych akapitach cytowanego już przez nas wielokrotnie tekstu Cywilizacja naukowo- techniczna.38
Czyni to w tym kontekście rozważań, w którym polemizuje z Habermasem jako autorem koncepcji „kolonizacji świata życia” przez uroszczenia
systemowe w kontekście rynku (medium pieniądza) i w wymiarze władzy
politycznej. Böhme zarzuca Habermasowi, że pomija w swym modelu pojęciowym obecność i rolę technicyzacji. Dowodzi, że w świecie współczesnym
technostruktury czy też sieci informatyczne (medium informacji) „zastępują
późnonowoczesne media pieniądza i władzy”.39 Społeczeństwo jako całość
integrowane jest współcześnie głównie przez sieci telekomunikacyjne i informatyczne. Habermasowska integracja społeczna w medium mowy i relacji typu face to face w świecie przeżywanym może mieć w tym ujęciu charakter wyłącznie lokalny i w gruncie rzeczy – „pozaspołeczny”. Jak zauważa
Böhme:
W dotychczasowych formacjach społecznych jednostkę integrowały ze społeczeństwem przede wszystkim dwa czynniki: własność i praca. Dziś zaznacza
się to, że jednostka staje się społeczna poprzez przyłączenie czy kod, tzn. przez
klucz, który umożliwia jej dostęp do sieci społecznych. Nie znaczy to, że ktoś,
kto nie dysponuje potrzebnymi przyłączeniami czy kartami płatniczymi, […]
kto nie ma telefonu w Stanach Zjednoczonych […] w ogóle nie istnieje, ale nie
istnieje społecznie.40

To na tym obszarze właśnie Böhme dostrzega symptomy wspomnianych
procesów dialektycznych. Fenomen „odspołecznienia” można uznać bowiem
wedle niego za pewnego rodzaju antropologiczną „szansę”. Z jednej strony
mamy wprawdzie do czynienia z „przygnębiającymi perspektywami”41 integracji w medium technostruktur i kodów, z drugiej jednak z autonomizacją
tego, co niezintegrowane. A więc Marks nie miał racji – emancypacja nie
dokonuje się poprzez „wyzwolenie pracy” w całościowym procesie jej uspołecznienia, lecz poprzez technologiczne procesy „wyzwolenia od pracy”
i rozrastanie się indywidualistycznego sektora „czasu wolnego”. Podobnie
„okoliczność, że ludzkie ciało staje się w cywilizacji technicznej nieistotne,
zawiera zarazem możliwość ponownego odkrycia ludzkiego ciała przeżywanego”.42 Jak uogólnia tę myśl Böhme, cywilizacja naukowo-techniczna ma
janusowe oblicze: integrując, jednocześnie wyzwala, „puszcza samopas”.43
Otwierają się w rezultacie nowe nisze kulturowe, w których człowiek zaczyna
kultywować owe wyłaniające się jako produkt uboczny technicyzacji nowe
—————————
Por. s. 414–419 w niniejszym tomie.
Ibidem, s. 415.
40 Ibidem, s. 415–416.
41 Ibidem, s. 416.
42 Ibidem, s. 418.
43 Ibidem.
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doświadczenia wolności, „pola swobodnej aktywności, fantazji i ruchu”.44
Böhme kładzie nacisk na tę dialektyczną dwuaspektowość technicyzacji,
odcinając się od jej jawnych przeciwników spod socjologicznego szyldu
„kontrkultur”. Cywilizacja techniczna jawi się bowiem jako proces historycznie nieuchronny i nie da się go na drodze kontrkulturowych rewolt (amisze,
hippisi) zatrzymać, sam ów proces ma jednak dla uważnego obserwatora
charakter emancypacyjny w wymiarze ludzkiej prywatności tego, co „odspołecznione”. W konkluzji Böhme definiuje zatem cywilizację techniczną jako
„rozdzielenie działań racjonalnych ze względu na cel od spełniania życia
(Lebensvollzug)”, a technicyzacja „nie powoduje” jego zdaniem „ani postępu, ani regresu, lecz zmianę”.45
5. ZAKOŃCZENIE. KILKA ZNAKÓW ZAPYTANIA

Jakakolwiek próba całościowej polemiki z koncepcją Böhmego wymagałaby napisania kolejnego artykułu. W tym miejscu zatem, na zakończenie
tych rozważań, chciałbym odnieść się jedynie do niektórych znaków zapytania i wątpliwości, jakie nasuwa końcowy fragment naszych analiz, poświęcony trzem wymiarom krytycznej filozofii techniki:
— wymiary te nie zostały poddane przez Böhmego próbie wzajemnego
uspójnienia. Można zapytać na przykład, jak legitymizować potrzebę budowania krytycznej filozofii techniki, skoro jednocześnie, w innym kontekście,
zakłada się, że technicyzacja nie powoduje „regresu”, ale jedynie „zmianę”?
Na jakiej podstawie mamy krytykować coś, czego moralną ocenę w kategoriach dobra i zła neutralizujemy lub bierzemy w nawias?;
— idea krytycznej teorii techniki zakłada w duchu neomarksistowskim
„wnoszenie” teorii do praktyki, przeobrażanie świata w duchu pewnej teorii,
tymczasem z opisu janusowego oblicza technicyzacji można wysnuć tezę, że
to sam proces technicyzacji jako pewna praktyka cywilizacyjna wytwarza
swe warunki brzegowe i „horyzonty nowości”, a teoria/filozofia mają tu charakter wyłącznie deskryptywny, taki jak w krytykowanej przez Horkheimera
„teorii tradycyjnej”;
— jak powiązać ze sobą „stare” zasoby kulturowe, których antycywilizacyjna siła oporu wygasa, z „nowymi kulturami” powstałymi wokół fenomenów „odspołecznienia”?;
— czy krytyczna filozofia technicyzacji, która miałaby powstać w ramach
zrewitalizowanej Teorii krytycznej może się obejść bez jakichkolwiek nawiązań do „esencjalistycznych” formuł rozumu, obecnych także w dziedzictwie
kulturowym (vide koncepcje prawnonaturalne)? Jak już bowiem zaznaczyliśmy, znalezienie „trzeciej drogi” pomiędzy esencjalizmem a koncepcją
—————————
44
45

Ibidem, s. 419.
Ibidem.
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„słabego rozumu” może być nader trudne. Zdaje sobie z tego zapewne sprawę Habermas, który w swych późnych pracach z filozofii religii wykracza
poza metodologiczną perspektywę własnej teorii działań komunikacyjnych
i zapożycza się w kantyzmie z jego „twardymi” formułami transcendentalistycznymi (pisze na przykład o esencjalnej „etyce gatunku ludzkiego”).46

GERNOT BÖHME’S PHILOSOPHY OF TECHNICS
ABSTRACT

The article reconstructs the main threads of Gernot Böhme’s philosophy of technology. In his writings on the subject in the volume Invasive Technification: Critical
Essays in the Philosophy of Technology (2008) Böhme abandons his earlier “finalisation of science” theory (which the author expounds in detail in the first part of the
article) and situates philosophy of technology between philosophical anthropology
and social philosophy. In this context, he reflects on the effects of technification for
the identity of contemporary humans and changing social integration models (the
social role of IT networks and technostructures). Böhme’s position is par excellence
critical. Referring to the philosophical traditions of the Frankfurt School, he argues
against the social philosophy of Jürgen Habermas and asks about the criteria which
determine the “rationality” of technology. Böhme also reviews the cultural sources of
resistance to “invasive technification”, not only in Western, but also in Far Eastern
cultures. Finally, he discusses those anthropological horizons of technological progress which he considers to be ethically neutral and capable of opening new areas of
self-knowledge and expression to humankind. The author closes his paper with a set
of questions which in his opinion point to some still open issues in Böhme’s philosophy of technology.
Keywords: philosophy of science models, philosophy of technology, technification, philosophical anthropology, critical theory, rationality of technology, cultural
brakes on technification, dialectic of technification.

—————————
46 Por. S. Czerniak, Lorenz, Plessner, Habermas. Dylematy antropologiczne filozofii współczesnej, Toruń 2002, s. 298–300.
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PODMIOTOWOŚĆ WEDŁUG KANTA
STRESZCZENIE

Rekonstruuję Kantowską podmiotowość transcendentalną i empiryczną w dziedzinie poznania na podstawie tekstu Krytyki czystego rozumu i na podstawie analiz
prowadzonych przez badaczy Kanta w ostatnich trzydziestu latach. Celem tej rekonstrukcji jest rozpatrzenie, jak i czy w ogóle Kantowskie pojęcie podmiotu może być
zastosowane w obecnie prowadzonych dociekaniach tyczących się poznania. W analizie wykazuje się nieredukowalną wielość interpretacji każdego ważnego aspektu tej
podmiotowości. Wskazuje się też niepokojące cechy Kantowskiej konstrukcji podmiotowości, które czynią wątpliwą jej przydatność do obecnie tworzonych ujęć poznania.
Słowa kluczowe: Kantowska podmiotowość, poznanie, interpretacje Kantowskiej podmiotowości: Johna Niemeyera Findlaya, Davida Carra, Siyavesa Azeriego,
Andrew Brooka.

WPROWADZENIE

Jak twierdzi większość interpretatorów, w Krytyce czystego rozumu
w centrum rozważań znajduje się podmiot. Immanuel Kant ukazuje tu i bada ludzkie władze poznawcze i pokazuje, „jak jest możliwa” wiedza tworzona
w aktywności fundowanej przez te władze.2 Tak ujęta Krytyka czystego rozumu jest poświęcona rozbiorowi poznania i stanowi specyficzną wykładnię
rozumienia epistemicznych fundamentów wiedzy. Kant poszukuje ich we
władzach podmiotu. Poznanie jest w jego koncepcji wynikiem aktywności
realizowanej poprzez wykorzystanie władz poznawczych, mianowicie wynikiem konstytuowania przedmiotów poznania poprzez organizowanie danych
zmysłowych przy użyciu form apriorycznych (czystej naoczności i czystego
myślenia).
—————————
Adres Autorki: mczarnoc@ifispan.waw.pl, IFiS PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
R. Zuckert, Review of: Kant and the Subject of Critique: On the Regulative Role of the Psychological Idea by Avery Goldman. (Indiana University Press 2012.) “Notre Dame Philosophical
Reviews”, 2013.
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We „Wstępie” do Krytyki czystego rozumu Kant pisze o naszych zmysłach, o działaniach „naszego intelektu [polegających na] porównywaniu
z sobą przedstawień, łączeniu ich lub rozdzielaniu i przerabianiu w ten sposób surowego materiału wrażeń zmysłowych”.3 Ustala też, że w poznaniu
konieczna jest apercepcja. Zapowiada, acz nie wprost, konstytucję podmiotu
jako jedności transcendentalnej apercepcji. Podmiot transcendentalny nie
jest przy tym jedynie podmiotem poznania, przenosi się go także do innych
sfer, w tym do sfery działań praktycznych.
W nauce Kanta o poznaniu władze poznawcze i podmiotowe źródła poznania stanowią pierwotną bazę rozważań. Twierdzenie o ich partycypowaniu w poznaniu pojawia się w wyjściowych aksjomatach, natomiast samo
istnienie podmiotu i jego rola w poznaniu jest faktem inferencyjnym – wyprowadzanym z faktu możliwości wiedzy. Teza o możliwości wiedzy inicjuje
badania prowadzone w Krytyce czystego rozumu. Faktu istnienia podmiotu
wyprowadza się nie z faktu istnienia władz poznawczych, lecz z faktu możliwości wiedzy; a więc – można przyjąć – z faktu efektywnego stosowania
tychże władz.
W tym tekście analizuję wybrane najnowsze rekonstrukcje Kantowskiego
pojęcia podmiotu oraz, w mniejszym stopniu, wczytuję się w sam tekst Krytyki czystego rozumu. Wiadomo, że najnowsza literatura poświęcona analizom dzieł Kanta jest olbrzymia i dynamicznie przyrasta. Nie sposób jej całej
ogarnąć, nawet w monografiach; każda nowa rekonstrukcja poszczególnych
problemów pierwszej Krytyki dyskutuje na ogół tylko z wybranymi zastanymi interpretacjami. Tak też jest i w tym tekście. Ze względu na swą
niewielką objętość nie pretenduje on w żadnym razie do ogarnięcia całej
dostępnej literatury, choćby tylko w jednym języku, tu w angielskim.
Przedstawiany poniżej wgląd w Kantowski podmiot transcendentalny
(a przy tym i empiryczny; nie da się bowiem rozpatrywać pierwszego ignorując drugi) ma na celu ustalenie, czy i co Kantowska podmiotowość może
wnieść do aktualnie toczących się rozważań o poznaniu. Innymi słowy, rozważam, czy w konstrukcji Kantowskiego podmiotu zawarty jest potencjał
pozwalający recypować ją ze względu na obecne rozważania nad poznaniem.
Notabene ta kwestia jest dziś dosyć często podnoszona – i jako pytanie ważne dla przyszłych konstrukcji czerpiących z nauki Kanta, i w trybie stwierdzania faktu (jakoby) dokonywanego.4
CZYM JEST PODMIOT TRANSCENDENTALNY?

Współczesna literatura przedmiotu oferuje różne interpretacje, jakiego
ontycznego typu jest Kantowski podmiot transcendentalny – w grę wchodzą
rozmaite koncepcje, od rzeczy samej w sobie, poprzez istotę człowieka zuni—————————
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1986, B1.
Jedną z polskich rozpraw jest tekst Stanisława Judyckiego Kantowska teoria umysłu, „Roczniki
Filozoficzne”, 45, 1997.
3
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wersalizowanego, obiekt językowy (opis), model, obiekt logiczny, do fikcji.
W kwestii ontycznego statusu podmiotu transcendentalnego rozbieżności są
wyraźne, a osiągnięcie jednomyślności – mało prawdopodobne. Rozstrzygnięcie tej kwestii pośrednio przyczyniłoby się do ustalenia, czy i w jakim
stopniu podmiot transcendentalny jest teoretyczną konstrukcją zdającą
sprawę z tego, jak poznaje człowiek.
Rekonstrukcje Kantowskiego podmiotu transcendentalnego są ze sobą
zgodne w dwóch punktach: podmiot ten jest koniecznym warunkiem wiedzy
oraz jest on konstytuowany poprzez transcendentalną apercepcję. Te dwa
bazowe inwarianty pokazują, że konstrukcja podmiotu transcendentalnego
w Krytyce czystego rozumu nie jest uteoretyzowaniem wprost dosyć powszechnych przeświadczeń metaepistemologicznych głoszących, że podmiot
jest tym, kto przeprowadza wszystkie procesy poznawcze, czyli jest wytwórcą
wiedzy, odpowiedzialnym za całość poznawania. Podmiot transcendentalny
nie jest też posiadaczem i dysponentem wszystkich podmiotowych źródeł
poznania wskazywanych przez Kanta (zmysłowości, wyobraźni, apercepcji
i intelektu), lecz jest identyfikowany jako jedynie jedność apercepcji.
Istnienia podmiotu transcendentalnego Kant nie zakłada jako pierwotnej
tezy swego systemu, lecz ją wywodzi. W roli wyjściowych przesłanek tego
systemu postuluje natomiast podmiotowe źródła poznania, w tym transcendentalną apercepcję, konstytutywną dla transcendentalnej podmiotowości,
oraz apercepcję empiryczną, przynależną podmiotowi empirycznemu.
W niektórych interpretacjach (między innymi Johna Niemeyera Findlay5
a) utrzymuje się, że istnienie podmiotu transcendentalnego jest zakładane
w akcie wiary. To twierdzenie jest dyskusyjne. Kant wyprowadza istnienie
tego podmiotu z faktu, niewątpliwego w jego koncepcji, unifikowania (syntetyzowania) materiału wrażeniowego w wiedzę. Wywodzi w związku z tym, iż
warunkiem koniecznym unifikowania jest apercepcja. Jest ona według
Kanta koniecznym i zasadniczym warunkiem wiedzy, jako że odgrywa dwie
powiązane ze sobą role – w apercepcji rozpoznaje się wrażenia jako przynależne jednemu Ja, i apercepcja towarzyszy reprezentowaniu materiału wrażeniowego.
Chociaż Kant wprowadza podmiot transcendentalny poprzez wywód
oparty na rozumowaniu redukcyjnym, powszechnie stosowanym, także
w nauce, niektórzy badacze utrzymują, że ten wywód jest niewystarczający
(na przykład Siyaves Azeri,6 a także Findlay).
Główna teza określająca Kantowski podmiot transcendentalny głosi, że
jest on koniecznym warunkiem poznania. W interpretacjach transcendentalny podmiot utożsamia się z transcendentalną jednością apercepcji
—————————
5 J. N. Findlay, Kant and the Transcendental Object. A Hermeneutic Study, Clarendon Press,
Oxford 1981.
6 S. Azeri, Transcendental Subject vs. Empirical Self: On Kant’s Account of Subjectivity, “Filozofia”, tom 65, Nr 3, 2010, s. 269–283. .
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i twierdzi się, że warunkuje on według Kanta konieczną ciągłość i jedność
doświadczenia. Podmiot, Ja myślące, jest ową transcendentalną, czyli czystą,
pierwotną apercepcją. Mówi się także o syntetycznej czystej jedności apercepcji. Te elementy rozumienia podmiotu transcendentalnego podzielają
wszyscy badacze Kanta. Wczytanie się w Krytykę czystego rozumu nie daje
jednoznaczności, i nie ma jej również w rozważaniach badaczy, co do tego,
czy chodzi o jedność samoświadomości, czy też o samoświadomość, czy w
końcu o świadomość. Jako świadomość interpretuje apercepcję Ernst Cassirer. Pisze on: „[…] consciousness is, indeed, that which alone makes all
representations to be thoughts, and in it, therefore, as the transcendental
subject, all our perceptions must be found.”7 Według Cassirera ta świadomość ma charakter logiczny. Zatem przyjmując standardowy sens terminu
„logiczność”, można wyprowadzić wniosek, że świadomość nie jest przynależna człowiekowi poznającemu, nie jest też abstrakcją ani uteoretyzowaniem innego typu ludzkiej subiektywnej świadomości. Ta konkluzja nie jest
jednak pewna. Cassirerowi może chodzić o to, że świadomość w obszarze
poznawczym podlega sztywnym procedurom, ujmowanym przez logikę;
świadomość jest uniwersalnym korelatem świadomości indywidualnych.8
Cassirer utożsamia przy tym samoświadomość ze świadomością, opierając
się prawdopodobnie na założeniu (dosyć często wysuwanym, nie tylko
w odniesieniu do twórczości Kanta), że podmiot ustosunkowuje się do swych
własnych stanów traktując je jako obiekty nie będące elementami Ja, a będące tylko wytworami Ja; Ja dystansuje się od nich jako odrębnych od niego
samego, czyli obiektywizuje je. Notabene tak postuluje Heinrich Rickert
w konstrukcji podmiotu epistemologicznego. Podobnie myśli Cassirer –
traktuje wytwory świadomości jako autonomiczne, nie będące elementami
Ja. Utożsamienie samoświadomości ze świadomością leżało, jak twierdzi
między innymi Heiner Hastedt, w intencji Kanta.9 To rozwiązywałoby problem niejednoznaczności. Należy przy tym odnotować, iż Carr zwraca uwagę, że Kant przez apercepcję rozumie transcendentalną jedność świadomości
(B 131, B 132), a następnie rozumie przez nią samoświadomość.10 Te rozmaite interpretacje sugerują, że problem, czym jest apercepcja i jak się ona ma
do swej jedności, nie jest rozstrzygnięty definitywnie. Należałoby jeszcze
precyzyjniej rozwikłać, dlaczego Kant, a za nim większość jego badaczy, mówi i o świadomości, i o samoświadomości, i czy to rozdwojenie pojęć, które
—————————
7 E. Cassirer, Kant’s Life and Thought, przeł. J. Haden, Yale University Press, New Haven 1981,
s. 200. (Jest to przekład Kants Leben und Lehre, 1918.)
8 Może się tu kryć założenie mówiące, że każda indywidualna świadomość zawiera aspekt subiektywny, swoisty dla swego personalnego Ja, oraz aspekt uniwersalny (wiedzę i procedury obiektywne,
czyli intersubiektywnie obowiązujące). I tylko ten drugi aspekt jest konstytutywny dla świadomości
transcedentalnej.
9
H. Hastedt, „Świadomość”, w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens,
H. Schnädelbach, przeł. K. Krzemieniowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
10 D. Carr, The Paradox of Subjectivity: The Self in the Transcendental Tradition, Oxford University Press, Oxford–New York 1999, s. 36.
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mają być identyczne, ma charakter rzeczowy. Czy dyktowane jest względami
stylistycznymi (raczej należy wątpić), czy może u jego podłoża leży Kanta
rozwój, a więc i zmiany myślenia o poznaniu w toku pisania Krytyki czystego rozumu?
Badacze twórczości Kanta są zgodni w tym, że dla Kanta wiedza wymaga
apriorycznej subiektywnej jedności, to jest jednego świadomego i samoświadomego Ja, do którego należy wiele reprezentacji.11 Tak przedstawiają
rzecz między innymi Carr i Cassirer: podstawową aktywnością podmiotu
transcendentalnego jest wiązanie różnorodności reprezentacji. Ja zawsze
towarzyszy reprezentacjom, jest koniecznym warunkiem unifikacji wrażeń.
Jest ono transcendentalnym podłożem jedności transcendentalnej apercepcji lub jest takąż apercepcją (Ja jest reprezentowane w samoświadomości).12
Inaczej: jest tym Ja, co do którego jestem świadomy. Samoświadomość jest
związana z życiem duchowym, nie biologicznym, nie empirycznym. Carr
zwraca uwagę, że transcendentalna świadomość Ja to nic ponad czyste, nie
związane ze zmysłowością odczucie (feeling) istnienia bez-pojęciowego lub
przed-pojęciowego.13 Konstatacje Carra, wykluczające zmysłowość ze świadomości budzą wątpliwości, gdyż według Kanta obiekty unifikacji właściwe
transcendentalnej apercepcji (w odróżnieniu od takiejż apercepcji?), czyli
wrażenia, mają naturę zmysłową. Podstawy przedstawionej interpretacji
łatwo odnaleźć w różnych fragmentach Krytyki czystego rozumu, między
innymi w takim:
Musi się […] dać znaleźć transcendentalne podłoże jedności świadomości
w syntezie różnorodności wszelkich naszych danych naocznych (…). Bez tej
podstawy byłoby niemożliwe pomyśleć jakiś przedmiot przynależący do naszych danych naocznych; nie jest on bowiem niczym więcej jak tym czymś,
czego pojęcie wyraża taką konieczność syntezy.14

W literaturze poświęconej zgłębianiu tekstu Krytyki czystego rozumu nie
jest rozstrzygnięte, czy zasadniczym warunkiem wiedzy jest to, że jesteśmy
świadomi siebie w szczególny sposób, czy zatem samoświadomość przysługuje Ja, czy też podmiot transcendentalny jest z apercepcją identyczny. Jeszcze inaczej: czy Ja funduje apercepcję, czy jest wyłącznie taką apercepcją.
Niektórzy badacze uważają, że Kanta ekspozycja nie oferuje tu jednoznaczności. Jednak większość badaczy precyzuje stanowisko w tej kwestii na jeden
z dwóch sposobów. Według jednej z hipotez podmiot transcendentalny jest
substratem apercepcji, nieidentycznym z nią: jest Ja samoświadome, ale nie
jest ono identyczne z samoświadomością. Jest tym Ja, które jest sobie dostępne w samoświadomości jako zjawisko. Apercepcja jest jedynie atrybu—————————
Ibidem., s. 41.
Ibidem, s. 50.
13 Ibidem, s. 51n.
14 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, op. cit., A 106.
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tem (jedynym) Ja, i to Ja jest podmiotem transcendentalnym. Utożsamienie
podmiotu z substratem, któremu przysługuje apercepcja, jest narażone na
zarzut metafizyczności. Według drugiej hipotezy podmiot jest tożsamy
z czystą, inaczej: transcendentalną apercepcją, samoświadomością niczemu
nie przysługującą. Nie ma substratu ją fundującego. Pozornie ta interpretacja nie zawiera tez metafizycznych, gdyż nie powołuje metafizycznego pojęcia substratu. Jednak samoistna apercepcja, nieufundowana w żadnym substracie jest również wskazaniem metafizycznym. Można mianowicie tezę
o istnieniu apercepcji rozumieć metafizycznie tak oto: istnieje samoświadomość będąca obiektem samoistniejącym, nieufundowanym w Ja, zawieszonym w ontycznej próżni. Takie pojmowanie apercepcji jest możliwe, gdy
przyjąć metafizykę – zrywającą z Arystotelesowską, najbliższą myśleniu
zdroworozsądkowemu – w której najniższym piętrem metafizycznym są
stany lub akty. Widać tu rzecz banalną, że pragnąc wypowiedzieć jakąkolwiek tezę o podmiocie czy o jakimkolwiek innym obiekcie, trudno od metafizyki uciec.
To, jak się przejawia świadomość siebie sobie, Kant rozstrzyga zrywając
z rozwiązaniem Kartezjańskim. Kant odrzuca pogląd Kartezjusza, iż podmiot
jest sobie dostępny w introspekcji, która jest sposobem poznania przez Ja
siebie samego. Kant wyróżnia — jak to przedstawia Erich Adickes – cztery
sposoby, w jakie Ja może być świadome siebie. Po pierwsze, podmiot może
sam uświadamiać sobie siebie w czysto logiczny sposób: zakłada sam siebie
zawsze wtedy, gdy konstytuuje przedmiot. Notabene można podejrzewać, iż
Adickes posługuje się niestandardowym obecnie pojęciem logiczności. Po
drugie, uświadamia sobie siebie formalnie jako źródło syntez. Po trzecie, jest
świadomy siebie jako ustanawiający (od setzen) treści doświadczeń i jako
unifikujący te treści w obiekty doświadczenia. Po czwarte w końcu, jest
świadomy siebie jako ustanawiający cały zorganizowany świat empiryczny.15
Zatem najważniejszą charakterystyką i racją obecności (choć skrytej, niepredykatywnej, o zasadniczo niepoznawalnych własnościach) podmiotu
transcendentalnego jest fakt, iż jest on koniecznym konstytutywnym warunkiem możliwości doświadczenia. Niektórzy badacze Kantowskiego dzieła
mówią o przed-warunku, co ma swą podstawę w tekście Kanta: „Musi istnieć
warunek poprzedzający wszelkie doświadczenie i je samo umożliwiający,
który takiemu transcendentalnemu założeniu czyni zadość” (A 107). Wywodzi się, że podmiot transcendentalny jest warunkiem logicznym (na przykład
Cassirer), a nie jest rzeczą samą w sobie, ani fenomenem. Azeri stwierdza, że
jest on jedynie pseudo-obiektem, gdyż obiektem tylko językowym. Kłóci się
to notabene z Azeriego interpretacją (rozpatrywaną poniżej) tego podmiotu
jako esencją zuniwersalizowanego człowieczeństwa. Według Carra podmiot
transcendentalny jest jednym z dwóch opisów (drugi opis odnosi się do
—————————
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J. N. Findlay, Kant and the Transcendental Object…, op. cit., s . 269.
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podmiotu empirycznego), które formułujemy dla przedstawienia własnego
Ja.16 Ze stwierdzeń Carra wynika, że opis będący podmiotem transcendentalnym ma faktyczne odniesienie: odnosi się do Ja, które poznaje. Notabene
Carr głosi zarazem, że samoświadomość jest niepredykatywna, i że jest opisem tego Ja, którego jestem świadomy. Carr głosi również, że podmiot
transcendentalny jest spontaniczny, myślący, intencjonalny i w pewnym
sensie nie należy do świata (in some sense non-wordly).17 Konstatacje Carra
są niespójne. Jeśli bowiem podmiot transcendentalny jest niepredykatywny,
a więc nie da się mu przypisać żadnych własności (ujmowanych w języku za
pomocą predykatów), to nie można sformułować żadnego o nim opisu. Nie
da się, w szczególności – a to Carr czyni – przypisać mu ani spontaniczności,
ani myślenia.
O wyjątkowym charakterze i roli podmiotu transcendentalnego stanowi
między innymi fakt, że apercepcja nie jest wiedzą o własnym Ja. Ja jest tylko
samoświadome: w transcendentalnej apercepcji jestem świadomy, „tego, że
jestem” (B 157),18 ale nie znam siebie. Ponadto podmiot transcendentalny
jest wyjątkowy przez to, że sam nie tworzy wiedzy, a ma tylko szczególny,
„towarzyszący” reprezentowaniu charakter samoświadomości.19 Kant wielokrotnie głosi, i większość badaczy to podkreśla, że podmiot transcendentalny
jest warunkiem koniecznym konstytucji wiedzy, albowiem w samoświadomości rozpoznaje się reprezentacje jako zjednoczone przez jedno, własne Ja.
W ten sposób samoświadomość sprawia, że reprezentacje są myślami. Samoświadomość nie jest jednak formą wiedzy, w tym nie jest formą samowiedzy. Apercepcja jest szczególnym, „czystym” odczuciem. Wywodzi to
między innymi Carr, opierając się też na dociekaniach innych badaczy.20
Jeśli tak, i jeśli przyjmie się, że warunek konieczny konstytucji wiedzy to
nie jej konstytucja, można stwierdzić, że Kantowska kategoria podmiotu
transcendentalnego różni się od kategorii podmiotu poznania formułowanej
w większości innych koncepcji epistemologicznych. Podmiot transcendentalny nie jest tym, który tworzy wiedzę i który samodzielnie przeprowadza
procesy poznawcze, jako ich inicjator i wykonawca, i jako kreator; nie jest
tym, który ma w swej gestii całość poznawania. Jego funkcja w poznaniu
polega tylko na towarzyszeniu aktom poznawania per se. Czy podmiot ten
organizuje wrażenia w wiedzę? Większość kantystów uchyla się od odpowiedzi na to pytanie, lecz wydaje się, że jest ona przecząca. Synteza wrażeń
w wiedzę nie leży w gestii tego podmiotu; pełni on przecież tylko funkcję
warunkującą poznanie, przypisuje wiedzę konstytuowaną poza nim jednemu
(własnemu) Ja.
—————————
D. Carr, The Paradox of Subjectivity…, op. cit., s. 61.
Ibidem, s. 65.
18 Ja empiryczne, dzięki zmysłowi wewnętrznemu jest nie tylko świadome, lecz także zna siebie
jako takiego a takiego, zob. D. Carr, The Paradox of Subjectivity…, op. cit., s. 56.
19 Ibidem, s. 64–65.
20 Tu Carr powołuje się na Rudolfa Makkreela.
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Zdaniem Findlaya dla Kanta oglądające i myślące Ja to to, co dokonuje
zmysłowych i pojęciowych syntez, przed czym obiekty ukazują się w doświadczeniu, co przedstawia spójne obrazy świata i czego akty jesteśmy
w stanie sobie uświadomić.21 Ta wyjściowa konstatacja odnosi się raczej do
przedteoretycznego pojmowania podmiotu. Findlay twierdzi bowiem niejednokrotnie, że Kantowski podmiot transcendentalny nie dokonuje syntez,
lecz stanowi ich ugruntowanie, i ugruntowanie całego doświadczenia.
W operacjach poznawczych uczestniczy według Findlaya podmiot empiryczny, stowarzyszony z transcendentalnym. Podmiot empiryczny według Findlaya to konstrukcja bliska potocznym wyobrażeniom człowieka poznającego lub obiekt podobny do obiektu badań psychologii poznawczej.22 Ten
podmiot to abstrakcja z całości obrazu człowieka, dokonywana ze względu
na jego działania poznawcze. Nie jest to podmiot empiryczny w znaczeniu
podmiotu Hume’owskiego (wiązki wrażeń), który między innymi Azeri uznaje się za punkt wyjścia Kantowskiej konstrukcji podmiotu transcendentalnego. Według Findlaya podmiot transcendentalny jest oglądający i myślący
(następnie mówi on o podmiocie tylko myślącym), jest substancjalny,23 istnieje niezależnie od przejawiania się obiektów w doświadczeniu. Jest on
obecny i aktywny nawet wtedy, gdy nie jest siebie świadomy. Notabene czai
się tu zagadka: skoro podmiot transcendentalny jest jednością apercepcji, to
trudno wyjaśnić, jak jest on obecny bez swej zasadniczej właściwości, a mianowicie bez samoświadomości. Tym trudniej pojąć, jak może być siebie nieświadomy, gdy jest tożsamy ze swoją samoświadomością.
Podmiot transcendentalny, szczególny obiekt transcendentalny, jest
postulowany, lecz nie jest konstytuowany w akcie postulowania. Według
Findlaya, Kanta transcendentalne Ja, inaczej niż ego Johanna Gottlieba
Fichtego, nie kreuje samo sobie swego istnienia w akcie samotworzenia.24
Interpretacja podmiotu proponowana przez Findlaya jest realistyczna.25
Transcendentalny podmiot Kanta istnieje poza doświadczeniem i wiedzą,
będąc dla nich czynnikiem konstytucji.26
—————————
J. N. Findlay, On the Kantian Subject, Oxford University Press, New York 1981, s. 10.
Inne rekonstrukcje pojęcia podmiotu dokonywane przez kantystów pokazują, że podmiot
empiryczny, do którego odnosił się Kant, to właśnie podmiot w rozumieniu Hume’a, czyli wiązka
wrażeń.
23 J. N. Findlay, Kant and the Transcendental Object, op. cit., s. xvii. Należy podkreślić, że chodzi
tu o substancjalność w specyficznym rozumieniu, nawet jeśli wciąż z metafizycznym uwikłaniem,
mianowicie substancjalność jako atrybut podmiotu transcendentalnego. Według Findlaya Kant
tylko pozornie nie zrywa z substancjalnością podmiotu postulowaną przez Kartezjusza. Findlay
rozumie substancjalność nie ontologicznie (jak ją rozumiał Kartezjusz), lecz jako podłoże wiedzy,
dokładniej, jako coś, co warunkuje wiedzę, będąc jej warunkiem koniecznym.
24 J. N. Findlay, Kant and the Transcendental Object, op. cit., s. 10.
25 Inaczej rzecz ma się z oceną całości Kantowskiej koncepcji poznania. Findlay bowiem, negując
realistyczne ujęcie rzeczy samej w sobie, kroczy w stronę idealistycznej interpretacji Kantowskiej
koncepcji podmiotu poznania.
26 J. N. Findlay, Kant and the Transcendental Object, op. cit., s. 1– 11, 27.
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Findlay opiera swą interpretację podmiotu transcendentalnego jako
obiektu transcendentalnego na odróżnieniu obiektów transcendentalnych
od rzeczy samych w sobie. Obiekt transcendentalny jest podstawą danych
naocznych, natomiast „rzecz sama w sobie” jest według niego terminem odnoszącym się do tego, co jest niezależne od naszego ujmowania i od przekonań.27 Żaden z dwóch typów obiektów nie ma charakterystyki ontologicznej.
O żadnym Findlay nie głosi też – w zgodności z Kantowskim transcendentalizmem – iżby był bytem. Oba typy obiektów są charakteryzowane przez ich
relację do wiedzy i wzajemnie różne role, jakie w niej odgrywają. Rzeczy
same w sobie to takie, w interpretacji Findlaya, które nie odgrywają w poznaniu żadnej roli. Przy tym Findlay stwierdza, że pojęcia obiektu transcendentalnego oraz rzeczy samej w sobie można w wielu kontekstach traktować
jako wymienne. Oba odnoszą się do tego samego nieprzejawianego źródła
tego, co się przejawia, stwierdza Findlay, co nie jest bezpośrednio zgodne
z jego określeniem podanym powyżej. Wspomnieć też należy, że Findlay
rozpatrując najpóźniejsze, pokrytyczne prace Kanta, dochodzi do wniosku,
że w nich podmiot jest dla królewieckiego filozofa rzeczą samą w sobie.28 Są
też powody do uznania – do tego skłaniają się względnie często badacze
dzieła Kanta – że podmiot nie jest w ogóle rzeczą samą w sobie.29 Dyskusję
komplikuje tu niejednoznaczność rozumienia pojęcia rzeczy samej w sobie.
Zdaniem Findlaya, jeśli podmiot jest rzeczą samą w sobie, to jest nią z transcendentalnej, a nie metafizycznej perspektywy, a mianowicie jako coś, co
zakładamy jako ostateczną podstawę zjawisk, a nie jako coś, co jest bytem,
co zatem istnieć miałoby samoistnie i miałoby być niepoznawalne.30
Findlay twierdzi, że można o podmiocie myśleć jako o substancjalnym
(psychicznym), prostym, trwającym i mającym niewątpliwie pewne istnienie. Pojęcie substancji nie ma tu jednoznacznej konotacji ontologicznej;
używa się go na ogólne określenie substratu. Findlay stwierdza, że Kant stawia różne ryzykowne hipotezy co do istoty tego psychicznego substratu, ale
żadnej nie darzy zaufaniem. Kant zdaje się tu na przekonanie, na rodzaj wiary w istnienie duszy – twierdzi Findlay – o którym nic nie możemy wiedzieć.
Według Findlaya podmiot transcendentalny jest bezosobowy, a przy tym
stanowi substrat subiektywnej świadomości; nie jest więc z nią identyczny.
Podmiot jest realny; istnieje niezależnie od doświadczeń, które go tylko
ujawniają, lecz nie konstytuują. Podmiot transcendentalny jest przedwarunkiem poznania, wyłaniającym się z poczucia jedności w różnorodności
—————————
27 Analizując ostatnie prace Kanta, Findlay określa rzecz samą w sobie inaczej, a mianowicie
z perspektywy transcendentalnej, nie metafizycznej, jako coś co zakładamy jako ostateczną podstawę
zjawisk, a nie jako coś niewątpliwie rzeczywistego i możliwego do pomyślenia, chociaż zarazem
zupełnie niepoznawalnego (ibid., s. 271).
28 Ibidem, s. 272.
29 Ibidem, s. 2–3.
30 Findlay rozważa to zróżnicowanie na s. 271.
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wrażeń, dokładniej z naszego poczucia, że w ciągach doświadczeń partycypuje niezmienne Ja, które gwarantuje ich jedność.
Pod pewnymi względami inny obraz Kantowskiego podmiotu uzyskuje
się, gdy rozpatruje się go z perspektywy historycznej. Taką „uhistorycznioną”
drogą interpretacji idzie między innymi Siyaves Azeri. Zestawia on pojęcie
podmiotu transcendentalnego z pojęciami je poprzedzającymi w dziejach
filozofii, przede wszystkim z pojęciem Hume’a, a ponadto Kartezjusza. Według Azeriego stanowisko Kanta w kwestii podmiotu można zrozumieć, jeśli
zważy się, że wyrasta ono z krytyki wcześniejszych koncepcji i ma na celu
przełamanie trudności wiążących się przede wszystkim z empirystycznym
Hume’owskim Ja, powiązanym z dokonanym w duchu empirystycznym odrzuceniem metafizyki i kategorii substancji. Azeri, inaczej niż Findlay, uznaje że Kant rozpoczyna namysł od wprowadzenia pojęcia podmiotu (Findlay
uważa, że podmiot transcendentalny jest wywiedziony). Ponadto Azeri uznaje Kantowskie ujęcie poznania za wyrastające bezpośrednio z krytyki empirystycznego stanowiska Hume’a. Według niego Kant proponuje istnienie
transcendentalnego Ja jako czegoś, co utrzymuje razem wiązkę wrażeń,
uznawaną przez Hume’a za podmiot (empiryczny). Dla Kanta bowiem wiązka wrażeń nie zsyntetyzowana poprzez czynnik wobec niej zewnętrzny nie
jest podmiotem; wymaga ona unifikacji. Musi istnieć coś, co powoduje, że
wiązka wrażeń jest jednością, że staje się jednym Ja, gwarantując ciągłość
i jedność doświadczenia. Nie można owego gwaranta jedności wiedzy odnaleźć w świecie fenomenów; aby uwolnić się od aporii Hume’owskiej wiązki,
należy przyjąć – tak zdaje się twierdzić Azeri – że podmiot transcendentalny
znajduje się poza rzeczywistością empiryczną.31
Konstrukcja podmiotu transcendentalnego Kanta nie jest po prostu
wzbogaceniem Hume’a konstrukcji podmiotu o czynnik unifikujący wiązkę
przepływających wrażeń. Bazowa jest tu relacja syntetyzowania, której poddawane są wrażenia. Synteza to łączenie razem różnych reprezentacji i ponadto takie ich przekształcanie, że tworzą one jedną wiedzę. Kant pisze
o syntezie między innymi:
Przez syntezę [...] w najogólniejszym znaczeniu rozumiem czynność dołączania jednych przedstawień do drugich i obejmowania ich różnorodności jednym poznaniem. […] synteza tego, co różnorodne […] wytwarza poznanie […]
synteza jest wszak tym, co właściwie zbiera składniki w poznania i zespala je
w pewną treść (B 103).

Synteza opiera się na zasadach a priori i leży „u podstaw samej możliwości wszelkiego doświadczenia” (A 101–102). Wiedza wymaga subiektywnej
jedności a priori, jednego Ja, do którego należą różne reprezentacje.
W rezultacie, obejmowanie jednym poznaniem w syntezie nie polega na
grupowaniu wrażeń, zestawianiu jednych obok drugich, a jest istotnym
—————————
31
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unifikowaniem, przetwarzaniem ich w jedną treść, ujmowaniem przy użyciu
kategorii. Samoświadomość, czyli apercepcja jest zasadą łączącą reprezentacje i obdarzająca wiązkę wrażeń, która jest zawsze w stanie płynięcia, identycznością.32 Zasada ta stoi przed danymi naocznymi i warunkuje ich unifikację. Apercepcja towarzyszy reprezentacjom; bez niej reprezentacje, co
zaznacza Cassirer, nie są myślami. Kant wyraża to następująco: „[…] »Myślę« […] musi móc towarzyszyć wszystkim [ .. ] przedstawieniom i we wszelkiej świadomości jest jedno i to samo […].” „Jedność tej apercepcji – objaśnia Kant dalej – nazywam też transcendentalną jednością samowiedzy,
ażeby zaznaczyć możliwość pochodzenia z niej poznania a priori” (B 132).
W transcendentalnej apercepcji podmiot rozpoznaje przepływające wrażenia
jako swoje. Podmiot transcendentalny nie jest konsekwencją posiadania
reprezentacji świata zmysłowego, ani teza o jego istnieniu nie wynika z Kartezjańskiego „Ja myślę”, lecz jest podłożem aktywności syntetyzowania, razem ze świadomością tej syntezy; (samo)świadomość towarzyszy zarówno
podmiotowi empirycznemu, jak i transcendentalnemu.
Wrażenia, konstytuujące podmiot Hume’owski, w Kantowskiej jego konstrukcji nie należą do podmiotu transcendentalnego, którego jedynym czynnikiem konstytuującym jest apercepcja. Zatem podmiot transcendentalny
nie jest wzbogaceniem podmiotu Hume’owskiego. Azeri, wychodząc z założenia, że podmiot transcendentalny Kant wywiódł w trybie krytycznego rozpatrzenia Hume’owskiego podmiotu empirycznego, oferuje w końcu antropologiczną interpretację tego pierwszego podmiotu. Utrzymuje on, że metodologicznym punktem wyjścia konstrukcji podmiotu transcendentalnego
i sprzężonego z nim podmiotu empirycznego jest u Kanta ludzka natura,
którą ten traktuje jako stałą, i której genezy nie rozpatruje.33 Ja empiryczne
reprezentuje cielesny, animalistyczny aspekt ludzkiej egzystencji, podczas
gdy Ja transcendentalne jest reprezentacją czystego racjonalnego (duchowego) bycia podmiotu. Ja transcendentalne jest uteoretyzowaniem człowieka
uniwersalnego, czyli ma zawierać wszystko to, co jest wspólne dla wszystkich
ludzi i co jest istotne dla ich konstytucji jako ludzi. Tak więc według Azeriego
podmiot transcendentalny, jako posiadacz cech uniwersalnych, jest uniwersalną istotą człowieczeństwa, odartą z cech indywidualnych, specyficznych
i odrębnych dla każdego przedstawiciela rodzaju ludzkiego. Antropologiczna
interpretacja Azeriego jest wątpliwa. Nie tylko dlatego, że Kanta konstrukcja
podmiotu transcendentalnego w Krytyce czystego rozumu jest ograniczona
do sfery poznania, będąc warunkiem koniecznym wiedzy. Tę wątpliwość
stosunkowo łatwo odeprzeć; można by bowiem mówić o człowieku w sytuacjach poznawczych, albo o człowieku uniwersalnym ograniczonym do sfery
poznawczej, albo też o konstrukcji człowieka ze względu na jego zadania
—————————
32
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poznawcze. Jednakże takie narzucające się wyjaśnienie nie rozwiewa głównych wątpliwości co do tej interpretacji. Podmiot transcendentalny nie jest
całościowym teoretycznym ujęciem człowieka, który poznaje, jest przecież
tylko podmiotem towarzyszącym poznaniu, warunkującym poznanie w sposób konieczny, lecz nie przeprowadzającym operacji poznawczych. Zatem
interpretacja Azeriego prowadziłaby w końcu do wniosku, że poznania nie
dokonuje człowiek (ten zgłaszający roszczenie do uniwersalnej ważności
swoich poznań), ponieważ w esencji człowieka nie są zawarte konieczne do
poznania władze (wskazane przez Kanta), a przysługuje mu tylko apercepcja.
Można by wprawdzie utrzymywać, że podmiot transcendentalny ujmuje
istotę człowieczeństwa, ponieważ to właśnie samoświadomość odróżnia
człowieka od świata zwierzęcego. I tu jednak wyłaniają się zasadnicze wątpliwości. Ryzykowne jest utrzymywać, że treść pierwszej Krytyki daje przesłanki do formułowania takiego twierdzenia. Czy nie należałoby raczej
sądzić, że właśnie to całościowo potraktowane poznanie – w jego Kantowskiej koncepcji – należy do sfery specyficznie ludzkiej, odróżniającej człowieka od zwierząt? Kant wskazuje takie podmiotowe źródła poznania, które
nie przynależą podmiotowi transcendentalnemu. W rezultacie, podmiot ten
samodzielnie nie jest zdolny do uzyskiwania wiedzy. Ponadto należy mieć
baczenie na to, że – tak jak przy wyznaczaniu każdej istoty – również istoty
człowieka nie tworzy jedynie differentia specifica, lecz także te jego atrybuty, które podziela z innymi istotami żywymi. W końcu trzeba pamiętać, że
zrównanie podmiotu transcendentalnego z uniwersalną ludzką naturą stoi
w sprzeczności z tezą (głoszoną również przez Azeriego), że jest on podmiotem tylko logicznym. Azeri nie objaśnia w końcu, jak w podmiocie transcendentalny mogą się zawierać prawa uniwersalne, skoro apercepcja jest odczuwaniem, a nie poznawaniem.
Idea podmiotu transcendentalnego utożsamionego z jednością apercepcji
lub z nieznanym jej substratem nie może być obrazem uniwersalnego człowieczeństwa en bloc, ani nawet uniwersalnego człowieka tylko poznającego,34 gdyż jest na to zbyt uboga. Nie obejmuje ona – pomijając aspekt biologiczny, całkowicie obcy podmiotowi transcendentalnemu – całości duchowego wyposażenia zuniwersalizowanej istoty ludzkiej, ani chociażby tego
wyposażenia duchowego, które jest konieczne w procesach poznawczych.
Wątpliwe też byłoby domniemanie, ewentualnie ratujące tę interpretację, że
apercepcja jest tym źródłem, z którego wyłania się całość ludzkiej natury
(tkwiąc w apercepcji w formie potencjalnej); że sama apercepcja generuje
pełne, zuniwersalizowane człowieczeństwo, które – wyrażając rzecz metaforycznie – z niego wykwita, czy eksploduje.
—————————
34 Można tu mówić o ulokowaniu człowieka w sytuacjach poznawczych, bądź o teoretycznym
ograniczeniu go do jednego planu bytowania – do sfery poznawania właśnie. To standardowa droga
postępowania w epistemologii, choć poddawana krytyce, głównie w socjologii wiedzy.
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Według Carra podmiot transcendentalny nie jest substancją, a jest tylko
obiektem gramatycznym i językowym, a więc bez wątpliwości nie jest czymś,
co można by przyrównać do człowieka poznającego (A 359). Carr zwraca
uwagę, iż pewne uwagi Kanta sugerują, że podmiot ten jest czysto logiczny
(A 350). Carr określa podmiot transcendentalny jako jeden z dwóch opisów
(drugi ujmuje podmiot empiryczny) tego Ja, które poznaje. Można uzupełnić
interpretację Carra następująco: podmiot autentyczny, rzeczywisty, który
faktycznie poznaje, znajduje się poza koncepcją poznania Kanta; w samym
systemie znajduje się nie jego abstrakcja, czyli model istoty poznającej, lecz
– zamiast niej – pewna konstrukcja, wpasowana w całość Kantowskiego
systemu, która wcale nie jest realistycznym obrazem człowieka poznającego.
Podmiot jest figurą formalną, w pewnym sensie sztuczną, która ma domykać
system. Jeśli bowiem termin „opis” w rozważaniach Carra traktować jako
opis realistyczny (czyli pewną kopię, odbicie człowieka poznającego), to pojawiłyby się w nich sprzeczności.
Kwestia, jakiego typu obiektem (w najszerszym znaczeniu słowa) jest
podmiot transcendentalny, jest daleka od jednoznaczności. Stajemy wobec
mnogości rozpoznań podmiotu nawet w obrębie jednej interpretacji
(i u Azeriego, i u Findlaya).
ISTNIENIE PODMIOTU TRANSCENDENTALNEGO

W rozważaniach Kantowskiej podmiotowości często, lecz nie zawsze
i z różnym natężeniem twierdzi się, że podmiot transcendentalny jest niepoznawalny. Ma on mieć pewne przeświadczenie, „że jest”, lecz żadnej wiedzy
o tym, jaki jest. Mimo tezy o niepoznawalności, eksponowanej też przez
Kanta, podmiot transcendentalny jest dosyć szczegółowo charakteryzowany,
w tym rozpoznaje się – jak relacjonowałam powyżej – jego status ontyczny.
Zdaniem Findlaya, według Kanta fakt istnienia podmiotu jest dla podmiotu niewątpliwy. Podmiot poznaje sam fakt swego istnienia poprzez zjawiska. Poznanie podmiotu transcendentalnego jest szczególne: dotyczy tylko
faktu istnienia, a nie dotyczy właściwości podmiotu. Fazy wewnętrznego
życia tego, kto poznaje (Ja empirycznego, pojawiającego się w czasie) nie są
aktami transcendentalnego Ja, lecz tylko przedstawieniami tych aktów dla
Ja. Transcendentalne Ja nie ma zawartości zmysłowej i nie jest czasoprzestrzenne. Nie jest też możliwe intuicyjne przedstawienie podmiotu transcendentalnego. Niepoznawalność jest tą cechą Kantowskiego podmiotu
transcendentalnego, którą Findlay eksponuje szczególnie silnie, acz inni
badacze też ją uznają. Teza ta oparta jest, można domniemywać, między
innymi na następującym twierdzeniu:
[…] w transcendentalnej syntezie różnorodności przedstawień w ogóle, a więc
w syntetycznej pierwotnej jedności apercepcji, jestem świadom samego siebie
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nie tak, jakim się sobie przejawiam, ani tak, jakim jestem sam w sobie, lecz
jedynie [świadomy jestem] tego, że jestem (B 157–8).

Kant, nawiązując w przytaczanym fragmencie do Kartezjuszowego wywodu
cogito, mówi tylko o samoświadomości istnienia podmiotu, dostępnej
w syntezie apercepcji lub po prostu z tą syntezą identycznej, o samym fakcie
istnienia, z którego nie są wywodliwe jakiekolwiek właściwości podmiotu
jako zjawiska. Kant stwierdza dalej, powodując trudności interpretacyjne
(fragment przywołany wyżej nie jest spójny przy każdej możliwej interpretacji z poniższym): „Nie mam […] poznania siebie samego takiego, jakim jestem, lecz jedynie takiego, jakim się sam sobie przejawiam” (B 158). W tym
zdaniu Kant głosi, choć nie wprost (jest tu pewna moja imputacja), że podmiot transcendentalny jednak odsłania się sobie poznawczo, a mianowicie
poprzez swoje przejawy. Z tego można by wnioskować, iż podmiot transcendentalny jest według Kanta rzeczą samą w sobie. Ma bowiem taki sam status
epistemiczny jak inne rzeczy same w sobie, z wyjątkiem świadomości swego
istnienia; pod względem przysługiwania mu samoświadomości jest wyjątkową rzeczą samą w sobie. W tym fragmencie można przy tym dopatrywać
się twierdzenia, że podmiot jest poznawalny, w zwykłym Kantowskim sensie,
takim mianowicie, że jest poznawalny jako zjawisko.
Jednakowoż Kant precyzuje dalej poznawczy status podmiotu inaczej,
stwierdzając: „Świadomość samego siebie jest więc jeszcze daleka od poznania samego siebie” (B 158). Widać tu nawiązanie do problemu cogito oraz
pośrednią negację tezy, że samoświadomość podmiotu (w wersji „Ja myślę”)
stanowi całkowicie pewne podłoże wszelkiej wiedzy. Świadomość własnego
Ja jest dla Kanta tylko świadomością istnienia Ja, bez wiedzy o właściwościach Ja. Samoświadomość Ja nie oferuje poznania Ja; Kant wyciąga więc
odmienny wniosek niż Kartezjusz na swojej drodze do cogito.
Można odeprzeć twierdzenie Findlaya o tym, że Kant zakładając istnienie
podmiotu transcendentalnego, musi się zdawać na wiarę, podważając swój
racjonalizm. Kant mianowicie wychodzi od przeświadczenia, że w ciągach
naszych doświadczeń partycypuje coś niezmiennego, co unifikuje doświadczenia. To przeświadczenie nie jest ważne ze względów psychologicznych,
lecz dlatego, że jest koniecznym warunkiem konstytutywnym wiedzy, czyli
faktu dla Kanta niewątpliwego. Poszukując wyjaśnienia przeświadczenia
o stałym ugruntowaniu wiedzy Kant rozumuje redukcyjnie, a więc w sposób
typowy dla operacji wyjaśniania, dochodząc do faktu istnienia podmiotu.
Z dzisiejszej perspektywy metodologicznej można powiedzieć, że podmiot
transcendentalny jest hipotezą pozwalającą wyjaśnić unifikowanie doświadczeń. Podmiot transcendentalny to niepoznawalna podstawa jedności doświadczenia, obiekt gwarantujący tę jedność, a z metodologicznego punktu
widzenia teza o istnieniu podmiotu transcendentalnego i jego roli w poznaniu – to konkluzja rozumowania redukcyjnego. Azeri twierdzi, że istnienie

Podmiotowość według Kanta

169

podmiotu transcendentalnego jest założone, dodając że nie przedstawił wystarczającej argumentacji na rzecz tezy o jego istnieniu. Jego zdaniem Kant
nie wyprowadził tej tezy, lecz ją po prostu postawił. Azeri wzmacnia swą
krytykę uznając, za Quassimem Cassamem,35 dowód istnienia podmiotu za
kolisty: Kant twierdzi, że jedność doświadczenia wymaga jedności podmiotu,
a podmiot jest tym, co gwarantuje jedność doświadczenia.
Kanta teza o istnieniu czystego podmiotu nie jest – można mniemać
wbrew niektórym badaczom myśli Kantowskiej – czystą spekulacją, ani nie
jest przyjmowana na wiarę, ani też nie jest po prostu zakładana. Rozumowania redukcyjne użyte przez Kanta są powszechnie stosowane i akceptowane w całej wiedzy. W nauce stanowią podstawowy sposób rozumowania; ich
specyfika umożliwia transcendowanie ku temu, co niedoświadczalne, docieranie do niedoświadczalnych dziedzin przedmiotowych, wykrywanych i następnie badanych w nauce. W duchu współczesnych, powszechnie aprobowanych przekonań metodologicznych można powiedzieć, że teza o istnieniu
podmiotu jest wyprowadzona redukcyjnie (czyli eksplanacyjnie) z faktów dla
Kanta niewątpliwych i zarazem takich, które stanowią dla niego problemy
domagające się wyjaśniania. Rozumowania redukcyjne są zawodne, a ich
konkluzje – ze względu na swą nieograniczoną kreacyjną dowolność – są
uznawane za mało wiarygodne, jeśli nie pojawiają się dodatkowe argumenty,
czerpane spoza danego rozumowania redukcyjnego.
Avery Goldman w monografii Kant and the Subject of Critique: On the
Regulative Role of the Psychological Idea twierdzi expressis verbis, że
podmiot transcendentalny jest jedynie tezą analityczną. Teza ta ma być
sprzężona ze zjawiskami: dedukuje się ją z ich możliwego istnienia.36 Pomijając przeskoki Goldmana od obiektów do twierdzeń o nich i traktowanie ich
jako tego samego, wydaje się jednak, że wnioskowanie jest tu typu redukcyjnego (co szkicowałam powyżej), a więc teza o analitycznym charakterze
twierdzenia o istnieniu podmiotu, a tym bardziej identyfikowanie podmiotu
z twierdzeniem nie jest właściwe.
Istnienie Ja jest pierwotne wobec jakichkolwiek dokonywanych aktów
poznawczych (wyprzedza je genetycznie) i autonomiczne względem tych
aktów. To właśnie przekonanie jest kluczowe dla realistycznego ujęcia podmiotu transcendentalnego, postulowanego przez Findlaya, a relegowanego
przez Carra, który (o czym poniżej) sugeruje, iż podmiot ten jest fikcją. Kanta podmiotowy realizm polega na tym, iż podmiot jest czynnikiem pierwotnym w poznaniu, a przy tym stałym ugruntowaniem aktów poznawczych,
w których nie jest konstytuowany. Realistyczne podejście Kanta wobec
—————————
Q. Cassam, Kant and Reductionism, “Review of Metaphysics”, tom 42, nr 1,, 1989, s. 72–104.
“Kant’s transcendental subject is but an analytic claim that offers itself only in relation to the
phenomena from whose possible existence it is deduced”. A. Goldman, Kant and the Subject of
Critique: On the Regulative Role of the Psychological Idea, Indiana University Press, Bloomington
2012, s. 151.
35

36

170

Małgorzata Czarnocka

podmiotu odsłania się wyraźniej, gdy zestawi się podmiot w jego ujęciu
z podmiotem w ujęciu Fichtego. Podmiot w Teorii wiedzy Fichtego ustanawia (setzt), a w silniejszej interpretacji tworzy sam siebie: Ja tworzy siebie
w aktach jako Ja. W najwyraźniejszej idealistycznej interpretacji samotworzenie jest podstawową właściwością Ja.
W swych najpóźniejszych dziełach, relatywnie rzadko badanych, Kant posługuje się Fichteańskim pojęciem ustanawiania. Do tych postkrytycznych
prac Kanta sięga Findlay. Podmiot według Fichtego ustanawia się, i również
ustanawia się jako nie-Ja, czyli, można sądzić, ustanawia swoją tożsamość
również poprzez zdystansowanie się od wszystkiego, co nim nie jest. W tym
zdystansowaniu można upatrywać zupełnej indywidualności podmiotu: nie
tylko jest on samoświadomy siebie jako coś odrębnego od wszystkiego innego, ale jest konstytuowany jako odrębny od wszystkiego, co nim nie jest.
Nadaje to wyjątkowo silny charakter jego indywidualności. Findlay utrzymuje też (odbiegając od podmiotu zamkniętego w sferze własnego Ja), że
w swych późnych pracach Kant traktuje podmiot transcendentalny jako zestaw „koniecznych elementów ekonomii samoświadomej subiektywności,
jako rzeczy, w których atmosferze (ambience) pozostajemy, poruszamy się
i bytujemy”.37 W tej wykładni sensu podmiotowości transcendentalnej uwidacznia się związek podmiotu transcendentalnego z podmiotem empirycznym. Ja transcedentalne wyposaża podmiot empiryczny w specyficzne treści
świadomości, dając ugruntowanie wiedzy. Jest to luźno skorelowane z tym,
co Cassirer nazywał duchem, nawiązując do pojęcia Heglowskiego.
Teza o istnieniu podmiotu nie jest w pełni zrozumiała bez odniesienia do
Hume’owskiej wiązki wrażeń. Carr rekonstruuje rozumowanie Kanta prowadzące do tezy o istnieniu podmiotu następująco: Unifikowanie (łączenie)
wrażeń wymaga podmiotu, czegoś, co dokonuje aktów łączenia.38 Istnienie
podmiotu staje się oczywistością dopiero w interpretacji Azeriego, w której
podmiot Kanta ma unifikować pozbawiony jedności podmiot Hume’a.
Inni interpretatorzy myśli Kanta nie przypisują podmiotowi transcendentalnemu istnienia tak niewątpliwie, jak postuluje to Findlay. W tym Carr,
przeciwnie niż Findlay, twierdzi, że podmiot transcendentalny jest tylko
opisem, a nawet że jest fikcją. Neokantyści utrzymywali, że podmiot transcendentalny nie istnieje. Bruno Bauch stwierdza, iż podmiot transcendentalny jest nierzeczywisty, jako że nie leży on w sferze podmiotów empirycznych – właściwych, rzeczywistych. Natomiast Heinrich Rickert pisze:
Czymże jest ten podmiot, dla którego jedynie mają istnieć przedmioty? Nie
jest przecież nawet, i to także wtedy, gdy zostanie teoriopoznawczo ujęty
w sposób wolny od zarzutów, a także bez metafizycznej dowolności, żadną
rzeczywistością, a już zupełnie nie – prawdziwą rzeczywistością, lecz zaledwie

—————————
37 J. N. Findlay, Transcendental Subject vs. Empirical Self…, op. cit., s. 268. Findlay powołuje się
na Opus Posthumum Seventh and First Convolutes.
38 Zob. np. D. Carr, The Paradox of Subjectivity: …, op. cit., s. 36.
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logiczną formą, pojęciem, które może być wartościowe i ważne dla teorii poznania, z którego jednakże nigdy nie można wnioskować o absolutnej realności […].39

PODMIOT TRANSCENDENTALNY A PODMIOT EMIRYCZNY

Relacja pomiędzy podmiotem empirycznym a transcendentalnym, podobnie jak inne elementy Kantowskiej podmiotowości, są rozmaicie przedstawiane przez badaczy, a przy tym różnie eksplikuje się pojęcie podmiotu
empirycznego. Stosunkowo często postuluje się, że te dwa podmioty nie są
odrębne. Według Azeriego, Kant w istocie nie postuluje dwóch podmiotów,
a tylko dwa modusy jednego podmiotu. Azeri twierdzi przy tym, iż podmiot
transcendentalny jest kontrpropozycją – w duchu transcendentalizmu przeciwstawiającego się empiryzmowi – wobec Hume’owskiego podmiotu empirycznego, przy czym podmiot transcendentalny nie jest, wbrew nasuwającym się domniemaniom,40 wzbogaceniem podmiotu empirycznego o czynnik
unifikujący wrażenia. Azeri oferuje więc dwie interpretacyjne wersje relacji
pomiędzy obydwoma podmiotami. Pierwsza jest następująca: podmioty są
dwoma formami jednego Ja, stojącego poza systemem teoretycznym Kanta,
podmiotu faktycznego, ostatecznego przedmiotu teoretycznych zmagań w
kwestii podmiotowości, człowieka, który poznaje. Druga interpretacja jest
taka oto: podmiot transcendentalny jest owocem krytycznego przeciwstawienia się podmiotowi empirycznego w jego wersji Hume’owskiej. Labilność
interpretacji Azeriego pochodzi stąd, iż operuje on w swych analizach trzema
pojęciami podmiotu empirycznego: po pierwsze, Hume’owskim, po drugie,
nieidentycznym z Hume’owskim, psychologicznym, który jest, można ogólnie stwierdzić, realistyczną abstrakcją człowieka poznającego oraz, po trzecie, pojawiającym się w konstrukcjach Kanta, konstytuowanym przez empiryczną jedność apercepcji, związaną ze zmysłem wewnętrznym. Azeriego
interpretacja podmiotu empirycznego nie jest zbieżna z żadnym z odtworzonych tu znaczeń, którymi Azeri operuje. Postuluje on ostatecznie, iż Kanta
podmiot empiryczny to animalistyczny aspekt ludzkiego Ja. Zatem twierdzi,
iż podział na podmiot empiryczny i transcendentalny pokrywa się z podziałem umysł-ciało.
Interpretacja Carra jest lingwistyczna i fikcjonalistyczna: nie ma dwóch
Ja, transcendentalnego i empirycznego, a są jedynie dwa równie konieczne
i nieporównywalne opisy nas samych, Ja nieupojęciowanego nie ujętego
jeszcze pojęciowo. Znaczy to, że poza dwoma teoretycznymi konceptami
podmiotu stoi owo „zwyczajne” Ja, które poznaje i które jest jedynie dwoja—————————
39 H. Rickert, O pojęciu filozofii. W w: J. Noras, T. Kubalica (red.), Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów, Wyd. UŚ, Katowice 2011, s. 127; B. Bauch, Podmiot transcendentalny,
ibidem, s. 168.
40 Te domniemania biorą się z obszernej części dociekań Azeriego.
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ko przedstawiane w systemie Kanta, a które jest po prostu człowiekiem. Nie
można drążyć kwestii metafizycznej, który z opisów koresponduje z tym,
czym w istocie jest Ja. Zdaniem Carra Kant jest daleki od utrzymywania, iż
istnieją dwa podmioty, a także, iż istnieje podmiot transcendentalny. Kant
mówi po prostu, że nasze doświadczenie wymaga, abyśmy byli świadomi
siebie przy dwóch nieporównywalnych opisach nas samych.41 Podmiot
transcendentalny nie jest substancją, nie jest rzeczą w świecie. Dla Carra
w ogóle nie jest jasne, w jakim sensie podmiot transcendentalny istnieje,
czyli w jakim sensie w transcendentalnej apercepcji jesteśmy świadomi własnego istnienia. Konkluduje on, że podmiot ten jest fikcją.42
Jedynym zatem podmiotem istniejącym byłby leżący poza systemem
Kanta człowiek poznający, jeśli założyć, że ten, kompletnie niepoznawalny,
istnieje, a nie jest tylko hipostazą. Ta interpretacja jest niezgodna z ogólnie
aprobowaną tezą43 o istnieniu podmiotu transcendentalnego. Ponadto czai
się tu aporia, ponieważ trudno pojąć, jak podmioty fikcyjne mogą odgrywać
jakiekolwiek role w poznaniu. Ta aporia zachwiałaby Kantowską koncepcją
poznania.
Warto dodać, że Carr nie zgadza się z tezą, postulowaną przez innych badaczy, że podmiot transcendentalny jest bazą subiektywnej metafizyki. Jeśli
ten podmiot jest tylko fikcyjnym opisem, zabezpiecza go to przed podejrzeniem o metafizyczność. Według Carra nie jest on substancją, ani rzeczą
w świecie. Pojawia się też następny problem: w jakim sensie podmiot transcendentalny jest fikcją: czy jest on fikcyjnym, a więc nieistniejącym, z gruntu
nieprawdziwym opisem, czy odniesienie tego opisu jest fikcją.
Głosi się też, że podmiot transcendentalny nadaje formę podmiotowi empirycznemu: Ja transcendentalne formuje podmiot empiryczny, w sensie
metafizycznym lub w sensie logicznym. Częściej wybiera się drugie rozstrzygnięcie (między innymi Azeri), aby uniknąć wikłania myśli Kanta w metafizykę. Można owo nadawanie formy interpretować następująco: podmiot
transcendentalny będąc istotą uniwersalnego człowieczeństwa, wyposaża
podmiot empiryczny w atrybuty przysługujące wszystkim ludziom, ze względu na bycie istotami ludzkimi. Tak więc interpretację relacji pomiędzy podmiotem transcendentalnym a empirycznym daje się uzgodnić z wykładnią
antropologiczną. Lecz ta interpretacja generuje inne trudności. Po pierwsze,
podmiot transcendentalny, czyli jedność czystej apercepcji, nie ma dyspozycji do formowania podmiotu empirycznego. Nie posiada w sobie aspektów,
z których wyłoniłyby się animalność i władze poznawcze. Po drugie, zagadkę
stanowi przypisanie formowaniu charakteru logicznego. Znaczyłoby to, że
relacja pomiędzy dwoma aspektami istoty człowieka jest logiczna, co wydaje
się tezą ryzykowną, o nieznanej podstawie i trudną do obrony.
—————————
D. Carr, The Paradox of Subjectivity: …, op. cit., s. 61–63.
Ibidem, s. 65.
43 Jest to jedno z niewielu twierdzeń, w którym różni badacze dzieła Kanta są ze sobą zgodni.
41
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Azeri wyróżnia dwa modusy, inaczej formy podmiotu: transcendentalną
i empiryczną. Głosząc to, Azeri modyfikuje przyjętą wyjściową relację pomiędzy obydwoma podmiotami, w której podmiot transcendentalny to czynnik
unifikujący po Hume’owsku ujmowany podmiot empiryczny. Interpretuje
podmiot empiryczny w Krytyce czystego rozumu dwojako: jako Hume’owską
wiązkę wrażeń oraz, po Kantowsku, jako empiryczne Ja określane poprzez
empiryczną świadomość. Według Kanta „bez owej jedności świadomości, która poprzedza wszelkie dane naoczności i ze względu na którą jedynie możliwe
jest wszelkie przedstawienie przedmiotów” nie jest możliwe poznanie.
O empirycznej apercepcji, przysługującej podmiotowi empirycznemu,
Kant stwierdza: „ jest wewnętrznym sensem lub świadomością Ja nieustannie zmieniającą się”. Kant stwierdza dalej: „W tym strumieniu zjawisk wewnętrznych nie może dać [nam] ona stałego lub trwałego Ja i nazywa się
zwykle zmysłem wewnętrznym lub apercepcją empiryczną” (A 107). Z tego
wynika, iż Ja empiryczne nie może istnieć jako stała, że zatem to, co nazywa
się podmiotem empirycznym (w znaczeniu nadanym przez Hume’a) nie może być ugruntowaniem dla wiedzy.
Azeri proponuje też inną interpretację relacji pomiędzy dwoma Kantowskimi podmiotami. Twierdzi, że czysta apercepcja jest warunkiem istnienia
podmiotu empirycznego. Jedność apercepcji nie jest innym podmiotem,
a jest świadomością bycia podmiotem lub, jak stwierdza w innym miejscu,
świadomością istnienia podmiotu empirycznego. Transcendentalne Ja pojawia się jako konstytutywny warunek umożliwiający uformowanie Hume’owskiego podmiotu empirycznego, czyli formowanie wiązki wrażeń.
Obecność podmiotu transcendentalnego sprawia, że podmiot empiryczny
może się ukonstytuować jako stała świadomość z przepływającej, nieustannie zmiennej wiązki wrażeń.
Należy w końcu odnotować, że Kant głosi również, iż podmiot transcendentalny i podmiot empiryczny są tym samym podmiotem (B 155).44
Jürgen Habermas podaje jeszcze inną wykładnię relacji Kantowskiego
podmiotu transcendentalnego i empirycznego. Utrzymuje mianowicie, że
podmiot Kantowski ma podwójną pozycję, jako jeden ponad innymi i przeciwstawiony wszystkiemu w świecie, oraz jako jeden z wielu. Według Habermasa, do subiektywności transcendentalnej transferuje się metafizyczne
atrybuty uniwersalności, ponad-czasowości (supratemporality) i konieczności. Podmiot transcendentalny znajduje się poza światem pojmowanym jako
całość przedmiotów doświadczenia, natomiast podmiot empiryczny jest
w świecie, będąc jego obiektem pośród wielu.45

—————————
D. Carr, The Paradox of Subjectivity… , op. cit., s. 44.
J. Habermas, Postmetaphyscial Thinking: Philosophical Essays, przeł. W.M. Hohengarten, Polity Press, Cambridge 1992, s. 40 n.
44
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ASYMILOWANIE WĄTKÓW KONCEPCJI KANTA
DO WSPÓŁCZESNYCH UJĘĆ POZNANIA I UMYSŁU

Pojawiają się interpretacje recypujące idee Kanta ze względu na aktualnie
prowadzone badania nad poznaniem, w tym badania inicjowane w kognitywistyce łączonej z filozofią. Notabene trudno obecnie oczekiwać stabilnych
antycypacji przesądzających status kognitywistyki w przyszłości. Jej aktualny burzliwy rozwój nie daje jednoznacznych podstaw do rozsądzenia, czy
wykształci się ona ostatecznie w dziedzinę nauk empirycznych, czy też niektóre jej obszary badawcze lub niektóre jej szkoły ulokują się jednak w filozofii jako wersje filozofii znaturalizowanej.46 Uwspółcześniające interpretacje nauki Kanta są kształtowane przez swój cel – mają inspirować obecnie
prowadzone badania i asymilować tę naukę do aktualnych projektów. Ta
orientacja wymusza odejście od wiernego odtwarzania Kantowskiej koncepcji, między innymi z powodu koniecznego transformowania jej pojęć tak, aby
dwa zasadniczo różne systemy myśli można było ze sobą połączyć.
Taką drogą idzie między innymi Andrew Brook w monografii Kant and
the Mind i w eseju Kant’s View of the Mind and Consciousness of Self. 47
Uznaje on aktualność myśli Kantowskiej i zasadność asymilacji jej wyników
do współczesnych badań kognitywistycznych. Stwierdza: „For Kant, consciousness being unified is a central feature of the mind”, i: „Ideas central to
his view are now central to cognitive science.”48 Umysł i podmiot transcendentalny to zatem nie jedno i to samo, lecz są one sobie bliskie, częściowo
pokrywając się. To pozwala Brookowi utrzymywać, że zachodzi pokrewieństwo relewantnych idei Kanta z ideami w kognitywistyce, a także ujrzeć Kanta jako prekursora i fundatora idei współczesnych koncepcji umysłu. Także
Patricia Kitcher kroczy tym szlakiem, dążąc do odkrycia bądź pokrewieństwa, bądź filiacji idei Kantowskich we współczesnej psychologii i kognitywistyce.
W Kant’s View of the Mind and Consciousness of Self Brook przedstawia
trzy idee kształtujące Kanta koncepcję umysłu, który uznaje z wahaniami za
identyczny z podmiotem transcendentalnym. Ta identyfikacja ma ugruntowanie w tekście Kanta; fragment (A 108) Krytyki czystego rozumu dowodzi,
że dla Kanta umysł jest tym samym, co podmiot transcendentalny. Sam
Brook nie ma pewności; pisząc, że jedność świadomości jest centralną właściwością umysłu, sugeruje, że nie jest właściwością jedyną. Bardziej zdecy—————————
46 Prowadzi to do pytania o tożsamość filozofii, poddawanej coraz silniejszej i radykalniej formułowanej presji ku naturalizowaniu problematyki, przede wszystkim przez filozofów krążących na
pograniczach kognitywistyki.
47 A. Brook, Kant's View of the Mind and Consciousness of Self, w: The Stanford Encyclopedia of
Philosophy, red. Edward N. Zalta, Spring 2013 Edition, URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/kant-mind/>; idem, Kant and the Mind, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
48 Ibidem.
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dowanie optuje za identycznością podmiotu (bez odróżnienia podmiotu
transcendentalnego od empirycznego) z umysłem w monografii Kant and
the Mind, zwłaszcza w rozdziale Kant’s Theory of the Subject. Jednak zarazem umysł jest według Brooka konstrukcją bogatszą niż podmiot transcendentalny, wiązany wyłącznie z jednością apercepcji. Brook głosi mianowicie,
że umysł jest zbiorem władz poznawczych, równoważnie: funkcji. Stwierdza
on w związku z tym, że Kanta pojęcie umysłu jest funkcjonalistyczne, a więc
według niego Kant był pionierem funkcjonalizmu.49 Z jednej strony, współczesny funkcjonalizm zakłada implementację funkcji, a więc zakłada substrat, a wobec tego jest funkcjonalizmem nie w pełni konsekwentnym.
Z drugiej zaś strony, funkcjonalizm konsekwentny, właściwie jedyny godny
tej nazwy, rugujący substrat, w ogóle nie jest możliwy, jeśli oprzeć się na
pojęciu funkcji wyeksplikowanym w logice. Brook prawdopodobnie przypisuje koncepcji Kanta funkcjonalizm umiarkowany,50 zachowujący pojęcie
substratu. Funkcjonalizm ten postuluje dominację funkcji nad ich substratem i utrzymuje ponadto zmienność substratu dla tych samych funkcji – te
same funkcje mogą być implementowane w różnych substratach, na przykład wiedzę może uzyskiwać i ludzki podmiot, i inteligentne maszyny. Tę
umiarkowaną wersję funkcjonalizmu, z jego tezą o różnorodności substratów trudno odnaleźć w tekście pierwszej Krytyki. W interpretacjach mówi
się o substracie, który jest jeden (jedno Ja) i którego identyfikacja ontyczna
jest w niektórych rekonstrukcjach zawieszona ze względu na antymetafizyczność stanowiska Kanta. Lecz nie we wszystkich; podmiot transcendentalny bywa przecież rozpoznawany jako rzecz sama w sobie albo jako obiekt
transcendentalny. Kant natomiast nawet nie sugeruje, żeby funkcje (władze)
poznawcze mogły przynależeć do różnych substratów, albo żeby – według
funkcjonalizmu radykalnego – w ogóle nie były przynależne do tego niepoznawalnego Ja.51 Ja, obecne w myśli Kanta, jest, jak można mniemać, substratem, „właścicielem” władz, aplikującym je w aktach poznawczych.52
Druga Kantowska idea definiująca umysł wypreparowana przez Brooka
mówi o podstawowych funkcjach poznawczych: funkcje, czyli władze poznawcze mają być czasoprzestrzennymi procesami stosowania pojęć do
wejść sensorycznych.53 Umysł według Brooka to podmiot niesubstancjalny,
—————————
49 W filozofii amerykańskiej pionierstwo w głoszeniu funkcjonalizmu przypisuje się zwykle Hilaremu Putnamowi.
50 Można go by też nazwać niekonsekwentnym, ponieważ nie rugując kategorii substratu, nie realizuje swego roszczenia, by rozprawić się z dawną ontologią przedmiotów indywidualnych, substratów itp.
51 Odnosi się to do tych interpretacji, w których przyjmuje się, że podmiot transcendentalny istnieje.
52 Warto zwrócić uwagę, że Brook w swych wstępnych enuncjacjach mówi o funkcjach poznawczych, które składają się na umysł (równoważnie podmiot transcendentalny), używając liczby mnogiej i nie wymieniając ich, a dopiero w dalszych partiach swego tekstu dookreśla umysł jako związany tylko z apercepcją, precyzyjniej, konstytuowany przez nią lub z nią identyczny.
53 Przytaczam w oryginalnym sformułowaniu: “The functions crucial for mental, knowledgegenerating activity are spatio-temporal processing of, and application of concepts to sensory inputs.”
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funkcjonalny, pracujący na materiale czystej intuicji, którą organizuje czasoprzestrzennie. Brook odsuwa tu swoje gdzie indziej głoszone przekonanie,
że centralną i w ogóle jedyną funkcją Kantowskiego umysłu jest jedność
apercepcji. Ta niejasność wynika prawdopodobnie z tego, że Brook krąży
pomiędzy podmiotem transcendentalnym a empirycznym, usiłując je zespolić w jeden.
Trzecia idea wysuwana przez Brooka odnosi się do funkcji: są one formami syntezy, centralnymi dla poznania. Brook używa pojęcia funkcji
w dwóch sensach: funkcji jako form apriorycznych oraz funkcji jako czasoprzestrzennych procesów.
Rekonstrukcja Brooka koncepcji Kanta o podmiocie zbliża się do granicy
konstrukcji; Brook asymiluje Kantowskie pojęcie umysłu (podmiotu) do
współczesnych materialistycznych i naturalistycznych koncepcji umysłu,
postulując ich istotne podobieństwo. W przebiegu swych rozważań zmienia
on badane pojęcia. We wstępnych enuncjacjach mówi o funkcjach poznawczych, które składają się na umysł (równoważnie podmiot), używając liczby
mnogiej, co sugeruje, że ma na myśli wszystkie władze poznawcze wyodrębnione przez Kanta. Natomiast w dalszych partiach swego tekstu precyzuje
umysł jako związany tylko ze świadomością Ja. Według Brooka podmiot
transcendentalny – można mniemać – łączy się w jedność z podmiotem empirycznym i to one razem stanowią umysł. Ta imputacja jest też niepewna,
gdyż Brook waha się w tym względzie.
Ucinając w tym miejscu dyskusję nad rekonstrukcją Brooka, warto zauważyć tylko, iż ryzykowny jest zamysł Brooka i pokrewnych mu badaczy,
aby idee Kanta zastosować do objaśniania umysłu rozumianego naturalistycznie, empirystycznie, neurofizjologicznie. Dysonanse pomiędzy koncepcją Kanta a kognitywistyką dotyczą nie tylko twierdzeń o umyśle i o podmiocie. Rozbieżność sytuuje się na najgłębszym poziomie fundującym rozważania, mianowicie na poziomie pojęć. Pojęciowe kategorie Kantowskie oraz
stosowane w kognitywistyce są tak zasadniczo różne, że wątpliwe jest, czy
można je przełożyć bez deformacji jedne na drugie. To zaś byłoby konieczne
do autentycznego porównania obu systemów myśli – Kantowskiego i kognitywistycznego. Tezy fundujące oba systemy też są zasadniczo różne: subiektywny transcendentalizm Kanta nie ma, zdaje się, nawet niewielkiego istotnego obszaru wspólnego z obiektywistycznym, materialistycznym ujęciem
umysłu w kognitywistyce. Można zgodzić się, że myśl Kanta jest inspiracją
dla przedsięwzięć w kognitywistyce. Jednak te inspiracje są raczej luźnymi
transpozycjami wybranych idei, wyłączonych z systemu i przekształconych,
a nie jakąkolwiek całościową lub choćby fragmentaryczną recepcją Kanta
koncepcji podmiotu.
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Kanta droga konstytuowania podmiotu transcendentalnego różni się od
sposobów konstruowania podmiotu w innych koncepcjach poznania. Różnica dotyczy nie tylko samej koncepcji, ale i metapoziomu. Kant wprowadza
władze (funkcje) poznawcze w postaci wyjściowych aksjomatów, przyjmuje
fakt wiedzy jako niewątpliwy, a z tych dopiero założeń wywodzi istnienie i po
części charakter podmiotu transcendentalnego – mimo postulowanej jego
niepoznawalności. Poza Kantowską linią transcendentalizmu podmiot poznania wprowadza się zazwyczaj jako bazowy aksjomat inicjujący badania
nad poznaniem. (Jeśli podmiot jest w ogóle obecny; trzeba pamiętać, że filozofia analityczna w dominującym swym obszarze nie włącza tego pojęcia do
rozważań.) Kategoria podmiotu, obok innych fundamentalnych i sprzężonych z nią kategorii (przedmiotu poznania i wiedzy, także aktów lub procesów poznawczych) wyznacza sposób dociekań nad poznaniem. Właściwości
podmiotu wydobywa się i legitymizuje w trakcie badań, we wzajemnym zestawianiu funkcji podmiotu w poznaniu i natury wiedzy, we fragmentach te
funkcje i własności antycypując, a nie wywodząc. W punkcie wyjścia dociekań antycypuje się co najmniej najogólniejsze charakterystyki podmiotu,
w tym zazwyczaj deklaruje się stanowisko w kwestii umysł-ciało, u Kanta nie
odgrywające znaczącej roli.54
Kantowski podmiot transcendentalny ma specyficzny charakter. Jest koniecznym warunkiem poznania, lecz sam nie tworzy wiedzy, ani tym bardziej
jej nie recypuje (jak to głoszą niektóre teorie odbicia), a tylko towarzyszy
aktom jej konstytuowania. Jest też wyjątkowy przez to, że jest podmiotem
wspomagającym w poznaniu, a nie przeprowadzającym samodzielnie operacji poznawczych. Jest więc podmiotem niesamodzielnym, niepełnym, nieautonomicznym – nie pełni w poznaniu tych wszystkich funkcji, które są konieczne do uzyskania wiedzy. Można go określić jako quasi-podmiot poznania lub jako podmiot dopełniający. Zarazem jednak jest podmiotem nadrzędnym wobec empirycznego.
Większość badaczy Kanta konkluduje, że podmiot transcendentalny to
model nie ujmujący teoretycznie człowieka poznającego. Byłby więc konstrukcją a-antropologiczną. Według liczących się w literaturze przedmiotu
rekonstrukcji podmiot ten ma charakter logiczny, bądź gramatyczny, i jest
niepersonalny. Natomiast opozycyjna wobec tych częstych rekonstrukcji
antropologiczna interpretacja Azeriego jest wątpliwa, de facto nie wytrzymuje już wyrywkowej krytyki. Co gorsze, interpretacje przypisujące podmiotowi transcendentalnemu charakter obiektu gramatycznego, szerzej języko—————————
54 Analogie między podziałem umysł-ciało a rozdwojeniem podmiotu wydają się ryzykowne. Nie
tylko transcendentalizm, ale całe ówczesna epoka nie dopuszczała myśli o tym, by ciało człowieka
wiązać w jakikolwiek sposób z podmiotowością.
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wego, bądź logicznego, bądź fikcyjnego również prowadzą do wątpliwości.
Jedną z narzucających się jest fakt, że rekonstrukcje te pośrednio zmieniają
naczelne Kantowskie pojęcie apercepcji względem sensu zastanego przez
niego w tradycji filozoficznej. Rzecz bowiem w tym, że apercepcja oznacza u
Kanta samoświadomość (świadomość własnego Ja), a o tej instancji trudno
myśleć bez gruntownej przemiany pojęcia jako o logicznej lub jako o gramatycznej, co relatywnie często postuluje się w rekonstrukcjach. Rekonstrukcje
te w istocie niejawnie imputują, iż Kant uciekając od metafizyki i od psychologizmu stosuje bazowy dla podmiotu termin „apercepcja” w innym znaczeniu niż ten obowiązujący we wcześniejszych poglądach (Wilhelma Wundta,
Gotfrieda Wilhelma Leibniza). Jeśliby te rekonstrukcje przyjąć, okazywałoby
się, że podmiot transcendentalny jest przez Kanta desubiektywizowany. Ja
samoświadome traci w tych rekonstrukcjach swój pierwotny sens subiektywnej jedności samoświadomości, będącej odczuwaniem Ja, a staje się
obiektem tylko językowym. Ta znaczeniowa wolta nie ma jednak całkiem
przekonujących podstaw w tekście pierwszej Krytyki, a wiele fragmentów
świadczy przeciw niej.
Gdy ograniczyć się do interpretacji Carra, według której podmiot transcendentalny to tylko jeden z dwóch opisów tego, który poznaje, to powstaje
pytanie, dlaczego – jak to zwykle się czyni – nie nazwać podmiotem przedmiotowego odniesienia tego opisu, czyli tego obiektu, który poznaje, a nazywać podmiotem jego opisy. Zabieg taki nie byłby uzasadniony tylko wtedy,
gdyby postawić tezę, iż istnieją tylko opisy, bez przedmiotowego odniesienia,
a więc gdyby postulować, że podmiot transcendentalny jest hipostazą, i pełni
funkcję tylko instrumentalnego dopełnienia Kantowskiej koncepcji poznania. Do takiej konkluzji zmierza Carr, lecz nie inni badacze. Konkluzja Carra
jest trudna do przyjęcia z tego względu, że podaje w wątpliwość charakter
Kantowskiego subiektywnego transcendentalizmu, podobnie jak inne rekonstrukcje zmierzające do przekształcenia podmiotu transcendentalnego
w obiekt logiczny lub językowy.
Identyfikowanie podmiotu transcendentalnego z jednym z dwóch opisów
Ja komplikuje to, co w proponowanej charakterystyce podmiotu chce się
okazać. To rozszczepienie załamuje jedność podmiotu, wprowadza w podmiotowości napięcie i dystans. Nasuwa też wniosek, że źródło podmiotowości, owo hipotetyczne albo będące hipostazą Ja, do którego odnoszą się opisy, staje się dla Kanta nieuchwytne poznawczo. Opisy nie zyskują wiarygodności przez to, że reprezentują niepoznawalne Ja, lecz przez to, że poprawnie
i efektywnie dopełniają koncepcję poznania. Są legitymizowane przez kryteria systemowej koherencji, a nie korespondencję z rzeczywistością, która
według Kanta nie jest przecież poznawczo dostępna.
Wskazywanie przez Kanta Ja jako substratu podmiotowości prowadzi do
wniosku, że neguje on Hume’owskie pojęcie podmiotu empirycznego (wiązki
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wrażeń). Skłania się ku metafizycznej interpretacji Ja – jako czegoś, co funduje wrażenia. Co do tej tezy, jak i co do innych, nie ma jednak, jak pokazywałam, całkowitej pewności.
Powyżej przedstawione zagmatwania i wątpliwości interpretacyjne ujawniają szczególną naturę Kantowskiej podmiotowości. Jest ona mianowicie
w pierwszym planie kształtowana przez zespół metatez kształtujących konstrukcje. Główne to deklaracja zdystansowania się od empiryzmu (lecz nie
bezwzględnie, koncepcja Kanta jest przecież dwupniowa), od psychologizmu, i od metafizyki. Aksjomatem Kantowskiej koncepcji poznania jest ponadto teza o obiektywności poznania, a ta prowadzi w ciągu konstrukcji do
podważenia przeświadczenia, iż samoświadomość Ja jest subiektywna i personalna, choć zakłada się o Ja fundującym konstrukcję, że jest ono personalne. Kantowska podmiotowość jest ukształtowana przez wymienione tu
typy dystansowania się, w istocie będące wykluczeniami – i w myśleniu Kanta, i w interpretacjach jego dzieła. To właśnie fundowanie Kanta koncepcji
poznania przez triadę wykluczeń oraz przez postulat obiektywności prowadzi
do podmiotu rozdwojonego na transcendentalny oraz empiryczny. Ten
pierwszy, specyficzny dla transcendentalizmu, nie wystarcza, aby zdać
w całości sprawę z tego, jaki jest ten, który poznaje. W efekcie podmiot empiryczny odgrywa rolę pierwszoplanową, pełniąc zasadnicze funkcje poznawcze. Natomiast podmiot transcendentalny tylko warunkuje czynności
stricte poznawcze.
Kant wprowadza ponadto inne pojęcia związane z podmiotowością: duszy, ducha, intelektu, rozumu (rozumu ludzkiego, jak pisze w pierwszych
słowach Przedmowy do wydania A Krytyki), umysłu. Dopiero prześledzenie
ich wszystkich i ich związków pozwoliłoby stwierdzić in extenso, czym jest
Kantowska podmiotowość.
Jest pewnym dysonansem rozdwojenie pojęcia podmiotu, które następnie zostaje pomniejszane; rekonstrukcje mówią o dwóch formach, transcendentalnej i empirycznej, tego samego podmiotu, lub o dwóch opisach, lub
o ich tożsamości. Pierwszy powód wadliwości zamysłu rozdwojenia podmiotu (i często ponadto dodawania Ja, które stoi poza dwoma podmiotami)
wiąże się z samą naturą filozofowania. Rzeczą filozofii jest formowanie koncepcji maksymalnie jednoczących, uniwersalnych, a w związku z tym i fundamentalnych, gdyż ogólność sprzęga się z fundamentalnością ujęć. Jeśli
w danym obszarze badawczym tworzy się pojęcia, które nie są maksymalnie
ogólne, świadczyć to może o niedokończeniu dociekań. Sygnalizuje bowiem
brak odnalezienia zasady unifikującej pojęcia tego samego typu, wskazane
w dociekaniach. Tak też przedstawienie dwóch pojęć podmiotu i ponadto
stawianie w ich tle ich niepoznawalnego fundamentu (Ja)55 można uznać za
projekt niesfinalizowany. W projekcie tym nie wykrywa się ostatecznego
—————————
55

Stwierdzenie to nie dotyczy wszystkich interpretacji Kantowskiego pojęcia podmiotu.
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fundamentu podmiotowości, z którego oba specyficzne podmioty się wyłaniają – jako, można pomyśleć, szczególne formy jednej bazowej podmiotowości. Konstrukcję podmiotowości Kanta można uznać też przy tym za nie
całkiem konsekwentną, ponieważ rozdwoiwszy podmiot, zmierza się następnie do zjednoczenia podmiotów (są według rekonstrukcji dwiema formami tego samego, dwoma opisami (jednego Ja?), tożsamością obu). Oferuje się zatem dwa pojęcia, sprzężone ze sobą i wypływające z jednego źródła
podmiotowości, czyli owego, można mniemać, Ja, które jest stale obecne
i w tekście Kanta, i w rekonstrukcjach badaczy. Samo natomiast źródło
podmiotowości, które można identyfikować z jej istotą, nie jest teoretycznie
wyłonione, a tylko wskazane bezpredykatywnie. Można jedynie domniemywać, że owo źródło, Ja, dywersyfikuje się następnie w dwa podmioty prezentowane w Krytyce, ocierając się o metafizyczne spekulacje. Należy też zastrzec, że są powody, aby kwestionować roszczenie do wskazania jednego
bazowego źródła podmiotowości. Można twierdzić, że jeden fundament
wszelkiej podmiotowości nie istnieje, że podmiotowość jest istotnie, w swej
podstawie, rozszczepiona na empiryczną i transcendentalną. Dodatkowo
komplikuje tę kwestię fakt niepoznawalności podstawy podmiotowości,
i w związku z tym również niepoznawalność procesu różnicowania się podmiotowości – wyłaniania się z jednej podstawy dwóch podmiotów. Obie tezy
– o istnieniu jednego fundującego źródła podmiotowości oraz o jego nieistnieniu – mają uzasadnienie w poglądach Kanta.
Kant konstruuje podmiot transcendentalny wyłącznie z jedności apercepcji. Samoświadomość pozostaje w tej konstrukcji niesprzężona z innymi
atrybutami Ja,56 które poznaje. Zatem twierdzi się, że apercepcję można
wyizolować. Samoświadomość tylko towarzyszy Ja (ukształtowanemu,
o danych własnościach i danych funkcjach poznawczych), „stoi obok” innych
właściwości Ja (jeśli ono istnieje) i jest od nich odrębna. To rozstrzygnięcie
jest wątpliwe: czyż nie jest bowiem tak, że w pojęciu samoświadomości zawarty jest brak izolacji? Istota samoświadomości polega na tym, że pewne Ja
zwraca się do siebie samego. Zatem samoświadomość jest fundowana przez
istnienie Ja i może istnieć o tyle tylko, o ile owo Ja nie jest hipostazą. Samoświadomość osadzona w Ja jest z nim nierozerwalnie związana. Intelektualne odrywanie apercepcji od całości Ja, abstrahowanie (myślowa izolacja)
stoi ponadto w sprzeczności z rozmaitymi koncepcjami antropologicznymi57
zakładającymi, że człowiek stanowi jedność. Z takiej perspektywy odrywanie
apercepcji od pozostałych atrybutów ludzkiej natury i konstytuowanie z niej
samodzielnego podmiotu jest niewłaściwe. Należy przy tym zastrzec, że zgła—————————
56 Ja nie musi być identyczne z człowiekiem, który poznaje. Ja może być w ogóle hipostazą. Tendencja, aby Ja przedstawić czy jakkolwiek zidentyfikować jest niedopuszczalna, ponieważ według
Kanta Ja jest niepoznawalne.
57 To metaprzeświadczenie leży u podstaw konstruowania intelektualnych obrazów człowieka.
Jest jednym z ich warunków wyjściowych. W większości koncepcji człowieka uznaje się go za warunek konieczny ich poprawności.
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szana tu wątpliwość jest oparta na nierzeczywistym okresie warunkowym,
gdyż – jak pokazują prześledzone powyżej rekonstrukcje – nie da się utrzymać przeświadczenia, że podmiot transcendentalny jest teoretyczną konstrukcją z podstaw człowieczeństwa.
Dochodzę tu do uwyraźnienia wątpliwości, które pojawiają się, kiedy
przyjmie się inną perspektywę myślenia o podmiotowości. Wątpliwości te
nie są zarzutami, a wskazują różnice podstaw w eksplikacji pojęcia podmiotowości. W koncepcjach podmiotowości innych od Kantowskiej ujmuje się
człowieka poznającego poprzez ciągi abstrakcji lub teoretyczne transformacje innego typu. To człowiek, odpowiednio uteoretyzowany jest bazą ustanawiania podmiotu poznania. Kant oferuje konstrukcję podmiotowości
innego typu – podporządkowaną ideom teoretycznym, które kształtują dociekania. Zgodność tak ufundowanych konstrukcji z człowiekiem, jaki on jest
w aktach poznawczych, jest w tej konstrukcji sprawą drugorzędną. Zostaje
zmarginalizowana przez metafilozoficzne tezy fundujące koncepcję poznania. Choć początkowe deklaracje w pierwszej Krytyce Kanta sugerują, że
człowiek i jego poznanie są naczelnym przedmiotem jego rozważań, i choć
pojawiają się twierdzenia, że „Kant wydaje się wczesnym przedstawicielem
redukcji filozofii do antropologii”,58 podmiot transcendentalny nie jest teoretycznym przedstawieniem człowieka pojmowanego jako jedność.
Pojęcie podmiotu transcendentalnego wyrosło z krytyki podmiotu empirycznego. Tego drugiego Kant jednak nie odrzucił, lecz stwierdziwszy jego
niewystarczalność, uzupełnił go i nadał mu nowy sens, włączając go do swojego systemu poznania. Oba te podmioty funkcjonują w sprzężeniu, stanowiąc dla siebie wzajemnie racje istnienia. Owa podwójność podmiotu, czy
też obecność dwóch podmiotów prowadzi do trudności w ustaleniu a priori
genezy pojęcia, kwestii, która dla koncepcji Kanta ma kardynalne znaczenie.
Wiadomo, że pojęcia a priori są według Kanta podmiotowym wkładem
w poznanie. Jednak nie sposób związać ich z podmiotem transcendentalnym, zważywszy na fakt, że czysta jedność apercepcji nie ma charakteru poznania, lecz charakter odczucia.59 Zatem nie może ona tworzyć kategorii
apriorycznych; te bowiem nie leżą przecież w sferze odczuć. Nie można też
wiązać kategorii a priori z podmiotem empirycznym – ten jako zbiór wrażeń
nie jest władny do generowania praw rozumu. Rozum, któremu przypisane
są kategorie a priori, jest zatem kolejną instancją podmiotową, odrębną od
dwóch podmiotów. Ze względu na kategorię sądów a priori, których żaden
z dwóch podmiotów nie może być dysponentem, twórcą, ani „przechowującym pojemnikiem”, Kantowski rozum nie może być utożsamiony z żadnym
—————————
58 H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, przeł. T. Krzemieniowa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 337.
59 Tu również, jak przy innych elementach interpretacji Kantowskiego podmiotu, nie da się stawiać tez bezsprzecznie ważnych. Tezy te są ograniczone do interpretacji, stojących w opozycji do
innych.
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z dwóch podmiotów. Zatem oba one nie ujmują całości Kantowskiego problemu podmiotu. Przedstawiony tu niepełny wgląd w to, czym jest Kantowski podmiot, zwłaszcza podmiot transcendentalny, miał posłużyć – jak
sygnalizowałam na początku – do rozważenia, czy reaktywując współcześnie
kategorię podmiotu w dociekaniach nad poznaniem, warto powracać do
dawnych idei Kantowskiej podmiotowości.
Wydaje mi się, że taki powrót byłby ryzykowny. Po pierwsze, ze względu
na komplikacje w zdawaniu sprawy z tego, czym jest ów podmiot; komplikacje przejawiają się między innymi w wielości zastanych interpretacji. Po
drugie, dlatego że rozumienie podmiotu transcendentalnego jest uwikłane
w całość Kantowskiej koncepcji poznania. Nie sposób pojęcia tego podmiotu
wyłączyć z jego teoretycznych uwarunkowań i po izolacji przenieść do innego
intelektualnego sytemu. Gdyby zatem dążyć do wiernego przejęcia koncepcji
podmiotu transcendentalnego, to tylko poprzez reaktywowanie całej koncepcji Kanta. Wierne reaktywacje nie występują w filozofii. Nawet neokantyści, których uważa się często za spadkobierców Kanta (co sugeruje, że pozostają oni wierni jego poglądom), nie zasymilowali całej jego nauki o poznaniu. Przejęli ją wybiórczo, istotnie wykraczając poza jego myślenie. Neokantyści badeńscy deklarowali aktualizacje kantyzmu; te w istocie rozwinęli do
własnych oryginalnych koncepcji. Neokantyści odżegnywali się od przypisywania im etykietki „neokantyzmu”.60
Wydaje się, że zamysły przeniesienia samego Kantowskiego pojęcia podmiotu, podejmowane między innymi przez Brooka i Kitcher, są albo skazane
na niepowodzenie, albo badacze ci, deklarując asymilowanie kantowskiej
podmiotowości do swych koncepcji, nawiązują jedynie z nią swobodny dialog. Dążą w istocie do sformułowania poglądów sugerowanych (z dowolnością właściwą dla inspiracji) stanowiskiem Kanta, a nie przedstawieniem
poglądów odtwarzających to stanowisko. Zresztą w ogólności nie jest możliwe izolowanie poszczególnych pojęć dowolnego systemu i wierne włączanie
ich w nowe teoretyczne środowisko. Koncepcje, a nawet luźniejsze teoretyczne ujęcia są bowiem systemami myśli, a w związku z tym nie daje się ich
podzielić na zamknięte samodzielne części i tak transformować do nowych
systemów.
Po trzecie, powrót do Kantowskiej podmiotowości jest szczególnie wątpliwy ze względu na jej rozszczepienie na instancje. Kanta koncepcja poznania nie releguje podmiotu empirycznego. Podmiot transcendentalny jest
dodany do empirycznego i z nim stowarzyszony, przy czym mają one odrębne funkcje, a ich sensy i relacje pomiędzy nimi nie są jednoznacznie
—————————
60 Andrea Staiti w rozprawie Heinrich Rickert pisze: “Moreover, both schools were rather unenthusiastic about the label >Neo-Kantianism<. Their goal was not to go >back to Kant<, as Otto
Liebmann (1840–1912) famously urged philosophers to do in his Kant und die Epigonen (1865),
but, rather, to move forward beyond Kant building on his original views.” (The Stanford Encyclopedia of Philosophy, op. cit. (Winter 2013 Edition), forthcoming URL = <http://plato.stanford.
edu/archives/win2013/entries/heinrich-rickert/>.
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wyjaśnione – mimo wnikliwych dociekań badaczy. Ponadto oba podmioty
razem wzięte nie obejmują wszystkich władz wskazanych przez Kanta w jego
koncepcji poznania. To rozszczepienie i niewystarczalność obu podmiotów
są najważniejszymi i zarazem najbardziej niepokojącymi cechami kantowskiej podmiotowości.
Po czwarte, Kanta konstrukcja podmiotu jest tak pomyślana, aby dostosowywać się do całości koncepcji poznania, zapewniać tej koncepcji spójność
i, oczywiście, podlegać także jej metafilozoficznemu fundowaniu. W tym
zamierzeniu zamysł tworzenia podmiotu jako teoretycznego ujęcia człowieka
poznającego zszedł na daleki plan, prawie zanikł. Widać to w różnych wiarygodnych interpretacjach Kantowskiego dzieła, chociaż zawsze – trzeba pamiętać – poddawanych konfrontacji z innymi rozpoznaniami. Te interpretacje pokazują, że Kanta podmiot transcendentalny nie jest uteoretyzowaniem
człowieka, który poznaje, albo też teoretyzowanie tak radykalnie zdystansowało się od swego przedmiotu, że pozostały w nim zaledwie ślady pewnych
aspektów człowieczeństwa.
Odwrót od podmiotu transcendentalnego nie musi polegać na cofnięciu
się do Hume’owskiego podmiotu empirycznego. Relegowanie Hume’a „wrażeniowego” pojęcia podmiotu jest nawet konieczne, jeśli odrzucić empiryzm
zakładający sensualną, zatomizowaną bazę wiedzy. Zamiast przyjąć taki empirystyczny punkt wyjścia, z subiektywnymi wrażeniami jako podstawą poznania, można antycypować, iż podmiot poznania jest jednością wyrastającą
z niepodzielnej ludzkiej natury.
Mniej radykalny zamysł, by jedynie inspirować się dzisiaj Kantowską
podmiotowością, jest natomiast dwuznaczny. Z jednej strony, zdaje się on
wątpliwy, z czterech wskazanych tu powodów. Z drugiej jednak strony, Kanta idee podmiotowości – między innymi przez jej niezwykłą problematyzację
– oferują rozległy materiał do przemyśleń i nawet poprzez dystansowanie się
od nich wiodą do nowych rozstrzygnięć – w trybie dystansowania się, ale nie
całkowicie na ich gruzach. Ponadto szczególnie antropologiczna interpretacja podmiotu transcendentalnego, wątpliwa z perspektywy prawowiernego
kantyzmu, może stanowić oś konstrukcyjną nowych koncepcji podmiotu.

SUBJECTIVITY BY KANT
ABSTRACT

The paper reconstructs Kant’s cognitive subjectivity (transcendental as well as
empirical one) by tracing both the text of the Critique of Pure Reason and some
important relevant analyses conducted by Kantians within recent thirty years. The
aim of the reconstruction is to consider how and if at all the concept of Kant’s sub-
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ject may be used in today’s investigations on cognition. The non-eliminable multiplicity of interpretations of each important aspect of this subjectivity is demonstrated. Some doubtful properties of Kant’s construction of subjectivity are revealed;
they call into question the applicability of this construction to now formed apprehensions of cognition.
Keywords: Kant’s subjectivity, cognition, John Niemeyer Findlay, David Carr,
Siyaves Azeri, Andrew Brook.
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UMYSŁ ZAKORZENIONY CZY ROZSZERZONY?
NAPIĘCIE W KONCEPCJI POZNANIA USYTUOWANEGO
STRESZCZENIE

Poznanie usytuowane jest często postrzegane jako idea prowadząca do zmiany
paradygmatu w kognitywistyce. Jej zwolennicy pracują nad stworzeniem spójnego
i owocnego międzydyscyplinarnego projektu mającego na celu analizę problemu
poznania z nowej perspektywy. Zadanie to, jeśli możliwe, nie jest łatwe. W ramach
koncepcji poznania usytuowanego można wyróżnić co najmniej trzy tezy dotyczące
umysłu, o których trudno powiedzieć, aby razem prezentowały spójny jego obraz.
Tezy te to: umysł ucieleśniony, umysł rozszerzony oraz umysł zakorzeniony. Zawarte
w nich opisy umysłu ujawniają napięcie w ramach projektu poznania usytuowanego,
które osłabia jego integralność. W artykule zbadam jak silne jest to napięcie. Innymi
słowy, postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy różne tezy w ramach koncepcji
poznania usytuowanego są faktycznie ze sobą niezgodne, czy też istnieje nadzieja na
zespolenie ich na gruncie spójnego stanowiska wobec umysłu. Będę argumentować,
iż taki obraz umysłu nie może powstać z połączenia powyższych trzech idei i że jedna
z nich prezentuje najbardziej użyteczne narzędzie opisu umysłu.
Słowa kluczowe: umysł usytuowany, umysł zakorzeniony, umysł ucieleśniony,
procesy poznawcze.

1. KOMPUTER CZY TANIEC – JAK ROZUMIEĆ UMYSŁ?

Rozwój neuronauki, lingwistyki, nauk komputerowych i psychologii poznawczej, który miał miejsce na początku XX wieku rozbudził nadzieję na
sformułowanie uzasadnionego, naukowego opisu umysłu, który został metaforycznie nazwany „Umysł jako komputer”. W ramach obliczeniowej teorii
umysłu porównuje się ludzką myśl do programu, zgodnie z którym maszyna
przeprowadza serię obliczeń. Program ten nie jest zdeterminowany przez
—————————
1 Adres Autorki: E-mail: barbara.trybulec@poczta.umcs.lublin.pl, Instytut Filozofii, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin.
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swą konkretną fizyczną realizację, lecz może być realizowany przez różne
materialne struktury. Ludzki umysł jest realizowany przez ludzki mózg, który jest zorganizowany w taki sposób, aby poruszać ciałem zgodnie z danym
algorytmem. Równie dobrze mógłby być jednak realizowany przez inny materialny układ, który spełniłby odpowiednie warunki strukturalne.
W latach sześćdziesiątych XX wieku Allen Newell i Herbert Simon stworzyli program komputerowy, który nazwali General Problem Solver (GPS).
Jego zadaniem było rozwiązywanie problemów logicznych w taki sam sposób, jak robią to ludzie. Innymi słowy, program miał odtwarzać wewnętrzny
proces myślowy, który przeprowadza człowiek rozwiązując problem logiczny, i jako taki miał być teorią ludzkiego myślenia. Projekt ten był oparty na
założeniu, iż ludzki proces myślowy jest obliczeniowy, czyli polega na manipulowaniu symbolami. Ponadto zakładano, że obliczenia używane do rozwiązywania problemów przez program są podobne do obliczeń przeprowadzanych przez ludzki mózg. Zdaniem zwolenników obliczeniowej teorii umysłu procesy umysłowe są algorytmami operującymi na reprezentacjach symbolicznych. Ponieważ zadanie poznawcze jest rozwiązywane przez mózg,
kognitywistyka może ograniczyć swoje zainteresowania do procesów zachodzących wewnątrz czaszki, bez potrzeby badania świata istniejącego poza
organizmem, a nawet pozaneuronalnych procesów cielesnych.2
Zwolennicy ujęcia obliczeniowego skupiali się głównie na wyjaśnieniu
ludzkiego zachowania. Problemy natury jaźni lub wolnej woli mogły, ich
zdaniem, zostać zignorowane lub odłożone, gdyż dotyczą one wyłącznie dyspozycji programu i własności danych zmagazynowanych w mózgu. Taki obraz umysłu silnie wpłynął na debatę na temat poznania toczoną w XX wieku.
Jednak w drugiej połowie ubiegłego wieku zaczęły dochodzić do głosu silne
argumenty krytyczne. Wypowiadali je filozofowie występujący przeciwko
możliwości porównywania ludzkich procesów poznawczych do serii obliczeń
dokonywanych przez program komputerowy według zadanego algorytmu.
Zaproponowali oni nową metaforę – umysł jako wspólny taniec mózgu, pozaneuronalnych procesów cielesnych oraz środowiska. Realizator procesów
poznawczych jest coraz rzadziej utożsamiany z mózgiem i najczęściej jest
postrzegany jako rozszerzony na inne części ludzkiego ciała lub nawet na
obiekty i procesy zachodzące poza ciałem. Głównym zadaniem owej nowej
wizji umysłu – poznania usytuowanego – jest wyjaśnienie, jak mózg, ciało
i środowisko współpracują w celu wytworzenia inteligentnego zachowania.3
Idea sugerująca, iż umysł jest usytuowany wewnątrz ciała podmiotu,
który go posiada, jest zakorzeniona w kartezjańskiej koncepcji umysłu.
Zgodnie z nią, umysł jest niefizyczną substancją działającą zgodnie z zasadami rozumu. Mózg tymczasem jest organem fizycznym posłusznym zasa—————————
Por. L. Shapiro, Embodied Cognition, Routledge, London 2011, rozdz. I.
Por. R. Rupert, Challenges to the Hypothesis of Extended Cognition, “Journal of Philosophy”
101 (8), s. 389–428.
2
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dom mechaniki; z tego względu stanowisko Kartezjusza określa się czasem
metaforycznie mitem ducha w maszynie. Zwolennicy obliczeniowej teorii
umysłu odnieśli sukces, jeśli chodzi o krytykę pierwszej „duchowej” części
mitu; jego materialistyczno-internalistyczna część przetrwała jednak
i stała się trzonem kognitywistyki.
Nie wszystkie ujęcia umysłu w ramach koncepcji poznania usytuowanego
przeciwstawiają się internalizmowi. Internalizm krytykują stanowiska odwołujące się do idei umysłu rozszerzonego, można jednak wskazać autorów,
którzy podtrzymują internalizm argumentując, iż procesy poznawcze przebiegają wewnątrz ciała, a nawet wyłącznie wewnątrz mózgu. Procesy te
wchodzą w różne relacje z zewnętrznymi zdarzeniami i procesami, ponadto,
zewnętrzne wobec mózgu zjawiska mogą odgrywać w przebiegu procesów
poznawczych kluczową rolę. Mimo to, procesy poznawcze jako takie nie wykraczają poza mózg.4 Koncepcja poznania usytuowanego nie powinna być
zatem utożsamiana z tezą rozszerzenia, mimo iż ta druga znajduje w pierwszej przychylny grunt. Program usytuowania poznania należy raczej rozumieć jako zmianę perspektywy: z ujmowania wiedzy jako sieci reguł i algorytmów na rozumienie jej jako rezultatu aktywności systemu poznawczego
złożonego z mózgu, ciała i środowiska. Z perspektywy tezy umysłu rozszerzonego problem poznania prezentuje się na tyle odmiennie od jego tradycyjnego ujęcia, iż można nawet mówić o zmianie paradygmatu. Idea zawarta
w tej tezie wiąże się bowiem ze zmianą przed-teoretycznego obrazu umysłu,
podmiotu i procesów poznawczych, który ogranicza możliwe opisy i wyjaśnienia zjawisk. Zwolennicy nowego paradygmatu argumentują, iż nie istnieje powód, dla którego należałoby oddzielać umysł od reszty świata w sposób dokonywany przez postkartezjaństkich internalistów. Nie istnieje tym
samym racja, dla której należałoby postrzegać procesy poznawcze jako przebiegające wyłącznie wewnątrz mózgu.
Powyższe wstępne uwagi pokazują wyraźnie, iż koncepcja poznania usytuowanego nie jest spójnym programem badawczym. Do tej pory wspomniałam o możliwości opowiedzenia się w jej ramach za internalizmem lub częściowym eksternalizmem w kwestii ulokowania procesów poznawczych.
Będący w mniejszości zwolennicy internalizmu umiejscawiają je wyłącznie
w mózgu. Przeciwników tego stanowiska uznających, iż niektóre procesy
poznawcze mogą częściowo przebiegać poza mózgiem podmiotu, będę nazywać eksternalistami. Eksternaliści mogą zajmować dwa potencjalnie niezgodne ze sobą stanowiska dotyczące zasięgu rozszerzenia procesów poznawczych. Pierwsze z nich – teza umysłu ucieleśnionego – wskazuje, iż
procesy poznawcze są ukonstytuowane nie tylko przez procesy neurologiczne zachodzące w mózgu, lecz również przez procesy poza-neuronalne
—————————
4 Przykładem takiego autora jest Robert Rupert. Por. R. Rupert, Cognitive Systems and the
Extended Mind, New York: Oxford University Press 2009.
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przebiegające w innych częściach ciała. Ciało, poza mózgiem, stanowi główny czynnik kształtujący naturę umysłu. Zwolennicy tezy drugiej – umysłu
rozszerzonego – argumentują, iż niektóre procesy poznawcze wykraczają
częściowo poza ciało, stanowiące wyłącznie jeden z równoprawnych parterów w tańcu mózgu, ciała i środowiska. Obie tezy są zgodne, iż procesy poznawcze są ukonstytuowane częściowo przez sensomotoryczne zdolności
organizmu do odpowiedniego działania w środowisku. Obie wskazują również, iż na procesy poznawcze składają się zjawiska zachodzące częściowo
poza granicami mózgu. Podobieństwa te skłaniają do ujmowania ich jako
różnych aspektów tego samego eksternalistycznego obrazu umysłu. Istnieje
jednak jeszcze jedna ważna różnica, na którą należy zwrócić uwagę.
2. UMYSŁ UCIELEŚNIONY A FUNKCJONALIZM

Według Laurence’a Shapiro, teza umysłu ucieleśnionego zbudowana jest
z trzech głównych twierdzeń:
1.Konceptualizacja: Budowa ciała organizmu kształtuje i ogranicza
formułowane przez niego pojęcia. Innymi słowy, pojęcia, poprzez które organizm ujmuje i rozumie otaczający go świat, zależą od rodzaju jego ciała.
Jeśli zatem organizmy różnią się budową ciała, różnią się także rozumieniem
świata.
2.Zastępstwo: Działanie organizmu (ciała) w środowisku zastępuje potrzebę procesów reprezentacjonalnych, które do tej pory były rozumiane
jako trzon poznania. Poznanie nie zależy od algorytmicznych procesów
przeprowadzanych na symbolicznych reprezentacjach, może zatem zostać
wyjaśnione bez odwoływania się do procesów obliczeniowych lub stanów
reprezentacjonalnych.
3.Konstytucja: Ciało odgrywa konstytucyjną, a nie wyłącznie przyczynową rolę w poznawaniu. Aby zilustrować tę różnicę w innym kontekście,
rozważmy konstytutywną i przyczynową rolę tlenu. Tlen jest konstytutywnym składnikiem wody, gdyż woda składa się z atomów tlenu połączonych
z atomami wodoru. Z drugiej strony, tlen może być przyczyną wybuchu, gdyż
bez obecności tlenu lont nie zostanie zapalony. Podobnie, zgodnie z tezą
konstytucji, ciało nie posiada jedynie przyczynowego wpływu na poznanie,
lecz jest konstytutywnym składnikiem procesów poznawczych.5
Podstawowe założenie tezy ucieleśnia umysłu brzmi, iż ludzkie subiektywne doświadczenie ciała w działaniu zapewnia ugruntowanie dla języka
i myśli. Innymi słowy, ludzki język wyłania się z powtarzającego się wzoru
ucieleśnionej aktywności, która kształtuje inteligentne zachowanie. Poznawanie nie przebiega wyłącznie w mózgu, nie jest to zjawisko obliczeniowe
i symboliczne; przeciwnie może być poprawnie wyjaśnione tylko w odwoła—————————
5

Por. L. Shapiro, Embodied Cognition, Routledge, London 2011, s. 4–5.
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niu do sposobu, w jaki język i inne procesy poznawcze są kształtowane przez
ucieleśnione działanie podmiotu.6 Uzasadniając tę tezę, jej zwolennicy odwołują się do empirycznych badań prowadzonych na gruncie psychologii
poznawczej i psycholingwistyki przekonując, iż skupianie się na ucieleśnionym doświadczeniu kształtuje bogatszy obraz ludzkiego poznania.7
Teza umysłu ucieleśnionego wydaje się być niezgodna z funkcjonalizmem
opartym na idei wielorakiej realizowalności procesów umysłowych. Przypominając, funkcjonalizm głosi, iż ludzki umysł jest faktycznie realizowany
przez ludzki mózg, lecz mógłby być realizowany również przez inny układ
materii. U podstaw tego przypuszczenia leży założenie, iż natura ciała nie
determinuje ściśle natury umysłu. Zwolennicy ucieleśnienia sprzeciwiają się
temu pokazując, w odwołaniu do badań empirycznych, iż ciała są tak ściśle
zintegrowane z umysłami, że granica między nimi zostaje niemal całkowicie
zatarta8. Zdaniem Shapiro, teza ucieleśnienia jest bardzo owocna
w wyjaśnianiu zjawisk poznawczych. W ramach funkcjonalizmu nie jest bowiem możliwe przewidzenie własności materii realizującej umysł na podstawie własności umysłu. Jeśli jednak teza umysłu ucieleśnionego jest prawdziwa to na podstawie opisu własności i zdolności umysłu można przewidzieć jakie własności musi posiadać realizująca go materia. Badania prowadzone
w ramach ucieleśnionego poznania pokazują, iż nie przypadkowo ludzki
umysł jest realizowany w ten, a nie inny sposób; żaden inny sposób nie byłby
odpowiedni.9 Na gruncie stanowiska Shapiro tradycyjna granica pomiędzy
umysłem a ciałem zanika, a funkcjonalizm w jego standardowej postaci
zostaje porzucony.
3. UMYSŁ ROZSZERZONY

Teza umysłu rozszerzonego jest bardziej przychylna funkcjonalizmowi,
mimo, że jej zwolennicy ujmują go nieco inaczej niż kognitywiści pracujący
w ramach modelu obliczeniowego. Zdaniem tych pierwszych, niektóre procesy poznawcze są hybrydowe – złożone częściowo z procesów mózgowych,
a częściowo z operacji manipulowania, wykorzystywania i przekształcania
przez podmiot struktur środowiskowych.10 Umysł rozszerzony jest najczęściej rozumiany jako ontologiczna teza głosząca, iż stany umysłu, takie jak
na przykład przekonania, istnieją częściowo poza ciałem podmiotu. Najbar—————————
6 R. Gibbs Jr., Embodiment and Cognitive Science, Cambridge University Press, New York 2005,
s. 9.
7 Przykładem badań, do których odwołują się zwolennicy umysłu ucieleśnionego są badania, które
doprowadziły do sformułowania przez Jamesa J. Gibsona ekologicznej teorii percepcji krytykującej
tezy wyrażone w obliczeniowej teorii widzenia. Więcej o tym problemie w L. Shapiro, Embodied
Cognition, op. cit, rozdz. I i II.
8 Por. L. Shapiro, The Mind Incarnate, The MIT Press, Cambridge 2000, Preface.
9 Ibidem.
10 Por. M. Rowlands, Enactivism and the Extended Mind, “Topoi” 28 (1), 2009, s. 53–62.
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dziej znany argument na rzecz tej idei przedstawiony jest w artykule Andy
Clarka i Davida Chalmersa Umysł Rozszerzony.11 Autorzy ilustrują swą tezę
przedstawiając przypadek dwóch osób Ingi i Ottona, którzy mają zamiar
zwiedzić Muzeum Sztuki Współczesnej. Inga przypomina sobie, że muzeum
znajduje się na Pięćdziesiątej Trzeciej ulicy, idzie tam i je zwiedza. Jest przekonana, że muzeum znajduje się na Pięćdziesiątej Trzeciej ulicy i była o tym
przekonana, zanim sobie o tym przypomniała; przekonanie to tkwiło w jej
pamięci. Otto cierpi na chorobę Alzheimera, zawsze nosi przy sobie notatnik,
w którym zapisuje wszystkie potrzebne informacje. Notatnik Ottona odgrywa dla niego rolę pamięci biologicznej. Gdy Otto chce zwiedzić Muzeum
Sztuki Współczesnej, zagląda do notatnika i dowiaduje się, że jest ono na
Pięćdziesiątej Trzeciej ulicy. Tak jak Inga jest on przekonany, że muzeum
znajduje się na Pięćdziesiątej Trzeciej ulicy i był o tym przekonany nawet,
zanim zajrzał do notatnika, podobnie jak Inga była o tym przekonana, zanim
przypomniała sobie tę informację. Przypadek Ottona jest analogiczny do
przypadku Ingi – informacje zapisane w notatniku funkcjonują tak, jak informacje zawarte w typowych przekonaniach nieaktualnych; jedyna różnica
polega na tym, że znajdują się one poza granicami skóry. Skóra i czaszka nie
są zatem granicą, poza którą przekonania nie mogą się pojawić. Informacje
są przekonaniami ze względu na ich funkcje, to gdzie te funkcje są realizowane nie ma znaczenia. Argumentację Clarka i Chalmersa można zatem
podsumować następująco:
Jeśli w obliczu pewnego zadania część świata funkcjonuje jako proces, który
bez wahania uznalibyśmy – gdyby rozgrywał się w głowie – za część procesu
poznawczego, wówczas ta cześć świata jest (naszym zdaniem) częścią procesu
poznawczego. Procesy poznawcze nie są (wszystkie) w głowie!12

Dla Clarka argument ten jest kolejnym krokiem w rozwoju funkcjonalistycznej teorii umysłu. Jeśli proces odgrywa poznawczą funkcję i jest odpowiednio zintegrowany z innymi procesami poznawczymi, to jest procesem
poznawczym niezależnie od tego, gdzie przebiega. Konsekwencje argumentacji Clarka i Chalmersa są tak daleko idące, jeśli chodzi o pojęcie umysłu,
przekonania, podmiotu, że wielu zwolenników koncepcji poznania usytuowanego nie zaakceptowało ich, a do samej argumentacji odniosło się
krytycznie.13 Wyrażona w artykule teza ontologiczna ma epistemologiczne
konsekwencje, które są również zgodne z bardziej umiarkowaną tezą umysłu
zakorzenionego. Zanim jednak przejdę do jej omówienia, wskażę na inter—————————
11 A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, w: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna
metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 342–357.
12 Ibidem, s. 344.
13 Wiele ciekawych artykułów krytycznych znajduje się w pracy zbiorowej The Extended Mind,
red. R. Menary, The MIT Press, Cambridge 2010.
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pretację funkcjonalizmu, która jest często wprowadzana przez zwolenników
tezy umysłu rozszerzonego.
4. ROZSZERZONY FUNCKJONALIZM

Zwolennicy tezy umysłu rozszerzonego wskazują na potrzebę rozwijania
nauki o poznaniu, której przedmiotem byłby szeroki funkcjonalny system
poznawczy zawierający procesy wewnętrzne i zewnętrzne wobec ciała, które
uzupełniają się nawzajem podczas rozwiązywania przez podmiot zadania
poznawczego.14 Jak wspomniałam powyżej, funkcjonalizm stanowi punkt
niezgody pomiędzy zwolennikami tezy ucieleśnienia i rozszerzenia. Według
tych drugich, istnieje jednak sposób zinterpretowania funkcjonalizmu
umożliwiający uzgodnienie go z tezą umysłu ucieleśnionego w ramach spójnego obrazu umysłu usytuowanego. Jest nim przyjęcie tezy rozszerzonego
funkcjonalizmu, w ramach której procesy poznawcze wciąż są wyróżniane
poprzez ich funkcje, z tą różnicą, iż jednostką analizy nie jest wyłącznie system nerwowy, lecz szeroki, ucieleśniony system poznawczy zakorzeniony w
świecie.
Wielu zwolenników tezy umysłu ucieleśnionego nie zgadza się z tezą
rozszerzonego funkcjonalizmu twierdząc, iż poprzez niedocenianie roli ciała
stanowisko to powtarza błędy swej standardowej wersji. Funkcjonaliści zgadzają się, iż własności ciała kształtują subiektywne świadome doświadczenie
podmiotu, lecz nie determinują poznania ujętego ogólniej, jako realizację
pewnego zadania poznawczego według określonych reguł. Systemy o różnych budowach ciała mogą realizować te same reguły i dochodzić do tych
samych wyników, lecz różnice w budowie ich ciał będą wpływać na różnicę
na poziomie świadomego doświadczenia. Ciało powinno być, ich zdaniem,
rozumiane jako element odgrywający złożoną funkcjonalną rolę w szerokim
systemie poznawczym. Zgodnie z takim poglądem, dwa systemy są mentalnie identyczne, jeśli ich poznawcze zasoby cielesne, neuronalne oraz środowiskowe są zbilansowane w ten sam sposób. Ciało odgrywa kluczowa rolę
w określaniu tego bilansu, lecz nie ma powodu, aby przypuszczać, że identyczność mentalna wymaga identyczności cielesnej.15 Jeśli porzuci się funkcjonalizm wraz z tezą wielorakiej realizowalności, wówczas będzie można
zaakceptować ideę, iż stany mentalne są w istotny sposób związane z materialnym aspektem systemu poznawczego. Jeśli tak uczynimy, lokalizacja
—————————
14 Do zwolenników tezy rozszerzonego funkcjonalizmu można zaliczyć oprócz Andy Clarka i Davida Chalmersa miedzy innymi również R. Menary’ego (R. Menary, Cognitive Integration. Mind and
Cognition Unbounded, Palgrave MacMillan, New York 2007; idem, Cognitive Integration and The
Extended Mind w: R. Menary (red.), The Extended Mind, op. cit., s. 227–243), R. Wilsona (R. Wilson, Boundaries of the Mind. The Individual in the Fragile Sciences, Cambridge University Press,
Cambridge 2004), M. Weelera (M. Weeler, In Defense of Extended Functionalism, w: R. Menary
(red.), The Extended Mind, op. cit., s. 245– 270).
15 A. Clark, Pressing the Flesh. The tension in the Study of the Embodied, Embedded Mind?,
“Philosophy and the Phenomenological Research” 76 (1), 2008, s. 37–59.
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procesów biorących udział w działalności poznawczej będzie miała wpływ na
ich status poznawczy, nawet jeśli procesy wewnętrzne i zewnętrzne pełnią
identyczną funkcję w kierowaniu inteligentnym zachowaniem. Z koncepcją
tą, jak pokazałam powyżej, nie zgadzają się przedstawiciele tezy umysłu rozszerzonego.16 Argumentują oni na rzecz liberalnej formy funkcjonalizmu,
którą przeciwstawiają jego standardowej, szowinistycznej odmianie.
Zgodnie z funkcjonalizmem szowinistycznym, status poznawczy danego
systemu powinien być oceniany w odwołaniu do szczegółów funkcjonalnej
organizacji ludzkiego systemu poznawczego, tak jak jest on zdefiniowany
w standardowej, internalistycznej psychologii poznawczej. Stanowisko to
uprzywilejowuje ludzki system poznawczy. Rozszerzony funkcjonalizm
przybiera natomiast bardziej liberalna formę, która nie wywyższa żadnej
konkretnej lokalizacji procesów poznawczych.
Liberalny, rozszerzony funkcjonalizm nie porzuca klasycznych kognitywistycznych pojęć, takich jak obliczanie lub reprezentacje, interpretuje je jednak w specyficzny dla siebie sposób, formułując tezę szerokiego komputacjonizmu.17 Zgodnie z nią, przynajmniej niektóre systemy obliczeniowe kierujące poznaniem sięgają poza granice organizmu. W ramach tej tezy można
utrzymywać obliczeniową i reprezentacjonistyczną naturę procesów poznawczych, a tym samym opowiadać się za ich usytuowaniem i zakorzenieniem w środowisku. Nie ma podstaw, aby utrzymywać, iż czaszka stanowi
granicę, na której kończy się obliczanie, a poza nią działają wyłącznie relacje
przyczynowe. Zakładając, że jesteśmy istotami zakorzenionymi w informacyjnie bogatym i złożonym środowisku, obliczanie, które dokonuje się
w mózgu jest niezwykle ważne, lecz nie wyczerpuje całościowego procesu
obliczeniowego przeprowadzanego przez system poznawczy. Perspektywa
taka otwiera możliwość badania jednostek obliczeniowych, które zawierają
mózg oraz jego pozamózgowe środowisko. Szerokie systemy obliczeniowe są
zatem systemami poznawczymi, które dosłownie wykraczają poza organizm.18
5. CZY ISTNIEJĄ ROZSZERZONE PROCESY POZNAWCZE?

Do powyższego pytania sprowadza się ostatecznie dyskusja w ramach
koncepcji poznania usytuowanego. Oprócz wskazanych powyżej autorów
pozytywnie na nie odpowiadających chciałabym przywołać jeszcze jednego –
Marka Rowlandsa. W książce The New Science of Mind. From Extended
Mind to Embodied Phenomenology Rowlands wprowadza tezę umysłu
—————————
16 Oprócz A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit., zob. również M. Weeler, In Defense
of Extended Functionalism, op. cit.
17 Por. R. Wilson, Boundaries of the Mind. The Individual in the Fragile Sciences, Cambridge
University Press, Cambridge 2004, s. 165–168.
18 Ibidem.
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zespolonego (amalgamated mind).19 Głosi ona, iż nie wszystkie procesy
poznawcze przebiegają wyłącznie w mózgu, część z nich składa się z zespolenia procesów neuronalnych i nie-neuronalnych zachodzących w różnych
częściach ciała oraz działań przeprowadzanych przez organizm w środowisku.
Do procesów poznawczych zalicza Rowlands takie działania jak manipulowanie, wykorzystywanie oraz przekształcanie struktur środowiskowych, które
niosą informacje ważne dla wykonania danego zadania poznawczego. Proces
jest zatem poznawczy, jeśli spełnia następujące warunki wystarczające:
1. Zawiera przetwarzanie informacyjne – manipulowanie lub przekształcanie struktur niosących informację.
2. Owo przetwarzanie informacyjne posiada funkcję czynienia dostępnym
dla podmiotu, lub jego nieświadomych procesów przetwarzania informacji,
tego, co wcześniej było dla niego lub dla owych procesów niedostępne.
3. Informacja jest udostępniania poprzez wytwarzanie w podmiocie procesu poznawczego stanu reprezentacjonalnego.
4. Proces ów jest procesem, który należy do podmiotu owych stanów
reprezetnacjonalnych.20
Czy warunki te może spełnić proces, który częściowo zachodzi poza organizmem lub chociażby poza jego mózgiem? Zdaniem Rowlandsa, nie ma
żadnych przeszkód, aby taki proces nazwać poznawczym. Innego zdania jest
Robert Rupert, który argumentuje, iż tylko część tego procesu zachodząca
w mózgu posiada status poznawczy. Filozof ten w pracy Cognitive Systems
and The Extended Mind, przekonuje, iż teza umysłu rozszerzonego jest niepotrzebnie ekstrawagancka i nieumotywowana.21 Procesy poznawcze są usytuowane w środowisku, co oznacza, iż są złożone z aktywności mózgu, zdobytych lub wrodzonych dyspozycji cielesnych oraz ze sprzężenia zwrotnego
ze strony środowiska. To jednak nie czyni ich rozszerzonymi. Rupert wskazuje, iż nawet zwolennicy silnej ontologicznej tezy rozszerzenia przyznają, że
procesy przebiegające wewnątrz mózgu są uprzywilejowane. Mianowicie,
Clark i Chalmers – przedstawiając warunki, jakie spełnić musi stan lub proces, aby zyskać status poznawczego – wskazują między innymi, iż musi on
zostać świadomie uznany w pewnym momencie w przeszłości.22 Kryterium
to podważa motywację tezy rozszerzenia, którą stanowi przekonanie, iż granica pomiędzy ciałem a światem nie ma wpływu na przypisywanie procesom
i stanom statusu poznawczego. Jeśli jednak zewnętrzne przekonanie wymaga świadomego uznania, tradycyjny podmiot poznający jest wciąż uprzywilejowany, a takie jego rozumienie jest bardziej spójne z tezą umysłu zakorzenionego.
—————————
19 M. Rowlands, The New Science of the Mind. From Extended Mind to Embodied Phenomenology, The MIT Press, Cambridge 2010.
20 Ibidem, s. 110–111.
21 R. Rupert, Cognitive Systems and The Extended Mind, op. cit.
22 A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit.
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Również stanowisko Rowlandsa zdaje się być zbyt słabe, aby wesprzeć tezę rozszerzenia. Jego zdaniem bowiem, aby proces, który częściowo wykracza poza organizm mógł być nazwany poznawczym, jego zewnętrzna część
musi być odpowiednio zintegrowana z życiem mentalnym podmiotu, tak,
aby należał on do niego, aby był przez niego posiadany. Podsumowując,
zdaniem Ruperta, biorąc pod uwagę koszty, jakie ponieść musiałyby nasze
intuicje związane z pojęciami epistemicznym, nie ma wystarczających racji,
aby traktować zewnętrzne zjawiska jako części umysłu, zamiast po prostu
jako użyteczne narzędzia.
6. UMYSŁ ZAKORZENIONY

W przeciwieństwie do idei rozszerzenia zwolennicy tezy umysłu zakorzenionego nie twierdzą, iż działania wykonywane przez poznający organizm
w środowisku – na przykład stosowanie narzędzi do zdobywania informacji
– stanowią część procesu poznawczego. Opowiadają się oni raczej za słabszą
tezą o zależności procesów poznawczych od tego rodzaju działań. Innymi
słowy, pewne procesy umysłowe funkcjonują tylko i wyłącznie w połączeniu
z pewnymi procesami zachodzącymi pomiędzy poznającym organizmem
a jego środowiskiem. Są one zatem w sposób istotny zależne od szerszego
systemu, który je umożliwia. System ten składa się, poza procesami mózgowymi, z procesów przebiegających w innych częściach ciała organizmu oraz
z działań mających na celu wykorzystywanie struktur środowiskowych niosących informację potrzebną do wykonania zadania poznawczego. Mimo to,
procesy poznawcze przebiegają wewnątrz ciała, lub zgodnie z bardziej radykalną wersją umysłu zakorzenionego, w mózgu.23
John Sutton proponuje rozróżnienie pomiędzy pierwszą i drugą falą argumentów na rzecz umysłu rozszerzonego.24 Do pierwszej fali należy Umysł
rozszerzony Clarka i Chalmersa. Autorzy skupiają się w nim na ujawnieniu
funkcjonalnej równości pomiędzy wewnętrznymi a zewnętrznymi procesami
i stanami poznawczymi. Druga fala reprezentowana jest, między innymi,
przez Menary’ego, Suttona i Wilsona, którzy skłaniają się ku stanowisku
enaktywizmu, ujmując poznanie jako ukonstytuowane przez cielesną aktywność organizmu w świecie. Można zatem zauważyć przejście od analiz ontologicznych ku metodologicznym, oraz od rozumienia umysłu jako rozszerzonego na zewnętrzne struktury informacyjne do ujmowania go jako rozszerzonego o poznawcze praktyki manipulowania owymi strukturami zakorzenione w kontekście kulturowym.

—————————
R. Rupert, Cognitive Systems and the Extended Mind, op. cit., s. 5–7.
J. Sutton, Exograms and Interdyscyplinarity: History, the Extender Mind, and the Civilizing
Process, w: R. Menary (red.), The Extended Mind, op. cit., s. 189– 225.
23

24
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7. POZNANIE USYTUOWANE – NOWA PERSPEKTYWA
DLA MODELU OBLICZNIOWEGO CZY ZMIANA PARADYGMATU?

Połączenie tez zakorzenienia i rozszerzenia w ramach jednego modelu
umysłu zdaje się być niemożliwe, gdyż jedna z nich wskazuje na istnienie
procesów poznawczych, które częściowo wykraczają poza poznający organizm, podczas gdy druga tej tezie zaprzecza. Niezgodność ma związek z różnicą w podejściu do roli środowiska w interakcji organizmu ze światem.
Zwolennicy stanowiska rozszerzonego przekonują, iż środowisko jest dosłownie częścią niektórych procesów poznawczych, obrońcy idei zakorzenienia ujmują je natomiast jako narzędzie niezbędne do przeprowadzenia
owych procesów przebiegających wewnątrz organizmu.
Mniej ze sobą niezgodne wydają się być tezy umysłu zakorzenionego oraz
ucieleśnionego. Gdy przyjmiemy, iż procesy poznawcze zależą w istotny sposób od manipulowania przez organizm zewnętrznymi strukturami niosącymi
informację, musimy również przyjąć, iż budowa ciała organizmu wpływa
w sposób istotny na przebieg owych procesów. Z drugiej strony, jeśli zinterpretujemy tezę umysłu ucieleśnionego jako wyrażającą ideę o dosłownym
rozszerzeniu procesów poznawczych na pozamózgowe, poza-neuronalne
części ciała, nie będzie ona zgodna z tymi odmianami tezy zakorzenienia,
zgodnie z którymi procesy poznawcze przebiegają wyłącznie w mózgu. Zauważmy, iż jeśli zgodzimy się na wykroczenie procesów poznawczych poza
mózg, niejasnym staje się, dlaczego nie dopuścić ich rozszerzenia na procesy
będące aktywnością organizmu w środowisku, co równa się akceptacji tez
umysłu rozszerzonego zaliczanych do tak zwanej drugiej fali argumentów.
Najważniejsza decyzja dotyczy zatem wyboru pomiędzy ograniczeniem procesów poznawczych do procesów zachodzących w mózgu, a dopuszczeniem
ich częściowego przebiegu w innych częściach ciała.
Zdaniem Ruperta, z trzech modeli umysłu sformułowanych w ramach
koncepcji poznania usytuowanego, tylko jeden – model rozszerzony – nie
może zostać uzgodniony z modelem obliczeniowym. Stanowiska zakorzenienia i ucieleśnienia albo adoptują podejście obliczeniowe, albo są z nim spójne. Najczęściej ich zwolennicy wskazują na brak potrzeby odwoływania się
do dużej ilości reprezentacji oraz do szczegółowych obliczeń w badaniu
przebiegu procesów poznawczych, nie skutkuje to jednak całkowitym odrzuceniem obliczeniowych reprezentacji. Funkcjonalizm, idea wielorakiej realizowalności procesów mentalnych oraz pewna wersja reprezetnacjonalizmu
pozostają w centrum uwagi kognitywistów. Poznanie usytuowane to zmiana
perspektywy, zauważenie innego rodzaju algorytmów, które wskazują na
nowego rodzaju reprezentacje. Docenienie roli ciała w procesie zdobywania
pojęć i wytwarzania obrazów rzeczywistości może dostarczyć cennych informacji dla teoretyków reprezentacji.25
—————————
25

R. Rupert, Cognitive Systems, op. cit., s. 242–243.
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Zachowując tezę umysłu zakorzenionego oraz umiarkowaną tezę ucieleśnienia należy, zdaniem Ruperta, odrzucić tezę umysłu rozszerzonego nie
tylko z powodu jej niewielkiej przydatności w rozwiązywaniu problemów
poznania, lecz również ze względu na jej możliwe negatywne konsekwencje.
Rupert wskazuje mianowicie, iż teza rozszerzenia może odwracać uwagę
badaczy od asymetrycznej relacji pomiędzy cielesnymi i pozacielesnymi częściami szerokiego systemu poznawczego. Teza umysłu zakorzenionego zachęca tymczasem do skupienia uwagi na różnicach między oboma podsystemami oraz do analizy ich wzajemnych relacji.26 Rupert, podkreślając wyższość eksplanacyjną tezy umysłu zakorzenionego przekonuje, iż nie dokonała się żadna rewolucja obiecana przez zwolenników poznania usytuowanego
zajmujących pozycję rozszerzenia. Ani idea zakorzenienia ani ucieleśnienia
nie stanowi radykalnego odejścia od modelu umysłu opartego na regułach
i reprezentacjach. Próba przeprowadzenia owej rewolucji pokazała, iż korzyści z niej płynące są dla kognitywistyki zbyt małe, aby porzucać głęboko zakorzenione intuicje oraz zbudowany na nich owocny i spójny obraz umysłu,
w odwołaniu do którego wyjaśnionych zostało wiele zjawisk psychologicznych. Z drugiej strony, wąski obliczeniowy model umysłu powinien
zostać uzupełniony o idee wypracowane w ramach koncepcji poznania usytuowanego. W efekcie najrozsądniejsze wydaje się stanowisko, które ujmuje
umysł jako część szerokiego obliczeniowego systemu poznawczego. W jego
ramach przebieg procesów poznawczych jest istotnie zdeterminowany przez
cielesną aktywność organizmu w środowisku mającą na celu zdobycie informacji niezbędnych do wykonania zadania poznawczego.
Wbrew tezie umysłu zakorzenionego reprezentowanej przez Ruperta,
wydaje się, iż można przyjąć możliwość istnienia, w ramach szerokiego systemu poznawczego, rozszerzonych procesów poznawczych, na które składa
się manipulowanie zewnętrznymi strukturami informacyjnymi. Same owe
struktury oraz narzędzia służące do magazynowania i pozyskiwania informacji, mimo, że nie stanowią części umysłu, powinny być uznane za część
szerokiego systemu poznawczego.

MIND: EMBEDDED OR EXTENDED? THE TENSION
IN THE THEORY OF THE SITUATED MIND
ABSTRACT

The situated mind is a new stream in the philosophy of mind. By some, it is perceived as a revolution in the field, or even as a paradigm change. Philosophers working on this new perspective try to create a unified and fruitful interdisciplinary
project, aimed to shed a new light on problems of cognition. This task, if possible, is

—————————
26

Ibidem, s. 105–107.
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not easy. The Situated Mind is composed of at least three notions that could hardly
be thought to present a unified picture of the mind: Embodied Mind, Extended
Mind and Embedded Mind. These notions indicate a tension within the project that
weakens its integrity. In the paper, I will investigate how strong this tension is, and,
specifically, whether the various approaches to Situated Mind are really competitive,
or maybe there is a hope for a unified new picture of the mind. I will argue that such
a picture cannot be created by combining this three ideas, and will show that one of
them is the most useful and fruitful description of the mind.
Keywords: situated mind, embedded mind, embodied mind, cognitive processes.
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WIEDZA NIEPOJĘCIOWA
A KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO POSTULAT
JASNOŚCI STYLU FILOZOFICZNEGO
STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy Kazimierza Twardowskiego postulatu jasności stylu filozoficznego, w kontekście problematyki myślenia pozapojęciowego i wiedzy niepropozycjonalnej. Syntetycznie zarysowany kontekst historyczny oraz profil Szkoły LwowskoWarszawskiej posłuży jako wstęp dla właściwej argumentacji merytorycznej oraz
metodologicznej.
Rozprawka O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym wpisuje się metafilozoficzną dyskusję dotyczącą języka tej dziedziny, a także – co jest pomijane
w opracowaniach – w debatę z pogranicza epistemologii, filozofii umysłu i języka
nad problemem konceptualizacji w myśleniu i komunikacji. Uwagi do stanowiska
Twardowskiego, że niejasność stylu filozoficznego świadczy o niejasności myśli filozofa, przedstawiam w trzech etapach. Dyskutuję tezę Twardowskiego, że myślimy
w słowach, oraz dwie tezy Davida Einhorna: że przedmiot wymykający się konceptualnemu ujęciu nie może być przedmiotem poznania, a słowa są jedynym dostępem
do myśli.
Słowa kluczowe: wiedza, pojęcia, Kazimierz Twardowski, jasność, know- how.

WSTĘP

Spór wokół problemu jasnego myślenia i wyrażania myśli jest jedną
z najważniejszych dyskusji w kwestii natury filozofowania, nie tylko dlatego,
że dotyczy dyscypliny i kultury pracy filozofa oraz stanowi wskaźnik poprawności metodologicznej. Spór sięga istoty filozofii, gdyż dotyczy sposobu
rozumienia prawdy oraz pociąga za sobą decyzję w kwestii uznania prymatu
reguł logicznych w ustalaniu jej natury. Nie chodzi tu bynajmniej o to, że
akceptacja określonego stylu filozofowania prowadzi do przyjęcia konkretnej
—————————
1 Adres Autora: e-mail: ignacy.szczeniowski@gmail.com; Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie
Przedmieście 3, 00-927 Warszawa.
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definicji prawdy (np. klasycznej2, koherencyjnej3). Spór toczy się o uznanie
zasady niesprzeczności oraz określonych rodzajów myślenia za najważniejsze narzędzia dające dostęp do prawdy. Z tego powodu debata nad jasnością
stylu filozoficznego w równym stopniu ma charakter metafilozoficzny, co
epistemologiczny.
Tekst przedstawia w formie uwag wybrane aktualne argumenty za oraz
przeciw postulatowi Twardowskiego. Komentarz zamyka się w czterech częściach. Pierwsza opisuje Twardowskiego postulat jasności, wraz z krótkim
przytoczeniem dotychczasowych krytycznych i afirmacyjnych głosów w debacie nad nim. W części drugiej dyskutowana jest teza, że myślimy
w słowach, i argumentację z badań nad myśleniem w języku w obszarze
językoznawstwa, filozofii umysłu oraz języka. Część trzecia dotyczy tezy, że
przedmiot wymykający się konceptualnemu ujęciu nie może być przedmiotem poznania, oraz zawiera krótką charakterystykę badań nad zagadnieniem
wiedzy praktycznej i niepojęciowej jako przykładu takiego przedmiotu. Część
czwarta polemizuje z tezą, że jedynym dostępem do myśli są słowa, poprzez
wskazanie na nieparadygmatyczne sposoby komunikacji wzmiankowanych
rodzajów treści. Zakończenie to próba oceny aktualności postulatu Twardowskiego w świetle wniosków uzyskanych z analiz.
Rozważania zawarte w niniejszym arkuszu podejmują temat intuicji stojących za postulatem jasnego wyrażania myśli w mowie oraz piśmie i jako
takie nie stanowią pełnego zreferowania dotychczasowych polemik, skomplikowanych nie tylko przez swoją szczegółowość, ale także przez odniesienie
do innych zagadnień filozofii i metodologii. Z tego powodu warto wskazać
najważniejsze wątki, które w pracy nie zostały wyczerpująco zreferowane.
Po pierwsze, wzorem rozważań Twardowskiego,4 pominąłem omówienie
wszystkich tzw. „zewnętrznych czynników”, które mogą być istotne dla
jasności stylu wyrażania, to jest między innymi pośpiechu w pisaniu bądź
wygłaszaniu twierdzeń, czy też braku należytej dyscypliny i higieny pracy
intelektualnej. Po drugie, odniesienie do kontekstu historycznego oraz tradycji szkoły Lwowsko-Warszawskiej.5 Po trzecie, niektóre konsekwencje tezy
Twardowskiego, w tym zagadnienia nadużywania zarzutu niejasności, na
który to problem wskazywali w Szkole Tadeusz Czeżowski oraz Kazimierz
Twardowski w krytyce symbolomanii i pragmatofobii.6 Po czwarte, pozafilo—————————
Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1984.
F.H. Bradley, Essays on Truth and Reality, Clarendon University Press, Oxford 1914.
4 Patrz: ibidem, s. 346.
5 Dzieje się tak z dwóch powodów. Przede wszystkim tekst dotyczy merytorycznej strony argumentacji Twardowskiego. Po drugie zaś kontekst historyczny oraz meta-filozoficzny dla rozważań
Twardowskiego został wyczerpująco scharakteryzowany w dotychczasowej literaturze, patrz m.in.:
A. Brożek, Kazimierz Twardowski w Wiedniu, Semper, Warszawa 2010; J.J. Jadacki, Orientacje
i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej, Wyd. Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Warszawa
1998.
6 K. Twardowski, Symbolomania i pragmatofobia, „Ruch Filozoficzny”, 1921 (VI) 1–2, s. 1–10.
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zoficzne motywy propozycji Twardowskiego, w tym pragnienie ochrony polskiej terminologii naukowej7, której nowoczesnej formuły był twórcą.
Niniejszy tekst ma charakter przede wszystkim analityczny i opisowy,
a wybrane przykłady zagadnień współczesnej epistemologii i filozofii umysłu, jedynie ilustrują kolejne szczegółowe tezy Twardowskiego. Pośrednim
celem artykułu jest wskazanie na warunki jasnej bądź mętnej myśli oraz jej
przedstawienia, czyli dostarczenie wskazówek dla budowy kryteriów jasności
i wyrazistości.
1. POSTULAT JASNOŚCI I DYSKUSJE POLEMICZNE

Filozofia, w rozumieniu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, to nie światopogląd, lecz nauka,8 w której uprawianiu jedną z najważniejszych ról pełnią
metody polegające na jasnym i dokładnym wyjaśnianiu. Ideologia Szkoły
zawierała szereg postulatów wobec praktyki filozoficznej, z których najważniejsze dotyczyły precyzyjnego opisu i uzasadniania. Postawiono wysokie
standardy wykształcenia pod względem erudycyjno-historycznym i problemowym.9 Najważniejsze były wymagania dotyczące higieny pracy naukowej.
Rzetelne przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji gwarantowało
nie tylko zrozumienie jej przez słuchaczy, ale także stanowiło atut w sporach
filozoficznych.
Powyższe postulaty odzwierciedlają przekonania i istotne cechy osobowości jej twórcy.10 Twardowski definiował filozofię jako naukę o przedmiotach dostępnych (także) w doświadczeniu wewnętrznym, której istotną metodą jest analiza aktów mentalnych. Nauka ta składa się z wielu subdyscyplin, takich jak m.in. etyka, metafizyka, logika, czy historia filozofii, odrębnych względem psychologii. Metodologia i metodyka filozofii mają charakter
szczególny, gdyż nie są wyłącznie teoretycznymi dyscyplinami przedmiotowymi, których obszarem zainteresowania są metody rozwiązywania problemów filozoficznych, ale żywo praktykowanymi sposobami pracy filozoficznej. Działalność filozoficzna oraz pedagogiczna Twardowskiego tworzyła
standardy metodologiczne dla całej Szkoły. Projekt ten był neutralny światopoglądowo i niezależny od subdyscypliny filozofii, którą badacz uprawiał.
Stanowił paradygmat skutecznej pracy i zrozumiałości jej wyników.
Opis pracy założyciela Szkoły pozwala wyjaśnić intuicje kryjące się za
podstawowym pytaniem Twardowskiego. Przyczyną niejasnego stylu nie
—————————
7 D. Chmielewska, T. Rzepa, Problem definiowania w naukach humanistycznych, „Zdrowie psychiczne”, nr 1–2 (1993), s. 126–127.
8 Ściśle rzecz ujmując termin „filozofia” określa wg Twardowskiego grupę nauk. Patrz szerz.:
K. Twardowski, Psychologia wobec fizjologii i filozofii, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 1897–
XXX, s. 109–110.
9 A. Brożek, Panorama Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, wykład internetowy, Uniwersytet Warszawski, sem. Zimowy 2012–2013, http://starykampus.come.uw.edu.pl/course/info.php?id=3400
10 J. Woleński, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, PWN, Warszawa 1985, s. 11
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może być niedbałość filozofa związana z pośpiechem, brakiem przygotowania merytorycznego, czy też nieprzywiązywaniem wagi do formy przekazu.
Twardowski przyjmował życzliwe założenie, że filozof dochowuje wszelkich
starań, by utrzymać wysoką kulturę pracy. Właściwe pytanie o niejasność,
zawarte w jego rozprawce, nie dotyczy zatem „przygodnych”, czy też „zewnętrznych” czynników towarzyszących pracy filozofa.11 Twardowski zadaje
pytanie, czy może wystąpić taka sytuacja, że z konieczności myśl oraz jej
wyraz są niejasne. Pytanie, czy niektóre dzieła muszą być niejasne, sięga
głębiej niż pytanie, czy badacz utrzymuje dyscyplinę pracy. Dotyczy relacji
pomiędzy myślą, jej wyrazem (mową, pismem), a przedmiotem.
Twardowski zwraca uwagę na fakt, że często z niejasności owego wyrażenia wnioskuje się o dwóch rzeczach: o głębokości dzieła oraz/lub o skomplikowaniu przedmiotu badań12. Powyższe rozumowania, jakkolwiek zdaniem
Twardowskiego błędne, wskazują na postawienie znaku równości pomiędzy
niejasnością formy wyrażenia, jego treści oraz przedmiotu, do którego wyrażenie się odnosi. Niejasność formy nie zależy od złożoności problematyki
przedmiotowej oraz nie świadczy o subtelnościach w treści wyrażenia. Kluczowym czynnikiem łączącym formę i treść dzieła z przedmiotem jest sposób
myślenia o danym problemie. Przyczyną niejasności mowy lub pisma nie
jest skomplikowanie przedmiotu, ale niejasność myśli. Przekonanie o wprost
proporcjonalnej relacji niejasności wyrażenia do problematyczności przedmiotu jest efektem bezpośredniego, symetrycznego łączenia wyrażenia
z przedmiotem. Właściwą przyczyną mętności wyrażenia jest niejasność
myśli: „[...] kto jasno myśli, ten by też jasno pisał, a o autorze niejasno piszącym, należałoby sądzić, że nie umie jasno myśleć.”13 Zdaniem Twardowskiego istnieje silny związek pomiędzy myślą a jej wyrazem (mową). Staje się on
jeszcze silniejszy proporcjonalnie do abstrakcyjności i złożoności myśli.
Warto pokrótce zarysować najważniejsze głosy polemiczne względem tezy
Twardowskiego.14 Joachim Metallman15 podjął próbę podważenia tezy założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej o symetryczności relacji jasności pomiędzy myślą a mową. Relacja ta nie musi zachodzić z konieczności, gdyż
niejasną myśl można w sposób wyrazisty przekazać. Spłycenie przez Twardowskiego relacji, która ma charakter złożony, prowadzi do błędnego
wniosku o proporcjonalności niejasności myśli do mętności jej wyrazu.
Twardowski przemilcza niektóre aspekty tej relacji, w tym styl i talent
—————————
K. Twardowski, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, op. cit., s. 346.
Ibidem, s. 346.
13 Ibidem, s. 347.
14 Pięć najważniejszych odpowiedzi w dyskusji zapoczątkowanej przez Twardowskiego zostało wyczerpująca opracowanych w pracach: J. Woleński, Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997; J. Zegzuła-Nowak, Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych, „Analiza i egzystencja”, nr 16 (2011), s. 51–74.
15 J. Metallman, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, : „Ruch Filozoficzny” V (1919–1920),
s. 44.
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pisarski badacza. Metallman wskazał również na status odbiorcy przy określaniu kwestii jasności stylu.
Problem różnorodnych przyczyn niejasności wywodu oraz kwestię relacji
odbiorca-nadawca podjął w swojej krytyce tez Twardowskiego Roman Ingarden.16 Ingarden uważał, że może istnieć wiele równie istotnych przyczyn
niejasności dzieła i czasem trudno określić, która z nich jest właściwa.
W kwestii jednej z nich – niejasności myśli – Ingarden przyznawał rację
Twardowskiemu, ale wskazywał także na inne, w tym na używanie nowej
terminologii dla nowo-badanych przez filozofię zagadnień. Szczególnie ważne dla określenia wyrazistości mowy lub pisma jest określenie statusu odbiorcy dzieła. Pozwala ono, zdaniem Ingardena, na odróżnienie pozornej
(względnej) od rzeczywistej niejasności tekstu. Ta pierwsza może być związana z brakiem kompetencji czytelnika w dziedzinie filozofii, z odmiennymi
rodzajami języka (narracji), którymi posługują się odbiorca i nadawca, bądź
też z odmiennymi ich poglądami na problem. We wszystkich tych przypadkach wskazane czynniki uniemożliwiają odbiorcy zrozumienie myśli autora.
Niejasność rzeczywista posiada wiele przyczyn, a niejasność pozorna jest
relatywizowana do statusu odbiorcy i nadawcy komunikatu.
Główne wątki krytyki przedstawionej przez Metallmana i Ingardena kontynuował Tadeusz Czeżowski.17 Podobnie jak Ingarden, Czeżowski podkreślał wielość przyczyn niejasności wywodu oraz rozwinął kwestię relacji czytelnik-autor jako ważnej dla określania jego jasności. Poza wymienianymi
różnicami terminologicznymi oraz potencjalnymi subtelnościami tkwiącymi
w odmiennych narracjach nadawcy i odbiorcy, wskazywał jako przyczynę
niejasności brak podobnych doświadczeń pomiędzy nimi. Przyczyna mętności nie leży zatem jedynie po stronie autora. Czeżowski zwracał też uwagę na
pragmatyczne konsekwencje zarzutu z niejasności oraz postulował, aby wysuwający tę obiekcję jednoznacznie określił, co rozumie poprzez niejasność.
Sam zaproponował wytyczne dla zachowania zrozumiałości tekstu obciążające zarówno nadawcę, jak i odbiorcę. Wskazał między innymi, że nadawca
domniemywa znajomość swojego języka u odbiorcy w stopniu odpowiadającym wiedzy ogólnej i szczegółowej, której dotyczy omawiany problem.
Z kolei od nadawcy oczekuje się, by doświadczenia, na jakie się powołuje,
podlegały naukowemu, intersubiektywnemu sprawdzeniu.
Dyskusję o problemie jasności stylu filozoficznego poszerzyli o aspekt
pragmatyczny i etyczny Adam Żółtowski i Kazimierz Ajdukiewicz w wymianie zdań po referacie tego ostatniego filozofa pt. Zagadnienie idealizmu
w sformułowaniu semantycznym, wygłoszonym w trakcie III Polskiego
Zjazdu Filozoficznego.18 Żółtowski – krytycznie odnosząc się do ww. refera—————————
R. Ingarden, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, Ibidem, s. 45.
T. Czeżowski, Zarzut niejasności (Przyczynek do teorii dyskusji), w: tenże, Odczyty Filozoficzne, s. 292.
18 J. Woleński, Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, op. cit., s. 88.
16
17
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tu, a pośrednio do tezy Twardowskiego – wskazywał, że język nie może być
jednoznaczny, co jest powodem niemożliwości sformalizowania i uniezależnienia od kontekstu treści w nim zawartych. Podkreślał, że wieloznaczność
myśli świadczy o jej żywotności. W odpowiedzi na ten głos Ajdukiewicz zaznaczył, że docenia pragmatyczny i etyczny wymiar wpływu niejasnej myśli
na działanie człowieka i zgadza się, że takim myślom powinno się przyznawać istotną wartość kulturową. Jednak tylko precyzyjnie sformułowanym
myślom, jakimi powinny być te zawarte w rozważaniach filozoficznych,
przyznaje się wartość poznawczą. Tylko takie myśli można przyjąć lub odrzucić, ze względu na jasność ich wyrażenia, która jest właściwa dla nauki.
Ajdukiewicz sugerował także, że być może to właśnie z powodu nadmiernej
subiektywności myśli filozoficznej we współczesnych mu (i być może nam
także) czasach filozofia nie dorównuje w rozwoju naukom szczegółowym.
Tez Twardowskiego bronił przed zarzutami oponentów David Einhorn.19
Podstawowy argument, którym się posługiwał, opierał się na dwóch twierdzeniach: przedmiot wymykający się konceptualnemu ujęciu nie może być
przedmiotem poznania, oraz, nie mamy innego dostępu do myśli niż poprzez
słowa. Jeśli zatem ktoś broniłby twierdzenia, że jasna myśl może kryć się za
mętnym wyrażeniem, to wygłasza sąd o przedmiocie, do którego nie ma dostępu. W przypadku niejasnej narracji nie ma bowiem kryterium odróżniania wyraźnej myśli od tej całkowicie jasnej. Einhorn wskazywał, że nawet
dłuższe obcowanie z literaturą autora, który pisze w sposób mętny, nie jest
pomocne dla zrozumienia, gdyż pozwala jedynie przyjąć niektóre sensy wyrażeń nadawcy, ale nie obiektywnie znaczenie, które powinno być weryfikowalne naukowo. Chodziłoby zatem o obiektywną niejasność wypowiedzi,
której przyczyną jest niejasność myśli. Niejasność pozorna może być relatywizowana do odbiorcy. Nie ma jednolitego kryterium mętności, a co za tym
idzie, każdy tekst można by było uznać za niejasny dla jakiegoś odbiorcy.
Tezy Einhorna poddałem dalszej analizie w trzeciej i czwartej części pracy.
Dyskusja o jasności myśli powinna mieć zdaniem Einhorna charakter
metodologiczny, nie zaś dotyczący praktyki komunikacyjnej i propedeutyki.
Warto jednak mieć na uwadze wskazany wcześniej silny związek pomiędzy
postulatami metodologicznymi Twardowskiego a jego praktyką filozoficzną
i wychowawczą. Wydaje się, że ważniejsza dla problemu jasności stylu niż
relacja pomiędzy propedeutyką a metodologią jest intuicja stojąca za ripostami Einhorna, z którą korespondują uwagi Czeżowskiego oraz sam początek artykułu Twardowskiego. Mam tu na myśli rozróżnienie na „zewnętrzne”
i istotne przyczyny niejasności stylu. Wiele z zarzutów oponentów Twardowskiego można określić jako opierające się na owych „względnych” czynnikach kryjących się za mętnością wyrażeń, czyli za kwestią stylu i erudycji
—————————
19

s. 72.

D. Einhorn, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, „Ruch Filozoficzny” V (1919–1920),
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autora oraz różnic w terminologii, kompetencji czytelnika itd. Wydaje się
jednak, że nie to miał Twardowski na myśli zadając podstawowe pytanie
o konieczność niejasności stylu.
We wszystkich powyższych przypadkach możemy wyobrazić sobie sytuację, w której kolejne warunki zostają spełnione: terminy nadawcy są przetłumaczone na język odbiorcy, czytelnik otrzymał stosowne wykształcenie
itp. Warto przypomnieć, że Twardowski zadawał pytanie o to, czy istnieją
sytuacje, w których styl z konieczności musi być niejasny. Owa konieczność
dotyczy relacji pomiędzy myślą, jej przedmiotem oraz jej wyrazem (mową,
pismem). Spór ma zatem charakter nie tylko pedagogiczny – i, jak twierdził
Einhorn, metodologiczny – ale przede wszystkim poznawczy. W kolejnych
częściach arkusza odniosę się do wyżej wymienionych trzech elementów
kluczowych dla dyskusji o jasności stylu, nie z „przygodnego”, ale z poznawczego punktu widzenia.
2. MYŚL I MOWA
[...] myśląc, myślimy w słowach, więc w mowie.20

Powyższa teza, pierwsza z trzech najważniejszych intuicji stojących
u podstawy tezy Twardowskiego, sięga do źródeł rozważań filozofii umysłu
i epistemologii. Mowa, zdaniem Twardowskiego, nie jest systemem znaków
konwencjonalnych, na które tłumaczone są myśli. Nie istnieje problem
translacji treści umysłowych na werbalne dlatego, że jedne są identyfikowane z drugimi. Gdyby elementy myśli oraz związki pomiędzy myślami miały
charakter odmienny od słów, zdań i związków między nimi, wtedy można by
było uzasadniać twierdzenie o możliwości klarowności refleksji przy jednoczesnej mętności jej przekładu.21 Twardowski ilustruje powyższe twierdzeniem, że nie powinniśmy postrzegać relacji myśli do słów na wzór przekładu
melodii na nuty. Całość tego fragmentu tekstu wskazuje, że Twardowski
utożsamia myśl z językiem, wykluczając refleksję bezsłowną. Taka interpretacja słów filozofa oparta jest na jego twierdzeniu, że problemy ze stylem
filozoficznym są wyrazem problemów z myśleniem. Przy uzewnętrznianiu
myśli bowiem – zwłaszcza myśli abstrakcyjnej – tok rozważań spowalnia,
jesteśmy więc w stanie zidentyfikować błędy i niejasności. Pozwala to na
ewaluację klarowności myśli oraz ewentualną korektę niepoprawnych rozumowań.
Trudno jest mieć całkowitą pewność, czy według Twardowskiego myśl
zawiera się w języku, a werbalizacja lub spisywanie myśli to jedynie zewnętrzny jej wyraz (odmiana myśli, rodzaj modi). W takim wypadku mówiąc
(bądź pisząc) przetwarzalibyśmy bezpośrednio i antycypowalibyśmy infor—————————
20
21

K. Twardowski, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, op. cit., s. 347.
W. V. O. Quine, Słowo i przedmiot, przeł. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
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macje, zaś myśl byłaby odmianą bezgłośnej mowy. Twardowski twierdzi
bowiem, że związek pomiędzy myślą a mową ma charakter relacyjny i stopniowalny. Związek ten jest tym bardziej ścisły, im bardziej abstrakcyjny
i złożony przedmiot rozważamy. Teza, że od razu myślimy w słowach, zaś
język stanowi narzędzie myślenia, sugeruje tożsamość myśli i języka, jednak
bliższe doprecyzowanie tej relacji wydaje się niemożliwe. Na potrzeby analizy musi wystarczyć twierdzenie, że myślimy w słowach; pytanie o to, czy
język to forma, warunek, wyraz myśli, czy też myśl sama w sobie, musi zostać tymczasowo zawieszone.
Przyjmując powyższe założenie, Twardowski nie tylko zajmował stanowisko wobec dotychczasowych koncepcji w obrębie filozofii języka, ale także
antycypował współczesną burzliwą dyskusję wokół problemu tzw. „języka
myśli” toczącą się w obszarze filozofii umysłu, teorii poznania i językoznawstwa. Nie sposób streścić całej tej polemiki, dlatego poniżej zostały przedstawione jedynie trzy stanowiska wspierające intuicję Twardowskiego. Sądzę, że na wybranych przykładach pokazać można spektrum interpretacji
intuicji stojącej za twierdzeniem Twardowskiego. Ponadto zostały one oparte na argumentach z różnych dziedzin filozofii i językoznawstwa: teorii racjonalności i świadomości w przypadku propozycji Donalda Davidsona, teorii umysłu w przypadku koncepcji Jerry'ego Fodora oraz badań terenowych
nad znaczeniem językowym w propozycji Edwarda Sapira i Benjamina Lee
Whorfa. Poniższe stanowiska nie tylko dostarczają uzasadnienia dla teoretycznej propozycji Twardowskiego, ale także pozwalają doprecyzować relację
myśli i języka w aspekcie jasności w ujęciu twórcy Szkoły LwowskoWarszawskiej.
Jedną z koncepcji językoznawców na temat wpływu konkretnej odmiany
języka na sposób postrzegania świata i myślenie propozycjonalne jest tzw.
hipoteza Sapira-Whorfa.22 W oparciu o badania terenowe nad jednostkami
znaczeniowymi u rdzennych mieszkańców Ameryki, naukowcy sformułowali
tzw. prawo relatywizmu językowego, w wersji słabej obejmujące twierdzenie,
że język wpływa na myślenie, w wersji mocnej zaś, że je determinuje. Przykładowe eksperymenty lingwistyczne polegały na poddawaniu badanych
testom na ilość rozpoznawanych kolorów, które następnie porównywano
do ilości posiadanych terminów je denotujących. Badano też sposób układania przedmiotów w zależności od występowania tak zwanych bezwzględnych
(północ, południe itp.) i względnych (prawo, góra itp.) określeń kierunku.
W ten sposób budowano uzasadnienie dla słabej wersji hipotezy, która znalazła szerokie wsparcie wśród językoznawców. Dużo trudniejsza stała się
weryfikacja tezy o determinowaniu myśli przez język, m.in. ze względu na
złożoność problemu oraz rolę kategorii innych niż gramatyczne, np. mate—————————
22 Patrz m.in.: B. L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, przeł T. Hołówka, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1982.
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matycznych. Niemniej ukazanie związków przyczynowych w kierunku język
→ myślenie pozwala konstruować argumenty za stanowiskiem Twardowskiego głoszącym, że co prawda myśl to nie mowa, ale mowa (język) wpływa
na myślenie.
Współczesna filozofia umysłu także dostarcza argumentacji za uznaniem
języka jako warunku racjonalności i świadomości, oraz „wysokogatunkowego” myślenia właściwego dla ludzi, istotnego zwłaszcza dla możliwości abstrakcyjnej analizy i syntezy w praktyce naukowej. Zdaniem Donalda Davidsona23, niezbędne dla procesu racjonalnego myślenia jest posiadanie nie tylko przekonań, ale także języka oraz pojęcia przekonania. Umożliwiają one wykształcenie idei obiektywnej rzeczywistości, czyli rozróżnienia
prawdy od fałszu. Rozróżnienie to jest konieczne dla wyróżnienia jednego
przekonania od drugiego, dla rozpoznania elementu myśli. Niemożliwe jest
żywienie przekonania niezwiązanego z innymi, gdyż konieczne jest kryterium identyfikacji pojedynczego przekonania, tu rozumianego jako sąd przyjęty z pewnością lub wysokim prawdopodobieństwem. Myśli można wyróżnić tylko poprzez odwołanie się do sieci przekonań. Oczywiście jedno
przekonanie może być niespójne z innymi (tj. w terminologii Davidsona,
może być nieracjonalne), ale nie ze wszystkimi posiadanymi przekonaniami.
Warunkiem postawy propozycjonalnej jest zatem język i uczestniczenie w
komunikacji. Relacje wewnątrz sieci przekonań powstają przez zdobywanie
intersubiektywnej wiedzy o świecie poprzez językowe porozumiewanie się z
innymi na temat zewnętrznych przedmiotów. Relacje te są oparte o związki
semantyczne i syntaktyczne.
Pomimo powyższego, według Davidsona myśli nie można zredukować do
posługiwania się językiem. Ujmując to w terminologii Twardowskiego: myśli
to nie mowa, ale mowa (język) konieczna jest dla myśli.
Bardziej radykalne ujęcie związku słów i zdań ze sposobem myślenia
człowieka przedstawił Jerry Fodor.24 Jego zdaniem stany mentalne człowieka odnoszą się do jego reprezentacji umysłowych. Związki pomiędzy reprezentacjami mają charakter syntaktyczny, więc cały ich system stanowi pewnego rodzaju język. Język ten ma strukturę, która jest realnie istniejącą
konstrukcją wewnątrz mózgu. Myślenie, podobnie jak niektóre rodzaje percepcji, ma strukturę modułową określoną przez związki przyczynowe. W tym
sensie można powiedzieć, że myślenie określają związki inferencyjne na
wzór reguł gramatycznych i składniowych w języku. Myślimy zatem tak, jak
mówimy i jak w pewnej mierze piszemy. Operujemy elementami według
zasad umożliwiających konstruowanie złożonych ciągów propozycjonalnych
i przechodzenie od jednego sądu do drugiego tak, jak jedno zdanie
w wypowiedzi poprzedza następne. Osoba, która uznaje dane zdanie znajdu—————————
23 D. Davidson, Zwierzęta racjonalne, w: Tenże, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, przeł. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1992, s. 194–250.
24 J. Fodor, Język myśli, przeł. W. Hensel, PWN, Warszawa 2011.
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je się w dyspozycji do uznania zdań będących jego przesłankami.25 To konkretne zdanie jest zarazem elementem relacji przyczynowej wiążącej je
z następnymi. Myślimy w języku.
Powyższe stanowiska, rozpatrując je od najsłabszego językoznawczego,
po najsilniejsze identyfikujące myśl z mową (zbliżone do intuicji Twardowskiego), opierają się na pewnym określonym rozumieniu pojęć jako podstawowych elementów operacyjnych myśli. Paradygmatyczne ujęcie pojęć
w tradycji filozoficznej, obecne szczególnie silnie w XX-wiecznej filozofii, –
będę je tu nazywał podejściem intelektualistycznym – wiąże pojęcia ściśle
z językiem, zwłaszcza z jego semantycznym i syntaktycznym wymiarem. My
filozofowie zwykliśmy rozumieć pojęcia wysoko-gatunkowo, jako obiekty
funkcjonujące w myśleniu na wzór słów w składni, ściśle powiązane związkami logicznymi i umożliwiające dyskursywne rozumowania, w tym przechodzenie od przesłanek do wniosków. Jednym z bardziej wyrazistych
przykładów takiego rozumienia pojęć jest właśnie Fodora koncepcja „języka
myśli”. Pojęcia w całej tej tradycji ujmuje się jako silnie ustrukturyzowane
mentalne reprezentacje (w odróżnieniu od emocji oraz innych stanów psychologicznych), które pełnią kluczową rolę w nastawieniach sądzeniowych
(propozycjonalnych) stanowiących podstawę ludzkiego myślenia. Pojęcia są
niejako symbolami, którymi operujemy myśląc, a charakter tych operacji
jest inferencyjny. Dużo prościej jest mówić o jasności stylu filozoficznego czy
też jasności myśli, kiedy pojęcia postrzega się na wzór quasi-językowy. Wtedy reguły syntaktyczne języka, w jakim wyraża się teorie filozoficzne, mają
symetryczne przełożenie na reguły rządzące myśleniem. De facto są to te
same zasady konstrukcji ciągów złożonych z elementów i relacji między nimi, niezależnie od tego, czy elementami tymi są słowa, czy pojęcia.
W ramach krótkiej, ale istotnej dygresji, warto zaznaczyć, że powyższe rozumienie pojęć odpowiada w szerokim sensie tzw. allogenicznym teoriom
sądów, które ujmują sądy jako kombinacje przedstawień – przede wszystkim
pojęć – i wiążą się z semiotyką tradycyjnie pochodzącą od Arystotelesa.
Twardowski stał na odmiennym stanowisku.26 Według twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej sądzenie jest zjawiskiem psychicznym, na sąd zaś składa
się akt, treść i przedmiot. Nie miejsce tu, aby w pełni opisywać Twardowskiego teorię sądów, ale bliżej mu do tzw. idiogenicznych ujęć, które nie ujmują sądzenia jako procesu tworzenia i operowania odpowiednimi kombinacjami przedstawień. Wiążąc powyższe uwagi z Twardowskiego krytyką
symbolomanii, tym bardziej problematyczne wydaje się przyjęcie przez filozofa tezy, że myślimy w języku.
W niektórych nurtach psychologii oraz filozofii pojęcie pojęcia rozumiane jest inaczej niż w podejściu intelektualistycznym. Kiedy filozofowie
—————————
25 S. Judycki, Hipoteza „języka myśli” i jej krytyka, w: A. Klawiter, W. Dziarnowska (red.), „Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu”, t. 2, Poznań 2005, s. 257–274.
26 J. Woleński, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, op.cit., s. 42–43.
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związani z nurtem lingwistycznym zwykli uważać za problematyczne przyznawanie organizmom nie mającym w pełni wykształconego języka (małe
dzieci, zwierzęta) posługiwania się pojęciami i posiadanie nastawień sądzeniowych, w psychologii poznawczej i rozwojowej27 z powodzeniem stosowano pojęcie pojęcia w sensie kategorii rozmytej (naturalnej) opartej na zdolności rozróżniania. Dziecko, które reaguje w określony sposób na głos swojej
matki, wyróżnia jej głos z całego otoczenia oraz odróżnia go od artykulacji
innych ludzi, ma już pojęcie głosu matki. Samą zdolność do rozróżnienia A
od B, bądź nawet A od tła, można identyfikować z posiadaniem pojęcia.
Takie luźne rozumienie pojęcia można nazwać antyintelektualistycznym.
Nie wikłając się w specyfikę kategorii prototypowych i podobieństwa rodzinnego28, warto jednak zauważyć, że dysponowanie pojęciami tego rodzaju
nie wiąże się z konieczności z posługiwaniem się językiem, a jedynie umożliwia komunikację. Pojęcia takie nie mają formy logicznej.29 W filozofii ujęcie pojęć jako zdolności – w odróżnieniu od rozumienia ich jako mentalnych
obrazów, czy też obiektów na wzór słów – obecne jest m.in. w myśli Michaela Dummetta30 i motywowane jest niejednolitością kategorii pojęciowych.
Jednak pomimo przeniesienia akcentu na działanie i poznanie, jest to bardziej złożone ujęcie niż zwykła zdolność rozróżniania obserwowana u dzieci
i zwierząt, badana w psychologii i etologii poznawczej oraz behawioralnej.
W drugim przypadku wątpliwości budzi możliwość funkcjonowania tak rozumianych pojęć w złożonych związkach inferencyjnych.
Według drugiego ujęcia myślenie, a przynajmniej jego spora część, nie
odbywa się w pojęciach jako reprezentacjach będących członami relacji inferencyjnych, ani w słowach, lecz w niedyskursywnym obszarze bardziej przypominającym działanie. Takie ujęcie wiąże myślenie z pragmatycznym wymiarem ludzkiej aktywności, z czynnościami, a nie ze syntaktyką
i semantyką języka. W samej historii filozofii mieliśmy do czynienia z takiego rodzaju argumentami i dowodami. Jako przykład podać można Edwarda
Moore'a performatywny dowód na istnienie świata zewnętrznego.31 Dowód
ten, rozumiany przez swojego twórcę jako dowód na istnienie wiedzy
o świecie, pod wpływem krytyki Wittgensteina32 jawi się raczej jako przykład
nabywania przekonań na drodze nieinferencyjnego doświadczenia. Pokazanie ręki nie jest elementem w myśleniu wchodzącym w związki syntaktyczne,
ale niekonceptualną daną powodującą przyjęcie odpowiednie postawy –
w tym przypadku realistycznej. Świadczy ona o posiadaniu pewnych niejęzy—————————
Patrz m.in.: T. Maruszewski, Psychologia poznania, GWP, Gdańsk 2001.
Patrz: J. R. Taylor, Kategoryzacja w języku: prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2001.
29 Patrz: M. Harman, Dlaczego pojęcia muszą być badane w ujęciu rozwojowym, w: J. Bremer,
A. Chuderski (red.), Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat, op. cit., s. 276.
30 Patrz: M. Dummett, Seas of Language, Oxford University Press, Oxford 1993.
31 G.E. Moore, Dowód na istnienie zewnętrznego świata, w: tenże, O metodzie filozoficznej, przeł.
W. Sady, Klub Otrycki, Warszawa 1990, s. 68– 85.
32 L. Wittgenstein, O pewności, przeł. M. i W. Sady, Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.
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kowych dyspozycji, a mówiąc językiem Wittgensteina tzw. indwelt beliefs,
czy też „zdań zawiasowych”, które pełnią istotną rolę w myśleniu, choć rola
ta nie jest regulowana przez związki językowe.
Posiadanie takich przekonań oraz używanie ich (świadome lub nie) w toku rozważań filozoficznych, a później w procesie ich przekazu, może zostać
odebrane jako wyraz niejasności myślenia. Wydaje się, że komunikujemy się
w sposób względnie zrozumiały dla różnego rodzaju odbiorców, ale przynajmniej w części naszej aktywności umysłowej myślimy w sposób dla nich
niezrozumiały, o ile rozumienie oznacza logiczną analizę zdania. Oczywiście
istnieją próby intersubiektywnego ujęcia zarysowanego wyżej rodzaju myślenia w postaci tworzenia logik niemonotonicznych33 oraz entymematycznych. Jednak nie sposób z tego rodzaju programami wiązać oczekiwania, że
spełniałyby one wszystkie postulaty intersubiektywności i jasności wskazane
przez Twardowskiego.
Wydaje się, że wciąż żywa i nierozstrzygnięta jest dyskusja stojąca u podstawy intuicji, że myślimy w mowie. Intuicja ta jest jest kluczowym elementem
argumentacji Twardowskiego za tym, iż niejasność stylu świadczy o niejasności myślenia. Wobec powyższego, jednoznaczne przesądzanie tej kwestii jest
wątpliwe. Pomimo istniejącej argumentacji na rzecz ścisłego związku myśli
i mowy, nie jest zasadne mówienie o konieczności tego związku. Nie powinniśmy postrzegać relacji myśli do słów na wzór przekładu melodii na nuty,
wygląda też na to, że nie powinniśmy też uznawać myśli za mowę.
3. PRZEDMIOT I POZNANIE
Cudza myśl jako rzeczywistość psychiczna jest dla nas w ogóle niepoznawalna.34

Uogólniając powyższe twierdzenie można powiedzieć, że w rozumieniu
Einhorna przedmiot wymykający się konceptualnemu ujęciu nie może być
przedmiotem bezpośredniego poznania. Według filozofa możemy mieć dostęp do myśli jedynie poprzez słowa, zatem argumentacja za jasnością myśli
przy jednoczesnym braku jasności w mowie jest błędna. Nie mamy kryterium, by ocenić, czy rzeczywiście myśl jest klarowna. Zwolennicy wspomnianej argumentacji wydają jego zdaniem sąd o przedmiocie, który nie
może być przedmiotem ich poznania. Można powiedzieć, że poznanie
przedmiotów takiego rodzaju, jak myśl czy też cudze stany mentalne, może
mieć tylko charakter propozycjonalny i zapośredniczony przez język.
Warto podkreślić, że istotne jest tu nie wszelkie poznanie, ale poznanie
prawdziwe. Zarówno Twardowski, jak i zwolennicy jego myśli wskazywali na
—————————
33 J. Malinowski, Logiki niemonotoniczne, „Przegląd Filozoficzny Nowa Seria”, nr 21 (1997),
s. 31–53.
34 D. Einhorn, O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, op. cit., s. 72.
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kwestię możliwości prawdziwego poznania przedmiotów wymykających się
konceptualizacji. Twardowski był absolutystą w rozumieniu prawdy, to
znaczy odrzucał możliwość istnienia względnych prawd, bądź też jej stopniowalność prawdy. Uznawał prymat zasady wyłączonego środka. Danemu
zdaniu albo przysługuje prawdziwość, albo mu nie przysługuje. Realizm
i absolutyzm w kwestii prawdy zaczerpnął Twardowski od swojego mentora
Franza Brentana i pozostał wierny temu stanowisku. Można zaryzykować
stwierdzenie, że to właśnie taka postawa miała wpływ na jego poglądy na
kulturę pracy filozoficznej, na promowanie jasności stylu wypowiedzi, oraz –
przede wszystkim – na krytykę mętności języka oraz myśli niektórych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej. Domniemywać również można, że Twardowski zgodziłby się ze stwierdzeniem, że istotną rolę w argumentacji przeciw ścisłemu związkowi myśli i języka oraz w pewnych formach usprawiedliwiania niejasności stylu pełni przekonanie jego oponentów o względności
prawdy. Powyższe uwagi są tym ważniejsze, gdy mowa o przedmiotach refleksji filozoficznej. W ujęciu Twardowskiego każdy, nawet najbardziej abstrakcyjny przedmiot może zostać jasno ujęty w myśli, a zatem i w jej wyrazie.
Z pewnością oparcie rozumienia prawdy na dualistycznej zasadzie wyłączonego środka sprzyja argumentowaniu za jednoznacznością ujęcia przedmiotu w myśli zdyscyplinowanego i kompetentnego filozofa. Przedmiot realny,
który jest dostępny poznaniu, może być uchwycony konceptualnie jako
prawdziwy w sposób klarowny i jasny.
Najprostszym sposobem przedstawienia krytycznych uwag wobec powyższych stanowisk Twardowskiego i Einhorna jest przedstawienie kontrprzykładu. Istnieje wiele obszarów filozofii, które dostarczają casusów dla argumentacji przeciw tezie o konieczności wyczerpującej konceptualizacji niektórych przedmiotów filozofii, którą postuluje intelektualistyczne podejście do
pojęć przedstawione w poprzednim fragmencie. Chciałbym skupić się na
konkretnej problematyce dotyczącej przedmiotu z pogranicza języka i działania, dyskutowanej przede wszystkim w XX-wiecznej i współczesnej filozofii
analitycznej, choć podejmowanej w całej historii filozofii. Mowa tu o problemie wiedzy pozajęzykowej i niekonceptualnej, współcześnie określanej
jako wiedza niepropozycjonalna. Taki rodzaj wiedzy stanowi przedmiot zainteresowania filozofów badających utrwalone dyspozycje i postawy, których
nie da się ująć w konceptualny sposób w rozumieniu intelektualistycznym.
Znajdują się one w przestrzeni pomiędzy „wysokogatunkowym” rozumieniem i wiedzą, określonymi w klasycznej definicji zaproponowanej przez
Platona,35 a zdolnościami i umiejętnościami człowieka. Wiedza taka – niewerbalizowalna i pozakonceptualna z naturalnych względów36 – stała się
przedmiotem zainteresowania nie tylko epistemologów i teoretyków umysłu,
—————————
Platon, Teajtet, Antyk, Kęty 2002, przeł. W. Witwicki, 186D–201D.
Na przykład rozważenie wiedzy milczącej jako propozycji odpowiedzi na platoński paradoks
Menona związany z poszukiwaniem wiedzy.
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ale także filozofów działania i badaczy z innych dziedzin: psychologii, antropologii kulturowej czy kognitywistyki.
Aby pokrótce pokazać spektrum zagadnień, można wyróżnić cztery
umowne obszary wiedzy niepropozycjonalnej: wiedzę w działaniu (m.in.
know-how), wiedzę tła (m.in. tacit knowledge, habitus37), wiedzę mistyczną
(m.in. objawioną38), oraz wiedzę wcieloną (systemy poznawcze39, mechanizmy kategoryzacji językowej) będącą przedmiotem psychologii. Aby krótko
zarysować kontrprzykład dla tezy o niemożliwości poznania przedmiotu
wymykającego się konceptualizacji można odwołać się do wybranego rodzaju wyżej wymienionej wiedzy – dla celów niniejszego artykułu będzie nią
know-how. Według Gilberta Ryle'a, który wprowadził to pojęcie, wiedza,
jak jest oparta na inteligencji, która nie polega wyłącznie na produkcji i operowaniu sądami. Istnieje inny sposób użycia inteligencji, nie oznacza on
jednak irracjonalności. Jest to pewna umiejętność, której funkcjonowanie
można porównać do poczucia humoru.40 Zdaniem Ryle'a znajomość zasady,
na której opiera się nasze działanie, to nie posiadanie jakiejś dodatkowej
(porcji) informacji, ale możliwość wykonywania „inteligentnej” operacji.41
Nie objawia się ona w wyartykułowanych świadectwach, a odsyła raczej do
ujęcia znaczenia w filozofii Wittgensteina.42 Znaczenie rozumie w myśl austriackiego filozofa ten, kto prawidłowo funkcjonuje w języku, nie w sensie
wyczerpującego uchwycenia treści notacji, lecz poprzez właściwą biegłość
w grze językowej. Jest to sprawa pewnej własności nabytej, która obejmuje
prawidłowe posługiwanie się regułą, które to z kolei objawia się w poprawnym i skutecznym zachowaniem. Nie oznacza to jednak, że owe kryteria
mają charakter skonceptualizowany, a zatem nie oznacza to również, że
know-how jest redukowalne do wiedzy językowej. Jest to więc niejako wiedza na temat tego, jak skutecznie działać według reguły, czyli wiedza
o prawdzie w sensie pragmatycznym. Know-how uczymy się jak umiejętności, nie tresujemy jak nawyku. Ten rodzaj wiedzy jest aktualizowany cały
czas. Nie jest jednorazowym aktem powzięcia informacji, lecz czasowym
pogłębianiem rozumienia.
Michael Devitt,43 uzupełniając myśl Ryle'a, wskazuje, że granica pomiędzy wiedz ą, że a wiedzą, jak jest płynna. Know-how to biegłość, jak
wspomina Devitt, która może mieć charakter poznawczy (np. umiejętność
—————————
Patrz: Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1984, II.V, VI.
Patrz m.in.: M. Eckhart, Kazania i traktaty, przeł. J. Propkopiuk, PAX, Warszawa 1988;
Ph. Kapleau, Trzy Filary Zen, przeł. J. Dobrowolski, Pusty Obłok, Warszawa 1988.
39 Patrz m.in.: D. Marr, Vision: A Computational Investigation into the Human Representation
and Processing of Visual Information, The MIT Press, Cambridge (Mass.)–Londyn 2010.
40 G. Ryle, Knowing How and Knowing That: The Presidential Adress, w: “Proceedings of the
Aristotelian Society (New Series)”, nr 46, Blackwell , 1945 –1946, s. 12.
41 Tenże, op. cit., s. 7.
42 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, op. cit., 5.024.
43 M. Devitt, Methodology and Nature of Knowing How, wykład wygłoszony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 16 maja 2011; oraz artykuł w druku w: Journal of Philosophy.
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gry w szachy) i wtedy najczęściej angażuje także wiedzę konceptualną. Może
to być jednak również czysta umiejętność praktyczna (np. zdolność do jazdy
na rowerze) i wtedy jest to tylko własność niepropozycjonalna. Z kolei Michael Polanyi44 widzi wiedzę jako proces, a jej wymiary propozycjonalny
i niepropozycjonalny jako dwie strony tego samego. Właściwie nie mówi
o myśleniu i działaniu, lecz o działaniu intelektualnym i działaniu agencyjnym (poprzez czyny). Ponadto, mówiąc o wiedzy milczącej proponuje pewne
jej stopnie, z których wszystkie, jak się wydaje, Ryle zaliczyłby do know-how.
Polanyi pisze kolejno o skills, czyli zdolnościach cielesnych; know-how, czyli
o kompetencjach technicznych i tzw. miękkich; oraz wiedzy eksperckiej.
Wyróżnia także wiedzą ogniskową, czyli to, na czym koncentrujemy uwagę,
i wiedzę tła45, towarzyszącą nam, m.in. w formie zdobytego wcześniej doświadczenia. Niezależnie od wprowadzonych umownych podziałów i subtelnych różnic, ważne jest, że ani Ryle, ani Devitt, ani Polanyi nie postulują
radykalnego nieprzenikania się aspektów propozycjonalnegoi i niepropozycjonalnego wiedzy.
W świetle takiego opisu wiedzy niepropozycjonalnej jasne jest, że ten
przedmiot filozofii wymyka się subtelnym, analitycznym rozważaniom. Brak
jednoznacznych podziałów dla wiedzy, która z natury ma charakter praktyczny oraz stanowi kontinuum jedynie w pewnych kontekstach wyraźnie
odróżnialne od wysoko-skonceptualizowanej wiedzy erudycyjnej, nie pozwala na klarowny, jasny i szczegółowy opis tego ważnego problemu. Rozważania na temat takiego rodzaju postaw i dyspozycji, a także wyraz myśli na ich
temat, z konieczności musi mieć charakter przybliżony i niepełny. Niedomówienia zaś są przyczynkiem do zarzutu niejasności. Warto podkreślić:
mowa tu nie tylko o skomplikowaniu przedmiotu, ale też o jego niestałym
i ulotnym charakterze. Wątpliwe jest, aby na podstawie kryteriów Twardowskiego można było uznać opis powyższy za w pełni jasny. Przyczyną tego
może być jednak niejasność myśli, która zachodzi z konieczności ze względu
na przedmiot. Przykład ten skłania do sformułowania pytania wobec stanowiska Twardowskiego: czy rzeczywiście jako filozofowie jesteśmy zwolnieni
z obowiązku rozważania myśli o tak złożonym problemie oraz wysiłku interpretowania przybliżonego jego opisu?
Z punktu widzenia absolutysty i realisty można podjąć wielowątkową krytykę powyższego kontrprzykładu. Można na przykład twierdzić, że problem
wymaga wypracowania lepszej, bardziej precyzyjnej terminologii, by myśl
o nim oraz jej wyraz stała się bardziej jasna i zrozumiała. Wygląda jednak na
to, że sama natura zagadnienia wyklucza dualistyczne, w pełni klarowne
i ściśle logiczne ujęcie myśli. Można także postulować, że skoro nie da się
stworzyć sensownego opisu oraz jednoznacznie myśleć o problemie, to nale—————————
44
45

M. Polanyi, The Tacit Dimension, The University of Chicago Press, 1966.
Por.: wiedza tła w psychologii Gestalt.
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ży odrzucić jego istnienie. Możliwe są stanowiska redukcjonistyczne, pokazujące, że czegoś takiego jak wiedza niepropozycjonalna nie ma w ogóle, nie
miejsce tu jednak by szczegółowo o nich pisać.46 Jeśli jednak rzeczywiście
istnieją takie przedmioty, które wymykają się konceptualnemu (językowemu) ujęciu a zarazem są przedmiotami refleksji filozoficznej, warto rozważyć
dopuszczenie przynajmniej częściowo metaforycznego i nieprecyzyjnego
języka w filozofii oraz uznać taki rodzaj refleksji w ramach tej dziedziny.
4. KOMUNIKACJA I ZROZUMIENIE

Na koniec warto podjąć trzecią podstawową intuicję stojącą za tezą, że
niejasność mowy z konieczności świadczy o niejasności myśli – zagadnienie
komunikacji innej niż językowa. Einhorn pisał w swojej obronie stanowiska
Twardowskiego, że nie mamy innego dostępu do myśli niż słowa. Także
w tym przypadku warto wskazać inne niż analiza logiczna i ścisły opis metody uchwycenia przedmiotów, które są dostępne także w doświadczeniu wewnętrznym. Kontrprzykłady mogą posłużyć trafniejszej ewaluacji aktualności postulatów Twardowskiego i Einhorna dotyczących klarowności stylu
filozoficznego. O ile bowiem trudno dyskutować z imperatywem jasnego
i zrozumiałego formułowania myśli filozoficznej w mowie i piśmie, o tyle
warto wskazać, że istnieją pewne szczególne sposoby użycia języka, w których informacje dotyczące przedmiotów refleksji filozoficznej – jak wspomniane wyżej zagadnienie wiedzy niepropozycjonalnej – mogą zostać
wiernie przekazane.
Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o metody nauk szczegółowych, które
częściowo są używane w filozofii jako medium przekazu treści, głównie na
użytek poglądowy. Znaczy to, że przekaz w formie map i wykresów (jak np.
obrazowanie fMRI) nie zastąpi filozoficznych form prezentacji wiedzy, będącej efektem dociekań dotyczących natury problemów właściwej dla tej dziedziny. Można zatem wspierać się w praktyce filozoficznej przykładami z innych dziedzin, jakkolwiek klarownymi, lecz nie będą one stanowić równie
wartościowego substytutu właściwej komunikacji przyjętej w dziedzinie filozofii.
Podstawowymi formami przekazu naukowego – filozofię, przypomnijmy,
uznawał Twardowski za naukę – są formy pisemna oraz ustna. Podstawowym zaś problemem obu form przekazu jest ścisłość terminologii i klarowność wypowiedzi, przy czym problem ten opiera ma związek z przyjęciem
odpowiedniego rodzaju definicji w procesie przekazu informacji naukowej.
Chociaż większość badaczy opiera swoje wypowiedzi na definicjach podręcz—————————
46 Odsyłam m.in. do Stanleya i Williamsona redukcyjnego stanowiska i propozycji budowy semantyki dla wiedzy typu know how, por.: J. Stanley, T. Williamson, Knowing How, „Journal of
Philosophy”, nr 98, 2001, s. 411–444.
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nikowych, nie zaś obiegowych, lub regulujących,47 w filozofii panuje stosunkowa swoboda co do wyboru rodzaju definicji, za pomocą którego tłumaczy
się używane terminy. Świadczy to nie tylko o różnorodności stylów i narracji
filozoficznych, ale także o braku jednolitej kategorii definicji. Z jednej strony
owa mnogość stylów ułatwia mówienie o tak złożonych i kontekstowych
problemach, jak wspomniana wyżej wiedza niepropozycjonalna. Z drugiej
strony, z powodu braku jednoznacznego przekładu jednego rodzaju definicji
na drugie, na owej praktyce mieszania stylów wypowiedzi traci zrozumiałość
tekstu. Istnieje zatem konflikt pomiędzy wielością i wieloznacznością opisów
a imperatywem klarownego języka naukowego wolnego od niedoprecyzowanych wyrażeń i przenośni.48 Powstaje pytanie, czy forma opisu skomplikowanych zagadnień wyczerpuje się w standardach proponowanych przez
Twardowskiego i Szkołę Lwowsko-Warszawską. Wydaje się, że w przypadku
treści nie dających się jednoznacznie uchwycić konceptualnie jeden rodzaj
medium, w szczególność poddany ostrym logicznym wymogom, może być
niewystarczający.
Z pragmatycznego punktu widzenia, większe szanse na zrozumienie treści
przez odbiorcę dają różnorodne formy przekazu, nie przekraczające jednak
pewnej granicy, za którą przekaz ów traci sens, czy też, mówiąc słowami
Twardowskiego, jasność. W przypadku tematów takich, jak wiedza niepropozycjonalna, opis słowny w formie zdań twierdzących zawiera tylko część
informacji o problemie. Przekaz ten musi być uzupełniony o inne formy.
W tym miejscu chciałbym wspomnieć o kilku z nich. Pomijając wspomnianą
już próbę opisu problemu w logikach niemonotonicznych i parakonsystentnych, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na performatywną rolę języka.
Okazuje się, że treści, które nie są w pełni uchwytne konceptualnie
i wyrażalne poprzez lokucyjną funkcję języka, stają się często zrozumiałe
i jasne dla odbiorcy (także odbiorcy dzieł filozoficznych) w przekazie, w którym kładzie się nacisk na działanie słowem. Performatywy49, jako szczególny
rodzaj zdań pełniących funkcję ekspresywne, dyrektywne itd., wywierają
wpływ na odbiorcę nie tylko poprzez przekazywaną treść propozycjonalną,
ale także jako działanie. Illokucyjny aspekt języka umożliwia wytworzenie
w odbiorcy postawy, bądź dyspozycji do uchwycenia specyficznych treści,
które nie mogą zostać przedstawione w wyczerpującym, sprawozdawczym
opisie. Działając słowami również można przekazywać informacje dotyczące
przedmiotu badanego przez filozofię, choć oczywiście będą to informacje
niepełne i obarczone ryzykiem niezrozumienia.
—————————
47 Por. D. Chmielewska, T. Rzepa, Problem definiowania w naukach humanistycznych, op. cit.,
s. 126–127.
48 D. Łukasiewicz, Analiza i egzystencja w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego i Mariana Przełęckiego, „Analiza i egzystencja”, nr 15 (2011), s. 12.
49 Por.: J. L. Austin John, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł.
J. Woleński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
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Obok aktów mowy warto wskazać na kolejny element pragmatycznego
wymiaru komunikacji, jakim są określenia ostensywne. Celowo nie używam
tu terminu „definicja ostensywna”50, gdyż nie mam tu na myśli ustalania
znaczenia konkretnego terminu (nazwy konkretnej, bądź abstrakcyjnej).
Mowa o sytuacji, w której rolę informującą przejmuje działanie, zaś zdanie
okazjonalne zawierające zaimki, okoliczniki czasu, miejsca itd., pełni funkcję
gestu wskazującego. Przekaz nie odbywa się wtedy na drodze propozycjonalnej, ale komunikat zawiera istotną treść. W taki sposób przekazuje się
wiedzę typu know-how, a za przykład może posłużyć komunikacja mistrza
i ucznia. Ten drugi obserwuje działanie kompetentnego eksperta, którego
czynnościom towarzyszy narracja deiktyczna, wskazująca na kolejne elementy pracy, a nie opisująca je. Przekaz wiedzy niepropozycjonalnej, jak
pisał Michael Polanyi, nie odbywa się na drodze transferu dóbr. Podobnie,
jeśli my filozofowie mamy badać i przekazywać tego rodzaju treści, nie możemy zdawać się jedynie na deskrypcję propozycjonalną.
Istnieje jeszcze szereg innych metod komunikacji, takich jak np. narracja
negatywna, niemniej wszystkie z nich mogą są narażone na Twardowskiego
zarzut niejasności. Podstawową kwestią jest jednak to, czy niejasność tych
metod powoduje niejasność myślenia. Wydaje się, że tak nie jest, gdyż przekaz performatywny rządzi się nieco odmiennymi prawami, niż narracja deskryptywna. Przede wszystkim ma charakter silnie indeksykalny. Niejasność
i niezrozumienie przekazywanych treści może zatem świadczyć nie o niejasności myślenia lub braku określonych dyspozycji, ale o braku odpowiedniego kontekstu. Okoliczności takiego rodzaju przekazu pełnią istotną rolę
w jego zrozumieniu.
Kwestię, na ile owe pozostałe metody powinny być metodami filozofii,
pozostawiam tu otwartą. Niemniej wydaje się, że istnieje wiele sposobów
przekazu treści filozoficznych, które mogą okazać się wartościowe niezależnie od konkretnego stopnia niejasności w określonym momencie. Jeśli szukać wyjątków od imperatywu Twardowskiego, to sądzę, że należy to robić
właśnie w obszarze tej tematyki, która wykracza poza konceptualne ujęcia,
ale która mimo wszystko stanowi przedmiot zainteresowania filozofii.

ZAKOŃCZENIE

Dyskusje nad problematyką intuicji stojących za twierdzeniem Twardowskiego, że ten, kto niejasno mówi oraz pisze, niejasno myśli, pozostają
otwarte. Spór o związek języka i myśli, toczący się w wielu dziedzinach nauki
nie tylko nie gaśnie, ale ukazuje nowe aspekty tego niezwykle interesującego
—————————
50 Por.: J. Kotarbińska, Tak zwana definicja deiktyczna, w: „Fragmenty filozoficzne II. Księga
pamiątkowa ku uczczeniu prof. Tadeusza Kotarbińskiego”, Warszawa 1959.
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filozoficznego zagadnienia. Wskazują na to na przykład badania nad funkcją
układów neuronów jako fizycznych korelatów języka i świadomości. Filozofia znajduje nowe pola badań, bądź nowe aspekty starych problemów. Często
w pierwszym na nie spojrzeniu wykraczają one poza wizję przedmiotu badań
jako obiektu konceptualnie dostępnego i poddającego się analizie na gruncie
logiki klasycznej. Wreszcie znajduje także filozofia nowe sposoby komunikacji swoich treści, nie tylko poprzez mowę i pismo, ale także działanie
i obrazowanie. Czy wszystko powyższe wystarczy, aby jednoznacznie podważyć radykalną tezę Twardowskiego?
Celem niniejszego tekstu nie była odpowiedź na to pytanie. Była nim próba pokazania intuicji leżących u podstaw twierdzenia twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Założenia te wykraczają bowiem poza spór natury metodologicznej i pedagogicznej. Spojrzenie na artykuł Twardowskiego w tym
aspekcie poddaje istotną wskazówkę, aby każdy filozof dochował wszelkich
starań dla utrzymania kultury i dyscypliny pracy oraz możliwie jak największej klarowności swojej wypowiedzi. Ale to nie wszystko. Założenia Twardowskiego mają charakter epistemiczny i są określane przez przyjętą postawę wobec niektórych z najważniejszych problemów filozoficznych: zagadnień racjonalności, relacji języka do świadomości, myślenia i przedmiotu.
Obok metodologicznych i propedeutycznych, to właśnie argumenty dotyczące tych zagadnień powinny być obecne w dyskusji o jasnym i niejasnym stylu
filozoficznym.

NONCONCEPTUAL KNOWLEDGE AND KAZIMIERZ
TWARDOWSKI’S POSTULATE OF THE CLARITY OF THE
PHILOSOPHICAL STYLE
ABSTRACT

The article offers a few remarks on Kazimierz Twardowski’s thesis about the clarity of the philosophical style. The issue is discussed in the context of the problem of
nonconceptual thinking and non-propositional knowledge. A short history of the
polemic in the Lvov-Warsaw School serves as an introduction to further methodological and epistemological considerations.
The main subject of the comment is the work entitled About the Clear and Unclear Philosophical Style by the Polish philosopher. Twardowski’s article remains
pertinent to the metaphilosophical discussion concerning the status of philosophical
language and—which is overlooked in most studies—to the debate concerning conceptualization and communication at the intersection of epistemology and philosophy of mind and language. The polemic with Twardowski’s thesis that unclear style
of philosophical works is indicative of the ambiguity of philosophical thinking, is
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presented in the three stages. I discuss Twardowski’s thesis that we think with
words, and two theses by David Einhorn: that an object which cannot be grasped by
concepts, cannot be known at all, and that the only access to thought we have is by
means of words.
Keywords: knowledge, concepts, Kazimierz Twardowski, clarity, know how.
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PRAGMATYZM A PROBLEM ZMIANY SCHEMATU
POJĘCIOWEGO W ŚWIETLE SENSOMOTORYCZNEJ
KONCEPCJI DOŚWIADCZENIA
STRESZCZENIE

W artykule wykazuję, że pragmatyzm jest w stanie rozstrzygnąć performatywny
konflikt tkwiący w problemie zmiany schematu pojęciowego, czyli konflikt między
pojęciem zmiany a pojęciem ciągłości. W tym celu dwie naczelne tezy pragmatystyczne – tezę o ścisłym związku pomiędzy teorią i praktyką oraz tezę o związku
między językiem i warunkami jego użycia – interpretuję w świetle sensomotorycznej
koncepcji doświadczenia. Koncepcja sensomotoryczna – opracowana pierwotnie
przez Jeana Piageta, a obecnie rozwijana w neuronaukach kognitywnych – nakłada
określone ograniczenia na możliwe sposoby intepretacji obu tez, eliminując tym
samym wszystkie jednostronne wersje pragmatyzmu. Wspomiany konflikt między
pojęciem zmiany i ciągłości zostaje przezwyciężony na mocy założenia, że to nie
indywidualny przedmiot, ale wzorzec działania stanowi odniesienie myśli oraz pojęcia. Zmiana wzorca czy schematu działania jest z kolei rezultatem serii adaptacji
podporządkowanych mechanizmowi tak zwanej kontroli wykonawczej, obejmującej
zdolność planowania i refleksyjnego odnoszenia się do własnych i cudzych działań.
Słowa kluczowe: schemat pojęciowy, pragmatyzm, sensomotoryczna koncepcja doświadczenia.

1. WPROWADZENIE

Problem zmiany schematu pojęciowego jest pochodną tezy fallibilizmu,
zgodnie z którą wiedza jest zawodna i podlega prawom rozwoju. Poszukiwanie owych praw stało się jednym z ważnych zadań współczesnej filozofii. Jest
ono o tyle problematyczne, że poszukiwane zasady mają gwarantować ciągłość procesu, a więc muszą zawierać element niezmienniczości; prowokuje
to problem autoreferencji i prowadzi do sprzeczności performatywnej.
—————————
1 Adres Autorki: michalskanna@gmail.com; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72,
Warszawa.
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W niniejszym tekście rozważam jedną z możliwych propozycji rozstrzygnięcia powyższego dylematu: pragmatystyczną. Przyjmuję tu wstępnie bardzo ogólne rozumienie pragmatyzmu, charakteryzując go przez dwie tezy.
Zgodnie z pierwszą, która ma swe źródła w klasycznym amerykańskim
pragmatyzmie Williama Jamesa, Johna Deweya i Charlesa S. Peirce’a, istnieje ścisła zależność między teorią a praktyką, myśleniem i działaniem.2
Teza druga dotyczy języka: znaczenie jest współkonstytuowane przez praktyczno-egzystencjalne okoliczności użycia mowy. Jak ujmuje tę kwestię Robert Brandom: „[…] użycie pojęć determinuje ich treść, co oznacza, że pojęcia nie mają treści poza tą, jaka wynika ze sposobu ich użycia.”3 W wyniku
zwrotu lingwistycznego zwykło się przyjmować, że pierwsza teza redukuje
się do drugiej. Założenie to jest jednak kontrowersyjne, również ze względu
na istniejące rozbieżności w interpretacji poglądu o pragmatycznym uwikłaniu języka. Pewne ujęcia, miedzy innymi koncepcja Brandoma i filozofię
Richarda Rorty’ego – przedstawiają język jako praktykę samą dla siebie, w
dużym stopniu określającą pozajęzykowe schematy postępowania, co wydaje
się raczej odwracać pierwotną tezę pragmatyzmu, niż ją wspierać, wyjaśniać
czy precyzować. Relacja między obu tezami musi więc dopiero zostać zanalizowana.
Moja strategia argumentacyjna opiera się na następujęcym zabiegu intepretacyjnym: wspomiane tezy pragmatystyczne zostaną zaprezentowane
w świetle sensomotorycznej koncepcji doświadczenia, czyli obecnie najpopularniejszego paradygmatu badań nad funkcjonowaniem umysłu, ukazującego szerokie uwarunkowania ludzkich procesów poznawczych.4 Sensomotoryczna interpretacja tez pragmatystycznych pozwoli dookreślić możliwości
i ograniczenia tychże tez jako narzędzi wyjaśniania problemu zmiany pojęciowej.
Koncepcja sensomotoryczna wywodzi się ze strukturalizmu dynamicznego Piageta. Podstawą tego strukturalizmu są dwie ściśle ze sobą powiązane
zasady. Pierwsza głosi, że rozwój jest wynikiem równoważenia struktur poznawczych, czyli rozwiązywania napięć – między na przykład ukształtowanymi wzorcami sensorycznymi czy motorycznymi a aktualnymi wyzwaniami
– poprzez konstruowanie struktur wyższego rzędu. Zgodnie z drugą, kompetencje poznawcze kształtują się w tak zwanej fazie sensomotorycznej, kiedy
—————————
2 Zarówno współcześni, jak i „klasyczni” pragmatyści dostrzegają źródła nurtu w filozofii Hegla.
Zob. R. B. Brandom, Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism, w: „European Journal of Philosophy” 7, nr 2, 1999, s. 164–189; A. Gimmler, Pragmatic Aspects of Hegel’s Thought, w: W. Egginton, M. Sanbothe (red.), Pragmatic Turn, State University of New York Press, Albany 2004,
s. 47–67.
3
R. Brandom, op. cit., s. 164.
4
Sensomotoryczna koncepcja stanowi treść tzw. teorii poznania ucieleśnionego (embodied cognition). Ponieważ jednak teoria ucieleśnienia obrosła wieloma kontrowersyjnymi intepretacjami filozoficznymi, wolę posługiwać się bardziej ścisłą kategorią koncepcji sensomotorycznej, której
rdzeniem jest ścisła zależność między percepcją i ruchem, myślą i działaniem celowym. Idea ta
nawiązuje też do istotnych prekursorów neurobiologicznych ujęć, jak koncepcja Piageta.
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to dziecko aktywnie eksploruje otoczenie, tworząc motoryczne (kinematyczne i dynamiczne) wzorce zależności, które później stają się narzędziami
myślenia abstrakcyjnego.
Wykażę, że w świetle koncepcji sensomotorycznej zasadnie jest przyjąć
szerokie rozumienie pojęcia praktyki, jako obejmującego wymiar zarówno
instrumentalny, jak i normatywny, odnoszącego się nie tylko do praktyki
językowej, lecz do całej sfery aktywności wytwórczej (poiesis). Tak rozumiany pragmatyzm nie daje się zredukować do utylitaryzmu w stylu Deweya,
naturalistyczno-behawiorystycznej epistemologii Quine’a, czy relatywizmu
á la Rorty.
2. POZNANIE JAKO KATEGORYZOWANIE

2.1. Eleonor Rosch koncepcja prototypu
Współczesna psychologia i neurobiologia dostarczają zaawansowanej
wiedzy na temat mechanizmu kategoryzacji, który stanowi klucz do zrozumienia procesu kształtowania się i zmiany schematów pojęciowych. Jak zauważa Nancy Nersessian, to właśnie brak pełnego obrazu zagadnienia uniemożliwił Thomasowi Kuhnowi i Paulowi Feyerabendowi dostrzeżenie zasadniczej ciągłości poznania naukowego. Jedną z najbardziej wpływowych koncepcji kategoryzacji jest teoria prototypu, opracowana w latach 70. przez
zespół badawczy pod kierownictwem Eleonory Rosch. Teoria prototypu
podważa klasyczną koncepcję kategoryzacji, zgodnie z którą obiekt należy do
danej kategorii na mocy definicji określającej konieczne i wystarczające warunki takiej przynależności.5 Rosch w swoich badaniach wykazała, że
przedmioty są postrzegane i kategoryzowane raczej na zasadzie podobieństw
rodzinnych w sensie Wittgensteinowskim.
Prototyp to obiekt idealny, który wyznacza centrum określonej przestrzeni percepcyjnej i semantycznej,6 ukształtowanej pod wpływem sensomotorycznego kontaktu z obiektem. Każdy napotkany obiekt klasyfikowany jest
pod kątem stopnia, w jakim pokrywa się z dostępnymi wzorcami.7
Rosch wyróżnia trzy rodzaje pojęć: pojęcia podstawowe (basic level),
podrzędne (subordinate) i nadrzędne (superordinate). Pojęcia podstawowe
stanowią rodzaje naturalne, jak bowiem wynika z przeprowadzonych doświadczeń, są one najbliższe codziennemu doświadczeniu motorycznopercepcyjno-pojęciowemu. Pojęcia nadrzędne wymagają natomiast myślowej abstrakcji, podrzędne zaś – uszczegółowienia. I tak, zgodnie z badaniami
—————————

5
S. Lawrence, E. Margolis, Concepts, w: S.P. Stich, T.A. Warfield (red.), The Blackwell Guide to
the Philosophy of Mind, Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 190–213.
6
Z uwagi na metodologię badań, te dwie płaszczyzny są u Rosch nierozróżnialne, patrz niżej.
7
E. Rosch, On Categorization, w: E. Rosh, B.B. Lloyd (red.), Cognition and Categorization, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, s. 27–48; zob. też Lawrence, Margolis, op.cit.
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Rosch, stół stanowi naturalną kategorię z uwagi na łatwość czy naturalność
kategoryzowania, w przeciwieństwie do, dajmy na to, podrzędnego pojęcia
stołu kuchennego – dookreślenie podrodzaju obiektu wiąże się z dodatkowym nakładem pracy umysłowej. Rodzajem naturalnym nie jest kategoria
ogólna „meble”: w codziennym doświadczeniu, podporządkowane wymogom praktyki, napotykamy raczej krzesła lub stoły, niż meble jako takie.8
W konsekwencji, jeśli najczęściej spotykanym egzemplarzem ssaka jest pies
czy kot, możemy mieć trudność w dostrzeżeniu ssaka w wielorybie.
Z punktu widzenia rozważanego tu zagadnienia szczególnie ważne są trzy
rzeczy. Po pierwsze, prototypy powstają w wyniku praktyki, aktywnej eksploracji otoczenia. Najbliższy obiekt sensomotoryczny staje się rodzajem
naturalnym, względem którego określana jest przynależność kategorialna
innych obiektów. Choć pewne wzorce są zapewne wrodzone, większość kategorii jest pochodna względem doświadczenia: dla biologa, który na co dzień
operuje kategorią ssaka, klasyfikacja wieloryba przestaje być problemem.
Może on nastomiast doświadczyć trudności z dostrzeganiem różnic międzygatunkowych, i nie chcieć wdawać się, na przykład, w dyskusję na temat
subtelności dotyczących charakterów i zwyczajów kotów i psów. Po drugie,
wzorce kategoryzacji powstają w wyniku doświadczenia sensomotorycznego,
czyli percepcyjno-motorycznego obcowania z przedmiotami, używania ich;
krótko mówiąc, są one określone przez sposób, w jaki przedmiot jest dany w
sensomotorycznym doświadczeniu. Wreszcie rodzaje naturalne tworzą
struktury, które są podatne na reorganizację; dzięki operacjom uszczegóławiania i abstrakcji powstawać mogą nowe struktury, w tym również struktury wyższego rzędu. W wyniku tych procesów dochodzić musi do transformacji struktur percepcyjno-pojęciowych w kierunku większej złożoności z jednej strony, oraz ogólności z drugiej.

2.2. Prototyp w rozumieniu Paula Churchlanda
Paul Churchland również posługuje się kategorią prototypu, jednak
w swej koncepcji sięga znacznie głębszych poziomów niż język. Prototyp to
w jego terminologii wzorzec neuronalny – wektor przestrzeni neuronalnej.
Poza tym idea jest podobna: mamy daną pewną przestrzeń, na którą rzutowane są rozmaite wzorce pobudzeń, wyznaczające z czasem względnie trwałe
struktury, które wchodzą w rozmaite relacje wzajemne: sąsiadują ze sobą,
nachodzą na siebie itp. Wzorce o największej liczbie punktów stycznych kodują obiekty najbardziej do siebie podobne, w granicy: obiekty identyczne.
Sam Churchland o swojej koncepcji pisze tak:
—————————

8
E. Rosch, Cognitive Representation of Semantic Categories, „Experimental Psychology”, 104,
1975, s. 192–233.
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Teoria ta przedstawia wyjaśniające rozumienie (explanatory understanding)
oraz percepcyjne rozpoznawanie (perceptual recognition) jako dwa przypadki
osiągnięcia poznawczego bardziej ogólnej natury: aktywacji prototypu. To
z kolei wydaje się skutkować unifikacją teorii wyjaśniania z teorią percepcji.9

Rozpoznanie obiektu odpowiada aktywacji odpowiedniego prototypu
(opisaniu wektora) we wcześniej wytrenowanej sieci.10 Podobnie, myślenie,
czy wpadanie na nowy pomysł, jest równoznaczne z dokonaniem pewnego
przekroju (cut across) – w przypadku oryginalnych pomysłów, nowego
przekroju dostępnych wzorców, w wyniku czego powstają struktury bardziej
złożone – przez przestrzeń prototypów.11 Myślenie odtwórcze polega na a k t
y w a c j i prototypu wyższego rzędu, łączącego wybrane (istotne) punkty
prototypów niższego rzędu, twórcze zaś – na t w o r z e n i u nowego metaprototypu poprzez nową kategoryzację dostępnych wzorców niższego rzędu.
Neurobiologiczna koncepcja prototypu pozwala na wyjaśnienie m.in. stopniowalności rozumienia, to znaczy faktu, iż „różni ludzie mogą w różnym
stopniu być w stanie dokonać owego wyjaśniającego rozumienia, mimo że
klasyfikują daną sytuację w ekstensjonalnie ten sam sposób”.12 Innymi słowy, ewentualna różnica co do zakresu czy dokładności wiedzy nie wyklucza
wspólnego odniesienia: prototyp, którym posługuje się dana osoba, może
być mniej złożony, a więc mniej wyczerpujący od tego, który stworzyła inna,
o ile jednak między oboma istnieje jakaś liczba punktów wspólnych, możemy mówić o różnicy w stopniu rozumienia jednego obiektu.13 O stopniu
(wyjaśniającego) rozumienia decyduje zdaniem Churchlanda bogactwo
i dokładność prototypu.14
Problem stopniowalności rozumienia okazuje się szczególnie istotny, gdy
chcemy wyjaśnić zjawisko zmiany naukowej bądź rozważamy możliwość
komunikacji międzyparadygmatycznej czy międzykulturowej: zasadnicza
jedność odniesienia zapewnia, że różnica przekonań dotyczących pewnego
obiektu nie wyklucza istnienia (czy znalezienia) płaszczyzny porozumienia.
Z koncepcji prototypu Churchlanda wynika, iż każdy akt poznawczy modyfikuje uprzednio ukształtowany wzorzec: okoliczności przypominania czy
rozpoznawania będą za każdym razem nieco inne, niemożliwe jest więc odtworzenie dokładnie tego samego wzorca aktywności neuronalnej.
W tym właśnie miejscu pojawia się problem stabilności struktur poznawczych. Rozwój wiedzy jest możliwy dzięki temu, że prototypy podlegają
—————————

9
P. M. Churchland, The Neurocopmutational Perspective: The Nature of Mind and the Structure
of Science, The MIT Press, Cambridge, Mass. 1989, s. 197.
10
Ibidem, s. 210.
11
Ibidem, s. 197.
12
Ibidem, s. 212.
13
Co ważne, nawet jeśli dwa prototypy nie posiadają żadnych punktów stycznych, zawsze można
przeprowadzić przez oba wspólną płaszczyznę, choć relacja będzie wówczas znacznie luźniejsza,
a ewentualna współpraca dużo trudniejsza.
14
Ibidem.
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ciągłym transformacjom, które wpływają na rekonfigurację całej przestrzeni
neuronalnej. Jednakże, jak ustalono, między dwoma prototypami zachodzi
najwyżej relacja podobieństwa; u różnych osób wektory aktywacji będą zawsze nieco różne, co więcej, nawet w ramach jednej i tej samej przestrzeni
neuronalnej nigdy nie mamy do czynienia z identycznym wzorcem pobudzeń. Jak zauważają Stephen Lawrence i Eric Margolis, semantyka Churchlanda nie zapewnia w związku z tym jedności czy ciągłości odniesienia.15
Nie wiadomo także, dlaczego jakakolwiek struktura poznawcza pozostaje
stabilna na tyle, by wypełniać swe funkcje.
Jak jednak zobaczmy poniżej, jeśli konsekwentnie trzymać się aparatu
neurobiologii, okaże się, że stabilność i ciągłość struktur poznawczych jest
związana z własnościami, jakie posiadają one jako systemy dynamiczne.
Takie rozumienie struktury poznawczej wiąże się z koniecznością rekonstrukcji kategorii odniesienia przedmiotowego.

2.3. Koncepcja obiektu doświadczenia
według Antonia Damasia
Zdaniem Damasia – autora jednej z najbardziej rozbudowanych neurobiologicznych koncepcji umysłu, przypisującej integracji sensomotorycznej
zasadniczą rolę w poznaniu pojęciowym – podstawową walutą poznania są
o b r a z y . Poznanie o charakterze reprezentacyjnym – o tym, co na gruncie
tej koncepcji oznacza reprezentować, będzie jeszcze mowa – wywodzi się
jednak z bardziej podstawowej funkcjonalności, jaką są programy działania,
czyli tak zwane d y s p o z y c j e . Dyspozycje są zakodowanymi w różnych rejonach mózgu wzorcami aktywności organizmu – p r o g r a m a m i d z i a ł a n i a – w tym ciała właściwego i samego obrazującego mózgu.16
W przypadku ludzkiego mózgu funkcja dyspozycji jest bardzo szeroka.
Pień mózgu to domena podstawowych doświadczeń i reakcji trzewnomotorycznych. Obecne w tym rejonie dyspozycje są odpowiedzialne za przygotowywanie odpowiednich reakcji emocjonalnych z repertuaru uciekaj-lubwalcz, tworzą one też najbardziej podstawowe reprezentacje stanu wnętrza
organizmu (obrazy interoceptywne), co pozwala na optymalizację tychże
reakcji.
Najwyższym piętrem przestrzeni dyspozycyjnej jest kora kojarzeniowa.
Zawiaduje ona funkcjonowaniem pierwotnej kory – motorycznej, wzrokowej, słuchowej, somatosensorycznej oraz kory wyspy, odpowiadającej za
postrzeganie wewnętrzne – i umożliwia powstanie złożonych, wielomodalnych przedstawień. Najbardziej zaawansowany rejon kory kojarzeniowej,
—————————
15

Lawrence, Margolis, op.cit, s. 13n.
Zob. A. Damasio, Tajemnica świadomości. Ciało i emocje współtworzą świadomość, przeł.
M. Karpiński, Rebis, Poznań 2000, s. 149–151, 239n; idem, Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie
świadomego mózgu, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2011, s. 145, 154n, 162–164.
16
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kora przedczołowa, integruje funkcje poznawcze i motoryczne z systemem
emocjonalnym.
Zgodnie z koncepcją Damasia, rozpoznawanie oraz przypominanie sobie
obiektów polega na reaktywacji odpowiednich kodów w przestrzeni dyspozycyjnej, co prowadzi do odtworzenia odpowiednich obrazów w przestrzeni
obrazowej. Obrazy są próbą przedstawienia cech obiektu – ich względnej
wielkości, odległości, kształtu i tym podobnych – podczas gdy dyspozycje
zajmują się przekształceniem sygnału w działanie, w bardzo wyrafinowany
często sposób.
Ściślej rzecz ujmując, właściwym obiektem obrazowania jest z m i a n a ,
jaką przeszedł organizm pod wpływem interakcji z obiektem. W wyniku kontaktu organizmu z danym bodźcem skomponowany zostaje „złożony zapis
pamięciowy aktywności zmysłowej i motorycznej związanej z interakcją
między organizmem i obiektem w pewnym okresie czasu.”17 Powstały zapis
stanowi wzorzec przyszłych interakcji, sam zaś zależy od sposobu, w jaki
interakcje tego typu przebiegały w przeszłości:
Postrzeganie zmysłowe otoczenia nie opiera się więc wyłącznie na dostarczaniu mózgowi informacji pochodzącej bezpośrednio z kontaktu z danym
bodźcem. […] Aby proces percepcji mógł przebiegać optymalnie, organizm
aktywnie modyfikuje się, by polepszyć swój kontakt ze światem zewnętrznym.18

Krótko mówiąc, obraz mentalny nie odtwarza niezależnych od podmiotu
przedmiotów, lecz modeluje relacje między podmiotem a obiektami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, włączając w to wytwory samego mózgu.
Obraz jest zawsze w z o r c e m (modelem) faktycznej lub możliwej i n t e r a k c j i . Innymi słowy, wzorzec interaktywnego działania jest właściwym odniesieniem aktywności mentalnej.
Mózg nie przechowuje „twardych kopii” obiektów doświadczenia; rozpoznawanie i przypominanie sobie jest zawsze rekonstrukcją obiektu wedle
istniejącego wzorca. Jak głosi Churchland, w procesie rozpoznawania i przypominania musi dochodzić do pewnych błędów transkrypcyjnych, powodujących z czasem modyfikację samego wzorca neuronalnego. Ponadto, ten
sam akt (percepcyjny, motoryczny, intelektualny) zachodzi w różnych kontekstach, a konteksty również wpływają na kształt odpowiadającej mu struktury mentalnej.
Mimo to, zmienność i stabilność (ciągłość) możliwe są do pogodzenia.
Zarówno bowiem kształtowanie się jak i zmiana wzorca wymagają czasu
i powtarzalności – aby doszło do akomodacji danej struktury, ten sam błąd
—————————
17

A. Damasio, Jak umysł…, op. cit., s. 144.
Idem, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, Rebis, Poznań 1999,
s. 253.
18
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transkrypcyjny lub okoliczności zewnętrzne aktu muszą mieć odpowiednią
intensywność i być odpowiednio rozłożone w czasie. Bodziec o zbyt niskim
natężeniu nie wywoła żadnej poważnej zmiany, natomiast bodziec o zbyt
dużym natężeniu doprowadzi raczej do rozpadu danej struktury niż jej
transformacji. Dokładnie jak przewiduje to Piageta prawo równoważenia
struktur, z postępem poznawczym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy
system jest na tyle wydolny, aby skoordynować w ramach szerszej całości nie
zawsze zgodne roszczenia poszczególnych podsystemów. Do napięć prowokujących akomodację struktur należy zaliczyć przede wszystkim niezgodności w ramach samego systemu poznawczego w sytuacji, gdy, na przykład,
rzeczywistość zdaje się przeczyć oczekiwaniom (dysonans poznawczy). Konflikty mogą też jednak występować na styku dwóch systemów; wynik naszego rozumowania nie daje się łatwo uzgodnić z werdyktami naszego systemu
emocjonalnego czy też intuicji.

3. POZNANIE JAKO WARTOŚCIOWANIE

3.1. Emocje i uczucia jako mechanizm regulacji
procesów poznawczych
Zdolność kategoryzowania i rozpoznawania jest w procesie poznania niezbędna, ale niewystarczająca. Poznanie wymaga też umiejętności określania
priorytetów, ustanawiania hierarchii i dokonywania selekcji obiektów i
czynności. Chcąc rozwiązać problem intelektualny – a pamiętajmy, że już
sama percepcja wzrokowa polega w istocie na rozwiązywaniu problemów –
musimy dysponować strategią, której nieodłączną część stanowią kryteria
różnicowania między tym, co istotne a tym, co w danym momencie nieistotne bądź mniej istotne. Kryteria, za pomocą których waloryzujemy informacje, nie są, jak się okazuje, w pełni „rozumowe”.
W sensie neurobiologicznym, pierwotnymi narzędziami wartościowania
są emocje i uczucia. To właśnie emocje nadają znaczenie naszym przeżyciom, wyznaczając punkty orientacyjne w polu nieskończonych możliwości.
W terminologii Damasia emocje to reakcje organizmu (podwyższona temperatura ciała, przyspieszony puls itd.) na bodziec określonego rodzaju, uczucia natomiast to postrzeżenia emocji, czyli obrazy zmienionego pod wpływem emocji ciała,19 stanowią podstawę doznań. Emocje to więc w dużym
stopniu zautomatyzowane „programy działań”20 organizmu, uczucia zaś – to
możliwe do uświadomienia skutki funkcjonowania tychże programów. Wzięte razem, definicje uczucia i definicje reprezentacji jako obrazu interakcji
—————————
19
20

A. Damasio, Jak umysł…, op. cit., s. 77, 120.
Ibidem, s. 120.
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między obiektem a organizmem sugerują, że uczucia są nieodłączne od procesów percepcyjnych i poznawczych.
Między emocjami i uczuciami istnieje pętla sprzężenia zwrotnego funkcjonująca już na poziomie pnia mózgu. Pierwotne emocje powodują wyświetlanie się w polu obrazowym pnia zmian, jakim podlega ciało w trakcie
interakcji pomiędzy organizmem a obiektem (bodźcem), to zaś powoduje
dalsze pobudzenie przestrzeni dyspozycyjnej i wywołanie dalszych reakcji
motorycznych i chemicznych na dany bodziec.21 Na tym poziomie zmienność
jest ograniczona wymogami przeżycia, jednak na kolejnych piętrach przetwarzania neuronalnego obraz życia emocjonalnego staje się coraz bardziej
złożony.

3.2. Rozwój systemu emocjonalnego
System emocjonalny podlega rozwojowi przebiegającemu dwutorowo. Po
pierwsze, prymitywne reakcje emocjonalne, choć nigdy nie zostają całkowicie wyparte przez mechanizmy wyższego rzędu, ulegają daleko idącemu zapośredniczeniu na poziomie kory mózgowej. Dzięki temu mamy pośredni
wpływ na to, j a k i e g o r o d z a j u bod ź c e będą wywoływać u nas strach
czy odrazę.
Po drugie, w toku rozwoju ewolucyjnego i osobniczego coraz bardziej wyrafinowane struktury mózgu odpowiadają za obrazowanie zmian stanu ciała.
Narzędziem obrazowania najnowszego typu jest tak zwana kora wyspy. Jej
pierwotnym celem było przetwarzanie smaku i zapachu, dzisiaj jest ona narzędziem obrazowania bardzo subtelnych stanów organizmu, w czym ściśle
współpracuje z korą somatosensoryczną.22 Pośredniczy w powstawaniu jednego z najsilniejszych uczuć społecznych: uczucia odrazy, stanowiącego
podwalinę systemów moralnych. Jako odpowiedzialna za przetwarzanie
bodźców bólowych, kora wyspy umożliwia – na mocy mechanizmu symulacji
– współodczuwanie z ofiarami bólu i przemocy.

3.3. Deficyty emocjonalne a ubytki poznawcze
System emocjonalny interferuje z systemem poznawczym. W procesie
ewolucji wykształciły się wyrafinowane mechanizmy asocjacji między uczuciami a schematami ruchów oraz obrazami obiektów i sytuacji. Badania wykazują, że sprawność umysłowa jest zależna od możliwości kojarzenia sytu—————————
21

Ibidem, s. 107–110.
Zob. np. A. Damasio, Jak umysł…, s. 128; R. Nieuwenhuys, The Insular Cortex: A Review,
„Progress in Brain Research” 195, 2011, s. 123–163; M. Nagai, K. Kishi, S. Kato, Insular Cortex and
Neuropsychological Disorders: A Review of Recent Literature, „European Psychiatry” 22, 2007,
s. 387–394; J. D. Cohen, T. Nichols, J. Keller, R. G. Gomez, A. F. Schatzberg, A. L. Reiss, Insular
Cortex Abnormalities in Psychotic Major Depression: Relation to Gender and Psychotic Symptoms, „Neuroscience Research” 75, 2013, s. 331–339.
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acji i zdarzeń z odpowiednimi reakcjami i doznaniami, i integrowanie w ten
sposób systemu emocjonalnego, poznawczego i motywacyjnego. Dzięki obszarom asocjacyjnym wyższego rzędu jesteśmy umotywowani do podejmowania działań (również intelektualnych), potrafimy kierować naszą uwagę
ku istotnym obiektom i ją utrzymać podczas wykonywania zadań; potrafimy
szacować ryzyko i dostrzegać błąd we własnym rozumowaniu oraz podejmować stosowne działania naprawcze; wreszcie, posiadamy zdolność zmiany kryteriów oceny sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba. Opisany kompleks
czynnościowy sytuuje się na przecięciu funkcji emocjonalnych, poznawczych
i motywacyjnych, obejmuje bowiem nastawienia (gotowość do podjęcia
określonych działań lub jej brak), wartości, oceny i kategoryzacje.
W literaturze z zakresu neuronauk pewne opracowania dowodzą zachodzenie powyżej przedstawionych związków, choć nie bezpośrednich. Pokazują jedynie, że podobnie jak w przypadku relacji między percepcją a motoryką, oba systemy warunkują się wzajemnie, są obdarzone przy tym pewną
dozą autonomii, nie są zaś niezróżnicowaną całością, tudzież zależnością
typu redukcyjnego.
Zaburzenia przetwarzania emocjonalnego, mające poważne skutki poznawcze i egzystencjalne, w neuropsychiatrii określa się mianem zespołów
czołowych, gdyż są one związane z uszkodzeniami lub zaburzeniami funkcjonowania najbardziej zaawansowanych mechanizmów koordynacyjnych –
płatów czołowych. Wedle czołowych neuropsychiatrów rzecz ma się tak:
Głównym objawem każdego z zespołów (czołowych – A.M.) jest utrata
wewnętrznie indukowanych schematów zachowań z następczą zależnością od
bodźców ze środowiska. […] W ten sposób wszystkie trzy zespoły przedczołowe prezentują cechy upośledzenia woli oraz funkcji twórczych, z następczą
zależnością od środowiska zewnętrznego co do możliwości odpowiedzi.23

Czołowe ośrodki przetwarzania emocjonalnego są odpowiedzialne za motywację i nadawanie emocjonalnego zabarwienia zdarzeniom i wspomnieniom. Ich uszkodzenia upośledzają nie tyle poszczególne funkcje intelektualne, ile utrudniają lub nawet uniemożliwiają tworzenie i wdrażanie długofalowych strategii poznawczych.24
Tak zwany zespół oczodołowy objawia się przede wszystkim labilnością
emocjonalną, nieumiejętnością skupienia uwagi i niezdolnością do głębszego
zaangażowania w zdarzenia wewnętrzne czy zewnętrzne.25 Dysfunkcja ta
—————————

23
J. L. Cummings, M. Mega, Neuropsychiatria, przeł. zespół, Wydawnictwo Medyczne Urbarn &
Partner, Wrocław 2005, s. 153.
24
Zauważmy, że uszkodzenie grzbietowo-bocznego systemu uwag, który nie uczestniczy w przetwarzaniu emocji, objawia się przede wszystkim paralelnymi zaburzeniami poznawczo-ruchowymi,
i jako taki stanowi świadectwo związku pomiędzy poznaniem a ruchem, ściślej zaś, między zdolnościami intelektualnymi a złożonością dostępnych schematów działań celowych (zob. niżej).
25
J. L. Cummings, M. Mega, op. cit., s. 146–147.
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uniemożliwia hierarchizowanie bodźców i tym samym wyróżnianie informacji ważnych z punktu widzenia danej sytuacji, co wpływa na zdolność osądu
oraz podejmowania decyzji.26 Człowiek staje się „chorągiewką na wietrze”.
Damasio wraz ze swymi współpracownikami rzucili nieco światła na mechanizm działania brzuszno-przyśrodkowych okolic mózgu pośredniczący
między emocjami oraz śladami pamięciowymi i aktualnymi zdarzeniami, i w
ten sposób nadający wartości różnym wydarzeniom mentalnym.27 Zbadali
oni grupę osób z uszkodzeniami kory brzuszno-przyśrodkowej pod kątem
strategii postępowania w prostej grze hazardowej, tak zwany gambling
task.28 Badanym przedstawiono cztery talie kart (A, B, C, D) i polecono po
sto razy wyjąć po jednej karcie z dowolnie wybranej talii. Karty ułożone są
tak, iż wybór kart z grupy A i B oznaczał mniejszy zysk, ale też mniejsze ryzyko straty, natomiast wybór C i D – szybki zysk i większą stratę. Okazuje
się, że osoby z uszkodzeniem kory brzuszno-przyśrodkowej ostatecznie wybierają błędnie i niemal zawsze kończą grę ze stratą. Dzieje się tak nawet
wtedy, gdy są one wystarczająco inteligentne, aby grę przejrzeć. Krótko
mówiąc, ludzie z uszkodzeniami kory przyśrodkowej mogą być w stanie
wytworzyć pojęciową reprezentację odpowiednich zasad, ale nie są w stanie
kierować się sformułowanymi zasadami w praktyce. Lepiej wychodzą w teście nawet ci, którzy nie potrafią intelektualnie uchwycić zasad gry, ale nie
cierpią na deficyty brzuszno-przyśrodkowe.
Autorzy badania wyciągają z tego wniosek, potwierdzany później w toku
innych studiów i testów, że kora brzuszno-przyśrodkowa uczestniczy w nadawaniu określonych wartości hipotezom i planom działania (hipoteza tak
zwanego markera somatycznego), umożliwiając w ten sposób wyodrębnienie
punktów orientacyjnych z oceanu możliwości. Osoba z uszkodzeniami
brzuszno-przyśrodkowymi za każdym razem zaczyna od zera; nie dochodzi
u niej do uszczuplenia przestrzeni prawdopodobieństwa przez uprzednio
dokonane wybory. Osoba zdrowa natomiast z czasem wyrabia w sobie nieświadome zasady selekcji, przez co jej wybór pozostaje ograniczony. Procesy
wartościowania zdarzeń zachodzą znacznie szybciej niż przetwarzanie czysto
intelektualne, co tłumaczy, dlaczego znajomość zasad nie przekłada się
automatycznie na słuszność podejmowanych decyzji.

—————————
26 J.D. Wallis, Orbitofrontal Cortex and Its Contribution to Decision-making, „Annual Review of
Neuroscience” 30, 2007, s. 31–56.
27
Pozostaje kwestią sporną, jaki jest w istocie podział kompetencyjny między korą brzusznoprzyśrodkową a korą oczodołową. Najbardziej popularna hipoteza głosi, iż rolą kory oczodołowej jest
raczej hamowanie, co oznaczałoby, że w większym stopniu odpowiada ona za uwagę (Hooker,
Knight, op. cit., Cummings, Mega, op. cit.). Prawdopodobnie jednak oba ośrodki tworzą dość zintegrowany system nadawania znaczeń wspomnieniom i percepcjom.
28
A. Bechara, A. Damasio, The Somatic Marker Hypothesis: A Neural Theory of Economic Decision, „Game and Economic Behavior” 52, 2005, s. 336–372.
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3. JĘZYK, KOMUNIKACJA I NEURONY LUSTRZANE

4.1. Neurony lustrzane a działanie celowe
Hipoteza głosząca istnienie ludzkiego systemu neuronów lustrzanych
(HMNS: Human Mirror Neuron System) – neuronów, przypomnijmy,
aktywizujących się zarówno podczas wykonywania czynności motorycznych,
jak i ich obserwacji – stanowi jedno z głównych ogniw sensomotorycznej
koncepcji poznania. Zgodnie z tą hipotezą, instytucjonalizacja praktyk
i powstanie wspólnot komunikacyjnych są warunkowane zdolnością do
rozumienia działań, ta zaś jest pochodną możliwości symulacji działań i doświadczeń innych we własnym układzie sensomotorycznym.
Anatomicznie, system neuronów lustrzanych u ludzi zajmuje część kompleksu czołowo-ciemieniowego, a ściślej, pokrywa się w dużym stopniu z tak
zwaną okolicą Broki, związaną, jak wiemy, z produkcją mowy. Fakt ten ma
tu znaczenie zasadnicze. Rejon czołowo-ciemieniowy należy do sfery dyspozycyjnej; więcej nawet – należy do tej części kory kojarzeniowej wyższego
rzędu, która sprawuje tak zwaną kontrolę wykonawczą, czyli koordynuje
różne rodzaje działań podporządkowując je określonemu celowi. Należy więc
oczekiwać, że kodowane w tych rejonach relacje będą miały wysoce abstrakcyjny charakter, a ich główną funkcją będzie koordynacja międzysystemowa.
Zdaniem Vittoria Gallesego neurony lustrzane kodują29 cele działań, nie
zaś działania jako takie. Dowodząc swej hipotezy, autor odróżnia proste zdarzenia fizyczne – ruchy ciała (bolidy movements) od skoordynowanych,
celowych aktów motorycznych (motor acts) oraz sekwencji tychże aktów,
tworzących działania w sensie właściwym (action).30 Akty motoryczne są
podstawową jednostką znaczeniową i mają status analogiczny do rodzajów
naturalnych w sensie Rosch; akty nie są izomorficzne z ruchami, co oznacza,
że różne ruchy mogą realizować ten sam cel.
Podobnie, różne akty motoryczne mogą składać się na to samo działanie.
Możemy powiedzieć, że o ile działania definiują cele naczelne, o tyle akty
motoryczne wyznaczają cele pośrednie czy instrumentalne. Krótko mówiąc,
neurony lustrzane są zróżnicowane pod kątem stopnia abstrakcji kodowanych działań – aktywność niektórych neuronów odpowiada poszczególnym
aktom motorycznym (np. poszczególne gesty), inne uaktywniają się na widok danej czynności niezależnie od sposobu jej wykonania (na przykład
chwycenie przedmiotu ręką bądź ustami).31 Gallese określa ten mechanizm
—————————
29 Gallese, podobnie jak jego koledzy, posługuje się tu terminem „reprezentacja”, podkreślając
nieortodoksyjny sposób jego użycia (V. Gallese, Motor Abstraction: A Neuroscientic Account of how
Action Goals and Intentions Are Mapped and Understood, „Psychological Research” 73, 2009,
s. 487, przypis). Ja w niniejszym tekście staram się pozostawać wierna nomenklaturze Damasio,
która – zwłaszcza w kontekście sporu o neurony lustrzane – jest mniej zwodnicza.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
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mianem „abstrakcji motorycznej” (motor abstraction), dzięki której możliwe jest odkrywanie i rozpoznawanie coraz bardziej złożonych schematów
i zależności. Mechanizm abstrakcji motorycznej stanowi silny argument na
rzecz obu tez pragmatystycznych.
Giacomo Rizzolatti i Michael Arib w następujący sposób postrzegają rolę
neuronów lustrzanych w rozumieniu i regulacji działań: „[…] naszym zdaniem, rozumiemy działania innych, ponieważ wzorzec neuronalny, wzbudzony w ich obszarach przedczołowych podczas wykonywania działań jest
podobny to tego, który sami wytwarzamy podczas tych samych czynności.”32
Ci samy autorzy wymieniają trzy zasadnicze komponenty procesu rozumienia: „…mówiąc o »rozumieniu« mamy na myśli posiadaną przez ludzi zdolność do rozpoznawania, że inny człowiek wykonuje pewną czynność, do
rozróżniania między tą czynnością a innymi czynnościami, oraz użycia tej
informacji, by zadziałać w odpowiedni sposób.”33
Należałoby w tym miejscu podkreślić jeszcze trzy rzeczy. Po pierwsze,
neurony lustrzane są mechanizmem koniecznym, ale niewystarczającym
z punktu widzenia rozumienia działań. Wynika to z samej ich natury jako
elementu wyższego rzędu przestrzeni dyspozycyjnej, której zadaniem jest
przechowywanie kodów skomplikowanych reprezentacji i przeprowadzanie
operacji na nich. Po drugie, neurony lustrzane, jak wszystkie rejony kory
kojarzeniowej, podlegają procesowi uczenia się.34 Nie jesteśmy więźniami
własnych schematów ciała. Ponieważ jednak, po trzecie, zdolność rozumienia innych zależy od stopnia złożoności mechanizmu symulacji doświadczenia – który z kolei zależy od tego, jak dobrze potrafimy reprezentować samych siebie35 – postęp w rozumieniu innych jest pochodny względem samorozwoju. Innymi słowy, działań innych nie jesteśmy w stanie w pełni objąć
czysto intelektualnie; aby zrozumieć innych, musimy posiadać wystarczająco
bogate doświadczenie własne i odpowiednio rozwiniętą wyobraźnię.36

4.2. Neurony lustrzane a działanie komunikacyjne
W potocznym dyskursie neurony lustrzane wiązane są ze zjawiskiem empatii, a w ślad za tym nierzadko traktowane jako podstawowy budulec społeczeństwa i cywilizacji. Jednym z orędowników tego poglądu jest czołowy
neurobiolog Vilayanur S. Ramachandrian, znany z tego, że porównał odkrycie neuronów lustrzanych do opisania struktury DNA. W rzeczywistości jed—————————

32
G. Rizzolatti, M. R. Arib, Language within Our Grasp, „Trends in Neuroscience” 5(21), 1998,
s. 191.
33
Ibidem.
34 Zob. np. C. Catmur, Sensorimotor Learning and the Ontogeny of the Mirror Neuron System,
„Neuroscience Letters” 540, 2012, s. 21–27.
35
Por. A. Damasio, Jak umysł…, s. 112–113.
36 Zob. np. V. Gallese, Embodied Simulation: From Neurons to Phenomenal Experience, „Phenomenology and the Cognitive Sciences” 4, 2005, s. 23–48.
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nak jest to daleko idące uproszenie. Jak widzieliśmy, system neuronów lustrzanych jest skomplikowaną siecią, kodującą relacje między podmiotem,
obiektem, narzędziem, celem i kontekstem działania. Neurony lustrzane nie
kodują jednak emocji czy uczuć, a to na nich przecież miałaby polegać empatia . Aby poza strategiczną umiejętnością planowania i rozumienia działań
móc objąć też uczucia społeczne, jak współczucie czy podziw, musimy
wykroczyć poza kompleks czołowo-ciemieniowy i skierować uwagę ku wspomnianym już rejonom mózgu odpowiedzialnym za wyższego rzędu przetwarzanie emocji: korę brzuszno-przyśrodkową oraz zakręt obręczy.37 Badania
wskazują na przykład, że przednia część zakrętu obręczy posiada „lustrzane”
właściwości w odniesieniu do percepcji bólu.38
Rozumienie działań innych wymaga koordynacji między klasycznym oraz
emocjonalnym systemem lustrzanym. Reprezentacje złożonych schematów
działań nie zapewnia pełnego rozumienia, ponieważ bez emocjonalnej wyobraźni nie będziemy w stanie umiejscowić obserwowanych działań w szerszym kontekście ani odpowiednio do sytuacji zaadaptować działań własnych.
Klasyczne neurony lustrzane – te kodujące relacje środek-cel – odpowiadają
racjonalności typu instrumentalnego, bądź działania strategicznego (w sensie Habermasa): precyzyjnego, ale krótkofalowego. Integracja funkcjonowania systemu czołowo-ciemieniowego oraz emocjonalnego powoduje natomiast wykroczenie w kierunku działania prawdziwie komunikacyjnego, czyli
zorientowanego na zrozumienie stanowiska drugiej strony i zawarcia długofalowych relacji.
Zauważmy też, że w świetle koncepcji sensomotorycznej subiektywność
ma dość paradoksalny status – jest ona w istocie środkiem przekraczania
samej siebie. Mając możliwość obrazowania własnej aktywności, stajemy się
automatycznie zdolni do manipulowania tymiż przedstawieniami, a więc
i wyobrażania sobie sytuacji odmiennych niż nasza, stawiania się w położeniu innych. Zasadniczo więc, dzięki umiejętności samo-reprezentacji możemy wyjść poza nawyk i stereotyp. Powtarzam jednak, że adekwatność wszelkich wyobrażeń – o przedmiotach czy ludziach – nie jest dana sama przez
się, lecz musi być stale rozwijana poprzez konfrontację z rozmaitymi wyzwaniami intelektualnymi, (somato-)sensorycznymi i motorycznymi.

3.3. Komunikacja a konwencjonalizacja
i gramatyzacja gestów
Teoria sensomotoryczna wiąże powstanie i funkcjonowanie języka
bezpośrednio z aktywnością kompleksu czołowo-ciemieniowego. Zdaniem
zwolenników tej teorii, język zrodził się z gestów o charakterze komunika—————————
37

A. Damasio, Jak umysł…, op. cit., s. 229–236.
W.D. Hutchison, K.D. Davis, A.M. Lozano, R.R. Tasker, J.O. Dostrovsky, Pain-related Neurons
in the Human Cingulate Cortex, „Nature Neuroscience” 2, 1999, s. 403–405.
38
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cyjnym, te zaś wyewoluowały na bazie mechanizmu reprezentowania d z i a ł a ń . 39
Pierwotny system komunikacji tworzą emocje, przejawiające się między
innymi w zapachu i wyrazie twarzy osobników. Gesty stanowią wyższą formę
komunikowania ze względu zarówno na bogactwo znaków, które można za
ich pomocą wykonać, jak i nienawykowy charakter. Wykształcenie się gestów – czyli ruchów o charakterze komunikacyjnym, posiadających znaczenie i odniesienie – stało się możliwe dzięki mechanizmowi neuronów
lustrzanych, który pozwala planować czynności własne oraz przedstawiać
sobie/wyobrażać sobie, przewidywać i rozumieć działania innych.
Kolejnym niezbędnym krokiem na drodze ewolucji języka była możliwość
kodowania w wyższej korze kojarzeniowej również działań nieprzechodnich,
czyli niezwiązanych bezpośrednio z obiektem. Do takich działań czy czynności należą właśnie działania symboliczne, w tym językowe. Zgodnie z zarysowaną koncepcją język powstał w wyniku procesu konwencjonalizacji
i gramatyzacji gestów,40 czyli przekształcenia gestów w znaki. To zaś stało się
możliwe dzięki rozwojowi systemu neuronów lustrzanych, kodującego coraz
bardziej abstrakcyjne treści, w tym związki między dźwiękiem a działaniem.41 Z czasem gesty zostają zastąpione jeszcze bardziej abstrakcyjnymi
dźwiękami, które podlegają zasadom kombinatoryki.
Jak postulują Rizzolatti i Arib, kodowane przez neurony lustrzane struktury celowe stanowią podstawę struktur gramatycznych, co jest spójne
z przewidywaniami między innymi Charlesa Fillmore’a koncepcji przypadków głębokich (case grammar).42 Zgodnie z tą koncepcją, centralnym elementem każdej jednostki znaczeniowej jest czasownik, który nakłada
określone ograniczenia na pozostałe składniki mowy tworzące daną wypowiedź, choć ich nie determinuje. Na przykład, czasownik „chwytać” wyznacza: (1) klasę rzeczowników mogących pełnić rolę podmiotu: ludzie, pewne
gatunki zwierząt, maszyny; (2) klasę rzeczowników i nazw własnych mogących pełnić rolę przedmiotu: obiekty fizyczne rozciągłe przestrzennie,
o rozmiarach zależnych od ustaleń z punktu (1); (3) klasę rzeczowników pełniących rolę dopełnienia: nazwy części ciała, którymi dokonuje się aktu
chwytania, możliwe do zastosowania narzędzia itp.43
—————————
39 Zob. G. Rizzolatti, M. Arib, op. cit.; G. Rizzolatti, L. Craighero, The Mirror-neuron System,
„Annual Review of Neuroscience” 27, 2004, s. 169–192, M.C. Corballis, Mirror Neurons and the
Evolution of Language, „Brain & Language” 112, 2010, s. 25–35.
40
M. Corballis, op. cit.
41 E. Kohler, Ch. Keysers, M.A. Umilta, L. Fogassi, V. Gallese, G. Rizzolatti, Hearing Sounds, Understanding Actions: Action Representation in Mirror Neurons, „Science Magazine” vol. 287, 2002,
s. 846–848.
42
Zob. G. Rizzolatti, M. Arib, op. cit., s. 192.
43 Podobną ideę wyraża Lakoffa koncepcja „cogów”, zob. np. V. Gallese, G. Lakoff, The Brain’s
Concepts: The Role of the Sensory-motor System in Conceptual Knowledge, „Cognitive Neuropsychology” 21, 2005, DOI:10.1080/02643290442000310.
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Przechowywane w kompleksie czołowo-ciemieniowym kody interakcji,
jak powiedzieliśmy, nie determinują bezpośrednio obiektów mogących stanowić człony danej interakcji, a jedynie wyznaczają pewne pole możliwości
w postaci określonych k a t e g o r i i. Pełna wypowiedź językowa, podobnie
jak wykonanie czy zrozumienie określonej czynności, wymaga aktywowania
szeregu struktur poza systemem neuronów lustrzanych, takich jak kora motoryczna (przypadku wydawania dźwięków, pisania czy gestykulacji właściwej językowi migowemu),44 wyższe rejony przetwarzania bodźców wzrokowych, odpowiedzialne za kodowanie ruchu czy reprezentację różnego rodzaju kategorii semantycznych.45 Komunikacyjność języka jest z kolei zagwarantowana aktywizacją przyśrodkowych rejonów kory przedczołowej, która
umożliwia symulację doświadczenia wewnętrznego innych osób.
4. PODSUMOWANIE. CZYM JEST SCHEMAT POJĘCIOWY
I NA CZYM POLEGA JEGO ZMIANA?

Hipoteza sensomotoryczna wskazuje, iż schemat pojęciowy jest wyższego
rzędu systemem koordynacji doświadczenia, który w ostatniej instancji podlega kodyfikacji za pomocą konwencjonalnych, intersubiektywnie komunikowalnych znaków. Kategorie poznawcze (kategoryzacje, obiekty), semantyczne (pojęcia, znaczenia) oraz pragmatyczne (działania, cele) przeplatają
się, tworząc złożoną całość. Tym samym, hipoteza sensomotoryczna dostarcza silnego wsparcia obu tezom pragmatystycznym, wskazując jednocześnie
na nieredukowalność tezy pierwszej, dotyczącej związku między teorią
i praktyką, do drugiej, głoszącej pragmatyczne uwarunkowanie semantyki.
Aby dobrze zrozumieć ścisły związek między kategoriami, pojęciami
i działaniami, przyjrzymy się jeszcze raz strukturze języka, którą jeden ze
zwolenników hipotezy sensomotorycznej, William Bechtel, określa mianem
„rozproszonej”.46 Referowane badania i koncepcje neurobiologiczne potwierdzają, że język należy do dyspozycji najwyższego rzędu i jako taki
stanowi najbardziej abstrakcyjny mechanizm koordynacji doświadczenia.
To oznacza jednak, że jest on w swym funkcjonowaniu zasadniczo niesamodzielny.
Na samym szczycie hierarchii organizacyjnej znajdują się dyspozycje,
które kojarzą zdarzenia (wzory pobudzeń kory sensorycznej i somatosensorycznej) z gestami (wzorami pobudzeń kory motorycznej) i dźwiękami,
—————————

44
P. Perniss, R.L. Thompson, G. Vigliocco, Iconicity as a General Property of Languaue:
Evidence from Spoken and Signed Languages, „Frontiers in Psychology” 1, 2001, artykuł 227.
45 H. Damasio, Th.J. Grabowski, D. Tranel, L.L.B. Ponto, R.D. Hichwa, A.R. Damasio, Neural
Correlates of Naming Actions and of Naming Spatial Relations, „Neuroimage” 6(13), 2001,
s. 1053–1064.
46
W. Bechtel, What Knowledge Must Be in the Head in order to Acquire Language?, w: M. Boris
Velichkovsky (red.), Biological and Cultural Aspects of Language, manuskrypt, dostępny w Internecie, 1993.
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umożliwiając powstanie znaczących symboli językowych. Nieco poniżej
znajdują się neurony kodujące schematy działań, podporządkowane logice
koncepcji przypadków głębokich. Pochodną ich aktywności są też pojęcia
abstrakcyjne dotyczące relacji. Jeszcze niżej mamy do czynienia z całym
bogactwem schematów organizacji przestrzeni obrazowej, które również
aktywizują się pod wpływem konwencjonalnych znaków dźwiękowych czy
wizualnych i odpowiadają za powstanie obiektów: tych konwencjonalnych,
„zewnętrznych”, oraz „wewnętrznych”, związanych z ciałem (uczucia).
Łączna aktywność wszystkich tych rejonów powoduje powstanie bogatych narracji i określa sens wypowiedzi. Bez zwrotnego odniesienia do niższych rejonów kojarzeniowych oraz samych obrazów (w tym uczuć), język
jest pustym schematem, który niczego nie komunikuje i do niczego się nie
odnosi.
Jeśli schemat pojęciowy utożsamimy z takim wyższego rzędu systemem
organizacji doświadczenia, jego niesamodzielność staje się oczywista. Systemy podlegające koordynacji posiadają względną autonomię, wzajemnie na
siebie wpływają; nie redukują się do schematu nadrzędnego, lecz ciągle go
reorganizują. Schematy pojęciowe, jako kody organizacji, rozwijają się przez
tworzenie schematów wyższego rzędu, służących rozwiązywaniu nieuchronnych napięć.
Powyższe fakty wskazują na bliskoznaczność pojęcia schematu pojęciowego i praktyki. W świetle powyższych rozstrzygnięć praktyka to zinstytucjonalizowany system schematów postępowania; ów system schematów czy wzorców
jest właściwym odniesieniem schematu pojęciowego. Krótko mówiąc, schemat
pojęciowy koduje językowo pewien system praktyk, na który składają się
schematy działań celowych oraz kody interakcji interpersonalnej.
Nieodłącznymi elementami praktyki są podmiot, obiekt oraz drugi podmiot. Praktyka, innymi słowy, to skoordynowane działanie, podlegające kontroli wykonawczej, a więc refleksji i świadomemu planowaniu. To ostatnie
odróżnia praktykę od nawyku: schematy działania celowego oraz kody interakcji podlegają ocenie i kontrolowanej zmianie. Co jednak istotne, zmiana
w obrębie praktyki nie dokonuje się nigdy na podstawie samego aktu woli.
Wola jest istotna dla zainicjowania zmiany i podtrzymania motywacji do jej
przeprowadzenia, jednak sam proces odbywa się na poziomie samej praktyki. Prawdziwa zmiana dokonuje się poprzez wyćwiczenie nowych umiejętności, które prowadzą do powstania lepszych, bardziej pojemnych systemów
koordynacji doświadczenia, dokładnie tak, jak przewiduje to pragmatystyczna teza o nadrzędności praktyki nad teorią. Zgodnie z koncepcją sensomotoryczną, podkreślmy, zmiana schematu pojęciowego jest szczególnym przypadkiem samorozwoju, czyli rozwoju indywidualnego układu nerwowego
w toku kontrolowanej praktyki wykonawczej. W tym procesie poszczególne
systemy wraz z właściwymi im dążeniami zostają podporządkowane zasadom wyższego rzędu.
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Biorąc pod uwagę powyższe fakty możemy ustalić, co zgodnie z koncepcją
sensomotoryczną nie wyczerpuje pojęcia praktyki, i tym samym wyeliminować pewne wąskie stanowiska pragmatystyczne.
Po pierwsze, praktyka nie jest zbiorem sytuacji bodźcowych, jak w swej
książce Od bodźca do nauki określa ją Willard Van Orman Quine.47 Takie
ujęcie jest adekwatne jedynie dla bardzo nieskomplikowanych organizmów.
Jak powiedzieliśmy, sensomotoryczne ujęcie praktyki wiąże je ze zjawiskiem
koordynacji międzysystemowej.
Po drugie, nieadekwatne jest też utylitarystyczne czy instrumentalistyczne ujęcie praktyki, które wynika, na przykład, z koncepcji Deweya. Działanie
instrumentalne odpowiada schematom działania celowego, jak jednak przekonywałam, pojęcie działania implikuje integrację działań celowych, symbolicznych oraz systemu emocjonalnego pod wodzą kontroli wykonawczej.
Krótko mówiąc, jeśli działanie ma być skuteczne długofalowo, musi być
ono wrażliwe na zmieniające się okoliczności, to zaś wymaga umiejętności
sytuowania schematów środek-cel w odpowiednich kontekstach i sprawnego
zarządzania własnymi zasobami mentalnymi.
Po trzecie, koncepcja sensomotoryczna nie udziela wsparcia melancholijnemu pragmatyzmowi w stylu Rorty’ego. To minimalistyczne ujęcie, które
redukuje praktykę do sztuki konwersacyjnej i podważa istnienie stałych
punktów odniesienia, jest raczej opisem pewnej patologii – zwanej fachowo
ruminacją – polegającej na podporządkowaniu praktyki niekontrolowanemu
biegowi w gruncie rzeczy zupełnie niedialogicznych przeżyć wewnętrznych,
wynikającemu z upośledzenia funkcji wykonawczych.48 Praktyka w pełnym
znaczeniu tego terminu oznacza natomiast, powtórzmy, integrację doświadczenia wewnętrznego i zewnętrznego za pomocą mechanizmów kontroli
wykonawczej.
Po czwarte, koncepcja sensomotoryczna sugeruje też pewne braki w koncepcji Brandoma, ujmującej praktykę w sposób komunikacyjny, jako „przestrzeń racji” (space of reasons) i zarazem narzędzie uzgadniania i wymiany
roszczeń.49 Wydaje się, że Brandom zaniedbuje jeden z członów praktyki –
obiekt, będący źródłem doznań, redukując praktykę do jej interpersonalnych
czy instytucjonalnych, a w zasadzie po prostu werbalnych aspektów. Tymczasem wiele wskazuje na to, że poszukiwanej przez Brandoma sapience
raczej nie daje się oddzielić od sentience.50 Komunikacja językowa, by zachować walory komunikacyjne, musi być dobrze osadzona w przedjęzykowych formach praktyki, zintegrowana z nimi.
—————————
47

W.V. O. Quine, Od bodźca do nauki, przeł. B. Stanosz, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.
E. Watkins, J. Scott, J. Wingrove, K. Rimes, N. Bathurts, H. Steiner, S. Kennell-Webb,
M. Moulds, Y. Malliaris, Rumination-focused Cognitive Behavior Therapy for Residual Depression,
„Behavior Research and Therapy” 9, 2007, s. 2144–2154; R. N. Sprend, The Fallacy of a ”Tasknegative” Network, „Frontiers in Psychology” 3, 2012, artykuł 154.
49 R. Brandom, Making it Explicit, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1994.
48
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Zob. A. Gimmler, op. cit.
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Koncepcja sensomotoryczna dość dobrze przylega z kolei – o czym
wspomniałam wyżej – do Habermasowskiego rozróżnienia między działaniami strategicznymi i komunikacyjnymi. Działanie strategiczne jest działaniem sprawnym, lecz oderwanym od szerszego kontekstu sytuacyjnego; język nie służy tu organizacji przestrzeni życiowej, lecz jedynie sygnalizacji
zamierzeń i oczekiwań oraz wywoływaniu określonych reakcji. Działanie
komunikacyjne z kolei jest działaniem prawdziwie zintegrowanym, podporządkowanym usiłowaniu jednoczesnego zrozumienia własnego usytuowania (wobec świata i innych) oraz stanowiska partnerów, co może stać się
źródłem prawdziwej synergii.
Widzimy więc, że pojęcie działania, o ile ma pozostać w zgodzie z postulatami koncepcji sensomotorycznej – która udziela silnego wsparcia zasadniczym tezom pragmatystycznym – musi uwzględniać jego zarówno instrumentalne, jak i normatywne aspekty, oraz inkorporować poza praktyką
o charakterze „konwersacyjnym”, całą sferę działania wytwórczego,
która jest częściowo niezależnym od języka bodźcem i narzędziem transformacji.
Jednocześnie jednak pragmatyzm nie jest w stanie sam z siebie uzasadnić
wyboru między działaniami komunikacyjnymi i strategicznymi. Koordynacja
międzysystemowa, pamiętajmy, zawsze jest z a d a n i e m; koncepcja sensomotoryczna wskazuje pewne pole możliwości – możliwe do realizacji przez
człowieka ścieżki rozwoju – ale nie pozwala na traktowanie ich jako rozwojowej konieczności. Konieczne są jedynie skutki dokonania takich czy innych
wyborów aksjologicznych. Wiemy na pewno, że wybór działania czysto strategicznego znacząco zawęża możliwości życiowe, podczas gdy działanie
komunikacyjne w dłuższej perspektywie je rozszerza. Zarazem jednak działanie strategiczne daje pewną namiastkę pewności i powtarzalności, której
nie oferuje nastawienie komunikacyjne.
W odniesieniu do samego problemu zmiany pojęciowej oznacza to, że los
każdej struktury (mentalnej, społecznej) określa alternatywa: może się ona
rozpaść na pomniejsze praktyki, pozwalające na zaspokojenie dość prostych
potrzeb, lub dzięki wysiłkowi i pracy osób zainteresowanych ulec prawdziwej
transformacji i rozwinąć się do postaci struktury wyższego rzędu. Zintepretowany w świetle koncepcji sensomotorycznej pragmatyzm pokazuje, że
ograniczenie pojęcia działania do działania czysto instrumentalnego czy
werbalnego ma charakter arbitralny.
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PRAGMATISM AND THE PROBLEM OF CHANGE
IN THE CONCEPTUAL SCHEME IN THE LIGHT
OF THE SENSORIMOTOR CONCEPTION OF EXPERIENCE
ABSTRACT

In the article, I propose a thesis that pragmatism offers a way out of the performative conflict inherent in the quest for the laws of change in conceptual frameworks, i.e. the conflict between the explicit notion of change and the implicit notion
of continuity.
To this end, I interpret two main theses of pragmatism—the strict relationship
between theory and action and between language and conditions of its use—in the
light of the sensorimotor conception of experience. This conception—introduced by
Jean Piaget and now advanced within cognitive neuroscience—imposes certain constraints on the way in which both theses might be construed, thus eliminating all
one-sided versions of pragmatism. The conflict between continuity and change
might be overcome in that it is not an object construed as an item of a certain kind,
but a pattern of action is what constitutes the proper reference of thoughts and concepts. The change in the pattern or scheme of action is a resultant upon a series of
adaptations subordinated to the mechanism of executive control, which encompasses the ability of planning and reflecting upon the incomes of one’s own and
others’ actions.
Keywords: conceptual framework, pragmatism, sensorimotor conception of
experience, rational development.
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O ROLI UGRUNTOWANYCH EMPIRYCZNIE METAFOR
W NAUKOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH
STRESZCZENIE

Wraz ze sformułowaniem przez Maxa Blacka interakcyjnej koncepcji metafory
zaczęto w filozofii nauki analizować rolę metafor w poznaniu naukowym. Wykazano,
że metafory mogą pełnić różne funkcje we wszystkich stadiach tworzenia wiedzy
naukowej. W artykule koncentruję się na analizie roli metafor w ujmowaniu danych
empirycznych i ich wpływie na konstytuowanie się naukowych programów badawczych. Przedstawiam poglądy na tę kwestię sformułowane przez Maxa Blacka, Mary
Hesse, Richarda Boyda, Thomasa Kuhna, Danielę Bailer-Jones, a zwłaszcza przez
Johna Stylesa, który szczegółowo analizował rolę, jaką w nauce odgrywają empirycznie ugruntowane metafory. Na zakończenie rozważam wpływ metafor na konstytuowanie się programu badawczego budowy atomu Bohra w kontekście metodologii
naukowych programów badawczych Imre Lakatosa.
Słowa kluczowe: interakcyjna koncepcja metafory, metafora ugruntowana
empirycznie, naukowy program badawczy.

1. WSTĘP

Sformułowanie interakcyjnej koncepcji metafory przez Maxa Blacka
(1968) miało zasadnicze znaczenie dla zmiany, jaka dokonała się w filozofii
nauki w podejściu do roli metafor w poznaniu naukowym. We wcześniejszej
tradycji filozoficznych rozważań nad metaforą przyjmowano stanowisko,
wywodzące się od Arystotelesa, zgodnie z którym metafora jest jedynie jednym z tropów języka figuratywnego, który nie stanowi żadnej innowacji semantycznej względem języka literalnie interpretowanego i dlatego nie może
być źródłem nowej wiedzy o świecie.2 Z tego względu filozofowie reflektujący
—————————
1 Adres Autora: zeidlerp@amu.edu.pl; Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89 c, 60–568
Poznań.
2 Niektóre fragmenty Poetyki i Retoryki Arystotelesa, które dotyczą jego poglądów na metaforę,
skłaniają do przyjęcia stanowiska, że był on skłonny przypisywać metaforom funkcję poznawczą.
Jednakże późniejsi autorzy, którzy nawiązywali do jego koncepcji i którzy ukonstytuowali tzw. klasyczną teorię metafory, stali na stanowisku, że nie mogą one pełnić tej funkcji.
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nad nauką przyjmowali, że należy unikać posługiwania się metaforami
zwłaszcza wówczas, gdy w języku formułuje się rezultaty badań naukowych.
Występowanie metafor powoduje bowiem, że utrudnione jest spełnienie
warunku intersubiektywnej komunikowalności wyników badań naukowych,
który powinien być spełniony, jeśli wyniki te mają być intersubiektywnie
sprawdzalne. Jeśli zatem, ich zdaniem, istnieje jakieś miejsce dla metafor
w nauce, to tylko na etapie formułowania niejasnych intuicji w początkowym
stadium procesu badawczego lub w trakcie przekonywania opinii społecznej
o wadze i znaczeniu prowadzonych badań.
Opisany powyżej stan rzeczy uległ zmianie, gdy w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku niektórzy filozofowie nauki, nawiązując do
wspomnianej już interakcyjnej koncepcji metafory Blacka, podjęli rozważania nad rolą metafor w tworzeniu wiedzy naukowej. Uznając relację analogii
za konstytutywną dla tworzenia metafor powiązali je z modelami teoretycznymi, dla których relacja ta również odgrywa konstytutywną rolę. Analizy
prowadzone przez Mary Hesse, Thomasa Kuhna, Richarda Boyda i wielu
innych autorów wykazały, że metafory mogą pełnić istotne funkcje we
wszystkich stadiach tworzenia wiedzy naukowej. Kolejne dowartościowanie
znaczenia metafor w nauce nastąpiło wraz z powstaniem kognitywnej koncepcji metafory George’a Lakoffa i Marka Johnsona, dla których „metafora
jest przede wszystkim sprawą myśli i działania, a jedynie wtórnie sprawą
języka” (Lakoff, Johnson, 1988, s. 182). Choć w pierwotnym sformułowaniu
koncepcja ta odnosiła się do metafor, którymi posługujemy się w życiu codziennym, to podjęto próby jej zastosowania do nauki (Brown, 2003).
Z punktu widzenia procesu tworzenia wiedzy naukowej istotną cechą kognitywnie rozumianej metafory jest to, że umożliwia pojęciowe ujmowanie jednego rodzaju doświadczenia za pomocą terminów stosowanych do opisu
innego rodzaju doświadczenia. Dzięki metaforom uczeni uzyskują możliwość
opisu i zrozumienia nowo odkrywanych zjawisk.
Rolę metafor w ujmowaniu nowych danych doświadczalnych analizował
również John Styles w kontekście rozwoju naukowych programów badawczych (Styles, 2008). Koncepcja metafory przedstawiona przez tego autora
umożliwia uchwycenie i przeanalizowanie centralnej funkcji, jaką metafory
pełnią w badaniach naukowych. Jest nią ujmowanie nowych danych doświadczenia, które – gdy język literalnie zinterpretowany jeszcze nie istnieje
– jest możliwe jedynie w języku metaforycznym. Budowane w tym języku
metaforyczne modele teoretyczne odgrywają istotną rolę w procesie konstytuowania się naukowych programów badawczych. Będę zmierzał do ukazania tej roli analizując, w ostatnim ustępie artykułu, program badawczy budowy atomu Bohra. Program ten został zrekonstruowany przez Imre Lakatosa – twórcę metodologii naukowych programów badawczych, który
jednakże nie zwrócił uwagi na rolę, jaką metafory odegrały w tworzeniu się
tego programu. Niniejszy artykuł jest więc głosem w toczącym się sporze
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o poznawczą funkcję metafor w nauce. Najwięcej uwagi poświęcę – mało
znanej – koncepcji metafory Stylesa, którą odniosę do kilku wcześniej
sformułowanych stanowisk, odwołujących się do interakcyjnej koncepcji
metafory Blacka. Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu nie będę
szczegółowo rozważał jednokierunkowej koncepcji metafory Lakoffa i Johnsona, którą analizowałem w innych pracach (Zeidler, 2011a, 2011b, 2013).3
2. STANOWISKA W SPORZE O POZNAWCZĄ FUNKCJĘ METAFOR
W POZNANIU NAUKOWYM

W nowożytnej tradycji filozoficznej przeważało przekonanie o zgubnych
skutkach użycia języka figuratywnego w procesie komunikacji językowej.4
John Locke, Thomas Hobbes i John Stuart Mill uważali, że posługiwanie się
metaforami i innymi tropami retorycznymi zaburza ten proces i powoduje,
że język figuratywny nie może pełnić w sposób właściwy funkcji środka, za
pomocą którego komunikujemy naszą wiedzę o świecie. Nie może zatem być
stosowany w tych dziedzinach, w których zależy nam, mówiąc słowami
Johna Locke’a, na dry truth and real knowledge5, a do takich dziedzin należy przede wszystkim nauka. Empiryści brytyjscy uważali, że jego użycie musi
ograniczać się do sytuacji, w których dążymy do przekonania kogoś do naszych idei lub zależy nam na ich ukazaniu w poglądowy sposób. Podobne
przekonanie żywili w tej mierze empiryści należący do orientacji pozytywistycznej i neopozytywistycznej. Zwłaszcza ci ostatni, skupiający się na
logicznej analizie języka nauk, zakładali, że powinien on posiadać jednoznaczną interpretację. Przyjmowali zatem, że można wyznaczyć jedną, z dokładnością do izomorfizmu, interpretację zamierzoną danej teorii, którą
można utożsamić z jej interpretacją literalną. Do tej interpretacji relatywizowano następnie definicje wszystkich pojęć z zakresu semantyki referencjalnej, a zwłaszcza pojęcie prawdy. Język posiadający taką interpretację
spełnia wymóg intersubiektywnej komunikowalności, który stanowi warunek konieczny spełnienia warunku intersubiektywnej sprawdzalności.
Z kolei ten ostatni warunek wyznaczał linię demarkacyjną pomiędzy sądami,
które zasługują na miano naukowych, a tymi, które na takie miano nie
zasługują. Jeśli więc neopozytywiści widzieli jakieś miejsce dla metafor
w nauce, to wyłącznie w ramach kontekstu odkrycia, lecz ten kontekst nie
należy ich zdaniem do zakresu badań z metodologii i filozofii nauki.
—————————
3 W artykule wykorzystuję niektóre fragmenty rozważań dotyczące różnych koncepcji metafory,
które zawarłem w trzecim rozdziale książki Models and Metaphors as Research Tools in Science
(Zeidler, 2013, s. 95–117).
4 Zagadnienie roli metafor w nauce z epistemologicznego punktu widzenia analizowała Susan Haack (1994, s. 1–22).
5 Locke, Hobbes i Mill podkreślali destrukcyjny wpływ języka figuratywnego na proces precyzyjnego wyrażania myśli, lecz sami bardzo często posługiwali się takim językiem. Zobacz (Haack, 1994,
s. 1–4).
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Powyżej opisany negatywny stosunek filozofów, metodologów i samych
uczonych do posługiwania się metaforami w nauce był konsekwencją zakładania przez nich klasycznej koncepcji metafory. Zgodnie z nią, metafora jako
figura dyskursu ufundowana na relacji analogii, zachodzącej obiektywnie
między jej dziedziną pierwotną a dziedziną wtórną, nie stanowi żadnej innowacji semantycznej. To, co możemy powiedzieć o dziedzinie pierwotnej
metafory, posługując się językiem stosowanym do opisu jej dziedziny wtórnej, możemy zawsze wyrazić w języku literalnie zinterpretowanym. Tak więc
posługiwanie się metaforami w nauce nie może prowadzić do wytworzenia
nowej wiedzy, a więc nie mogą one pełnić funkcji poznawczej.
Na zmianę negatywnego podejścia do metafor występujących w języku
nauki miało wpływ wspomniane już sformułowanie przez Blacka interakcyjnej koncepcji metafory, zgodnie z którą pierwotna i wtórna dziedziny układu
metaforycznego wzajemnie na siebie oddziałują. Nie mamy więc do czynienia z jednostronnym przeniesieniem znaczenia, związanym z opisem dziedziny pierwotnej metafory za pomocą języka, w którym opisujemy jej dziedzinę wtórną, lecz ze wzajemną modyfikacją znaczeń. Tym samym koncepcję
Blacka należy uznać za dwukierunkową koncepcję metafory. Z powyższego
opisu wynika, że – odmiennie niż to miało miejsce w koncepcji klasycznej –
znaczenie metafory nie może być wyrażone w języku literalnie zinterpretowanym. Również w przeciwieństwie do koncepcji klasycznej założył on, że
metafora nie wyraża podobieństwa już istniejącego, lecz to podobieństwo
tworzy. Konsekwencją przyjęcia powyższych założeń jest stwierdzenie, że
metafory stanowią innowację semantyczną, a więc mogą mieć wpływ na
tworzenie nowej wiedzy, dotyczącej dziedziny pierwotnej metafory. Prowadzi to do wniosku, że Black przypisywał metaforom funkcję poznawczą.
Od lat sześćdziesiątych XX wieku liczni autorzy, którzy nawiązywali do
koncepcji Blacka, dążyli do uzasadnienia tezy, że język figuratywny,
a zwłaszcza metaforyczny, pełni istotną rolę we wszystkich rodzajach dyskursu, również w dyskursie naukowym. Jak wykazała Susan Haack, wprowadzony przez Reichenbacha podział na kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia sztucznie oddziela etap powstawania teorii naukowej od etapu jej
sprawdzania, co nie znajduje uzasadnienia w analizach praktyki badawczej
nauki. Bardziej adekwatny, względem wyników tych analiz, obraz tworzenia
wiedzy naukowej polega na wyróżnieniu szeregu faz, które następują po
fazie inicjującej, polegającej na sformułowaniu nieprecyzyjnych idei, które
stanowią podstawę ukonstytuowania nowej teorii. Są nimi fazy polegające
odpowiednio na rozwijaniu i artykułowaniu, testowaniu, modyfikowaniu
i przedstawianiu teorii naukowej (Haack, 1994, s. 13). We wszystkich wymienionych fazach, które posiadają w większym lub mniejszym stopniu charakter dyskursywny, gdyż realizują się w interakcjach zachodzących w grupie
uczonych, język figuratywny odgrywa istotną rolę. Nawet jeśli teoria
w „gotowej” postaci jest przedstawiana przez jednego uczonego, co się
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niekiedy zdarza, to i tak wyodrębnione fazy, które prowadziły do jej powstania, zachodzą w trakcie „wewnętrznego dialogu” prowadzonego przez samego uczonego. Myślenie, tak jak komunikowanie, dokonuje się w języku, a we
współczesnych koncepcjach metafory podkreśla się, że metaforyczność jest
w większym stopniu kwestią myślenia i działania, a dopiero wtórnie języka.
Z powyższego skrótowego przedstawienia poglądów Haack wynika, że
analizie semantycznej, spełniającej standardy jakie na język nauki narzucili
logiczni empiryści, można poddać jedynie teorię zrekonstruowaną w odpowiednim języku formalnym i jednoznacznie zinterpretowaną semantycznie,
do której stosuje się aparat pojęciowy teorii prawdy Tarskiego.6 Jednakże
tego typu analizy semantyczne języka nauki nie mogą być zastosowane wówczas, gdy opisujemy proces tworzenia wiedzy w praktyce badawczej. Język
metaforyczny, za pomocą którego uczeni się komunikują i w którym myślą,
jest używany we wszystkich fazach procesu poznawczego i pełni, jak twierdzi
Haack, istotną rolę w dążeniu do „dry truth and real knowledge” (Haack,
1994, s. 13).
W badaniach nad poznawczą funkcją metafor kluczową rolę odgrywa rozróżnienie na metafory żywe i martwe. Każda metafora w momencie, gdy jest
tworzona, stanowi innowację semantyczną; jest zatem metaforą żywą. Jeśli
jednak sposób jej rozumienia w danym języku zostanie uregulowany przez
odpowiednie konwencje semantyczne, to wówczas staje się metaforą martwą. Zdaniem Haack, analiza tych pierwszych metafor powinna odnosić się
przede wszystkim do sposobu ich użycia w kontekstach dyskursywnych,
a zatem powinna posiadać charakter pragmatyczny. Natomiast te drugie są
domeną rozważań z zakresu semantyki. Martwe metafory mogą być analizowane, pod względem semantycznym, tak samo jak wyrażenia języka
literalnego, co sprawia, że tego typu metafor nie wpływa na rozważania epistemologiczne nad wiedzą naukową. Jednakże, jak podkreśla Haack, proces
konwencjonalizowania się nowych metafor jest stopniowy, a jego tempo
zależy od rodzaju dyskursu, w którym ma on miejsce.
Dla ugruntowania się przekonania, że metafory mogą odgrywać istotną
rolę w poznaniu naukowym, miało znaczenie ich powiązanie z modelami
teoretycznymi. Max Black był pierwszym badaczem, który połączył pojęcie
metafory z pojęciem modelu za pomocą relacji analogii rozumianej jako
relacja podobieństwa między dziedziną pierwotną metafory (układem modelowanym) a dziedziną wtórną metafory (modelem). Relacja łącząca te
dziedziny ustanawia między nimi strukturalną odpowiedniość i jest rekonstruowana jako izomorfizm lub homomorfizm. Dziedzinę wtórną metafory
Black identyfikował z modelem, który odzwierciedla w sposób wiarygodny
—————————
6 Poglądy Haack dotyczące epistemologii metafory omówiłem szerzej w artykule (Zeidler, 2011a,
s. 330–332). Zwróciłem w nim uwagę na fakt, że nawet zrekonstruowana formalnie i semantycznie
zinterpretowana teoria naukowa nie jest jednoznaczna, gdyż nie można wyznaczyć jednego, z dokładnością do izomorfizmu, modelu zamierzonego takiej teorii.
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strukturę i sieć relacji obiektu modelowanego. Dzięki temu z modelu, który
jest symboliczną reprezentacją obiektu modelowanego, można wyprowadzić
konsekwencje, które po zinterpretowaniu odnoszą się do układu modelowanego (Black, 1962, s. 222).
W ujęciu Blacka metafory są nie tylko kwestią języka, lecz również myślenia, a więc pełnią funkcję kognitywną. Uważał, że utworzenie metafory
jest operacją intelektualną. W swoich późniejszych pracach więcej uwagi
poświęcał funkcjonalnej analizie metafor dążąc do określenia działań, które
można za ich pomocą podejmować (Black, 1979, s. 28). Sformułował pojęcie
„implicative–complexes”, które ujmował jako zbiory przekonań podzielanych w danej grupie ludzi, powiązane odpowiednio z pierwotną i wtórną
dziedziną metafory. Zakładał jednakże, że pomiędzy tymi zbiorami zachodzi
relacja izomorfizmu, co powodowało, że jego koncepcja nie nadawała się do
analizy większości metafor tworzonych w nauce (Black, 1979, s. 30).
Mary Hesse, która zaakceptowała interakcyjną koncepcję metafory, wykazała, że interpretacja danych empirycznych, uzyskanych w wyniku badania układu pierwotnego, jest dokonywana w świetle modelu (dziedziny
wtórnej metafory). Dla Hesse rola metafory w nauce związana jest przede
wszystkim ze stosowaniem procedury wyjaśniania. Jej zdaniem, wyjaśnianie
teoretyczne powinno być ujmowane jako metaforyczna redeskrypcja dziedziny eksplanandum i może być utożsamiane ze zbudowaniem modelu teoretycznego, który staje się tym samym rozwiniętą w sposób systematyczny
metaforą (Hesse, 1966, s. 157). Powyższa propozycja zasadniczo modyfikuje
nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania Hempla-Oppenheima, gdyż
podważa zachodzenie relacji wynikania logicznego między pierwotnym eksplanandum a proponowanym eksplanansem. Można powiedzieć, że Hesse
zastąpiła nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania teorią wyjaśniania
opartą na metaforze. Jednakże odrzuca ona tak zwane porównawcze podejście do metafory (modelu), zgodnie z którym zarówno pierwotny jak i wtórny przedmiot metafory mogą być opisane w języku literalnym, dzięki czemu
można je porównać i ustalić ich podobieństwo. Takie podejście zgodne jest
z klasyczną koncepcją metafory. Zdaniem Hesse, w nauce jest niewiele przypadków, które mogłyby świadczyć na rzecz takiego ujęcia wyjaśniania
i takiego sposobu rozumienia metafory. Uważa, a jest to pogląd zgodny
z interakcyjną koncepcją metafory, że nie można oddzielić literalnego i metaforycznego użycia języka w opisie obu dziedzin. Język jest tworem dynamicznym i w wyniku oddziaływania na siebie obu dziedzin następuje przesunięcie znaczeń w językach, które opisują te dziedziny. Jednakże zdaniem
autorki Models and Analogies in Science kluczowa funkcja metafory w nauce polega na tym, że odniesienie systemu wtórnego metafory (eksplanansu)
do systemu pierwotnego (eksplanandum) umożliwia pojęciowe ujęcie nowych przewidywań obserwacyjnych odnoszących się do tego drugiego
systemu (Hesse, 1966, s. 176). W ten sposób w rozważania nad metaforą
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w nauce zostaje wprowadzona idea jej ugruntowania empirycznego, a posługiwanie się metaforami zostaje uznane za jeden z racjonalnych sposobów
przystosowywania języka do ciągle zmieniającego się świata (Hesse, 1966,
s. 139).
Inną autorką, analizującą modele jako metafory w kontekście wspólnej
dla obu relacji analogii, jest Daniela Bailer-Jones, która doszła do wniosku,
że modele formułowane w nauce mają charakter metaforyczny. Twierdzi
ona, że zarówno modele jak i metafory rozwijają strategię rozumienia jakiegoś przedmiotu (układu modelowanego, dziedziny pierwotnej metafory)
w języku wykorzystywanym do opisu dziedziny wtórnej (Bailer-Jones, 2002,
s. 118). Podkreśla, że ”lepsze rozumienie” nie redukuje się do analogii, lecz
przede wszystkim umożliwia ujęcie danych doświadczenia, będących rezultatem badania dziedziny pierwotnej metafory. Tworzące metaforę pojęcia
i wzory, które stosuje się do opisu dziedziny wtórnej, stosuje się również do
opisu dziedziny pierwotnej metafory. Zarówno modele jak i metafory posiadają charakter hipotetyczny i stanowią przedmiot badań naukowych. Ich
analiza prowadzi Bailer-Jones do wniosku, że można mówić w nauce o metaforycznych modelach, których celem jest dostarczenie adekwatnego empirycznie opisu zjawisk (Bailer-Jones, 2002, s. 119).
Bardzo ważną właściwością metaforycznych modeli stosowanych w nauce
jest wytwarzanie nowego słownictwa, w którym opisuje się dane doświadczenia. Zwracali na to uwagę Boyd i Thomas Kuhn, którzy rozważali to
zagadnienie w kontekście niewspółmierności teoretycznych aparatów pojęciowych przedzielonych rewolucyjną zmianą w nauce. Metafory mogą łączyć
dwa niewspółmierne językowo ujęcia teoretyczne tej samej dziedziny pierwotnej stanowiącej przedmiot badań naukowych.7 Jeśli przyjmiemy instrumentalistyczną perspektywę epistemologiczną, zgodnie z którą język teorii
fundamentalnych nie posiada interpretacji semantycznej, to właśnie metaforyczne modele, które posiadają interpretację proceduralną, mogą stanowić
taki łącznik. Inną konsekwencją stosowania metaforycznych wyrażeń w badaniach naukowych jest to, że mogą one nabywać nowe znaczenia nie tracąc
przy tym starych.
Obaj wymienieni autorzy zakładali interakcyjną koncepcję metafory
Blacka. Boyd wyróżnił dwa typy metafor ze względu na funkcję, jaką pełnią
w nauce: metafory konstytuujące teorię and oraz metafory pedagogiczne lub
egzegetyczne (Boyd, 1993, s. 486). Te pierwsze odgrywają istotną rolę
w konstrukcji teorii naukowej i nie mogą być zastąpione w sposób adekwatny przez wyrażenia literalnie rozumiane. Te drugie pełnią jedynie funkcje
heurystyczne i pedagogiczne. Ponieważ nie pełnią funkcji referencyjnej, nie
mają istotnego wpływu na proces konstruowania nowej wiedzy. Interesujące
—————————
7 R. Boyd i T. Kuhn analizowali szczegółowo zagadnienie referencji terminów teoretycznych nauki
w ramach przyczynowej teorii znaczenia oraz interakcyjnej koncepcji metafory Blacka (Boyd, 1993,
s. 481–532; Kuhn, 2003, s. 181–190).
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dla filozofów nauki są przede wszystkim metafory konstytuujące teorie
naukowe, a więc metafory, które na danym etapie rozwoju teorii stanowią
jedyny możliwy sposób formułowania jej twierdzeń (Boyd, 1993, s. 486).
Przykładem tego typu metafor są metafory stosowane w psychologii poznawczej, które opisują proces myślenia za pomocą terminologii z nauk
komputerowych, teorii informacji i dyscyplin pokrewnych. Ważną ich cechą
jest ich pojęciowa otwartość, która powoduje, że odniesienia przedmiotowe
odpowiednich terminów są określone nieprecyzyjnie, lecz to wcale nie musi
przeszkadzać w rozwoju wiedzy naukowej. Jak długo zapewniają one dostęp
poznawczy do badanego systemu pierwotnego, umożliwiają przeprowadzanie eksperymentów i wyjaśnianie danych empirycznych, tak długo pełnią
swoją konstytutywną funkcję w procesie powstawania teorii naukowej. Natomiast metaforę układu planetarnego, którą posłużył się Niels Bohr budując model atomu wodoru, Boyd zaliczył do grupy metafor egzegetycznych
i pedagogicznych. Jego zdaniem metafora ta nie była konstytutywnym elementem w procesie konstrukcji modelu atomu, a jej sens Bohr mógł wyrazić
za pomocą terminów neutralnych względem tej metafory. Jednakże Kuhn
wykazał, że choć metafora, którą posłużył się Bohr, mogła być usunięta
z języka, za pomocą którego opisywał budowę atomu, to sam proces metaforyzacji języka odegrał istotną rolę w rozwoju poglądów na ten temat. Dalszy
proces metaforyzacji, poczynając od modyfikacji Arnolda Sommerfelda,
który orbity kołowe zastąpił eliptycznymi, poprzez dyskusję wokół interpretacji pojęcia spinu elektronów, a na sformułowaniu równania Schrödingera
dla atomów i molekuł kończąc, odegrał kluczową rolę w językowym ujęciu
zjawisk mikroświata, które przejawiają się w obserwacjach i eksperymentach
naukowych. W ten pośredni sposób, zdaniem Kuhna, metafory nazwane
przez Boyda pedagogicznymi i egzegetycznymi również umożliwiają dostęp
epistemiczny do świata. W tym kontekście Kuhn stawia pytanie: „Czy sensowniejsze jest mówienie o dostosowywaniu się języka do świata niż o dostosowywaniu się świata do języka?” i odpowiada stawiając inne pytanie:
„A może po prostu odróżnienie to jest iluzoryczne? To, co nazywamy „światem”, jest być może produktem wzajemnego dostosowania się doświadczenia i języka” (Kuhn, 2003, s. 190).
3. METAFORA JAKO SPOSÓB POJĘCIOWEGO UJMOWANIA
NOWYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH
– KONCEPCJA JOHNA STYLESA

Założenie o interakcyjności dziedziny pierwotnej i wtórnej metafory leży
również u podstawy koncepcji Johna Stylesa zaproponowanej w książce
Empirically-grounded Metaphors in Science (Styles, 2008). Jej autor omówił szczegółowo poglądy na rolę metafor w nauce: Blacka, Hesse, Boyda oraz
Kuhna i na tej podstawie sformułował pogląd, że metafory pełnią w niej dwie
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podstawowe funkcje: wyjaśniającą, polegającą na mediowaniu pomiędzy
explanandum i eksplanansem, oraz na ustalaniu referencji (Styles, 2008,
s. 44). Powyższe rozróżnienie nie ma charakteru rozłącznego i wiele metafor
może pełnić obie funkcje równocześnie. Zdaniem Stylesa oba typy metafor
łączy to, że mogą być rozpatrywane jako rezultat analizy danych empirycznych. Metafory umożliwiają bowiem ujęcie danych empirycznych uzyskanych w wyniku badania przedmiotu pierwotnego metafory w języku stosowanym do opisu jej przedmiotu wtórnego.
Autor omawianej koncepcji analizuje dwie najważniejsze role, jakie metafory mogą pełnić w nauce i rozważa je w kontekście naukowych programów
badawczych.8 Jeśli podkreślamy heurystyczną rolę metafor, to wówczas mogą one jedynie wyrażać intuicje, jakie wiążemy z dziedziną pierwotną metafory. Takie metafory przyjmujemy a priori względem dostępnych danych
empirycznych. Jednakże wówczas jest mało prawdopodobne, że przedmiot
pierwotny metafory posiada istotne właściwości, jakie przypisuje się przedmiotowi wtórnemu. Z tego względu wpływ metafor na podtrzymywanie
programu badawczego jest ograniczony, a tworzone w jego ramach metaforyczne modele pełnią rolę hipotez ad hoc względem dostępnych danych.
Powyższy proces metaforyzacji przedstawia następujący schemat: wyjściowa
intuicja → model metaforyczny1 → dane eksperymentalne1 → udoskonalony
model metaforyczny2 → dane eksperymentalne2 → literalny/matematyczny
opis pewnych przyczynowych właściwości świata (2,1) (ibidem, s. 51).
Jeśli jednakże metaforyczne modele są tworzone na podstawie wyników
obserwacji i eksperymentów, to mogą one odgrywać istotną rolę w heurystyce pozytywnej programu badawczego. Proces metaforyzacji zapoczątkowany
wynikami badań eksperymentalnych przedstawia następujący schemat: dane eksperymentalne1 → model metaforyczny1 → dane eksperymentalne2 →
model metaforyczny2 → dane eksperymentalne3 → literalny/matematyczny
opis pewnych przyczynowych właściwości świata (3,2,1) (ibidem, s. 51). Autor
twierdzi, że konstrukcja programu badawczego zostaje zapoczątkowana
przez dane empiryczne, które mogą być ujęte jedynie za pomocą metaforycznego modelu, który umożliwia uzyskanie nowych danych empirycznych.
Analiza tych danych umożliwia modyfikację pierwotnego modelu, który
również posiada charakter metaforyczny i który umożliwia uzyskanie kolejnych danych empirycznych. Rozwój programu badawczego kończy się, jego
zdaniem, uzyskaniem literalnego, przyczynowego opisu badanych zjawisk,
który zazwyczaj posiada postać matematyczną (ibidem s. 50). Opisany powyżej proces powstania i rozwoju programu badawczego omówię na przykładzie programu badawczego Bohra. Rola metafor w konstrukcji modelu
budowy atomu przez Bohra była przedmiotem omówionej w paragrafie po—————————
8 Styles jedynie okazjonalnie odwołuje się do metodologii naukowych programów badawczych
Imre Lakatosa.
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przednim dyskusji między Boydem a Kuhnem. Nie ulega jednakże żadnej
wątpliwości, że ma rację Styles, gdy twierdzi, że kluczową rolę w procesie
konstrukcji modelu odgrywa umiejętność metaforycznego ujęcia danych
empirycznych, to jest ich ujęcia w nowym kontekście wyznaczonym przez
przedmiot wtórny metafory oraz umiejętność myślenia o tych danych w aparacie pojęciowym stosowanym do opisu tego przedmiotu.9
Mogłoby się wydawać, że proces tworzenia kolejnych modeli metaforycznych prowadzi w konsekwencji do literalnego opisu badanych zjawisk. Jest
to jednak stwierdzenie dyskusyjne w świetle rozważań Kuhna. Nawet jeśli
uznać, że ostateczny opis w języku matematyki danego zjawiska empirycznego jest opisem literalnym, to na przykład falowe równanie Schrödingera
jest konstruowane dla metaforycznego modelu atomu, a nie dla „rzeczywistego” układu empirycznego. Tak więc metaforyczny model pełni funkcję
pośredniczącą między teorią a danymi empirycznymi uzyskanymi z pomiarów.
Omówione powyżej różne koncepcje metafory, rozumianej jako narzędzie
pozwalające ujmować dane doświadczenia, były oparte na interakcyjnej koncepcji metafory Blacka. Z tego względu w mojej opinii nie oddają one trafnie
sposobu, w jaki uczeni posługują się metaforami w celu wytworzenia nowej
wiedzy. Dwukierunkowość procesu metaforyzacji, jaka jest w niej zakładana,
nie znajduje uzasadnienia w świetle analizy praktyki posługiwania się
metaforami zarówno w ich użyciu codziennym, jak i w nauce. Jeśli, jak się
zakłada, głównym zadaniem modeli i metafor konstruowanych w naukach
empirycznych jest umożliwienie intelektualnego i wyobrażeniowego dostępu
do badanych zjawisk oraz adekwatne ujęcie tych ostatnich, to w mojej opinii
nie pociąga to za sobą konieczności założenia dwukierunkowej koncepcji
metafory. Nie pociąga to również za sobą konieczności założenia analogii
jako relacji wiążącej dziedzinę pierwotną metafory (system badany) z jej
dziedziną wtórną (modelem). Przyjęcie takich założeń nie jest również
konieczne, gdy ujmujemy metafory i modele jako narzędzia stosowane
w praktyce badawczej nauki i w szeroko rozumianej technologii.
Analizując interakcyjną koncepcję metafory oraz omówione powyżej koncepcje, które przyjmują ją za punkt wyjścia, można postawić pytanie, w jaki
sposób dziedzina pierwotna metafory wpływa na dziedzinę wtórną. Czy za
pomocą danych empirycznych uzyskanych w badaniu dziedziny pierwotnej?
Interakcyjna koncepcja metafory nie wytrzymuje krytyki, gdyż bardzo często
dziedzina pierwotna metafory jest dostępna badaniu tylko dzięki konceptualizacji teoretycznej dokonywanej w aparacie pojęciowym, w którym konstruuje się metaforę. Nie istnieje więc język literalnego opisu dziedziny
—————————
9 John Styles analizował szczegółowo proces tworzenia metafor, który rozumie jako nowy sposób
widzenia zjawisk – widzenia jako, wykorzystując w tym celu różne teorie percepcji. Rozważania te są
istotne w odniesieniu do metafor wizualnych, które analizowałem w książce (Zeidler, 2013, s. 99–
100; s. 128–132), lecz w kontekście rozważań prowadzonych w tym artykule mogą zostać pominięte.
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pierwotnej, który mógłby wchodzić w interakcję z językiem, w jakim opisujemy dziedzinę wtórną, i wytwarzać nową semantykę. Jednokierunkowe
ujęcie metafory zostało zaproponowane w kognitywnej koncepcji metafory
George’a Lakoffa i Marka Johnsona (1988), która nie tylko umieszcza zjawisko metaforyzacji w dziedzinie myśli, lecz również odnosi je do działań, które mogą być podejmowane dzięki metaforom. Jednakże, jak już sygnalizowałem we Wstępie do tego artykułu, kognitywną koncepcję metafory oraz jej
zastosowanie do nauki, a także konsekwencje epistemologiczne tej koncepcji
analizowałem szeroko w kilku publikacjach (Zeidler, 2011a, 2011b, 2013)
i dlatego pominę ją w dalszych rozważaniach. Skupię się natomiast na omówieniu roli metafor w naukowym programie badawczym Bohra i dokonam
jej analizy w świetle propozycji empirycznie ugruntowanych metafor Stylesa.
Choć jej autor zakładał interakcyjną koncepcję metafory Blacka, to wykorzystanie jego ustaleń w rekonstrukcji programu Bohra nie wymaga założenia
o dwukierunkowości procesu metaforyzacji. Odwołam się również do rekonstrukcji programu badawczego Bohra dokonanej przez Lakatosa, który jednakże nie uwzględnił roli, jaką metafory odegrały w tym programie.10
4. METAFORYCZNY CHARAKTER
NAUKOWEGO PROGRAMU BADAWCZEGO BOHRA

Lakatos zaproponował szeroko znane ujęcie rozwoju nauki, które nazwał
metodologią naukowych programów badawczych (Lakatos, 1995). Podstawową jednostką analizy metodologicznej nie jest jedna określona teoria, lecz
sekwencja teorii, która konstytuuje program badawczy. Stworzony przez
niego aparat pojęciowy umożliwia analizę zmian, jakim podlega program
badawczy, i odnosi się do wzajemnych relacji, w których pozostają teorie
tworzące ten program. Choć teorie są głównymi składnikami programów
badawczych, to wśród pojęć charakteryzujących te programy pojawia się
pojęcie modelu, które niekiedy zastępuje pojęcie teorii naukowej.11 Dzieje się
tak zwykle wówczas, gdy Lakatos omawia konkretne programy badawcze.
Ma to również miejsce wtedy, gdy analizuje program badawczy Bohra. Charakterystyka tego, jak i każdego innego programu badawczego opiera się na
wyróżnieniu jego h e u r y s t y k i n e g a t y w n e j oraz h e u r y s t y k i p o z y t y w n e j . Heurystyka negatywna składa się z reguł metodologicznych, które
mówią, jakiego typu badań naukowych należy unikać. Są to mianowicie badania, które podważałyby t w a r d y r d z e ń programu badawczego, decydu—————————
10 Analizując w paragrafie czwartym rolę metafor w programie badawczym Bohra wykorzystuję
ustalenia zawarte w książce (Zeidler, 2013, s. 139–144).
11 Lakatos nie scharakteryzował w sposób precyzyjny różnicy między teorią a modelem. Ze sposobu, w jaki posługuje się tymi pojęciami można jednakże sądzić, że pojęcie modelu odnosi do budowanych w ramach programu badawczego reprezentacji teoretycznych konkretnych układów empirycznych lub układów empirycznych określonego rodzaju., na przykład atomu wodoru lub atomu
dowolnego pierwiastka.
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jący o jego tożsamości. A zatem negatywna heurystyka zakazuje stosowania
modus tollens wobec praw tworzących twardy rdzeń programu. Natomiast
heurystyka pozytywna składa się ze zbioru reguł, które mówią, jak zmieniać
i rozwijać p a s o c h r o n y twardego rdzenia, który jest obalalny. Ustanawia
ona program, “tworzący łańcuch coraz bardziej skomplikowanych modeli
naśladujących rzeczywistość: uwagę naukowca przykuwa budowanie jego
modeli, zgodnie z instrukcjami wyłożonymi w pozytywnej części jego programu” (Lakatos, 1995, s. 77).
Lakatos nie rozważał roli metafor w naukowych programach badawczych.
Będę starał się wykazać, analizując program badawczy Bohra, że metafory
postulowane przez heurystykę pozytywną programu wchodzą w skład jego
pasa ochronnego. Metafory te, wraz z innymi składnikami pasa ochronnego,
umożliwiają tworzenie kolejnych modeli, które tym samym nabierają charakteru metaforycznego. Takiego charakteru nabiera także cały program
badawczy. W ustępie 2 pisałem o tym, że Boyd podzielił metafory ze względu
na funkcje, jakie pełnią w nauce na: metafory konstytuujące teorię oraz metafory pedagogiczne i egzegetyczne. Boyd uważał, że metafora kopernikańskiego układu planetarnego, którą posłużył się Bohr, była jedynie metaforą
egzegetyczną i pedagogiczną, i nie miała istotnego wpływu na konstrukcję
modelu atomu. Natomiast w opinii Kuhna, choć metafora ta nie była elementem konstytutywnym modelu Bohra, to miała istotny wpływ na rozwój
poglądów na budowę atomu. Parafrazując pogląd Kuhna w aparacie pojęciowym metodologii naukowych programów badawczych, można powiedzieć, że wpływ ten polegał na tym, że wprowadzenie metafory oraz jej
kolejne modyfikacje decydowały najpierw o tym, że program badawczy
Bohra był postępowy, a ostatnie modyfikacje wpłynęły na jego degenerację.
Zdaniem Lakatosa, „Na historię programu badawczego Bohra mogą się
składać: (1) jego problem wyjściowy; (2) jego heurystyka negatywna i pozytywna; (3) problemy, jakie próbował on rozwiązać w trakcie swojego rozwoju; (4) punkt jego degeneracji (lub, jeśli wolicie, »punkt nasycenia« i, wreszcie, (5) program, który go wyparł” (ibidem, s. 87). Pierwszym, który posłużył
się metaforą układu planetarnego przy budowie modelu atomu, był Ernest
Rutherford. Jednakże jego model generował równocześnie wyjściowy problem programu Bohra, gdyż był sprzeczny z teorią elektromagnetyzmu
Maxwella-Lorentza. Bohr zaproponował program badawczy, którego obalalne wersje tej sprzeczności nie usuwały. Dlatego Lakatos twierdzi, że jest to
postępowy program o sprzecznych podstawach. Negatywna heurystyka programu Bohra określa jego twardy rdzeń, który składa się z pięciu dobrze
znanych postulatów.12 Kluczowe dwa, to postulat skwantowania energii elektronu w atomie oraz postulat wiążący całkowitą ilość wyemitowanej energii
(E), związaną z przejściem między dwoma stanami stacjonarnymi, z często—————————
12

Postulaty te wymienia Lakatos (1995, s. 87).

O roli ugruntowanych empirycznie metafor w naukowych programach badawczych 251

ścią wypromieniowanej fali świetlnej (ν). Ten ostatni postulat, wyrażony
równaniem E = hν, jest swojego rodzaju regułą korespondencji wiążącą
wielkość mierzoną ν z wielkością teoretyczną E. Natomiast metafora kopernikańskiego układu planetarnego, zgodnie z którą elektron w atomie wodoru
krąży po orbicie kołowej wokół jądra, stanowiła główne założenie heurystyki
pozytywnej. Było one konstytutywne dla programu Bohra, nie dlatego, że
umożliwiło wyjaśnienie serii Balmera oraz przewidzenie innych serii w widmie wodoru, lecz dlatego, że zainicjowało ciąg kolejnych modyfikacji modelu
wyjściowego, tj. ciąg kolejnych metaforycznych modeli atomu tworzących
ten program. Zauważmy również, że wyjściowy metaforyczny model Bohra,
choć był oparty na sprzecznych podstawach, był empirycznie ugruntowany
i nie tylko był zgodny z już dostępnymi danymi empirycznymi, lecz przewidywał nowe.13
Z punktu widzenia kognitywnej koncepcji metafory metaforyczny model
Bohra miał tę zaletę, że umożliwiał pojęciowy i wyobrażeniowy dostęp do
struktury wewnętrznej atomu. Zauważmy także, że nie tylko sama metafora
układu planetarnego decyduje o metaforycznym charakterze tego modelu.
Postulaty konstytuujące twardy rdzeń są sformułowane w języku mechaniki
klasycznej oraz teorii elektromagnetyzmu, a jedynie postulaty kwantowe
można by uznać za odnoszące się bezpośrednio do atomu, a więc układu
należącego do mikroświata. Można więc powiedzieć, że dzięki założonym
teoriom służącym wcześniej do opisu zjawisk makroskopowych oraz przyjętej metaforze układu planetarnego Bohr uzyskał dostęp pojęciowy i wyobrażeniowy do układu należącego do poziomu mikroskopowego. Utworzył metaforyczny model, który w świetle nowych danych empirycznych mógł zostać
zmodyfikowany. Kilka kolejnych modyfikacji modelu Bohra nie miało istotnego znaczenia dla rozwoju tego programu.14 Ważne przesunięcie problemowe dokonało się za sprawą Arnolda Sommerfelda, który zaproponował
wyjaśnienie zjawiska Zeemana, które polega na rozszczepieniu poziomów
energetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym, dzięki czemu widmo
posiada „strukturę subtelną”. Zjawiska tego nie można było opisać za pomocą wyjściowego modelu Bohra. Modyfikacja Sommerfelda polegała na zmianie metafory wchodzącej w skład pasa ochronnego teorii oraz wykorzystaniu
mechaniki relatywistycznej.
Sommerfeld założył, że elektrony poruszają się po orbitach eliptycznych,
a w jednym z ognisk elipsy znajduje się jądro atomu. Jednakże zastosowanie
metafory układu planetarnego Keplera nie wystarczyło do wyjaśnienia efektu Zeemana. Opisując ruch elektronu po orbicie eliptycznej Sommerfeld
musiał wziąć pod uwagę fakt, że nabiera on dużej prędkości, co prowadzi do
—————————
13 Lakatos zauważa, że gdy Bohr tworzył swój model były już znane dane empiryczne, np. nadfioletowe serie promieniowania Pickeringa-Fowlera, których jego model nie wyjaśniał.
14 Modyfikacje te wiązały się z próbami wyjaśnienia wyników obserwacji Pickeringa i Fowlera.
Opisuje je Lakatos w: ibidem, s. 97–101.
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zmiany jego masy. Dlatego uwzględnił w obliczeniach poprawki relatywistyczne. Należy odnotować, że wykorzystanie metafory Keplera było efektywne również w tym sensie, że dla elektronów obowiązuje również drugie
prawo Keplera (prawo pól), które orzeka o stałości prędkości polowej elektronów. Na jego podstawie można wnioskować, że moment pędu elektronu
poruszającego się po elipsie jest stały. Przejście od orbit kołowych do
eliptycznych, spowodowane zmianą metafory w pasie ochronnym teorii,
prowadzi także do zwiększenia liczby warunków kwantowych o radialną
i azymutalną liczbę kwantową.
Zmiana metafory w pasie ochronnym teorii w decydującym stopniu
wpłynęła na postępowy charakter programu Bohra. Jednakże program ten
stanął przed nową trudnością związaną z odkryciem anomalnego efektu
Zeemana. Zaobserwowanie dubletów w widmach pierwiastków alkalicznych,
doprowadziło do odkrycia, że każdy singlet obserwowany w normalnym zjawisku Zeemana ulega rozszczepieniu na dublet. Wśród prób wyjaśnienia
tego zjawiska była propozycja Samuela Goudsmita i George’a Eugene’a
Uhlenbecka (1925), którzy ponownie odwołali się do metafory układu planetarnego. Założyli, że elektrony, podobnie jak planety, wytwarzają moment
pędu będący wypadkową dwóch składowych – momentu pędu będącego
rezultatem ruchu po orbicie wokół jądra oraz momentu pędu będącego
rezultatem ruchu obrotowego wokół własnej osi. Wielkość odpowiadającą
temu drugiemu momentowi pędu nazwali spinem elektronu i uznali ją za
odpowiedzialne za anomalne zjawisko Zeemana. Jednakże ich propozycja
prowadziła do paradoksalnych konsekwencji, z których autorzy zdawali sobie sprawę. Masa elektronu jest tak mała w porównaniu z masą protonu, że
założenie, że elektron może wytwarzać wewnętrzny moment pędu odpowiedzialny za anomalny efekt Zeemana, jest niezgodne z podstawowymi prawami fizyki, chyba że elektrony poruszałyby się z prędkością większą od
prędkości światła. Można więc przyjąć, że metafora Goudsmita i Uhlenbecka
stanowiła punkt degeneracji programu Bohra. Żadna zmiana pasa ochronnego modelu Bohra-Sommerfelda nie mogła uratować programu starej teorii kwantów przed degeneracją. Anomalny efekt Zeemana wyjaśnił Paul
Dirac na gruncie mechaniki kwantowej.
Zakończenie dziejów programu Bohra nastąpiło wraz z powstaniem nowego programu w badaniach nad zjawiskami mikroświata – mechaniki falowej, zapoczątkowanego przez de Broglie’a, który ostatecznie wyparł program Bohra. Program de Broglie’a był oparty na metaforze fal materii
i umożliwił między innymi wyjaśnienie eksperymentu Davissona-Germera.
Ponieważ oba metaforyczne programy badawcze nie były w stanie wyjaśnić
wszystkich obserwowanych efektów kwantowych, zaproponowano koncepcję
dualizmu korpuskularno-falowego. Można powiedzieć, że wybór odpowiedniego modelu metaforycznego – korpuskularnego lub falowego – zależy od
natury zjawiska fizycznego, które chcemy wyjaśnić. Wprawdzie program
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badawczy Bohra należy już do historii teorii kwantów, jednak odgrywa jeszcze pewną rolę we współczesnej mechanice falowej. Gdy dla wieloelektronowego atomu formułujemy równanie falowe Schrödingera, to budując operator Hamiltona posługujemy się modelem atomu Bohra. Program badawczy
Bohra miał też bardzo duży wpływ na konstrukcję programu badawczego
wiązania chemicznego Gilberta N. Lewisa, który również wykorzystywał
metafory w pasie ochronnym swojego programu.
Przedstawiony w dużym skrócie metaforyczny program badawczy budowy atomu Bohra można zinterpretować w świetle omówionej w ustępie 3
koncepcji empirycznie ugruntowanych metafor Stylesa. Przypomnę, że jego
zdaniem, jeśli metafora spełnia nie tylko funkcję heurystyczną, lecz jest
również ugruntowana empirycznie, to proces metaforyzacji kolejnych modeli przedstawia drugi z zaproponowanych przez niego schematów przedstawiony na stronie 12. W omawianym przypadku punktem inicjującym powstanie programu budowy atomu były, jak już stwierdziłem, zarówno teoretyczne problemy modelu Rutherforda, jak i zaobserwowana przez Johanna
Jakoba Balmera seria promieniowania w widmie gazowego wodoru i sformułowane przez niego prawo fenomenologiczne. Natomiast kolejne zmiany
w tym programie były między innymi wynikiem modyfikacji metafory układu planetarnego, co umożliwiło objęcie coraz większej ilości danych empirycznych przez kolejne modele metaforyczne. Schemat rozwoju tego programu był więc w tym zakresie zgodny ze schematem zaproponowanym
przez Stylesa. Jednakże zakładał on, że proces metaforyzacji kończy się na
matematycznym opisie badanego systemu empirycznego, który uznał za
literalnie zinterpretowany. Zauważmy, że wraz z modyfikacją metaforycznego modelu budowy atomu dokonaną przez Goudsmita i Uhlenbecka program ten zaczął się degenerować i został zastąpiony przez program Luisa de
Broglie’a, zapoczątkowujący mechanikę falową, oraz przez współczesną
mechanikę kwantową. Należy zatem stwierdzić, że ostatni etap rozwoju programu badawczego w ujęciu Stylesa, a więc jednoznaczny opis w języku matematyki układu badanego (atomu), nie był w przypadku programu Bohra
zwieńczeniem procesu metaforyzacji. Degeneracja tego procesu, a zarazem
całego programu, doprowadziła do znalezienia aparatu matematycznego,
w którym opis zjawisk mikroświata dostarczył ścisłych przewidywań i w tym
znaczeniu był ugruntowany empirycznie, a jednocześnie nie napotkał na
problemy teoretycznej natury. Modele matematyczne budowy atomu powstałe w ramach współczesnej mechaniki kwantowej wykorzystywały między innymi rachunek prawdopodobieństwa do opisu zjawisk kwantowych.
Jednakże pytanie, czy język, w którym zbudowane są te modele, jest językiem
literalnie zinterpretowanym, czy też językiem metaforycznym, zależy od odpowiedzi na pytanie, czy język rachunku prawdopodobieństwa można uważać
za język literalnie zinterpretowany, czy też nie. Zagadnienie to wymaga jednakże szczegółowej analizy, która wykracza poza ramy tego artykułu.
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Bez wątpienia metafory odgrywają istotną rolę we wszystkich fazach procesu badawczego, które zostały wyróżnione przez Haack i odnoszą się do
trzech poziomów analizy: a) poznawczego; b) semantycznego wraz z formowaniem się pojęć; c) językowego. Z tymi poziomami związane są odpowiednio trzy podstawowe funkcje metafor w nauce: a) strukturyzowanie
doświadczenia; b) wpływanie na zmianę semantyki; c) dostarczanie nowego
języka (Pulaczewska, 1999, s. 56). W klasycznych rozważaniach nad rolą
metafor w nauce dużo miejsca poświęcono funkcjom b) i c). Jednakże z perspektywy rozważań prowadzonych w tym artykule należy uznać, że podstawowa funkcja metafor w nauce polega na dostarczeniu aparatu pojęciowego,
dzięki któremu możliwe jest ustrukturyzowanie danych doświadczenia, pochodzących z badań nad dziedziną pierwotną metafory. Dziedzina wtórna
metafory dostarcza nowej konceptualizacji doświadczenia, gdyż umożliwia
jego redeskrypcję oraz reklasyfikację, a niekiedy jest jedynym sposobem
ujęcia danych doświadczenia, dzięki czemu możliwy jest dostęp poznawczy
do badanej dziedziny przedmiotowej. W ten sposób metafory stają się konstytutywnym elementem naukowych programów badawczych, a dzięki temu
pełnią funkcję poznawczą.
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ABOUT THE ROLE OF EMPIRICALLY-GROUNDED METAPHORS
IN SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAMMES
ABSTRACT

Along with the formulation by Max Black the interactive theory of metaphor, the
philosophers of science began to analyze the role of metaphors in scientific
cognition. It has been shown that metaphors can play different functions in all
stages of the creation of scientific knowledge. In this paper I focus on the analysis of
the role of metaphors in the account of empirical data and their impact on the
constitution of scientific research programmes. I present views on this issue
formulated by Max Black, Mary Hesse, Richard Boyd, Thomas Kuhn, Daniela BailerJones, and especially by John Styles, who analyzed in detail the role that
empirically-grounded metaphors play in science. In the last paragraph of the paper,
I consider the impact of metaphors on the constitution of the research programme
of Bohr's atomic structure in the context of the Imre Lakatos’s methodology of
scientific research programmes.
Keywords: interactive theory of metaphor, empirically-grounded metaphor,
scientific research programme.
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MODELE W KONCEPCJI NAUKI RONALDA N. GIERE’EGO
STRESZCZENIE

W tekście rekonstruowane jest i analizowane krytycznie Ronalda N. Giere’ego
ujęcie modeli osadzone w jego modelowej koncepcji nauki. Wykazuje się, że
Giere’ego koncepcja nauki ma braki, które powodują, że nie określa ona niektórych
postulowanych w niej właściwości modeli, przede wszystkim ich niejęzykowego,
abstrakcyjnego charakteru, a także czteroargumentowej relacji reprezentacji, która
ma łączyć modele z rzeczywistością.
Słowa kluczowe: reprezentacja, teoria, model, relacja podobieństwa, Ronalda
N. Giere’ego ujęcie modeli.

WPROWADZENIE

Koncepcja nauki Ronalda N. Giere’ego jest bodaj jedną z najbardziej reprezentatywnych dla najnowszego stanu badań nad nauką – stanu, w którym kategorie modelu oraz reprezentacji odgrywają konstytutywną rolę. Ta
koncepcja różni się wyraźnie od wcześniejszych zdaniowych koncepcji nauki,
a także od innych koncepcji semantycznych, między innymi od strukturalistycznych koncepcji teorii Josepha D. Sneeda, Carlosa Ulisesa Moulinesa,
Wolfganga Balzera i Wolfganga Stegmüllera.
Celem dociekań Giere’ego jest sformułowanie konstruktywnej alternatywy dla tradycyjnego stanowiska w kwestii istoty wiedzy naukowej, które
przedstawia następująco: nauka reprezentuje świat w terminach językowych, a to prowadzi do pojmowania reprezentacji jako relacji dwuargumentowej.2 Giere zachowuje reprezentowanie jako naczelną kategorię koncepcji
wiedzy naukowej, ale inaczej ją ujmuje, niż to czyniono w koncepcjach wcześniejszych. Dystansując się od wcześniejszych ujęć nauki, wprowadza szczególną metodę swych filozoficznych badań, mianowicie, za poglądami rozpo—————————
1
2

Adres Autora: mariuszmazure@o2.pl, IFiS PAN ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
R. N. Giere, Scientific Perspectivism, University of Chicago Press, Chicago–London 2006, s. 60.
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wszechnionym za sprawą między innymi Iana Hackinga3, zamiast badać
gotowe wyniki poznania, czyli gotową wiedzę, deklaruje badanie praktyki
naukowej, w tym przede wszystkim praktyki reprezentowania. Ta zmiana
taktyki badawczej prowadzi do zmiany wyników poznania, w tym do zmian
obrazu reprezentowania w porównaniu z poglądami tradycyjnymi.
Porównując koncepcję Giere’ego z wcześniejszymi ujęciami natury
i struktury wiedzy naukowej, ukażę, jak pojmowana jest nauka w najpowszechniejszym, najszerzej propagowanym obecnie trendzie w filozofii nauki,
koncentrującym się wokół pojęcia modeli i reprezentacji, oraz jakie zmiany
dokonały się w niej w porównaniu z wcześniejszą koncepcją, nazywaną semantyczną, a także z koncepcją najbardziej tradycyjną, która ujmowała wiedzę tylko językowo. W analizie tej będę odwoływał się zwłaszcza do najnowszych prac Giere’ego, które po trwających od lat osiemdziesiątych sukcesywnych dopracowaniach, a przy tym i modyfikacjach jego koncepcji, stanowią
najbardziej aktualny i reprezentatywny wyraz obecnych poglądów filozofa.
Niekiedy jednak będę sięgać także do prac starszych.
Giere najszerzej przedstawił swoją koncepcję modeli w monografii
Explaning of Science. A Cognitive Approach, wydanej w 1988 roku. Koncepcję tę podtrzymuje w zasadzie do dzisiaj, przy czym sukcesywnie ją rozwija, wzbogacając obraz nauki oraz analizując dystans dzielący jego koncepcję
nauki od koncepcji wcześniejszych. W swoich późniejszych monografiach
i rozprawach: Science without Laws (1999), Scientific Perspectivism (2006)
i artykułach, m.in.: Using Models to Represent Reality (1999), How Models
Are Used to Represent Reality (2004), Models, Metaphysics and Methodology (2008), zmodyfikował ujmowanie reprezentacji, wprowadził do swojego obrazu nauki między innymi pojęcie podmiotów (uczonych) tworzących
reprezentacje i nadał, przynajmniej w deklaracjach, swojej koncepcji charakter pragmatystyczny, jednak szczególnie rozumiany.
Proponowane przez amerykańskiego filozofa pojęcie modeli i rekonstrukcja ich funkcji w poznaniu jest częścią jego koncepcji wiedzy naukowej,
z centralnym problemem reprezentacji. W tworzeniu teorii nauki Giere wykorzystuje pojęcia obecne w samej nauce, przypisując im deklaratywnie te
znaczenia, które posiadają w realnej nauce, lub znaczenia im bliskie, a tylko
częściowo i nieco wbrew swym deklaratywnym założeniom posiłkuje się
technicznymi pojęciami przejętymi z innej dziedziny wiedzy, jak to się dzieje
na przykład w koncepcjach nauki bazujących na teoriomodelowej semantyce. Ta taktyka dotyczy zwłaszcza pojęcia modelu − znaczenie modelu w kon—————————

3
I. Hacking przedstawił to stanowisko w: Representing and Intervening: Introductory Topics in
the Philosophy of Natural Science, Cambridge University Press, Cambridge 1983. Hacking w tej
pracy kładzie nacisk na rolę interwencji, która uprawomocnia reprezentację rzeczywistości. Krytykując tradycyjną teorię poznania (mówiącą wyłącznie o reprezentacji rzeczywistości, jej odzwierciedlaniu przez ludzki umysł), podkreśla, że ważne jest też aktywne działanie i interweniowanie w przyrodę, będące podstawą poznania oraz kryterium jego prawdziwości, zwłaszcza w odniesieniu do
obiektów nieobserwowalnych, które muszą istnieć, skoro możemy nimi manipulować.
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cepcji Giere’ego jest wyeksplikowaną wersją tego pojęcia modelu, którym
posługują się uczeni. Jednak − jak wykażę dalej − ta deklaracja nie jest konsekwentnie realizowana, gdyż Giere posiłkuje się pojęciem modelu semantycznego w swej definicji modelu reprezentującego rzeczywistość.
MODELE W SYSTEMIE WIEDZY NAUKOWEJ

W rekonstrukcji i analizie poglądów Giere’ego dotyczących modeli należy
uwzględnić całą jego koncepcję poznania naukowego. Model w tej koncepcji
jest uwikłany w koncepcję wiedzy naukowej i prowadzących do niej procesów poznawania. Nie można go rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych
elementów wiedzy naukowej.
W strukturze wiedzy Giere wyróżnia: modele, zasady teoretyczne, warunki szczegółowe, teorie, prawa przyrody oraz relację reprezentacji, czyli relację wiedzy do rzeczywistości niezależnej od procesów poznawczych.
Według Giere’ego modele tylko z pozoru tworzą heterogeniczną klasę.
Wyróżniając modele fizyczne, modele skali, modele analogowe, modele matematyczne i inne, stwierdza, że wszystkie te typy modeli można zawrzeć
w jednej grupie. Wszystkie one są sztucznymi, niejęzykowymi, wytworzonymi przez człowieka obiektami abstrakcyjnymi. Giere nie wyjaśnia jednak
precyzyjnie, czym jest obiekt abstrakcyjny, co można traktować jako poważny brak jego ujęcia modeli. Wszystkie modele są skonstruowane w ten sposób, że ich elementy można identyfikować z rzeczywistymi właściwościami
świata. To właśnie umożliwia, zdaniem Giere’ego, stosowanie modeli do
reprezentowania świata. Modele są zatem – i jest to główna teza Giere’ego –
podstawowymi narzędziami reprezentowania świata.4
Giere stwierdza:
I call my understanding of models representational because it takes models
not primarily as providing a means for interpreting formal systems, but as
tools for representing the world. That is not their only function, but it is,
I think, the central function of models used in empirical science.5

Filozof ten przyjmuje, że modele są tworzonymi przez uczonych obiektami abstrakcyjnymi, które nie należą do świata przyrody, lecz są związane
z nim relacją reprezentowania. Giere postuluje relację reprezentowania
o czterech argumentach: wiedza, przedmiot (byt w przyrodzie), cel badania
—————————
4

R. N. Giere, Scientific Perspectivism, op. cit., s. 62–63.
Idem, Using Models to Represent Reality, w: N. J. Magnani, P. Thagard, N. Nersessian (red.),
Model-based Reasoning in Scientific Discovery, Kluwer/Plenum, New York 1999, s. 44. W nieco
dowolnym tłumaczeniu: „Swoją koncepcję modeli nazywam reprezentacjonistyczną, gdyż nie ujmuję
modeli jedynie jako podstawowych środków zapewniających interpretowanie układów formalnych,
ale traktuję modele jako narzędzia reprezentujące rzeczywistość. Nie jest to ich jedyna funkcja, ale
jest ona, jak sądzę, ich główną funkcją, jaką pełnią one w naukach empirycznych”.
5
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i podmiot poznania. Podmiot (agent)6 jest albo podmiotem indywidualnym,
albo grupą naukową, albo jeszcze szerszą społecznością naukową. Przedmiot
stanowi aspekt realnego świata, czyli – można suponować – przyrody.
W swym ujęciu reprezentowania Giere porzuca zatem dawniejsze, uproszczone poglądy, zawarte w tak zwanych kopiujących teoriach wiedzy, według
których reprezentowanie jest relacją dwuargumentową (wiedza – obiekt).
Giere nie rozstrzyga niektórych pytań istotnych dla jego koncepcji. Z jego
dociekań nie można, w szczególności, wywnioskować, na czym polega własność abstrakcyjności przypisana modelom. Nie wiadomo w związku z tym,
jaki jest status ontyczny modeli. Można jedynie przypuszczać, że skoro modele są tworzone przez uczonych, to sama ich geneza jest subiektywna,
a wytworzone modele przekształcają się następnie w obiekty istniejące samodzielnie, a więc niezależnie od podmiotu (tę supozycję determinuje postulat obiektywności wiedzy naukowej, przyjmowany powszechnie w filozofii
nauki, także przez Giere’ego). Nie wiadomo jednak, czy modele są wytworami myśli istniejącymi w podmiocie, tak jak to głoszą nowożytne koncepcje
epistemologiczne. Nie można jednak tej wątpliwości rozstrzygnąć, ponieważ
Giere nie precyzuje, czym jest podmiot, jaką ma strukturę, czy jest wyłącznie
materialny, czy też jest obdarzony niematerialną subiektywną świadomością. Konsekwencją tego braku jest to, że nie można w pełni rozstrzygnąć,
jaka naturę mają wytwory podmiotu, w tym modele.
Z przykładów podawanych przez Giere’ego wynika, że modelami abstrakcyjnymi są dla niego na przykład: mapy, rzeczy fizyczne, równania matematyczne. Nie rozstrzyga on jednak charakteru i natury wiedzy wyrażanej
w takich modelach, nie analizuje, jak jest ujmowana i uzyskiwana wiedza.
Ponieważ modele są obiektami abstrakcyjnymi, niejęzykowymi (nie do końca wiadomo, jakimi – rozpatrzę tę kwestię poniżej), to nie można twierdzić,
że zawarta jest w nich wiedza, wiedza bowiem standardowo jest wyrażana,
definiowana w zdaniach. Wydaje się, że na podstawie samego przeniesienia
z jednego obiektu fizycznego na drugi obiekt fizyczny trudno jest uznać, czy
uzyskana wiedza o badanym obiekcie modelowanym poprzez badanie jego
fizycznego modelu jest pewna – ze względu na aspektowość, która pomija
niektóre własności oryginału. Ponadto postulowanie aspektowości jest trywialne, ponieważ wszelka wiedza – o ile założyć jej reprezentacyjny charakter – jest aspektowa, i jest to fakt powszechnie przyjmowany. Biorąc pod
uwagę postulat abstrakcyjności modeli, nie można twierdzić, że są to rzeczy
fizyczne, na przykład czarne atramentowe znaki na papierze. Modelami są
raczej treści map, treści wiedzy zapisanej przy wykorzystaniu jakiegoś nośnika (papieru, komputera) albo liczby, czyli obiekty odniesienia modeli
matematycznych. Można przypuszczać, że materialność modeli abstrakcyj—————————

6
Giere stosuje określenie „agent” zamiast „podmiot poznania” („uczony”, „badacz”). Z jego pośrednich konstatacji można twierdzić, że pojęcia te traktuje równoważnie.
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nych nie jest ich istotną cechą, lecz raczej cechą poboczną albo wręcz nieistotną.
Giere nie odpowiada również na pytanie, jak uczeni tworzą i poznają abstrakcyjne modele, ponieważ nie wyjaśnia w ogóle, jakie podmioty (uczeni,
agenci) mają władze poznawcze, jakie są operacje poznawcze, a zwłaszcza,
na czym polega proces tworzenia wiedzy. Nie precyzuje on, czy model jest
tylko wytworem umysłowym (mentalnym), a więc prywatnym, subiektywnym (ulokowanym w umyśle pojedynczego podmiotu), czy też istnieje obiektywnie. Modele jako obiekty abstrakcyjne, niejęzykowe nie zapewniałyby
wiedzy intersubiektywnej komunikowalności. Należy więc przyjąć, że takie
modele muszą być z konieczności przedstawiane w języku. Wiedza naukowa
nie może wyrażać się tylko w stanach mentalnych podmiotów, ponieważ
byłaby wówczas niekomunikowalna (gdyż komunikuje się w języku) i niepubliczna, to jest tylko zamknięta w umysłach indywidualnych podmiotów.
Przedstawienie w języku obiektów abstrakcyjnych jest konieczne, pozwala
bowiem na intersubiektywne komunikowanie wiedzy naukowej. Być może
modele rozumiane jako obiekty abstrakcyjne są pewnymi wytworami zobiektywizowanymi (w przeciwieństwie do subiektywnych wytworów umysłu). Jednak tutaj również pojawia się trudność; nie wiadomo bowiem, jak są
one zobiektywizowane: Są publiczne? Są dostępne każdemu podmiotowi?
Tego Giere również nie wyjaśnia. Główną luką w ujęciu modeli jako wytworów abstrakcyjnych jest brak wyraźnie sformułowanej koncepcji podmiotu
poznania.
Ujęcie modelu jako obiektu pozajęzykowego ma też zalety. Adekwatnie
oddaje głębokie intuicje uczonych, którzy są przeświadczeni, że tworzą wyobrażenia obiektów badanych, jakieś ich obrazy, że przedstawiają ich podobizny, wyobrażenia, obrazy, a nie po prostu generują ciągi zdań rozumianych
jako w jakiś sposób zapisane ciągi symboli. Modele niejęzykowe pozwalają
ująć znacznie wiarygodniej niż modele innych typów problem reprezentacji
rzeczywistości w wiedzy. Trudno bowiem wywieść, że zdania albo ich układy
są podobne do obiektów istniejących w rzeczywistości, a nawet tylko, że mają takie same struktury jak obiekty modelowane. W przypadku modelu pojmowanego jako (nieokreślony) obiekt niejęzykowy łatwiej przyjąć relację
reprezentacji na poziomie intuicyjnym. Tu jednak powraca podstawowy
brak w koncepcji Giere’ego, a mianowicie nie ma rzetelnej, zadowalającej
eksplikacji, czym jest model pojmowany jako obiekt niejęzykowy, abstrakcyjny. Ten brak wyraźnie pokazuje niepełność koncepcji modelowej sformułowanej przez Giere’ego, odległej od tradycyjnych. Nie tylko nie ma ustaleń,
jakim konkretnie obiektem abstrakcyjnym jest model, ale brak również szerszych teoretycznych ram dla takich koncepcji. Jaką w ogólności kategorią są
niejęzykowe twory w nauce? Jaka jest ich relacja do językowej warstwy wiedzy? Jak są poznawane przez podmiot? Do jakiej rzeczywistości należą?
Tych pytań Giere nie stawia i nie rozstrzyga w swojej koncepcji.
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Giere sytuuje modele pomiędzy teoriami wyrażanymi językowo a rzeczywistością. Modele są tworzone przy użyciu zasad teoretycznych (principles),
które są podstawowymi narzędziami w ich konstrukcji.7 Drugim elementem
biorącym udział w tworzeniu modeli są warunki szczegółowe, rozumiane
tak, jak rozumie się je w fizyce.8 Można z tego wnioskować, że w ujęciu Giere’ego modele są bardziej konkretne niż zasady, ponieważ modele są konkretyzowane z zasad poprzez warunki szczegółowe, biorące udział w ich generowaniu. Giere stwierdza następnie: „The attempt to apply models to the
world generates hypotheses about the fit of specific models to particular
things in the world.”9 W związku z tym powołuje szczególny rodzaj modeli −
modele danych10 − które są generowane poprzez zastosowanie technik
danych do prowadzonych obserwacji.11 W tworzeniu modeli na podstawie
zasad uczestniczą operacje dwóch rodzajów − interpretacja oraz identyfikacja.12 Pojęcie interpretacji w ujęciu Giere’ego nie jest jasne; twierdzi on, iż
zasady nie wyznaczają interpretacji, ale w pewien sposób pomagają to czynić. Identyfikacja polega na utożsamianiu poszczególnych obiektów w świecie z elementami modelu.
Modele wyznaczane przez zasady są podwójnie abstrakcyjne. Po pierwsze, są abstrakcyjne, ponieważ nie można ich zrealizować fizycznie, to znaczy
nie są obiektami w przyrodzie. Po drugie, są abstrakcyjne, gdyż nie przedstawiają wszystkich cech modelowanych obiektów, lecz tylko niektóre, nieliczne z nich.13 Łatwo jednak stwierdzić, że tak jak modele odnoszą się do
zasad, tak też abstrakcyjna jest wszelka wiedza. Każdy opis i każdy model
(nie tylko modele zasad teoretycznych) uwzględnia bowiem tylko niektóre
własności rzeczywistych obiektów. Wyrażając rzecz poglądowo, można powiedzieć, że każdy przedmiot przyrody jest bogatszy niż jakakolwiek wiedza
o nim, także wiedza możliwa – ta, bowiem musiałaby być nieskończona, bez
założeń metafizycznych.
—————————

7
Warto wspomnieć, że pod tym względem koncepcja Giere’ego jest podobna do koncepcji Nancy
Cartwright oraz Mary Morgan i Margaret Morrison. Analiza porównawcza tych koncepcji wykraczałaby poza ramy niniejszego artykułu.
8
R. N. Giere, Scientific Perspectivism, op. cit., s. 60, 62.
9
Idem, Explaining Science Explaining Science. A Cognitive Approach, University of Chicago
Press, Chicago 1988, s. 60. Tłumaczenie: „Próba zastosowania modeli do świata przyrody polega na
tworzeniu hipotez, które dopasowują modele do poszczególnych obiektów w świecie”.
10 Modele danych w ujęciu Patricka Suppesa są omawiane miedzy innymi w książce: P. Zeidler,
Models and Metaphors as Research Tools In Science. A Philosophical, Methodological and Semiotic Study of Science, LIT Verlag, Münster−Berlin−Wien−Zürich 2013, s. 85. Giere jednak nie odnosi się do modeli danych występujących w ujęciu Suppesa (chociaż można znaleźć w jego pracy
nieliczne wzmianki, że idea hierarchii modeli pochodzi od Patricka Suppesa). Por. Ronald Giere, An
Agent-based Conception of Models and Scientific Representation, “Synthese” 2010, vol. 172 (2),
s. 270; idem, Scientific Perspectivism, op.cit., s. 68; idem, Using Models to Represent Reality,
op.cit., s. 42.
11
R. N. Giere, Explaining Science Explaining Science, op.cit., s. 60–61.
12
Ibidem, s. 74–76.
13
R. N. Giere, Models, Metaphysics, and Methodology, w: S. Hartmann, C. Hoefer, L. Bovens
(red.), Nancy Cartwright’s Philosophy of Science, Routledge Studies in the Philosophy of Science,
New York−London 2008, s. 125–126.
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Ponadto Giere utożsamia obiekty abstrakcyjne z obiektami teoretycznymi.14 Zwiększa to wieloznaczność. Obiekty teoretyczne można rozumieć
między innymi następująco. Po pierwsze, jeśli oprzeć się na stanowisku
umiarkowanego realizmu pojęciowego, można przez obiekty teoretyczne
rozumieć abstrakty, tak zwane powszechniki (uniwersalia), które istnieją
realnie, choć nie czasoprzestrzennie. Po drugie, mogą to być obiekty nieobserwowalne, które według teorii naukowych istnieją realnie w czasoprzestrzeni jak kwarki czy czarne dziury. W końcu, po trzecie, można przez nie
rozumieć obiekty idealne, takie jak punkty materialne, wahadła proste (matematyczne), które nie istnieją realnie, ale są aproksymacjami (idealizacjami) obiektów realnych, o których twierdzi się w teoriach naukowych, iż istnieją w przyrodzie.
W swojej koncepcji Giere poświęca szczególną uwagę zasadom (do których zalicza: zasady mechaniki Newtona, zasady elektrodynamiki Maxwella,
zasady termodynamiki, zasady w mechanice kwantowej itp.) i ich związkom
z modelami – ten problem jest ważną częścią ogólniejszej kwestii, a mianowicie relacji pomiędzy teorią a modelami.15 Według Giere’ego zasady są
istotnymi elementami struktury wiedzy naukowej i biorą udział w formułowaniu innych elementów wiedzy, między innymi modeli.16
Fakt, iż zasadom odpowiadają wysoce abstrakcyjne modele, pozwala
uznać zasady za prawdziwe w pewnym szczególnym sensie – są one prawdziwe dla obiektów abstrakcyjnych (modeli), a nie dla obiektów w przyrodzie.17 Giere utrzymuje, że ten sposób traktowania zasad jest zbliżony do
pojmowania zasad nauki przez logicznych empirystów. Uznawali oni niekiedy18 zasady, czyli prawa, takie jak na przykład drugie prawo mechaniki
Newtona, za definicje kontekstowe (inaczej w uwikłaniu, warunkowe, implicite) występujących w nich terminów. Giere nie określa, jaki jest status zasad, wypowiadając w tej kwestii jedynie stwierdzenie negatywne, to jest
określając, czym zasady nie są. Jego pozytywne konstatacje mówią, że zasady mają odniesienia poza językiem.19 Można przypuszczać, iż dla Giere’ego
zasady są prawami nauki (bez trudnego do utrzymania podziału na prawa
czysto empiryczne, będące uogólnieniami empirycznymi, i inne, „bardziej”
teoretyczne), lecz szczególnymi – fundamentalnymi i o szerokim zakresie,
które występując w teoriach, pełnią niedookreśloną funkcję nadrzędną wo—————————
14

Idem, Explaining Science, op.cit., s. 79.
Obszerną bibliografię dotyczącą bardzo bogatej dyskusji, jaka się toczyła w tej kwestii, podaje
Daniela Bailer-Jones, Scientific Models in Philosophy of Science, University of Pittsburgh Press,
Pittsburgh 2009, s. 81–105.
16
R. N. Giere, Explaining Science Explaining Science, op.cit., s. 62–91.
17
Ta kwestia była przedmiotem analiz Nancy Cartwright. Zob. M. Mazurek, Modele w koncepcjach nauki Nancy Cartwright, „Edukacja Filozoficzna” 2012, nr 54, s. 187−204.
18 Chodzi tu o dwie kwestie: o syntaktyczną postać zasad (okresy warunkowe) i o prawdziwość
zasad w dziedzinie modeli.
19
R. N. Giere, How Models Are Used to Represent Reality, „Philosophy of Science” 2004, vol. 71,
s. 746.
15
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bec innych praw poszczególnych teorii. Giere utożsamia zasady z prawami
empirycznymi, ale z zastrzeżeniami, tylko informacyjnym: „What I am here
calling principles have often been interpreted by empiricist philosophers as
empirical laws, that is, generalization that are both universal and true”.20
Twierdzi jednak, że zasady są puste, to znaczy, że nie odpowiadają im
żadne obiekty w przyrodzie, lub nawet są one fałszywe. Nie wszystkie prawa
empiryczne są dla niego zasadami, a są nimi, wyodrębnione raczej intuicyjnie (nie ma tu żadnego określonego kryterium podziału), prawa o charakterze fundamentalnym. Giere stwierdza, że zasady są niedookreślone, nie mówią konkretnie o pojęciach w nich występujących, w związku z tym nie wiemy, czy zasada odnosi się do jakiegoś obiektu w świecie. Giere – podobnie
jak Nancy Cartwright21 i Paul Teller22 – odrzuca przekonanie, że zasady były
empirycznymi uogólnieniami23 (prawdziwymi i uniwersalnymi). Dla Giere’ego zasady są podstawowymi narzędziami do konstruowania modeli.
Wprowadza on dla zasad odpowiadające im modele – wysoce abstrakcyjne
obiekty, które nie mają odpowiedników w świecie. Zasady biorą udział
w praktyce reprezentowania w ten sposób, że funkcjonują jako szablony
(templates) dla konstrukcji bardziej szczegółowych modeli.
ZWIĄZEK POMIĘDZY ZASADĄ A MODELEM

Wyznaczając związek pomiędzy zasadą a jej modelem, Giere mówi
o określaniu, a nawet definiowaniu, wyraźnie jednak rozumiejąc związek
pomiędzy zasadą a jej modelem jako relację spełniania w sensie zadanym
w logice teoriomodelowej. Tak więc zasady są spełniane w sensie Tarskiego
w wysoce abstrakcyjnych modelach, nie tylko nieistniejących w przyrodzie,24
ale i niemających w niej aproksymacyjnych odpowiedników, czyli obiektów
korespondujących z nimi. Można przypuszczać, że Giere unika posługiwania
się pojęciami teoriomodelowej logiki, chcąc uniknąć klasyfikowania swej
koncepcji jako semantycznej. Jest to wyraźna zmiana w stosunku do wcześniejszych ujęć, w których utrzymywał, że jego koncepcja jest semantyczna
lub w każdym razie ma elementy semantyczne, mianowicie stwierdzając, że
oscylator harmoniczny (obiekt abstrakcyjny, nie istniejący w przyrodzie)
spełnia w sensie logicznym równania ruchu.25 Relacja pomiędzy modelami a
—————————
20

Idem, Explaining Science, op. cit., s. 61. Polska wersja: „To co nazywam zasadą, było często
przez filozofów empirystycznych interpretowane jako prawo empiryczne, tj. generalizacje, które są
zarówno uniwersalne jak i prawdziwe”.
21 N. Cartwright, The Dappled World. A Study of the Boundaries of Science, Cambridge University
Press, Cambridge 1999; a także: idem, How the Law of Physics Lie, Oxford University Press, Oxford
1983.
22
P. Teller, Twilight of the Perfect Model Model, „Erkenntnis” 2001, t. 55, s. 393–415; idem, How
We Dapple the World, „Philosophy of Science” 2004, 71 (4), s. 425–447.
23
R. N. Giere, Models, Metaphysics, and Methodology, op. cit., s. 125.
24
Idem, How Models Are Used to Represent Reality, op. cit., s. 745.
25 Idem, Explaining Science, op.cit., s. 78.
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równaniami (na przykład prawami ruchu) jest nieistotna z epistemologicznego punktu widzenia. Jest to bowiem prawda nie o przyrodzie, ale o prawda o modelach (obiektach abstrakcyjnych). Równania opisują prawdziwie
model, ponieważ model jest zdefiniowany jako ściśle spełniający równania.
Według Gierego pojęcie modelu (zdefiniowanego w relacji do równań czy
raczej praw nauki) jest użyteczne, ponieważ przesuwa pojęcie modelu na
miejsce nadrzędne (centralne). Lingwistyczne środki (resources) użyte do
charakteryzowania modeli mają drugorzędne znaczenie. Niepotrzebne jest
rekonstruowanie teorii naukowych w jakimś wybranym języku. Sugestia
Giere’ego, aby nazywać wyidealizowane układy rozważane w mechanice
modelami teoretycznymi, jest zgodna ze sposobem, w jaki uczeni używają
terminu „model”, jednak trzeba pamiętać, że modele teoretyczne są eksplikowane nieco inaczej (ale w sposób z tym powiązany) między innymi przez
Petera Achinsteina i Michaela Redheada.26 Termin „model teoretyczny”
Giere odnosi do szczególnej klasy obiektów abstrakcyjnych, które są konstruowane przy użyciu zasad teoretycznych (theoretical principles).27
Modele zasad (czyli inaczej: modele wyznaczone przez zasady albo modele dopasowane do zasad) Giere traktuje jako modele semantyczne.28 Są to
modele, które interpretują zasady równoważnie i w których zasady są spełniane. Według Giere’ego modele zasad są modelami interpretującymi teorię,
a nawet konstytuującymi teorię (ten przeskok od zasad do teorii jest zrozumiały − zasady są głównymi elementami teorii, zbiór zasad jest po prostu
teorią).29 Giere nie podaje jednak związku pomiędzy takimi modelami
(semantycznymi) a rzeczywistością i nie przypisuje im funkcji reprezentującej rzeczywistość. Giere nie utożsamia modelu z jakimkolwiek fragmentem
rzeczywistości. Uważa, że model jest „obrazem” rzeczywistości, obiektem
abstrakcyjnym, idealnym, który pełni funkcję reprezentowania.
Giere’emu prawdopodobnie chodzi o to, że teorie przyrodnicze nie przedstawiają wiernie przedmiotów w przyrodzie, które są ich odniesieniami
przedmiotowymi (to znaczy: są tymi przedmiotami, o których teoria mówi −
na przykład: mechanika Newtona o ciałach poruszających się, termodynamika − o warunkach i zmianach warunków cieplnych ciał). Teorie empiryczne pomijają wiele własności obiektów. Na przykład dynamika pomija
większość własności ciał poza ich masą, prędkością i przyspieszeniem,
—————————
Ibidem s. 79.
R.N. Giere., Explaining Science. A Cognitive Approach, University of Chicago Press, Chicago
1988, s. 79.
28 Modele semantyczne spełniają w sensie A. Tarskiego pewne formuły języka (np. teorię empiryczną w jej warstwie syntaktycznej), a więc, równoważnie, modele to te obiekty, dla których teoria
jest prawdziwa w sensie prawdziwości wypracowanym przez Tarskiego. Wobec tego modele semantyczne są izomorficzne z językiem, który je opisuje. Warunek izomorficzności (doskonałej kalki)
i warunek prawdziwości były wprowadzone w semantyce z myślą o teoriach dedukcyjnych (matematycznych) i ich przedmiotach (obiektach matematycznych). Obiekty matematyczne są takie dokładnie, jak je przedstawia odpowiednia teoria matematyczna.
29 R.N. Giere, Models, Metaphysics, and Methodology, op.cit., s. 126−127.
26
27

266

Mariusz Mazurek

a w przypadku ciał rozciągłych niepunktowych − także poza geometrycznymi
wymiarami.30 Teorie empiryczne te własności, które uwzględniają, przedstawiają niedokładnie. Dlatego pojawia się ogniwo pośrednie − model semantyczny.31
Modeli semantycznych w naukach przyrodniczych, w ich eksplikacji przez
Giere’ego, nie da się utożsamić z przedmiotami w przyrodzie. Model semantyczny nie może być identyczny z rzeczywistością empiryczną (lub przyrodą),
opisywaną przez jakąś teorię empiryczną, skoro ma być izomorficzny (przeważnie właśnie w koncepcjach semantycznych nauk empirycznych zakłada
się izomorfizm) z syntaktyczną warstwą teorii empirycznej. Model taki nie
może więc być identyfikowany z tym układem przedmiotów w rzeczywistości
empirycznej (węziej − w przyrodzie), do której odnosi się pewna teoria lub
fragment języka. W koncepcjach non-statement view błędne jest utożsamienie modeli z rzeczywistością, do której odnosi się empiryczna wiedza naukowa. To, zdaje się, implicite głosi Giere.
Ogólniej, abstrahując od poglądów Giere’ego: jeśli modele semantyczne
mają być izomorficzne z wiedzą empiryczną (czyli, dokładniej, jeśli ma zachodzić relacja spełniania identyfikowana jako izomorfizm pomiędzy nimi a
syntaktyczną warstwą wiedzy), to nie mogą one być przedmiotami w przyrodzie. Mogą być, co najwyżej, obiektami idealnymi, które spełniają teorię lub
inny zbiór zdań języka.
Model semantyczny teorii empirycznej (lub dowolnego innego zbioru
zdań empirycznych) można pomyśleć jako mentalne i idealne wyobrażenie
jakiegoś obiektu (zbioru obiektów, fragmentu rzeczywistości). Czy tak przedefiniowane modele mamy jednak prawo nazywać modelami semantycznymi? Przy tak określonym statusie modelu semantycznego jest zerwany związek pomiędzy wiedzą a tą rzeczywistością, która ma być modelem. Nie wiadomo − bo semantyka nie oferuje do tego środków pojęciowych ani twierdzeń − jaki jest związek pomiędzy modelem (którego status został zmieniony
z obiektu w przyrodzie na obiekt idealny, będący wyobrażeniem tego pierwszego). Dodatkowo, pojawia się trudność dotycząca prawdy; okazuje się bowiem wtedy, że teorie empiryczne nie orzekają prawdziwie o rzeczywistości,
lecz orzekają prawdziwie o naszych wyobrażeniach. Uzyskuje się wtedy
ewidentnie koncepcję idealistyczną. Pomiędzy modelem semantycznym
a rzeczywistością przyrodniczą zachodzi relacja, którą Giere nazywa reprezentowaniem. Modele nie są rzeczywistością przyrodniczą, lecz tylko ją reprezentują − przedstawiają jej niecałkowicie wierne, aspektowe obrazy.
I właśnie tak określonym problemem reprezentacji zajmuje się Giere. Zwo—————————
30

Idem, Explaining Science, op. cit., s. 86.
Pod omawiam tu względem koncepcja Giere’ego jest podobna do koncepcji Cartwright. Zob.:
M. Mazurek, Modele w koncepcjach nauki Nancy Cartwright, op. cit., s. 187−204.
31
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lennicy semantycznego ujęcia teorii przyrodniczych32 badali relację pomiędzy językiem (jego warstwą syntaktyczną) a modelem semantycznym. Przy
czym zakładali (utrzymywali), że model semantyczny można utożsamić ze
zbiorem tych przedmiotów, o których teoria „mówi”, które opisuje.
Model abstrakcyjny w ujęciu Giere’ego jest podobny (a pod względem
relacji łączącej go z językiem – identyczny) do przedefiniowanego wobec
argumentów krytycznych modelu semantycznego. Oba są obiektami idealnymi. Istnieją ponadto znaczące różnice pomiędzy modelem semantycznym
a pojęciem modelu wprowadzonym przez Giere’ego.
Z jednej strony, Giere nie korzysta z aparatu pojęciowego semantyki logicznej ani z jej tez.33 Jego konstrukcja modelu jest osadzona w teoretycznych ramach innych niż wypracowane dla matematycznej (semantycznej)
teorii modeli. Punkt wyjścia Giere’ego jest przede wszystkim naturalistyczny
– pojęcie modelu wypracowuje on na podstawie intuicji uczonych i rekonstrukcji rzeczywistej praktyki badawczej. Dąży zatem do odtworzenia rozumienia modeli zastanego w nauce, powszechnie przyjmowanego przez uczonych w realnej nauce. Z drugiej strony, ujęcie modelu w koncepcji Giere’ego
jest zbliżone do modelu semantycznego. Do podobieństw można zaliczyć
przede wszystkim taką samą relację (spełniania, która ma postać izomorfizmu) pomiędzy modelem a teorią (lub zbiorem praw), rozumianą „czysto”
językowo, czyli na poziomie syntaktycznym. Biorąc to pod uwagę, można
wnosić o pokrewieństwie obu modeli – wyeksplikowanego przez Giere’ego i
tradycyjnego semantycznego – konstrukcji w teoriomodelowej logice. Tak
więc, z jednej strony, model w koncepcji Giere’ego nie jest semantyczny,
gdyż nie jest konstrukcją w obrębie semantyki logicznej. Z drugiej zaś strony, model ten jest podobny do modelu semantycznego (przede wszystkim ze
względu na jego relację do syntaktycznego poziomu języka). Można tu mówić o pokrewieństwie idei należących jednak do wzajemnie różnych opcji
teoretycznych i inaczej usytuowanych w systemach twierdzeń.
Mimo iż głównym problemem dla Giere’ego, rozstrzyganym pozytywnie,
jest pojęcie reprezentowania, deklaruje on, że odrzuca prawdę w sensie korespondencyjnym. Stwierdza bowiem, iż cecha prawdziwości przysługuje
wyłącznie obiektom językowym (te są według niego jedynymi nośnikami
prawdy), a takimi obiektami nie są modele. Jednak w tym dystansowaniu się
od pojęcia prawdy korespondencyjnej tkwi pewne nieporozumienie albo co
najmniej zbytnia ostrożność. Giere bowiem przyjmuje, że modele są wyrażane w równaniach, które modele te spełniają, a zatem, w pewnym szerokim
—————————
32 Przyjmuje się, że aby daną koncepcję można było zakwalifikować do koncepcji teoriomodelowych, istotne jest występowanie w niej pojęcia modelu semantycznego i relacji spełniania
pomiędzy modelem a zbiorem zdań języka (najczęściej teorią na poziomie językowym).
33 W pierwszych pracach klasyfikował swą koncepcję jako semantyczną, ale potem od tej identyfikacji odszedł i nie posługiwał się pojęciami z teoriomodelowej semantyki.
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sensie, modele w jego koncepcji są ściśle związane z poziomem językowym,
które je obiektywistycznie wyrażają.
REPREZENTOWANIE

Odrębną, istotną, bodaj najważniejszą, kwestią jest natura reprezentacji,
czyli w tym wypadku postać relacji wiążąca modele z rzeczywistością. Giere
identyfikuje reprezentowanie z podobieństwem, które jest według niego
podstawową, uniwersalnie obowiązującą relacją między modelem a rzeczywistością. Jednak ta prosta i bezproblemowa − zdawałoby się − identyfikacja
jest uwikłana w tezy poboczne, które komplikują i nieco zaciemniają, a nawet czynią dojrzałe poglądy Giere’ego w kwestii reprezentacji w pewnych
momentach dwuznacznymi. Giere odrzuca izomorfizm, najbardziej rozpowszechnioną identyfikację relacji reprezentowania, przyjmowaną zwłaszcza
w okresie, kiedy zaczynał tworzyć swoją modelową koncepcję wiedzy. Zamiast izomorfizmu wprowadza relację podobieństwa, dodając, że chodzi mu
o podobieństwo pod względem aspektów i stopnia. Tak rozumiane podobieństwo nie replikuje wszystkich własności obiektu i nie czyni tego absolutnie wiernie, lecz tylko do pewnego stopnia. Jest to, można powiedzieć,
podobieństwo częściowe – tylko niektóre aspekty są do siebie podobne
i niedokładne, gdyż podobne są tylko do pewnego stopnia dokładności.
Jednak w tym określeniu podobieństwa tkwią pewne wątpliwości. Giere
zakłada, że model (i obiekt) jest mereologiczną sumą aspektów. Czy jednak
takie wyliczenie aspektów wystarczy? Czy nie jest ważna struktura obiektu,
organizująca aspekty w niepodzielną całość? Gdyby założyć jakąś wersję
strukturalizmu ontologicznego, to „kawałkowanie” obiektu na aspekty i ujmowanie go jako mereologicznej sumy aspektów nie byłoby możliwe. Giere
nie przedstawia żadnych argumentów za swym przeświadczeniem o podobieństwie.
Według Giere’ego, aby model reprezentował jakiś obiekt, musi zachodzić
pomiędzy nimi relacja podobieństwa pod określonymi istotnymi względami
i co do stopnia (similarirty in relevant respects and degrees).34 Giere konstatuje oczywistą cechę relacji podobieństwa – nie jest ona mianowicie
obiektywna:
One cannot, however, define an objective similarity relationship between an
abstract model and any physical objects, one independent of human intent.
But the activity of representing the world as characterized above does not require such an absolutely objective notion of similarity. The way scientists use
a model to represent some real system is by picking out some specific features
of the model which are then claimed to be similar in specified ways to fea-

—————————
34

R.N. Giere, Models, Metaphysics, and Methodology, op. cit., s. 127.
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tures of the real system to some, perhaps fairly loosely indicated, degree of
fit.35

To właśnie obiektywne istnienie szczególnych podobieństw umożliwia
użycie modelu do reprezentowania rzeczywistego układu. Giere utrzymuje,
że twierdzenie o zachodzeniu odpowiednio dokładnego podobieństwa
(zgodności) pomiędzy konkretnym modelem a konkretnym obiektem lub
układem ma charakter hipotezy.36 Stwierdza, że sam ogólny warunek podobieństwa nie jest wystarczającym warunkiem reprezentowania, gdyż dwa
obiekty są do siebie podobne na niepoliczalną liczbę sposobów. Zatem samo
stwierdzenie, że model jest podobny do badanego fragmentu rzeczywistości
nie ma w ogóle wartości poznawczej. Według Giere’ego to uczony wybiera
pewne własności modeli i stwierdza, że są one podobne do własności rzeczywistego obiektu do pewnego stopnia (nie absolutnie). Reprezentowanie
rzeczywistego układu przez model nie wymaga znajomości obiektywnej miary podobieństwa pomiędzy modelem a rzeczywistym układem. Brak tej miary nie dyskwalifikuje modelu.
Warunek stopnia podobieństwa należy rozumieć prawdopodobnie
w ten sposób, że poszczególne własności nie są takie same w modelu i obiekcie modelowanym, lecz są jedynie do siebie zbliżone w pewnym stopniu. Nie
wiedząc, jaki jest stopień zbliżenia jednej własności do drugiej, trudno mówić w sensie intuicyjnym o podobieństwie. Jeśli bowiem miara zbliżenia
poszczególnych własności do siebie jest mała, to obiekt modelowany i model
mogą być z intuicyjnej perspektywy i, co ważniejsze, z perspektywy rzeczywistej nauki zupełnie różne. Wówczas wiedza o obiekcie oferowana w modelu jest bardzo niepewna, nie replikuje adekwatnie badanej rzeczywistości.
Jest zbyt wątpliwa, żeby w nauce można ją było uznać za prawdziwą w przybliżonym sensie. W fizyce często mówi się o „grubych przybliżeniach”, o których wiadomo, że są niedokładne, niedokładnie replikują badane obiekty.
Uczeni uznają wartość zmierzonej wielkości fizycznej, jeśli znają wartość
błędu pomiarowego przy jej wyznaczeniu. Wychwycenie i wyeliminowanie
wszystkich błędów pomiarowych wymagałoby nieograniczonej wiedzy,
a taka wiedza jako absolutna jest nieosiągalna. Jeśli to uwzględnimy, to uzyskiwane wyniki w nauce informują dość adekwatnie (w przybliżonym sensie), jaka jest rzeczywistość, jednak nie są one absolutnie prawdziwe, nie
kopiują idealnie rzeczywistości.
—————————

35
W tłumaczeniu: „Nie można określić obiektywnej relacji podobieństwa pomiędzy abstrakcyjnym
modelem a obiektem fizycznym niezależnie od intencji uczonych […]. Jednak reprezentowanie
świata w modelach nie wymaga obiektywnego pojęcia podobieństwa. Uczeni używają [lepiej konstruują, bo nie pobierają po prostu gotowych modeli z jakichś zasobów, lecz je tworzą – M.M.] modelu do reprezentowania pewnego rzeczywistego układu poprzez wskazanie pewnych szczególnych
własności modelu. I następnie twierdzą, że te własności są podobne w szczególny sposób do własności rzeczywistego układu [obiektu złożonego – M.M.], przy czym sposób dopasowania (fit) modelu
do rzeczywistego układu jest często dosyć luźno określony”. R.N. Giere, Models, Metaphysics, and
Methodology, op. cit., s. 127–128.
36 Ibidem, s. 128.
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Giere, mówiąc o nieokreślonej mierze podobieństwa, idzie dalej – dopuszcza w istocie dowolną, nieokreśloną przez żadne warunki rozbieżność
pomiędzy modelem a obiektem modelowanym, w zasadzie dowolnie dużą.
Jeśli jednak odrzuci się warunek Giere’ego o nieokreśloności miary podobieństwa i będzie dążyć się do wytyczenia miary podobieństwa, to również
pojawiają się trudności. Nie wiadomo bowiem, w jaki sposób określić taką
miarę. Zapewne musi ona być różna w różnych badaniach i tworzonych
w nich modelach. Bez przytaczania konkretnych przykładów wiadomo, że
w niektórych badaniach i niektórych dziedzinach nauki żąda się replikowania rzeczywistości w modelach bardziej dokładnego niż w innych, mniej
zawansowanych, trudniejszych do badania ze względu na specyfikę ich
przedmiotów itd. Pojawia się ponadto kolejna trudność, którą można nazwać metafizyczną. W nauce, tak jak w ogóle we wszelkim poznaniu, nie
możemy ustalić miary podobieństwa, ponieważ do tego trzeba byłoby znać
i modele, i obiekt, niezależnie od modelu i od wiedzy. Wiadomo, że nie znamy
obiektu poza tym, co stwierdzamy o nim w modelu, więc miary podobieństwa
nie da się ustalić. Co więcej, gdyby nawet można byłoby ją ustalić, to nie ma
podstaw do stwierdzenia, że miara jest właściwa, że nasze poznanie jest adekwatne do rzeczywistości. Samej wielkości miary nie można bowiem wyznaczyć w żaden sposób, który zadowoliłby uczonych. Próby ustalenia kryterium
oceny miary podobieństwa prawdopodobnie prowadzą do regresu w nieskończoność.
Giere, rozważając, jaka jest relacja reprezentowania, stwierdza, że to
uczony tworzy reprezentacje rzeczywistości, konstruując odpowiednie modele, a tworzenie to zależy od celów, jakie sobie stawia. Stwierdza, że w badaniu funkcji i relacji reprezentowania nie należy ograniczać się do analizy
języka (syntaksy i semantyki, czyli reguł gramatycznych oraz znaczeń),
w którym uczeni formułują swoje przekonania, lecz powinno się badać praktykę nauki, czyli to, jak uczeni faktycznie działają w nauce, jak prowadzą swe
badania. Wprowadzenie pojęcia celów do ujęcia relacji reprezentowania
Giere nazywa pragmatyczną aktywnością reprezentowania.37
Pojęcie pragmatyczności określające charakter reprezentowania jest tu
użyte w sposób szczególny i ma luźne i powierzchowne związki z ideami
pragmatyzmu. Różnica pomiędzy pragmatyzmem a charakterem koncepcji
nauki Giere’ego jest zasadnicza. Pragmatyzm, wraz ze swą pragmatystyczną
koncepcją prawdy („prawdą jest to, co jest użyteczne” lub „prawdą jest kres
uzasadnionych przewidywań”), odrzuca pojęcie korespondencji do rzeczywistości, czyli inaczej: pojęcie reprezentowania.38 Giere rozumie pojęcie prag—————————
R. N. Giere, How Models Are Used to Represent Reality, op. cit., s. 742–743.
Należy zwrócić uwagę na to, że reprezentowanie i korespondowanie można uznać za pojęcia
równoznaczne, w każdym razie za bardzo do siebie zbliżone, i ich utożsamianie jest posunięciem
zasadnym. Problem reprezentacji w relacji wiedza – rzeczywistość staje się problemem prawdy w jej
klasycznym, korespondencyjnym rozumieniu dotyczącym natury wiedzy (prawdziwości wiedzy).
37

38
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matyczności jako określające charakter działalności sterowanej przyjętymi
celami albo nawet, słabiej, „pragmatyczny” w jego ujęciu to tyle, co odnoszący się do praktyki badawczej w nauce – badanie to oddziaływanie ze środowiskiem współpracujących ze sobą ludzi, a oba jego aspekty, czynna interwencja, czynne manipulowanie otoczeniem oraz współpraca z innymi, są
istotne”.39
Giere twierdzi, że relacja reprezentowania ma więcej argumentów niż
dwa, które są tradycyjnie wprowadzane w realistycznych koncepcjach formułowanych w filozofii nauki (model – rzeczywistość), czyli – ściślej biorąc
– w koncepcjach realizmu bezpośredniego, inaczej niezapośredniczonego.
Dodaje dwa argumenty do tradycyjnie ujętej relacji reprezentowania, a mianowicie podmiot (agent), którym jest uczony dokonujący reprezentowania,
oraz cele przedsięwzięcia naukowego. Uczeni są podmiotami intencjonalnymi, co oznacza, że kierują się określonymi, formułowanymi przez siebie
celami i zadaniami badawczymi. Mogą oni być indywidualnymi uczonymi,
grupami, lub większymi społecznościami uczonych. Giere stwierdza: „uczony
stosuje model do reprezentowania rzeczywistości (fragmentów świata) dla
określonych celów badawczych”.40 Odrzuca zatem dosyć powszechnie akceptowaną tezę, że relacja pomiędzy modelem a tym układem w rzeczywistym
świecie (ang. system, na przykład układ planet, gwiazd, wahadło matematyczne, czyli kulka zawieszona na nieważkiej nici), który model reprezentuje,
jest relacją binarną (dwuargumentową).41
Utrzymując, że w relacji pomiędzy modelem a fragmentem rzeczywistości
reprezentowanym przez model partycypuje podmiot, działając w określonych celach, Giere twierdzi zarazem, że partycypuje on połowicznie: bierze
udział tylko w operacjach tworzenia modelu, lecz nie jest obecny w gotowym
modelu. Świadomi badacze są konieczni do wytyczenia celu oraz następnie
do konstruowania modelu. Inaczej, uczeni reprezentując rzeczywistość
w modelach, wytyczają uprzednio cele poznawcze, cele te determinują konstruowanie modeli. Jednak uczeni nie są obecni w gotowych modelach.
Oznacza to, że Giere nie przyznaje obecności badacza istotnej roli epistemicznej, to jest roli kształtowania treści wyników naukowych. Pojawia się tu
pewna niejasność, ponieważ badacze, wybierając cele poznania, determinują
wstępnie charakter modeli. Posługując się przykładem: inny model Ziemi
tworzy geolog stawiający sobie za cel opisanie ruchów tektonicznych Ziemi
w ostatnich dwóch milionach lat, a inny model biolog, którego celem jest
przedstawienie geografii występowania lasów na kuli ziemskiej.
W relacji reprezentowania nie jest uwzględniona obecność badacza. Jest
natomiast obecny cel, gdyż − jak można sądzić − wybór aspektów przedmiotu, które mają być badane, jest dyktowany właśnie przez założony cel bada—————————
H. Putnam, Pragmatyzm. Pytania otwarte, Aletheia, Warszawa 1999, s. 106.
R. N. Giere, Scientific Perspectivism, op. cit., s. 63.
41 Idem, How Models Are Used to Represent Reality, op. oit., s. 743.
39

40

272

Mariusz Mazurek

nia, choć nie tylko przez niego. Można stwierdzić, że według Giere’ego te
dwa dodatkowe czynniki – uczony, który stosuje modele w celach reprezentowania, oraz cel – ostatecznie nie wpływają na relację reprezentowania i są
niejako wobec niej zewnętrzne. Zmiana obrazu relacji reprezentowania
z binarnej na czteroargumentową jest w pewnym sensie nieistotna – epistemologicznie nieistotna – ponieważ dwa czynniki wprowadzone przez
Giere’ego są nieobecne w gotowej wiedzy, nie odciskają w niej swojego
piętna.
Można domniemywać, że skoro podmioty ustanawiają cele (na przykład
poznanie mechanicznych, termodynamicznych albo elektrycznych zjawisk,
które istnieją w przyrodzie), to wybierają aspekty rzeczywistości, które zamierzają badać. Aspekty determinują wiedzę z tego względu, że wiedza odnosi się tylko do badanego fragmentu rzeczywistości, wiedza jest więc dopasowana do wyróżnionych poprzez cele aspektów rzeczywistości. Reprezentowanie rzeczywistości w modelach nie obejmuje całej rzeczywistości we
wszystkich jej aspektach, lecz jedynie pewne fragmenty, które wybiera podmiot. Odpowiednio do wybranego aspektu tworzy się też zbiory pojęć, które
te aspekty mają uchwycić. Na przykład, jeśli celem jest badanie zjawisk mechanicznych, to ustanawia się jako podstawę ich reprezentowania pojęcia
siły, prędkości, przyspieszenia itp. Można zadać pytanie: na jakiej podstawie
podmiot wybiera aspekty do badań? Przystępując do badań, posiada przecież niewielką wiedzę o zjawiskach – dopiero inicjuje badania. Na jakiej
podstawie podmiot twierdzi, że wybrany przez niego aspekt, ustanowiony
jako cel badań, jest istotny ontycznie, to znaczy: stanowi on w jakieś w miarę
zamknięte uniwersum (czy subuniwersum) ontyczne? Czy nie jest to sztuczny twór podmiotu, który nie ma odpowiednika w rzeczywistości, a ponadto
jest nieistotny ontycznie, a zatem i epistemicznie? Podmiot, wybierając cel
badań, stawia pewne hipotezy metafizyczne odnośnie do struktury rzeczywistości i klas zjawisk, które w rzeczywistości istnieją na tyle odrębnie, że
można je reprezentować jako autonomiczne. Podmiot musi dysponować
jakąś wstępną wiedzą, antycypacjami, żeby postawić cel badań i żeby na
podstawie tego celu określić aspekt rzeczywistości, który zamierza badać.
Wybór celu jest w dosyć pośrednim sensie zależny od podmiotu, od jego
antycypowanej wiedzy. Są to tylko domniemania, ponieważ Giere nie precyzuje dokładnie roli podmiotu w konstytuowaniu treści wiedzy. Nie precyzuje
też pojęcia podmiotu według kanonów obowiązujących w filozofii. Nie odwołuje się również do jakiejkolwiek konstrukcji podmiotu zastanej w filozoficznej tradycji. Nie ustala w końcu, czy podmiot jest abstrakcyjną, „czystą”
świadomością rozumową, a więc, czy jest to podmiot transcendentalny
w rozumieniu Kanta. Czy inaczej, jest to podmiot naturalistyczny, a więc, czy
jest to po prostu realny uczony, niepoddany żadnym filozoficznym przekształceniom bądź skonstruowanym filozoficznie na bazie wiedzy naukowej
o człowieku. Giere nie określa, czy podmiot jest duchowy (niematerialny),
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czy do podmiotu należy też jego ciało, a więc czy ma naturę materialnoduchową. To rozstrzygnięcie jest szczególnie ważne, wręcz konieczne do
ustalenia ontycznego statusu modeli.42 Przyjmuje jedynie, że podmiot może
być indywidualny, jak również zbiorowy.43 Można zatem twierdzić, że wiedzę
uzyskują poszczególni uczeni, jak również mogą ją tworzyć grupy uczonych
(podmioty zbiorowe). Reasumując, Giere wprowadza kategorię podmiotu do
swej koncepcji nauki, lecz samej kategorii podmiotu nie eksplikuje. Powoduje to, że niektórych ważnych kwestii podnoszonych w jego koncepcji nie
można rozstrzygnąć. Pod tym względem jego propozycja jest projektem
otwartym i domaga się dobudowania.
PODOBIEŃSTWO JAKO RELACJA REPREZENTOWANIA
W UJĘCIU RONALDA GIERE’EGO

Giere, postulując, że relacja reprezentacji jest czteroargumentowa, komplikuje jej identyfikację jako relację podobieństwa. Co więcej, stwierdza:
“Note that I am not saying that the model itself represents an aspect of the
world because it is similar to that aspect. There is no such simple representational relationship.”44 Zdawać by się mogło, iż zaprzecza swym własnym
deklaracjom identyfikującym reprezentowanie z podobieństwem. Tę wątpliwość wzmacnia fakt, iż standardowo relacja podobieństwa jest dwuargumentowa (coś jest podobne do czegoś innego), a według Giere’ego reprezentowanie – bez niezbędnych wyjaśnień – jest czteroargumentowe. Stwierdza
on, że obiekt jest podobny do innego obiektu na nieskończoną liczbę sposobów, ale nie wszystko reprezentuje wszystkie inne obiekty.45 Zdawałoby się,
że chodzi o to, iż nie wszystkie podobieństwa są reprezentacjami. Jednak
Giere’emu chodzi nie o wielość aspektów podobieństwa, ale o inny problem.
To nie sam model reprezentuje − twierdzi filozof − ale uczony używający
modelu „ustanawia” reprezentowanie, a więc w reprezentowaniu czynnie
uczestniczy podmiot (uczony), który nadaje pewnym obiektom przez siebie
wytworzonym rolę reprezentacji. Reprezentacja nie jest więc wewnętrzną,
samoistną funkcją obiektu, wiążącą go z innym obiektem (konkretniej, modelem), ale zależy od tego, jak ten obiekt traktuje uczony, który reprezentację tworzy, uprzednio skonstruowawszy model. Drogą „czynienia” reprezentowania jest wybór pewnych specyficznych własności modelu, o których się
twierdzi, że są podobne pod pewnymi względami do desygnowanego przez
model rzeczywistego obiektu. To właśnie specyfikacja takich właściwości
—————————
42 Trudno byłoby wyjaśnić, jak podmiot czysto materialny może tworzyć niematerialne, abstrakcyjne modele.
43 R. N. Giere, How Models Are Used to Represent Reality, op.cit., s. 743.
44 Idem, Scientific Perspectivism, op.cit., s. 63. Tłumaczenie: „Zauważ, nie mówię, że to sam model reprezentuje pewien aspekt przyrody, ponieważ jest do niego podobny. Nie ma takiej prostej
relacji reprezentowania”.
45 Ibidem, s. 63–64.
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podobieństwa umożliwia użycie modelu do reprezentowania rzeczywistego
układu (obiektu złożonego).46 Można zauważyć, że Giere mnoży relację
podobieństwa, mówiąc o złożeniu podobieństw w jedno „piętrowe” podobieństwo. Giere mówi o podobieństwie podobieństwa. Kłopot pojawia się
z powodu pewnej „płynności” relacji podobieństwa i konieczności połączenia
idei reprezentowania z relacją podobieństwa.
Pojęcie podobieństwa, dość jasne i oczywiste na poziomie intuicyjnym,
staje się coraz bardziej zagmatwane, gdy próbuje się podać jego definicję czy
pewne niedefinicyjne (w sensie definicji równościowej), ale dosyć precyzyjne
określenie. Już na poziomie intuicyjnych przeświadczeń podobieństwo przyznawane jest obiektom w sposób niemalże dowolny, prawie niczym nieograniczony — od doskonałych kopii (izomorfizm) do ledwie rysującego się pokrewieństwa. Niekiedy podobieństwo definiuje się jako częściowy izomorfizm.47
Podobieństwo jest ze swej natury relacją częściową – w samym jego określeniu zawiera się warunek mówiący, że podobieństwo pomiędzy dwoma
obiektami polega na identyczności niektórych (ale nie wszystkich) własności
obiektów. Gdyby wszystkie własności dwóch obiektów były takie same, wówczas mielibyśmy do czynienia z identycznością, a nie z podobieństwem.
Można powiedzieć zatem, że aspektowość jest immanentną cechą relacji
podobieństwa, a dodawanie go do specyfikacji podobieństwa nie jest poprawne.
Drugi warunek Giere’ego, a mianowicie warunek stopnia podobie ństwa, jest trudny do przyjęcia z tego względu, że podobieństwo, jak stwierdzono, jest aspektową identycznością. Amerykański filozof natomiast mówi
o podobieństwie co do stopnia. Niepoprawne jest definiowanie podobieństwa przy użyciu pojęcia podobieństwa. Mamy tu do czynienia z błędnym
kołem w definiowaniu: dwa obiekty są podobne, jeśli są podobne pod pewnym (takim a takim) względem. Mniejszą wątpliwość budzi to, że stopień
podobieństwa powoduje, iż relacja jest dodatkowo nieostra (pierwszą nieostrość generuje pojęcie liczby aspektów, które uprawniają do orzekania, że
obiekty są podobne). Dodatkowo pojęcie „pewny” ujmuje immanentną nieokreśloność relacji podobieństwa, która jest wadą inną niż jej nieostrość.
Nie da się wskazać uniwersalnej liczby aspektów takich samych w dwóch
obiektach, które uprawniają do zaliczenia ich do klasy podobnych, jest to
niemożliwe bez wprowadzenia bądź to apriorycznych antycypacji, bądź
konwencji.48
—————————
46

Ibidem, s. 64.
N. da Costa, S. French, Science and Partial Truth: A Unitary Approach to Models and Scientific Reasoning, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 125.
48 M. Czarnocka, Uzupełnienie: O analogii, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2012, vol. 4,
s. 101.
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ZAKOŃCZENIE

Modelowa koncepcja wiedzy Giere’ego jest z pozoru prosta, przekonująca, wiarygodna, zgodna z elementarnymi intuicjami uczonych, co według
wielu filozofów nauki świadczy o jej adekwatności. Jednak po dokładniejszej
analizie tej koncepcji ujawniają się w niej trudności, zwłaszcza – co istotne –
w tych właśnie newralgicznych punktach, w których Giere wykracza poza
ważne elementy tradycyjnych, „kopiujących” koncepcji wiedzy. Okazuje się,
że postulowane przez niego nastawienie naturalistyczne, szczególnie rozumiane, zawodzi, ponieważ wyobrażenia przejmowane z praktyki potocznej
i praktyki nauki (w tym głównie przedstawianie reprezentowania jako podobieństwa, a rozumienie podobieństwa przejmowane z intuicji potocznych)
nie wytrzymują konfrontacji z ciągiem kontrargumentów wysuwanych
w analizach krytycznych. W łańcuchu pytań czy wątpliwości stawianych wobec tej koncepcji załamuje się jej wiarygodność. Piętrzą się ujawniane trudności i luki konstrukcyjne (choćby brak eksplikacji pojęcia podmiotu). Naturalizowanie uważane przez niektórych za antidotum na wyjście filozofii
z kłopotów, które wnosiły do niej hermetyczne, wyrafinowane filozoficzne
konstrukcje, oderwane od wiedzy potocznej, a także od naukowej, okazuje
się również zawodne i generujące poważne trudności. Nietrudno stwierdzić,
że koncepcja Giere’ego cierpi na niedobór filozoficznego wyrafinowania
i przy tym na zbytnie pokładanie wiary w potocznych oczywistościach. Te
właśnie niepoddane filozoficznej analizie, uteoretyzowaniu i dopełnieniu
do koncepcji całościowej są źródłem najistotniejszych słabości koncepcji
Giere’ego.
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ABSTRACT

The paper reconstructs and analyzed critically Ronald N. Giere’s view on scientific models situated within his model conception of science. It is demonstrated that
Giere’s conception of science is too poor: it is not capable of determining certain
properties of models postulated in it. First of all, it does not present clearly their
status of non-linguistic, abstract entities, nor the 4-ary relation of representation.
Keywords: representation, theory, models, relation of similarity, Ronald
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W praktyce badawczej kosmologii współczesnej – tak jak i w innych dziedzinach
nauki – modele teoretyczne stają się autonomicznymi narzędziami badawczymi,
pozwalającymi na planowanie i przeprowadzanie obserwacji astronomicznych i eksperymentów. Na modelach, a nie na teoriach skupia się obecnie uwaga uczonych,
a w konsekwencji coraz szerzej koncentrują one uwagę filozofów nauki. W pracy
wykażemy, że standardowy model kosmologiczny (w skrócie SMK) ciemnej, zimnej
materii ze stałą kosmologiczną (w skrócie LCDM) pełni obecnie kluczową rolę w
kosmologii. Model ten jest uznawany za efektywną teorię Wszechświata. Określimy
jego podstawowe ontologiczne i epistemologiczne własności oraz funkcje, jakie pełni
w praktyce badawczej kosmologii. Rozważamy również, w odniesieniu do modeli
kosmologicznych, główne kwestie stawiane przez filozofów nauki: kwestię statusu
ontologicznego i epistemologicznego tych modeli, semantycznych funkcji standardowego modelu kosmologicznego, relacji SMK do teorii i tym podobne. Weźmiemy
udział w debacie dotyczącej realizmu naukowego, redukcjonizmu w wyjaśnianiu
i kwestii praw przyrody w ramach modelowego podejścia w kosmologii.
Słowa kluczowe: ontologia i epistemologia modelu kosmologicznego, metodologia kosmologii.
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WPROWADZENIE

Modele odgrywały i odgrywają kluczowe role w naukowej praktyce badawczej. Są powszechnie stosowane w nauce – nie tylko w fizyce, ale również w ekonomii, w naukach społecznych, w biologii i ekologii. Ta sytuacja
generuje wielotematyczne dyskusje dotyczące modeli w filozofii nauki.
W problematyce modeli interesują nas kwestie ontologiczne i epistemologiczne. Chcemy odpowiedzieć na pytanie ontologiczne, jakimi obiektami są
modele: reprezentantami obiektów fizycznych, strukturami teoriomnogościowymi, opisami, równaniami czy też wszystkim naraz (gerrymandered
ontologies). Rozważamy też problem epistemologiczny poznawczych funkcji
modeli. Wiedza pochodząca z aplikacji modeli jest użyteczna w planowaniu
eksperymentów i symulacji numerycznych. Alternatywą dla koncepcji learning with models jest pomysł przetworzenia (converting) wiedzy z modelu
na wiedzę dotyczącą docelowego układu. Modele „instruują” nas o naturze
tego, co realne. Toczą się też aktualnie inne debaty, w tym dyskusje o relacji
modeli do praw przyrody oraz o roli modeli w wyjaśnianiu naukowym.
Celem pracy jest konfrontacja niektórych filozoficznych poglądów na temat modeli z modelem standardowym w kosmologii (SMK). Kosmologia
posługiwała się pojęciem modelu od samego jej początku, jednak pojęcie
modelu ewoluowało wraz z ewolucją naszej wiedzy o Wszechświecie. Zatem
bardzo charakterystyczny jest ewolucyjny, temporalny charakter modeli
kosmologicznych. Jedne modele kosmologiczne są zastępowane przez inne
w oparciu o kryteria wyboru modeli, zarówno kluczowe kryteria empiryczne,
jak i również istotne kryteria estetyczne.
SMK usuwa podstawową degenerację w kosmologii, polegającą na sytuacji koegzystencji wielu modeli dopuszczalnych przez dane obserwacyjne.
Jest to w pewnym sensie także model powszechnej zgody czy kompromisu
na rzecz efektywnego wyjaśniania. Wszechświat nie jest przestrzennie jednorodny i izotropowy, ponieważ są w nim wielkoskalowe struktury, ale
w pewnych skalach zasada kosmologiczna (ZK) posiada fizyczne uzasadnienie. Model standardowy posiada swoje ograniczenia i trudności, ale jest
względnie prosty, pozwalając na zasadniczo klarowny sposób wyliczania
obserwabli, planowania nowych eksperymentów i tym podobne.
Podstawowa nieokreśloność w kosmologii polega na tym, że elementem
modelu są nie tylko prawa ewolucji układu, ale również warunki początkowe, które należy zadać, aby wytyczyć konkretną ewolucję. W kosmologii
problem niedookreśloności rozwiązuje się w ten sposób, że rozważa się zbiór
wszystkich ścieżek ewolucyjnych dla wszystkich dopuszczalnych warunków
początkowych, sądząc, że obserwacje zawężą dostatecznie klasę modeli
Wszechświata. Oczywiście dane obserwacyjne nie wyróżniają pojedynczego
modelu, ale ich klasę.
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Kosmologia relatywistyczna od samego początku posługiwała się pojęciem modelu kosmologicznego. Jeśli za narodziny współczesnego kosmologii
uznamy moment, w którym Albert Einstein zaproponował tak zwany model
statyczny Wszechświata oparty na ogólnej teorii względności (OTW),2 to
rozwój kosmologii można potraktować jako zastępowanie jednych modeli
przez inne. Spaja te modele fakt, że są one nadbudowywane nad Einsteinowską teorią grawitacji, w której problem kosmologiczny może być poprawnie
postawiony (a nie mógł być sformułowany w sposób konsystentny, to jest
wolny od paradoksów, na gruncie Newtonowskiej teorii grawitacji).
Wczesne próby konstrukcji modelu kosmologicznego akcentowały rolę
teorii grawitacji. Model kosmologiczny był identyfikowany z tak zwanym
kosmologicznym rozwiązaniem równań pola OTW. Przez rozwiązanie kosmologiczne rozumie się rozwiązanie o określonej symetrii przestrzeni
3
3
posiadające strukturę topologiczną R × M , gdzie M jest przestrzenią maksymalnie symetryczną (jednorodną i izotropową).
Z kosmologicznego punktu widzenia przyjęcie tej zasady zwanej dzisiaj
Einsteinowską zasadą kosmologiczną (Rudnicki 2002, s. 57) oznacza, że
Wszechświat w dostatecznie dużej skali jest jednorodny i izotropowy (znaczy
to, że średnie cechy Wszechświata jak gęstość materii, temperatura i inne są
jednakowe we wszystkich jego obszarach).
Produktowa struktura czasoprzestrzeni traktowana jako rozwiązanie kosmologiczne oznacza, że ewolucja kosmologiczna jest sparametryzowana
przez tak zwany czas kosmologiczny mający sens absolutny. Czas kosmologiczny jest parametrem porządkującym historię Wszechświata odmierzaną
procesami fizycznymi, które w nim zachodzą.
Założenie jednorodności i izotropowości przestrzennej w jednoznaczny
sposób charakteryzuje strukturę geometryczną przestrzeni OTW. Jest to
struktura trójwymiarowej przestrzeni Riemannowskiej określonej z dokładnością do stałej krzywizny. Wobec tego wystarczy zrealizować tę geometrię
jako powierzchnię sfery, pseudosfery lub hiperpłaszczyzny w 3 + 1 wymiarowej przestrzeni euklidesowej.
Czasoprzestrzeń w modelu kosmologicznym podlega globalnej ewolucji,
chociaż struktura topologiczna produktu jest zachowana w jej trakcie.
Z uwagi na założone symetrie przestrzenne ewolucję tej przestrzeni można
opisać jednoznacznie przy pomocy pojedynczej funkcji czasu kosmologicznego a (t ) zwanej czynnikiem skali.
—————————
2 W roku 1917 Einstein opublikował Kosmologische Betrachtungen, pokazując możliwość konsystentnej konstrukcji modelu Wszechświata jako pewnej całości. Niektórzy (Kragh, 1996) nazywają
ten moment narodzinami nowoczesnej kosmologii mający cechy rewolucji naukowej w sensie Thomasa Kuhna.
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Metryka czasoprzestrzeni modelu kosmologicznego przyjmuje postać tak
zwanej metryki Robertsona-Walkera:
(1)

{

}

ds 2 = dt 2 − a 2 (t ) dχ 2 + I k2 ( χ )[dϑ 2 + sin 2 ϑdϕ 2 ]

gdzie (χ , ϑ , ϕ ) są współrzędnymi sferycznymi w układzie współrzędnych,
2
a t jest czasem kosmologicznym, I k ( χ ) = sin( χ ), χ , sinh( χ ) odpowiednio
dla stałej krzywizny k = +1,0,−1 .
Ekspansja przestrzeni oznacza, że metryczna odległość r od obserwatora
do galaktyki o ustalonej współrzędnej χ od obserwatora jest dana przez:

r = χa (t )

(2)

to jest odległość własna (proper distance) zmienia się w czasie proporcjonalnie do czynnika skali ( χ = const) (zobacz rysunek 1).
Współporuszający się układ współrzędnych ( (t , χ ,ϑ ,ϕ ) dla przestrzeni z

k = +1 (jeden z wymiarów przestrzennych pominięto).
Galaktyka w układzie zajmuje ustaloną pozycję określoną przez współrzędne sferyczne. Na rys. a (t ) jest promieniem sfery, który zmienia się z
czasem kosmologicznym t , nie zmieniając pozycji galaktyki A względem
obserwatora O . Na rysunku zaznaczono r – własną odległość (internal

⎛ r ⎞

⎟⎟a(t ) albo
distance) oraz odległość zewnętrzną l = lk ( χ ) a (t ) = I k ⎜⎜
⎝ a(t ) ⎠
⎛ 1 ⎞
⎟⎟ , gdzie I k−1 jest funkcją odwrotną. Oczywiście w przer = a(t ) I k−1 ⎜⎜
⎝ a(t ) ⎠
strzeni płaskiej odległości r i l są równe. Kąt χ jest stałą współrzędną na
powierzchni.
Jednorodność i izotropowość sfery (pseudosfery) lub przestrzeni płaskiej
implikuje, że dla danej galaktyki prędkość jej ucieczki jest proporcjonalna do
odległości. Jeśli rozważymy dowolne dwie galaktyki, to względna odległość
między nimi będzie rosła w tempie:
(3)

vexp =

dr
da r (t ) da
=χ
=
≡ H (t )r (t )
dt
dt a(t ) dt

gdzie H (t ) jest miarą tempa ekspansji przestrzeni zwaną funkcją Hubble’a
relacja (3) została empirycznie wykryta przed Edwina Hubble’a.
Fizycznie ekspansja przestrzeni oznacza kreację przestrzeni. Każdy
współporuszający się sześcian zbudowany w tej przestrzeni będzie posiadał
objętość, która rośnie w czasie. Kreacja przestrzeni jest czysto kosmologicznym zjawiskiem, którego nie możemy testować w laboratorium, ponieważ
w skali cząstek, atomów, gwiazd czy galaktyk przestrzeń nie ekspanduje.
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Liniowa zależność prędkość–odległość jest identyfikowana z obserwacyjnie
odkrytym prawem Hubble'a; ma miejsce wtedy, gdy spełniona jest ZK (Peebles, 1993).

Rys. 1. Rozszerzająca się sfera we współporuszającym się układzie współrzędnych.

Założenie jednorodności i izotropowości przestrzeni dramatycznie redukuje początkowy zbiór 16 równań do dwóch niezależnych dla (0,0) oraz
(1,1) składowe (czasowo-czasową oraz przestrzenno-przestrzenną – składowe równań Einsteina). W wyniku założonych symetrii równania przyjmują
postać równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu na wielkość
czynnika skali
(4)

a& 2 kc 2 8πG
+
= 2 ρ
a2 a2
3c

(5)

2

a&& a& 2 kc 2
8πG
+ 2 + 2 =− 2 p
a a
a
c

gdzie ρ , p są gęstościami energii i ciśnieniem cieczy doskonałej.
Przyjęcie założenia jednorodności i izotropowości powoduje, że tensor
energii-pędu, stojący po prawej stronie równań Einsteinowskich równań
pola, staje się on tensorem energii-pędu dla cieczy doskonałej, to jest
t,
obie funkcje są funkcjami tylko czasu kosmologicznego
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Tνμ = diag( ρ ,− p,− p,− p ) . Od tej pory będziemy przyjmować 8πG = c = 1

(wybór naturalnego układu jednostek).
Z tożsamości Bianchi otrzymujemy tak zwany warunek ciągłości, który
dla modeli z symetrią Robertsona-Walkera (R-W) sprowadza się do:
(6)

ρ&
a&
.
=−
a
ρ+p

Równania (4) i (5) mogą być przepisane do postaci:

ρ

H2 −

(8)

1
a&& = − ( ρ + 3 p)a .
3

3

=−

k
,
a2

(7)
oraz

Z kolei po zdefiniowaniu gęstości krytycznej
bezwymiarowego gęstości Ω m =
zny Ω k =

ρ kryt = 3H 2 oraz parametru

ρ
oraz parametru gęstości dla krzywiρ kryt

−k
, dostaniemy
a2H 2

(9)

Ωm + Ωk = 1 ;

q=−

⎛ 3p ⎞
aa&& 1
= Ω m ⎜⎜1 +
⎟.
2
a&
2 ⎝
ρ ⎟⎠

Układ równań (6)-(7) niedookreśla zagadnienia kosmologicznego, dopóki
nie podamy zależności ciśnienia od gęstości energii ε .
Równanie ciągłości (6) może być zapisane w postaci dE + pdV = 0 ,
gdzie dE = d (εV ) = d ( ρc V ) ; V jest proporcjonalne do a . Taki jego zapis nawiązuje do zasady zachowania energii w laboratoryjnej termodynamice: przyrost energii układu jest równy pracy ciśnienia nad układem.
Edward Harrison (1981, 1993) podkreśla, że w kosmologii ciśnienie nie
wykonuje pracy. Wszechświat należy sobie raczej wyobrażać jako podzielony
na makroskopowe komórki. Każda współporuszająca się komórka o objętości V posiada identyczne wypełnienie materią i nie zachodzi ubytek energii
− pdV od jednej komórki do sąsiedniej, bo wszystkie doznają identycznych
strat. Stąd idea ekspandujących komórek wykonujących pracę na rzecz otoczenia nie może być, zdaniem Harrisona, zaaplikowana do kosmologii.
W kosmologii dobrze postawionym problemem jest pytanie: jaki jest
wzrost albo spadek energii wewnątrz pewnej skończonej objętości w układzie współporuszającym. Nie potrafimy odpowiadać na pytanie, skąd energia dociera i gdzie jest emitowana. Harrison (1981, s. 276) wyraża to
w następujący sposób: ,,The conclusion, whether we like it or not, is obvious: energy in the universe is not conserved.'' Podobny pogląd sformułował
2

3
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Peebles, gdy rozważał stratę energii wewnątrz współporuszającej kuli gazu
fotonowego: ,,The resolution of this apparent paradox is that while energy
conservation is good local concept, ..., there is not a general global energy
conservation in general relativity.'' (Peebles, 1993, s. 139)
Harrison (1981, 1993) zaznacza, że kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni w SMK jest zasadniczo odmienne od dobrze znanego laboratoryjnego
efektu Dopplera i twierdzi, że jest to nowe zjawisko fizyczne ekspansji czasoprzestrzeni pomiędzy ciałami, które są stacjonarne w przestrzeni. Przesunięcie ku czerwieni z oznacza wydłużenia długości fali fotonu docierającego
do obserwatora zgodnie z formułą Lemaitre'a
(10)

(1 + z ) =

λ0 a0
= ,
λ1 a1

gdzie z jest redshiftem kosmologicznym; λ1 i λ0 są długością fali emitowanej i obserwowanej, natomiast a1 , a0 wartościami czynnika skali, które im
odpowiadają.
Równanie (10) uzyskujemy z metryki Robertsona-Walkera (1) dla radialnej geodezyjnej zerowej (trajektorii fotonu w tej czasoprzestrzeni). Z analizy
zachowania geodetyk zerowych możemy wyprowadzić obserwable kosmologiczne i zmierzyć odległości we Wszechświecie oraz tempa jego ekspansji, co
stanowi domenę tak zwanej kosmografii. Największym sukcesem kosmografii jest odkrycie przyspieszonego rozszerzania się Wszechświata w jego obecnej fazie ekspansji. Obserwacje odległych gwiazd supernowych typu SNIa
faworyzują standardowy model kosmologiczny (SMK) ciemnej, zimnej materii ze stałą kosmologiczną (model LCDM).
Model ten jest oparty na teorii ogólniejszej od pierwotnej teorii Einsteina,
bogatszej o obecność dodatkowego członu w równaniach (człon kosmologiczny). Nie chcąc dyskutować tutaj kontekstu odkrycia stałej kosmologicznej poczynimy kilka uwag metodologicznych na temat teorii Einsteina
z członem kosmologicznym i jej konsystencji (Szydłowski, Tambor, 2008).
W tym celu sięgnijmy do poglądów filozoficznych Einsteina, które towarzyszyły mu w konstrukcji równań pola. Einstein jest podawany przez filozofów nauki za przykład uczonego, dla którego racje filozoficzno-estetyczne
były ważne w kontekście odkrycia teorii.
Einstein starał się zbudować swoją teorię opierając się na zasadzie „akcjareakcja”. Procesy fizyczne modelują krzywiznę czasoprzestrzeni, ale i na
odwrót – sama krzywizna czasoprzestrzeni będzie miał wpływ na ich przebieg. A zatem, jeśli zmieni się tensor energii-pędu, to odpowiedzią będzie
zmiana geometrii czasoprzestrzeni opisywana w terminach jej krzywizny.
Inna geometria czasoprzestrzeni przełoży się na inny przebieg procesów
w niej zachodzących.
Zauważmy, że w przypadku Λ tak nie jest; cokolwiek nie działoby się we
Wszechświecie, jakkolwiek zmieniałby się tensor energii-pędu, Λ zawsze
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pozostanie stała. Tak więc, tensor energii pędu nie wpływa na nią, natomiast
ona sama poprzez równania Einsteina ma wpływ na niego.3 Innymi słowy,
pierwotna intuicja fizyczna Einsteina jest łamana i nie dziwi fakt, że sam
twórca OTW wycofywał się z tej koncepcji. Paradoks polega na tym, że obserwacje astronomiczne wyłoniły ten parametr jako nowy istotny parametr
modelu.
Aby uzyskać odpowiednie równania dynamiczne dla modelu LCDM, należy włączyć stałą kosmologiczną do równań (6)–(9). W tym celu wystarczy
wprowadzić postulat istnienia dodatkowego członu materialnego, który nie
oddziałuje z materią i spełnia równanie stanu: pΛ = ρ Λ , ρ Λ = Λ = const .
Dla tego składnika materii możemy zdefiniować bezwymiarowy parametr
gęstości Ω Λ . Ostatecznie uzyskamy

p = 0 + ρ Λ = −Λ ;

ρ = ρ m ,0 a −3 + ρ Λ = ρ m ,0 a −3 + Λ ,

albo

Ω = Ω m ,0 (1 + z )3 + Ω Λ , 0 ,
jeśli podzielimy przez 3H 0 , gdzie p i ρ są efektywnymi ciśnieniem i gęstością energii. Materia (barionowa i ciemna) spełnia równanie stany dla
pyłu: pm = 0 .
2

Materia rozważana w SMK jest nierelatywistyczna i dwuskładnikowa.
Uwzględnia się materię barionową (elektrony, protony, ...) oraz tak zwaną
ciemną materię, która grawituje, ale nie świeci. Jest to oczywiście redukcja
całej materialnej zawartości do zaledwie kilku jej składników, które głównie
kontrybuują w dynamice Wszechświata. Taki redukcjonizm jest pewnym
pragmatycznym wyborem najprostszego modelu opisującego ewolucję globalnej czasoprzestrzeni kosmologicznej. Zakładamy, że we Wszechświecie
obecne jest promieniowanie, neutrina i inne cząstki, ale nie stanowią one
głównego wkładu w kosmicznej ewolucji.
Standardowy model kosmologiczny LCDM z uwagi na postulat jednorodności i izotropowości jest bardzo szczególnym rozwiązaniem kosmologicznym Einsteinowskich równań pola grawitacyjnego. Te same równania dają
rozwiązania dla gwiazd relatywistycznych, czarnych dziur i tym podobnych.
—————————
3 Alternatywą dla opisanej roli stałej kosmologicznej w równaniach pola jest potraktowanie jej jako pewnej stałej sprzężenia między geometrią czasoprzestrzeni (tensor Einsteina), a procesami
fizycznymi (tensor energii-pędu). W tej interpretacji bazuje się na analogii do Einsteinowskiej stałej

stojącej przed tensorem energii-pędu

(κ =

tensor energii-pędu byłby proporcjonalny

8πG
) . Gdyby tak było, to dla pustej czasoprzestrzeni
c4
do tensora Einsteina Ga , b = Λg a , b , a Λ byłaby

współczynnikiem proporcjonalności. Tylko teraz geometria czasoprzestrzeni staje się sprężona z
czasoprzestrzenią i zasada ,,akcja-reakcja” jest łamana.
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Rola teorii w konstrukcji modelu polega na tym, że OTW dostarcza informacji o globalnej czasoprzestrzeni modelu kosmologicznego.4
SMK jest modelem, którego trudności kosmolodzy są w pełni świadomi.
Pośród nich wymienia się problem płaskości, problem horyzontów, monopoli, i inne. Dodatkowo, po wprowadzeniu stałej kosmologicznej, dochodzą
dwie ważne kwestie:
1. Problem szczególnego dostrojenia: Jaki jest mechanizm, który tłuma120
czy różnicę rzędu 10 między Λ interpretowaną jako energia próżni kwantowej, a jej wartością otrzymaną z obserwacji supernowych typu SNIa?
2. Problem koincydencji: Dlaczego wartości parametrów gęstości dla Λ
i materii są porównywalne w obecnej epoce: Ω m , 0 jest w przybliżeniu równe
0,27, Ω Λ , 0 jest w przybliżeniu równe 0,72, albo ciemna energia dominuje
w obecnej epoce (Perivolaropoulos, 2008)?
Wprowadzenie członu kosmologicznego do równań dynamicznych determinujących tempo jego ekspansji jest najprostszym sposobem wyjaśnienia zagadki akcelerującego Wszechświata. Stała kosmologiczna łamie warunek energetyczny: ρ + 3 p ≥ 0 (taką hipotetyczną materię nazywa się ciemną energią), co w konsekwencji (8) sprawia, że Wszechświat przyspiesza:
a&& > 0 . Z obserwacji astronomicznych możemy dzięki analizie statystycznej
dopasować wartość parametru gęstości dla stałej kosmologicznej i porównać
ten model z innymi propozycjami teoretycznymi, które są alternatywne do
modelu LCDM (zamiast członu kosmologicznego rozważa się inną hipotezę
ciemnej energii).
Trudności SMK są traktowane jako jego niedoskonałości, które będzie
można w przyszłości rozwiązać. Idea inflacji Wszechświata jest właśnie tego
typu propozycją. Proponowany model inflacyjny jest „wciśnięty” w scenariusz ewolucyjny Wszechświata dla rozwiązania problemów płaskości, horyzontów czy monopoli. Z kolei dla rozwiązania zagadki przyspieszającego
Wszechświata proponowane są również hipotezy alternatywne dla stałej
kosmologicznej – jak idea kwintesencji.
Nasuwa się tutaj analogia do teorii Ptolemeusza i konstrukcji kolejnych
epicykli dla wyjaśnienia obserwacji. Nie zważając na wspomniane trudności
modelu standardowego, jego pozycja w kosmologii jest umacniana przez
dane obserwacyjne konsystentne z modelem LCDM.
SMK pozwala na uprawianie kosmologii modo physico, to znaczy jako
efektywnej teorii fizycznego Wszechświata, która wyznacza wartości para—————————
4 Rozwiązania kosmologiczne określają geometrię modelu kosmologicznego w terminach metryki
czasoprzestrzeni, która jest informacją lokalną, ponieważ tę samą metrykę można zrealizować
w przestrzeni o różnej globalnej strukturze określonej przez jej topologię. SMK trywializuje problem
topologii w tym sensie, że pomija tę zmienną (wariant topologiczny) przy pełnej świadomości takiego wyboru. Na gruncie SMK rozważa się przestrzenie trójwymiarowe o różnych topologiach
i w oparciu o obserwacje astronomiczne oraz próbuje się te modele testować. Zatem, z punktu widzenia klasycznej OTW, model kosmologiczny nie jest jeden; to raczej klasa równoważnych modeli
kosmologicznych z zadaną metryką o nierównoważnych topologiach.
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metrów; daje możliwość wyprowadzenia obserwabli, by w oparciu o nie testować modele (Szydłowski, Tambor, 2008).
SMK, jak każda teoria efektywna, charakteryzuje się obcięciami energetycznymi, które zakłada; operowaniem parametrami, których wartość zostanie uzyskana w teorii bardziej fundamentalnej, bądź wyznaczana obserwacyjnie. Rola teorii grawitacji Einsteina, która w ocenie wielu uczonych posiada walory estetyczne, jest marginalizowana na rzecz wyliczania wielkości
po to, by konstruować obserwable i planować obserwacje. Parametry (na
przykład parametry gęstości dla obecnej epoki Ωi , 0 wchodzą do obserwabli,
które można estymować z danych obserwacyjnych).
Parametry kosmologiczne można w zasadzie podzielić na trzy grupy:
1. opisujące dynamikę ewolucji Wszechświata, tempo ekspansji określające zawartość materii, energii we Wszechświecie; udziały składników materii Wszechświata wyraża się w jednostkach bezwymiarowych w odniesieniu
do gęstości krytycznej odpowiadającej modelowi płaskiemu;
2. parametry opisujące pierwotne zaburzenia gęstości we Wszechświecie,
charakteryzujące widmo tych zaburzeń;
3. parametry pochodzenia pozakosmologicznego uwzględniające na przykład zmienność w czasie stałych fizycznych, masę neutrin, topologię
Wszechświata i inne.
Oddzielną kategorię stanowią tak zwane parametry zbędne, które zwykle
związane są z niewystarczającą znajomością fizyki zjawisk czy też niedokładności parametrów. Parametry kosmologiczne dzielimy na bazowe, które
wystarczają do budowy modelu kosmologicznego wystarczającego do uzyskania dopasowania modelu do danych obserwacyjnych; oraz dodatkowe –
polepszające (co prawda) dopasowanie modelu do danych, ale sprawiające,
że model jest bardzo skomplikowany.
Podstawowy zestaw parametrów kosmologicznych to (Liddle, 2010):
— parametr Hubble'a – h = 0,72 ± 0,03 ;
2
— parametr gęstości dla materii Ω m h = 0,133 ± 0,006 ;
2
— parametr gęstości dla materii barionowej Ωb h = 0,0227 ± 0,0006 ;
— parametr gęstości dla stałej kosmologicznej Ω Λ = 0,74 ± 0,03 ;
−5

— parametr gęstości dla promieniowania Ω r h = 2,47 × 10 ;
2

+0 , 014

— indeks spektralny zaburzeń gęstości n = 0,963− 0, 015 ;
— stosunek zaburzeń tensorowych do skalarnych r < 0,43 (95% przedział ufności);
— parametr głębokości optycznej dla procesu powtórnej jonizacji
τ = 0,087 ± 0,017 ;
— parametr obciążenia b (bias parameter) opisujący rozbieżność pomiędzy obserwowanym rozkładem materii (to jest rozkładem materii świecącej)
a rozkładem masy.
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Cechą charakterystyczną współczesnej kosmologii jest poprawianie wartości uzyskanych parametrów przez nowe dane obserwacyjne. Pośród nich
kluczową rolę odgrywają obserwacje mikrofalowego promieniowania tła
(CMB), pomiar oscylacji barionowej BAO w widmie rozkładu galaktyk oraz
przeglądy nieba (GdFGS, SDSS, Wiggle Z i wiele innych).
Powyższe wartości parametrów kosmologicznych są uzyskiwane z połączonych obserwacji CMB, BAO, i SNe oraz innych danych astrofizycznych.
Obok testowania staje się możliwe porównywanie modeli kosmologicznych z wykorzystaniem bayesowskich technik selekcji modeli. Wielkością
opisującą prawdopodobieństwo uzyskania danych D w świetle i-tego modelu
jest tak zwana ewidencja P ( D M ) . Ewidencją na korzyść i-tego modelu
względem j-tego uzyskamy wyznaczając tak zwany czynnik Bayesa:

Bij =

P( D M i )
P( D M j )

.

Rozważmy dwa modele:
— model 1 ( CMD ): Ω k = 0 , Ω m = 1 ;
— model 2 ( ΛCMD ): Ω k = 0 , Ω m = 1 − Ω Λ .
oraz trzy kolejne próbki obserwacji SNIa:
— próbka 1 (dane SNIa z 1997): ln B21 = 0,31 ;
— próbka 2 (dane SNIa z 1999): ln B21 = 15,25 ;
— próbka 3 (dane SNIa z 2007, tak zwana próbka Union): ln B21 = 15,48 .
Dla każdej z trzech próbek został obliczony logarytm z czynnika Bayesa.
O ile w przypadku pierwszej próbki mała wartość logarytmu z czynnika Bayesa nie pozwala na wyróżnienie żadnego z modeli, o tyle dwie kolejne próbki
dają już silne ewidencje na korzyść SMK (modelu 2).
Pośród zestawu wartości parametrów kosmologicznych można wybrać
zestaw najważniejszych parametrów, czyli dodanie nowych nie wnosi nic
istotnie nowego w świetle posiadanych danych. Ten zestaw danych może
być wyselekcjonowany przez kryterium informacyjne Akaike (AIC), co można interpretować w kategoriach prostoty (model SMK jest najprostszy
w świetle tego kryterium).
Wśród kosmologów trwa dyskusja na temat zasadności poszerzenia modelu bazowego o dodatkowe parametry. Obecność takich parametrów została uwzględniona w popularnych kodach do obliczeń kosmologicznych takich
jak CMBFAST (Seljak, Zaldarriaga, 1996). Pośród tych parametrów odnajdujemy parametr krzywizny, parametr równania stanu dla ciemnej energii
parametryzowanej redshiftem w(z ) , parametry zmienności stałej struktury
subtelnej i stałej grawitacji, dodatkowe parametry związane z zaburzeniami
i charakterem widma tych zaburzeń. Liddle (2004) przeprowadził analizę
modelu bazowego oraz modeli rozszerzonych o dodatkowe parametry
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w oparciu o dane WMAP i SDSS pokazując, że kryterium informacyjne AIC
(a także BIC – bayesowskie kryterium informacyjne) faworyzują model bazowy bez konieczności jego poszerzania o dodatkowe parametry.
KILKA UWAG O METODOLOGII MODELOWANIA

Jedną z podstawowych, a jednocześnie kontrowersyjnych kwestii, która
pojawia się niemal w każdej pracy poświęconej badaniu modelowania
w nauce, jest problem adekwatnego rekonstruowania rzeczywistej praktyki
badawczej. Filozofowie nauki i metodologowie wyraźnie określają charakter
metodologii jako normatywny. Stephan Hartmann, charakteryzując najważniejsze dwudziestowieczne tradycje metodologiczne, rozróżnia wstępnie dwa
zasadnicze podejścia: skrajnie normatywne jak Popperowski falsyfikacjonizm lub bayesianizm oraz ujęcia znaturalizowane, których korzeni dopatruje
się w pracach Thomasa Kuhna. Pierwsze narażone są często na zarzut nieprzystawania do faktycznej praktyki badawczej, choć bez wątpienia dostarczają standardów pozwalających odróżnić naukę od pseudonauki. Drugie zdają
się być bliżej rzeczywistej praktyki badawczej, natomiast nie dostarczają często niezbędnych kryteriów normatywnych. Potrzeba, zdaniem Hartmanna,
poszukiwać podejść łączących oba nurty. W każdym razie niezwykle użyteczne
dla naszej pracy jest dokonane przez niego rozróżnienie na modelowanie w
nauce i modelowanie w filozofii nauki (Hartmann, 2008).
Chcemy w tym krótkim paragrafie o charakterze metodologicznym podkreślić, że metateoretyczna analiza roli modelu w nauce jest swoistym wyzwaniem dla współczesnej metodologii. Dokonamy bardzo zasadniczego
i ogólnego zarysowania tej problematyki. Na początek warto zaznaczyć trywialny podział na modele obiektów (pozwalają na użyteczną heurystycznie
szeroko pojętą wizualizację5) i modele zachowań układów fizycznych (ich
rola jest ściśle wyjaśniająca). Zasadniczo modele o charakterze dynamicznym (na przykład matematyczne równania ruchu) pozwalają na rozwijanie
metodologii w kategoriach funkcji logicznych. Po pierwsze, pozwala to na
ujęcie modelu w kategoriach syntaktycznych: model posiada podobną strukturę relacyjną do układu, który jest przezeń modelowany/imitowany. Jednak
za pomocą modelu nie przedstawiamy tylko syntaktycznie rozumianych
reguł użycia wyrażeń opisujących badany proces fizyczny; trzeba również
zaproponować pewną interpretację równań, a zatem wskazać reguły semantyczne. Trzeba mieć naturalnie świadomość, że semantyczna funkcja modelu, a raczej zasięg interpretacyjny przez nią określony jest tylko częściowy.
Innymi słowy, budując model możemy dostarczyć kompletu reguł syntaktycznych, natomiast nigdy nie wyczerpiemy zasoby reguł semantycznych.
—————————
5 Modele kosmologiczne uznaje się czasem za fizyczne wyobrażenie rozkładu materii; natomiast
takie sformułowanie dotyczące geometrii jak „Wszechświat skończony, ale bez granic” nie jest dostępne wyobraźni fizycznej, ale jest ujęciem matematycznym.
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Zwróćmy poza tym uwagę na rolę analogii w konstruowaniu i rozumieniu
modeli. Większość fizyków nie traktuje modeli jako opisujących w sposób
dosłowny układy fizyczne, ale jako analogiczne względem układów. Analogię
w fizyce możemy rozumieć dwojako: a) dwie gałęzie nauki są analogiczne,
jeśli układy w nich badane opisuje ten sam formalizm matematyczny, na
przykład teoria ciepła i elektrostatyka; b) analogia zachodzi pomiędzy obiektami fizycznym lub wynikami eksperymentalnymi a ich modelami (czy analogia ta wskazuje na matematyczną naturę przyrody?).
W sensie ścisłym w fizyce nie ma modeli matematycznych. Samo równanie nie jest modelem. Na przykład równanie falowe możemy uznać za model
tylko na mocy tego, że interpretujemy je jako opis propagacji fali w przestrzeni. Rozumienie modelu jako analogii lub twierdzenie o niedosłowności
w odzwierciedleniu przyrody przez model nie jest takie samo, jak twierdzenie głoszące, że modele są idealizacjami układu fizycznego.
Szczególnie ważną funkcją modelu w nauce jest tworzenie pomostu między teorią a eksperymentem. Z pewnością w rekonstrukcjach tego typu relacji czy funkcji nie wystarczają metateoretyczne charakterystyki semantyczne
(Suppe, 1989) czy syntaktyczne (Suppes, 1967). Bardziej obiecujące są ujęcia
autonomicznej roli modeli względem roli teorii, szczególnie w aspekcie genetycznym, na przykład w ujęciu Nancy Cartwright czy Margaret Morrison
(Cartwright, 1997; Cartwright i in., 1996; Morrison, 1998; Morrison, 2006).
Możemy także powiedzieć, że dokonujemy pewnego wyjaśnienia albo eksperymentalnego testowania teorii przy pomocy modelu, natomiast samej teorii
czy wykonanego testu nie nazwiemy modelem.
Modele są prezentowane w postaci zdań odnoszących się rzeczywistości
empirycznej. W filozofii nauki przypisuje się modelom funkcję reprezentowania jako podstawową (Bailer-Jones, 2003). Punktem wyjścia do analiz
relacji reprezentowania są następujące tezy: teorie nie odnoszą się do świata
empirycznego w tym samym sensie jak modele; teorie odnoszą się do obiektów abstrakcyjnych jak „ciała”, „punkty masowe”, natomiast modele odnoszą
się do konkretnych układów fizycznych. Te tezy są zgodne z praktyką nauki.
W szczególności, w kosmologii podstawową kategorią badawczą jest model,
nie teoria; teoria ma możliwość aplikacji (capacity for application); celem
modelu jest natomiast dopasowanie do konkretnej sytuacji empirycznej
i równocześnie pozwalanie na wyznaczenie capacity.
FILOZOFICZNE ASPEKTY POJĘCIA MODELU
KOSMOLOGICZNEGO. PODSUMOWANIE

Studium przypadku SMK pozwala sformułować następujące uwagi, które
mogą być interesujące w dyskusji nad modelami (statusem, rolą), jaka toczy
się na gruncie filozofii nauki:
1. SMK jest modelem względnie niezależnym od teorii w tym sensie, że
teoria była istotna na etapie sformułowania modelu, a następnie model ko-
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smologiczny stał się autonomicznym narzędziem badawczym. Po przyjęciu
zasady kosmologicznej została zredukowana niedookreśloność (underestimation) modelu.
2. Sytuacja poznawcza modelu kosmologicznego uświadamia nam
nietrywialną rolę warunków początkowych w konstrukcji modelu kosmologicznego. Warunki początkowe dla ewolucji mogą być zadane w dowolnej
chwili t = t0 ; na przykład dla dzisiejszej epoki: a (t0 ) = 1 i

da
(t0 ) = H 0 Ω m , 0 (1 + z )3 + Ω Λ , 0
dt

z =0

= H 0 , gdzie H 0 jest obecną wartością

stałej Hubble’a.
3. W koncepcji modelu kosmologicznego występują parametry (parametry gęstości). Oznacza to, że mamy tu do czynienia z rodziną modeli parametryzowanych przez te parametry. W przypadku modelu kosmologicznego
mamy dwuparametrową rodzinę modeli z parametrami (Ω Λ , 0 , H 0 ) , które
wyznacza się z danych obserwacyjnych.
4. Case study modeli kosmologicznych potwierdza pogląd głoszony w filozofii nauki, że modele nie mogą być „wyprodukowane” tylko z danych
(indukcjonizm) bez udziału teorii. Z informacji o obecnej wartości stałej
Hubble’a i wartości stałej kosmologicznej nie potrafimy zbudować modelu
standardowego. Z drugiej strony sama teoria grawitacji nie daje nam algorytmu do konstrukcji modelu. Teoria grawitacji nie jest vending machine –
automatem, do którego „wkładamy” problem i „wyskakuje” model. Konstrukcja modelu staje się raczej sztuką niż mechanicznym zabiegiem. Zasada
kosmologiczna jest właśnie taką ideą, która pozwala nam ze skąpych danych
astronomicznych zbudować model Wszechświata w dużej skali.
5. Modele mogą być zbudowane metodami „z góry na dół” i odwrotnie
„z dołu do góry”. Taki podział nie jest adekwatny w kontekście SMK, ponieważ w konstrukcji modelu są dwa etapy. W pierwszym metodą „z góry na
dół” przy pomocy zasady kosmologicznej budujemy równania ewolucji czasoprzestrzeni modelu kosmologicznego. W drugim etapie, z danych astronomicznych, metodą „z dołu do góry” estymujemy wartość parametrów kosmologicznych.
6. Nową praktyką badawczą rozwijaną w kosmologii jest porównywanie
(selekcja) różnych modeli kosmologicznych w oparciu o Bayesowskie techniki selekcji modeli. Model kosmologiczny można nie tylko testować przez
dane obserwacyjne, ale różne modele można porównywać z punktu widzenia
„siły wyjaśniającej” te dane. Praktyka selekcji modeli pozwala przewidzieć,
który z modeli jest lepszy w świetle danych.
7. Przykład SMK jest ontologicznie koncepcję mieszaną (gerrymandered
ontology). Wynika to z faktu, że SMK posiada status ontologiczny, z jednej
strony, podobny (analogiczny) do statusu, powiedzmy, Bohrowskiego modelu atomu, a z drugiej strony, o SMK myślimy jak o modelu matematycznym
sformułowanym w terminach równań Friedmana.
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8. SMK dostarcza argumentu na rzecz relacji teoria–model, zgodnie
z którą modele wkraczają tam, gdzie teorie są zbyt skomplikowane i wówczas uproszczony model staje się skuteczny w rozwiązaniu sytuacji problemowej. Równania Einsteina (podobnie do kwantowej chromodynamiki) są
zbyt skomplikowane, by je aplikować bezpośrednio. Zasada kosmologiczna
pozwala na redukcję układu nieliniowych równań o pochodnych cząstkowych do równań zwyczajnych drugiego rzędu. Kwantowa chromodynamika,
jakkolwiek jest teorią fundamentalną, nie może być w prosty sposób użyta
do badania struktury jądra atomowego, podobnie jak Einsteinowska teoria
grawitacji.
9. SMK jest modelem opartym na klasycznej teorii grawitacji. Obecnie
prowadzone są próby konstrukcji modelu kwantowej kosmologii. Dopóki nie
dysponujemy kwantową teorią grawitacji, a jedynie różnymi koncepcjami
kwantowej grawitacji (pętlowa teoria grawitacji, koncepcja dynamicznych
kauzalnych triangulacji i inne) modele kosmologiczne adekwatne w epoce
Maxa Plancka są tym, co nazywa się uzupełnieniem teorii. Modele kwantowej kosmologii, chociaż fenomenologiczne (w rozumieniu fenomenologiczności przyjętym przez fizyków), mogą dać nam pewne wskazówki co do konstrukcji samej teorii.
10. W filozofii nauki tradycyjnie to teorie naukowe, a nie modele uważano
za nośniki wiedzy naukowej. Praktyka badawcza kosmologii pokazuje, że
kluczowe w kosmologii są modele. Stąd tradycyjne debaty w filozofii nauki
nad naturą praw przyrody, redukcjonizmem, wyjaśnianiem można osadzać
w pojęciu modelu. W pracy pokazaliśmy, że SMK wyłonił się jako model
lepszy w świetle nowych danych (w szczególności obserwacji odległych supernowych). W kosmologii dyskusja kryteriów akceptacji teorii przyjmuje
formę debaty nad kryteriami wyboru modeli kosmologicznych.
11. Praktyka konstrukcji modeli kosmologicznych faworyzuje antyrealizm. Poszukiwanie modelu prawdziwego nie jest celem, do którego dążą
kosmolodzy, ponieważ modele nie są prawdziwe, tylko lepsze lub gorsze,
mniej lub bardziej użyteczne w praktyce badawczej.
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ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF THE
COSMOLOGICAL MODEL
ABSTRACT

The standard cosmological model plays a crucial role in the research practice of
modern cosmology. We examine ontological and epistemological aspects of this
model, and its roles in the research practice of cosmology. We have found that there
is not one distinguished ontology of the cosmological model. We point out different
ontologies fitting it. The epistemological significance of the notion of cosmological
model is also investigated, and complex epistemological roles of this notion are determined. We suggest that that the model is not an object belonging to one ontology,
but it is a mixture of elements belonging to different ontological categories.
Keywords: ontology and epistemology of cosmological model, methodology of
cosmology.
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WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS
STRESZCZENIE

Rozważania podjęte w tym artykule są rozwinięciem i uzupełnieniem niektórych
wątków obecnych w wydanej przeze mnie wcześniej książce Realność czasu.2 Poszerzam tu zarysowany tam infinitystyczny (wieloświatowy) oraz dynamiczny obraz
bytu realnego. Do głównych rezultatów tego artykułu należą: zarysowany w punkcie
pierwszym model przyczynowości kolistej, podane w punkcie drugim kontrargumenty
wobec krytyki kauzalnej teorii czasu (uchylenie tzw. „argumentu z niedomiaru”) oraz
rozwinięta w punkcie trzecim interpretacja ontologiczna Bolzano-Dedekinda definicji
zbioru nieskończonego. Rezultaty powyższe wspierają koncepcję Wszechświata nieskończonego i dynamicznego, która jest alternatywą dla idei „Wszechświata blokowego”.
Słowa kluczowe: czas, byt realny, przyczynowość kolista, kauzalna teoria
czasu, Bolzano-Dedekinda definicja zbioru skończonego, nieskończoność Wszechświata.

1. ZMIENNOŚĆ ŚWIATA A INNE ŚWIATY

W kosmologii zwykło nazywać się W s z e c h ś w i a t e m ten po części
dostępny naszej obserwacji („Wszechświat obserwowalny”) obszar czasoprzestrzeni, który aktualnie znajduje się – jak zakładamy, zgodnie z „ucieczkową” interpretacją efektu Dopplera – w fazie ekspansji i co do którego
przyjmujemy, że wyewoluował ze stanu osobliwego wskutek Wielkiego Wybuchu. Nie wydaje się to jednak słuszne. Wszechświat to całość materialnego
bytu. I chociaż nie mamy dostępu do zdarzeń spoza „horyzontu obserwacyjnego”, to przecież trudno uznać, że zasięg naszych obserwacji wytycza granicę Wszechświata. Aby to widzieć, wystarczy spytać o początek naszego

1 Adres Autora: lagosz@o2.pl, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3,
51–149 Wrocław.
2 M. Łagosz, Realność czasu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
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świata (naszej metagalaktyki)3 lub – jeśli przyjmiemy, że świat w stanie osobliwym istnieje odwiecznie – o początek obecnego jego ruchu, o ów „zapłon
istnienia”, który nazywamy Wielkim Wybuchem. Jako zdarzenie i zgodnie
z zasadą przyczynowości (k a ż d e z d a r z e n i e m a s w o j ą p r z y c z y n ę )
Wielki Wybuch musiał posiadać swą przyczynę. W kosmologii wieloświatowej zakłada się, że czas nie powstał wraz z Wielkim Wybuchem, gdyż ten
ostatni jest zdarzeniem z naszego świata (z naszej metagalaktyki) i jako taki
jest poprzedzony innymi zdarzeniami kosmicznymi, wśród których znajduje
się jego przyczyna.
Można by jednak zwrócić uwagę, że nie musiała to być wcale przyczyna
zewnętrzna, transcendentna wobec świata w stanie osobliwym, a mianowicie, że mogło dojść do „samozapłonu” i w tym sensie świat w stanie osobliwym byłby causa sui. Pojęcie p r z y c z y n y s a m e g o s i e b i e jest jednak
mocno problematyczne. Zwykle używa się go w kontekście ontoteologicznym (tak o Bogu myślał na przykład Benedykt Spinoza) i nie interpretuje się go w sensie „sprawczo-energetycznym” (o który przecież chodzi
przy Wielkim Wybuchu), to jest takim, że jakiś byt w samym sobie powoduje
określone zdarzenia, które go zmieniają. W kontekście tym causa sui oznacza, że jakiś byt sam w sobie zawiera własne fundamenty ontyczne, jest samoistny, to jest dla swego istnienia nie potrzebuje umocowania w innym
transcendentnym bycie. Za tego rodzaju przyczynę samego siebie filozofowie
uważają zwykle Absolut (Boga) lub materialny Wszechświat jako całość. Ani
jednak Bóg, ani całość materialnego bytu nie są zdarzeniami, a przeto nie
podlegają zasadzie przyczynowości, to jest nie domagają się przyczyny
w sensie „sprawczo-energetycznym”. W związku z tym, że trudno zastosować pojęcie causa sui do fragmentu bytu materialnego, za przyczyny zarówno istnienia jak i modyfikacji naszego świata (naszej metagalaktyki) należy
przyjąć oddziaływania przyczynowe pochodzące z innych światów (innych
metagalaktyk). Trudno byłoby też utrzymywać, że immanentny ruch elementów pewnej całości powoduje jej zmiany. Od razu bowiem narzuca się
pytanie o przyczynę ruchu tychże elementów i jest bardzo wątpliwe, czy da
się w tym wypadku uniknąć „ontologicznego błędnego koła”. Jeśli zaś chcemy tego koła uniknąć, to wyjście poza rozpatrywany układ, w stronę przyczyn transcendentnych wydaje się nieodzowne.
Rozpatrując przyczynowość w skali Wszechświata, stajemy wobec zagadnienia nieskończoności. Możliwe są, co prawda, rozmaite finitystyczne modele uniwersum, jednak uznanie, że W s z e c h ś w i a t n i e p o s i a d a p o c z ą t k u w c z a s i e o r a z n i e j e s t o g r a n i c z o n y p r z e s t r z e n n i e jest,
jak sądzę, stanowiskiem o wiele lepiej uzasadnionym niż jego antyteza. Założenie nieskończoności Wszechświata usuwa poważne aporie ontologiczne,
które można nazwać „dylematami granicznymi”: pytania o początek oraz
3 Jako hipotezę przyjmuję tu wieloświatowy model Wszechświata, zgodnie z którym nasza metagalaktyka jest tylko jednym z nieskończenie wielu tego typu obiektów we Wszechświecie.
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o przestrzenny zasięg wszystkiego (bytu w sensie kolektywnym). Jak powszechnie w filozofii wiadomo, na te pytania nie można udzielić racjonalnej
odpowiedzi, co uświadomił nam dobitnie Wilhelm Gottfried Leibniz, stawiając swe słynne pytanie retoryczne: d l a c z e g o i s t n i e j e r a c z e j c o ś n i ż
n i c ? Pytanie to jest retoryczne, gdyż nie postawiono go po to – jak czasem
mylnie sądzą niektórzy filozofowie – aby na nie odpowiedzieć, lecz po to, aby
uwyraźnić fakt, że istnieje nieprzekraczalna granica racjonalnego myślenia o
bycie: m o ż n a p r ó b o w a ć z r o z u m i e ć g e n e z ę b y t ó w p o s z c z e g ó l n y c h , n i e d a s i ę z r o z u m i e ć g e n e z y b y t u j a k o c a ł o ś c i – nie
należy pytać (chyba że retorycznie) o początek wszystkiego (Wszechświata).
Ze względu na to, że taki absolutny początek naruszałby zarówno zasadę
zachowania: z niczego nie powstaje nic (ex nihilo nihil fit) i coś nie obraca
się w nicość, jak i zasadę niesprzeczności w jej najogólniejszej ontologicznej
postaci: b y t n i e j e s t n i e b y t e m , należy uznać, że byt w sensie kolektywnym (Wszechświat jako totalność wszystkiego, co istnieje, istniało lub istnieć
będzie) nie ma początku czasowego. Wprawdzie w kosmologii kwantowej
(odwołującej się między innymi do zasady nieoznaczoności Heisenberga dla
energii i czasu) dopuszcza się „absolutny początek Wszechświata”, twierdząc, że powstaje on jako fluktuacja kwantowej próżni bez naruszenia zasady zachowania energii. Tyle tylko, że kwantowa próżnia nie jest niebytem,
lecz pewnym stanem materii-energii; jest to stan najniższej energii pola. Tak
czy inaczej obowiązuje „pewnik Parmenidesa”: byt nie ma początku ani końca, nie powstaje i nie ginie. Parafrazując Karola Marksa z Różnicy między
demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody, można powiedzieć, że odwieczny czas sam dostarcza dowodu na to, że nie wszystko musi (może) mieć
jakieś źródło, jakiś początek.4 Inaczej jeszcze: c o ś k o l w i e k m u s i i s t n i e ć
o d w i e c z n i e . Materializm uznaje, że tym czymś jest materia.
Czym jednak, dokładniej rzecz biorąc, jest materia; jaki poziom jej organizacji należało by wyróżnić? Naturalne jest przypuszczenie, że tym, co
w materii odwieczne, jest jakaś cząstka „ściśle elementarna” (atom starożytnych atomistów) – wszystko bowiem co złożone zawiera w sobie „przesłankę” rozpadu.5 Fizycy mówią o cząstkach fundamentalnych, do których należą
leptony i kwarki. Ale nie są to cząstki absolutnie proste, a zatem absolutnie
trwałe i niezmienne. Mimo że poszukiwania coraz bardziej elementarnych
składników materii należy zaliczyć do wielkich sukcesów współczesnej fizyki,
to problemy ontologiczne z niewyczerpalnością materii „w głąb” sprawiają,
że najlepiej nie wyróżniać jakiegoś typu obiektów jako absolutnie prostych
i odwiecznych, lecz uznać, że odwieczny jest sam byt materialny, czyli
4 K. Marks, Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody, przeł., wstęp
I. Krońska, Książka i Wiedza 1966, s. 85. Dokładniej zaś biorąc: nie może tu chodzić o sam czas, lecz
– zgodnie z relacyjną koncepcją czasu – o coś, w czym realizuje się porządek czasowy.
5 Powstaje wprawdzie pytanie, czy złożoność jest tylko warunkiem koniecznym zmiany oraz powstawania i ginięcia, czy także dostatecznym. Trudno tu metafizycznie przesądzać, lecz doświadczenie w obrębie bytu materialnego wyraźnie sugeruje, że także tym drugim: wszystko, co złożone
podlega rozpadowi.
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całkowita suma materii-energii. Oczywiście w każdym przypadku ta materia-energia ma jakąś postać, formę (trudno uznać realne istnienie czegoś na
kształt Arystotelesowskiej materii pierwszej, czyli „zupełnie nieuformowanego” substratu), natomiast sam odwieczny byt można na pewnym poziomie
abstrakcji scharakteryzować najogólniej po Parmenidesowemu jako identyczny z sobą samym: b y t j e s t b y t e m . Z zasady identyczności oraz z dodatkowej przesłanki: w s z y s t k o , c o i s t n i e j e , j e s t b y t e m , wynika, że
n i e b y t u n i e m a . Absurdalność istnienia niebytu w kontekście zasady
identyczności najlepiej widać z transpozycji implikacji: j e ś l i c o ś n i e i s t nieje, to jest identyczne z samym sobą, czyli ze zdania: jeśli
c o ś n i e j e s t z s a m y m s o b ą i d e n t y c z n e , t o i s t n i e j e . Nic bowiem,
co nie jest identyczne z samym sobą, istnieć nie może. I nie przeczy tej konstatacji istnienie zmienności, gdyż zasadę identyczności można „ściągnąć”
do „punktowo” rozumianej chwili.
W zaproponowanym tu nieskończonościowym modelu bytu materialnego
jest pewien problem. Wskazywał na niego między innymi Immanuel Kant,
pytając: jak to jest możliwe, że Wszechświat nie ma początku w czasie, jest
odwieczny, a zarazem zaistniała chwila aktualna? Przecież – rozwijając dalej
dylemat Kanta – aby dojść do „teraz”, Wszechświat musiałby zrealizować
nieskończoną liczbę stanów wcześniejszych, a to wymaga nieskończonego
czasu. Skoro nie zgodzimy się na finitystyczną interpretację bytu, to dylemat
ten można rozwiązać w jeden w zasadzie sposób: zakładając kolistość biegu
Wszechświata. (Odmienne od zaproponowanego tutaj „rozwiązanie” podaje
Bertrand Russell w Naszej wiedzy o świecie zewnętrznym, lecz ono jest
raczej arbitralnym uchyleniem badanego problemu.6) I nie musi być to wcale stoicka apokatastasis, zakładająca wieczne powroty identycznych zdarzeń
i stanów rzeczy. (Numeryczna różność kolejnych cyklów Wszechświata jest
trudna do pogodzenia ze ścisłym rozumieniem identyczności przez Leibniza:
dwa przedmioty są identyczne, jeśli przysługują im te same własności).
W odniesieniu do naszej metagalaktyki można by mówić, na przykład,
o oscylacji od stanu osobliwego i Wielkiego Wybuchu, poprzez fazy ekspansji
i kontrakcji, z powrotem do pewnego stanu końcowego (niekoniecznie o tym
samym charakterze, co wyjściowy stan osobliwy); kontrakcja mogłaby się
kończyć stanem o bardzo wysokiej entropii, podczas gdy stan wyjściowy
mógłby być stanem o entropii stosunkowo niskiej). Ciąg przyczynowy dla
każdego zdarzenia w każdym z nieskończonej liczby światów byłby skończony, a zatem zdarzenie to (na przykład zaistnienie określonego stanu danego
świata w pewnej chwili) zachodziłoby po upływie skończonego czasu. Przy
tym zależność kauzalna między elementami Wszechświata (poszczególnymi
światami) sama musiałaby być rozumiana jako zależność „po kole”; w przeciwnym razie powróciłby paradoks wskazany przez Kanta. W przypadku zaś
6

M. Łagosz, Realność czasu, op. cit., s. 40–45.
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dopuszczenia nieskończonej hierarchii struktur otrzymalibyśmy nieskończenie wiele coraz to większych kołowych cyklów przyczynowo-skutkowych
– „wielkie koła Wszechświata”.
Ideę „przyczynowości kolistej” w interpretacji wieloświatowej można
przedstawić na takim oto prostym modelu: weźmy ułożone w okrąg (o dostatecznie dużej średnicy) kostki domina i przewróćmy jedną z nich. Spowoduje
to, na „zasadzie domina”, upadek kostki następnej, a potem następnej, i tak
dalej. Podczas przewracania się kolejnych kostek ustawiane są z powrotem
te, które się już przewróciły, poczynając od pierwszej. W ten sposób przewrócenie się „ostatniej” kostki spowoduje ponowny upadek kostki „pierwszej”, i tak dalej. Jeśli czynność podnoszenia przewróconych kostek będziemy powtarzać stale i dostatecznie szybko, ruch po kole trwać będzie nieprzerwanie. W modelu tym czynność ludzkiej ręki lub automatu symbolizuje
podtrzymującą ruch kołowy danego świata ingerencję innych światów.7
Ponieważ jednak, jak można przypuszczać, ingerencja ta za każdym razem
będzie miała nieco inny przebieg, kolejne cykle nie będą identyczne w sensie
leibnizjańskim, a jedynie „takie same”.8 Każdy następny „obrót” danego świata będzie się w jakimś stopniu różnił od poprzedzającego. Tak pojęta kolistość
ruchu Wszechświata umożliwia myślenie o poszczególnych światach i ich
gromadach w kategoriach ewolucjonistycznych: byt podlega rozwojowi,
w swym nieskończonym ruchu realizuje niepowtarzalne stany rzeczy. W tym
znaczeniu byt miałby charakter historyczny, a nie metafizyczny.9
Niestety dopuszczenie każdorazowo nieco innej ingerencji z zewnątrz
w cykl danego świata (ponowne ułożenie kostek nie będzie nigdy takie samo,
jak ułożenie wyjściowe, a jedynie bardziej bądź mniej do niego podobne),
a tym samym każdorazowo odmiennego przebiegu tego cyklu, choć unika
ahistoryczności stoickiego „wiecznego powrotu”, sprawia, że podniesiony
powyżej dylemat Kantowski powraca. Jeśli każdy cykl ewolucji danego świata powodowany jest przez inną przyczynę, a przeto różni się od poprzedniego, oraz jeśli wszystko „toczy się” odwiecznie, to dany cykl ruchu jakiegoś
świata musiał być poprzedzony nieskończoną liczbą cykli wcześniejszych
oraz wywołujących te cykle przyczyn. Kant znów miałby prawo zapytać, jak
to możliwe. No cóż, można powiedzieć chyba tylko tyle: czasem rozważania
7 Przy czym nawet – jak można przypuścić w koncepcji wieloświatowej (a co wcale nie jest konieczne) – jeśli wartości stałych fizycznych, a tym samym prawidłowości rządzące innymi światami ,
są odmienne od tych rządzących naszą metagalaktyką, to są to wciąż prawidłowości natury, które
mogą pozostawać ( i najpewniej pozostają) w związku z prawidłowościami naszego świata. Analogicznie do tego, jak rządzące się odmiennym typem prawidłowości różne płaszczyzny naszego świata
mogą wzajemnie oddziaływać i – na zasadzie emergencji – tworzyć nowe jakości. I tak na przykład w
ujęciu Włodzimierza Sedlaka materia organiczna (życie, świadomość) jest płaszczyzną przenikania
się prawidłowości chemicznych, elektromagnetycznych i kwantowych (W. Sedlak, Homo electronics,
PIW, Warszawa 1980).
8Nie można też wykluczyć takiego wpływu innych światów na ewolucję danego świata, który będzie skutkował radykalną jego zmianą, a nawet, w skrajnych przypadkach, jego unicestwieniem.
O ile bowiem wszechświat jako całość nie powstaje i nie ginie, to poszczególne światy zapewne tak.
9 W sensie, w jakim termin „metafizyczny” rozumie na przykład materializm dialektyczny.
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filozoficzne schodzą na poziom tak fundamentalny, że nie za bardzo jest się
już na czym oprzeć i pojawiają się rozmaite „zapętlenia”, „błędne koła”,
regresy w nieskończoność… Jest wątpliwe, czy w filozofii można zawsze tych
„nieprzyjemności” uniknąć10 – co nie znaczy, że nie należy starać się ich
unikać dopóty, dopóki można.
2. NIEZMIENNIK ONTYCZNY I KAUZALNE TEORIE CZASU

Dotąd zarysowaliśmy obraz bytu, który w swej abstrakcyjnej identyczności jest zmienny, ewoluujący, procesualny.11 Tam jednak, gdzie jest zmienność musi też być jakaś tożsamość, jakiś inwariant. Jan Łukasiewicz w Analizie i konstrukcji pojęcia przyczyny zwraca uwagę, że pojęcie zmiany obejmuje sobą trzy momenty: różnica stanów, następstwo czasowe oraz tożsamość właśnie. Poszukajmy zatem w bycie czegoś więcej niż abstrakcyjna
identyczność bytu z samym sobą, o której była mowa powyżej. Heraklit
z Efezu uznał, że zmianami rzeczywistości rządzi niezmienny logos, czyli
podstawowa prawidłowość bytu. Zgodnie z tym można przyjąć, że fundamentalna struktura bytu jest czymś stałym, nie podlegającym zmianie. T a ką inwariantną strukturą jest następstwo czasowe zdarzeń
i j e g o n i e o d w r a c a l n y p o r z ą d e k . Jeśli przyjmiemy infinitystyczny
(nieskończonościowy), wieloświatowy model Wszechświata oraz uznamy
jego wewnętrzną dynamikę, to można dalej pytać, czym jest jeden uniwersalny czas kosmiczny. Najogólniej mówiąc: jest on wspólnym „pulsem” nieskończonego bytu, rytmem rytmów, zmianą zmian, formą poruszającej się
całości.
Poza tak rozumianym i trudnym w zasadzie do zdefiniowania czasem
uniwersalnym przyjmuję istnienie czasów w takim sensie, że każdy ze światów (lub dowolny system światów) posiada swój własny rytm zmienności
i długość trwania. Przy tym dla każdego (dowolnie wielkiego) skończonego
10 Przypomnijmy na marginesie, że w wywodzącej się z myślenia mistycznego metafizyce dialektycznej „koło” nie jest – w przeciwieństwie do tradycji logicznej, która nazywa je „błędnym” – anomalią myślenia, lecz jak najbardziej podstawowym stanem bytu, a tym samym cechą prawdziwego
(spekulatywnego) myślenia o nim. Na przykła,d dla Jakoba Böhme’go oraz dla – pozostającego pod
wpływem jego myślenia – Georga Wilhelma Friedricha Hegla koło jest właściwym modelem poznania Boga (Absolutu) oraz Ducha (Ś. F. Nowicki, Przedmowa, w: J. Böhme, Sześć punktów teozoficznych, przeł.. i przedmowa Ś. F. Nowicki, PWN, Warszawa 2013, s. LVIII). „[…]duch-wola […] sam
jest podstawą swojej podstawy, a wszystko razem jest kołem, które logicy nazywają błędnym,
a Böhme – magicznym albo cudownym” (J. Böhme, Sześć punktów teozoficznych, op. cit., s. 25).
11 Zaznaczmy jednak, że ontologia procesualizmu, a tym samym – ewentyzmu (procesy jako sekwencje zdarzeń) nie może być przeciwstawiana ontologii substancji. Istnienie manifestuje się w
zmienności (ruchu), a zmienność realizuje się w substancji. Mimo pewnego wsparcia ze strony
współczesnej fizyki (mam tu na przykład na uwadze rozwój „metody energetycznej” (termodynamicznej) w fizyce drugiej połowy XIX w. czy relatywistyczne traktowanie czasoprzestrzeni jako
rozmaitości zdarzeń) ani procesualizm (ewentyzm), ani energetyzm ontologiczny nie dają adekwatnego obrazu rzeczywistości. Są to stanowiska jednostronne, eksponujące jeden tylko aspekt wieloaspektowego bytu, którego – jak można powiedzieć w zgodzie z Arystotelesem – podstawową kategorią pozostaje substancja, czyli jednostkowy, konkretny obiekt, będący podmiotem własności
i nośnikiem ruchu oraz oddziaływań.
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wycinka Wszechświata (skończonego zbioru światów) da się, jak sądzę,
wyznaczyć nadrzędny czas. Przekonanie to opieram na tym, iż nie istnieją
obiekty izolowane we Wszechświecie i każde dwa pozostają ze sobą, jeśli nie
w relacji oddziaływania wzajemnego (bezpośredniego lub pośredniego), to
przynajmniej w relacji uwarunkowania przechodniego, co gwarantuje ontyczną jedność uniwersum. Uniwersalność czasu polega właśnie na tym, że
chociaż trudno mówić o czasie uniwersalnym w stosunku do całości nieskończonego bytu (Wszechświata), to dla każdego jego fragmentu taki czas
nadrzędny istnieje. „Namnożenie” czasów w takim sensie, że każdy fragment
Wszechświata posiada własny „rytm” zmienności, nie narusza postulatu
O c k h a m o w s k i e j b r z y t w y . W tym wypadku nie wprowadzamy bowiem
mnogości czasów, jakościowo różnych, o rozmaitych własnościach strukturalnych, a zwracamy jedynie uwagę na ilościowe różnice w zmienności poszczególnych elementów i poziomów strukturalnych materialnego świata.
Twierdzimy zatem, że kategoria czasu jest fundamentalna (charakteryzuje
wszystkie poziomy rzeczywistości) i ontycznie jednorodna. Ruch materii –
choć rozmaicie manifestuje się na różnych poziomach jej organizacji – ma
taką samą strukturę, którą określają takie podstawowe własności czasu jak:
jednowymiarowość, ciągłość, nierozgałęzioność, oraz anizotropowość
(posiadanie „strzałki”, niesymetryczność).
Niektórzy filozofowie i kosmologowie próbują jednak znaleźć coś pierwotniejszego niż czas rozumiany jak wyżej. Sądzą, że znany nam porządek
czasowy wyłonił się z jakiegoś – jeśli nie całkiem aczasowego – to czasowego
„inaczej” stanu materii. Chociaż przypuszczenie, że na pewnych poziomach
materii (na przykład w tak zwanym stanie osobliwym świata) może istnieć
jakaś inna struktura zmienności niż czasowość, która charakteryzuje świat
po upływie „ery Plancka”, nie jest samo w sobie absurdalne, to opisy takich
quasi-czasowych stanów bywają mocno problematyczne. I tak na przykład
Michał Heller uważa, że w stanie osobliwym świata panował „reżim nieprzemienny” (opisywalny adekwatnie przez geometrię nieprzemienną),
z którego dopiero w drodze Wielkiego Wybuchu wyłoniła się czasoprzestrzeń. W reżimie nieprzemiennym wszystko ma charakter globalny, jest
zsynchronizowane i nic się nie zmienia. Dziwi wszakże to, jak „narodziny”
świata w drodze Wielkiego Wybuchu, będące przecież pewnym procesem,
mogą mieć sens aczasowy. Sam Heller widział tu chyba problem, gdyż
wprowadził pojęcie dynamiki bezczasowej!
Przyjmujemy dalej, że zasadniczą własnością homogenicznego czasu jest
anizotropowość. Czas jest asymetryczny, ma wyróżniony i nieodwracalny
kierunek – „strzałkę”. Nie ma czasów o biegu odwróconym. W s z y s t k o
i d z i e n a p r z ó d . Istnienie zaś procesów odwracalnych takich jak: sprężanie i rozprężanie gazu, ekspansja i kontrakcja matagalaktyki i tym podobne
w żaden sposób nie uchyla strzałki (anizotropowości) czasu. Po pierwsze
dlatego, że są to zawsze procesy cząstkowe, nie obejmujące całości bytu; po
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drugie, są to procesy odwracalne tylko w przybliżeniu (można na przykład
zastanawiać się, czy kontrakcja świata będzie prowadziła z powrotem do
stanu osobliwego o względnie niskiej wartości entropii, czy też do stanu
o entropii bardzo wysokiej); po trzecie wreszcie, odwracalność zakłada przyczynowość – odwrócenie jako zdarzenie jest skutkiem jakiejś przyczyny
i przyczyna ta zawsze poprzedzać będzie swój skutek. „Moment zwrotny”
każdego procesu odwracalnego zawsze poprzedza to, co po nim następuje.
Mimo przytoczonych wyżej argumentów za nieodwracalnością czasu wiele tak zwanych „symetrycznych” koncepcji czasu uznaje tezę o jego odwracalności. Często odwołują się one przy tym do natury praw fizyki, które
w znakomitej swej większości są t-inwariantne, to jest „nieczułe” na zmianę
znaku zmiennej czasowej: tak samo dobrze „działają” dla t, jak i dla –t. Taka
nomologiczna symetria nie przesądza jednak wcale o odwracalności realnych procesów. Prawa naukowe to idealizacje, które upraszczają obraz wyjaśnianego przez nie świata: w szczególności abstrahują właśnie od nieodwracalności „biegu świata”. Jednak już klasyczna wersja drugiej zasady termodynamiki (a przy pewnej interpretacji także jej wersja statystyczna) eksponuje nieodwracalność „procesu światowego”. Antyczna sentencja wyraża to
tak: ignis mutat res (ogień zmienia rzeczy). Uzasadnienie „strzałki” czasu
znajdujemy też, co było już sygnalizowane powyżej, na głębszym ontologicznie poziomie, a mianowicie w konstytutywnych cechach związku przyczynowo-skutkowego. Mam tu na uwadze te kauzalne teorie czasu, które zakładają
asymetryczność relacji przyczynowej i stąd wywodzą istnienie „strzałki” czasu. Przyczynowość jest esencjalnie asymetryczna (przyczyna powoduje swój
skutek, nigdy odwrotnie), a zatem asymetryczny jest ufundowany na niej
czas. Nawiasem mówiąc, nie wszystkie kauzalne teorie czasu mogą być podstawą uzasadnienia nieodwracalności zmienności materialnego uniwersum.
Na przykład, Henryk Mehlberg stworzył kauzalną teorię czasu, opierającą się
na, moim zdaniem błędnym, założeniu symetryczności relacji przyczynowej.12 Chociaż „asymetryczne” kauzalne teorie czasu wydają się być najbardziej adekwatnymi ontologiami czasu, wysuwa się przeciw nim różne
argumenty. Jednym z bodaj najpoważniejszych jest tak zwany „argument
z niedomiaru”: czasowość nie może być sprowadzana do przyczynowości,
gdyż relacji następstwa czasowego jest więcej niż związków przyczynowych
(nie każda relacja czasowego następstwa jest związkiem przyczynowoskutkowym). Argument ten można jednak uchylić na kilka sposobów. Po
pierwsze, chociaż nie każdy poprzednik jest przyczyną następnika, to każdy
poprzednik należy do szeroko pojętych w a r u n k ó w d z i a ł a n i a p r z y c z y n y n a s t ę p n i k a . Na przykład: dzień nie jest przyczyną nocy, ale określona pozycja danej półkuli Ziemi względem Słońca w określonym czasie
12 H. Mehlberg, Time, Causality and the Quantum Theory. Studies in the Philosophy of Science,
Vol. I, II, R. S. Cohen (red.), Wstęp: A. Grünbaum, Dordrecht–Boston–London 1980.
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(dzień) warunkuje to, że obrót Ziemi wokół własnej osi spowoduje nastanie
nocy na tejże półkuli. Jeśli zatem zdarzenie A poprzedza zdarzenie B, to A
jest przyczyną B lub w jakiś sposób (choćby pośredni) warunkuje działanie
przyczyny zdarzenia B. Po drugie, co jest związane z pierwszym, można przyjąć, że między każdymi dwoma zdarzeniami następującymi po sobie występuje „uwarunkowanie przechodnie”, to jest istnieje taki ciąg zdarzeń, że
pierwszy jego człon jest skutkiem branego pod uwagę poprzednika, a ostatni
– przyczyną odpowiedniego następnika. Na przykład: chociaż nie jestem
spłodzony przez mego pradziadka, to jest takim mój dziadek, który spłodził
mego ojca. Koncepcję tę wzmacnia też założenie „jednego źródła”: dany ciąg
następujących po sobie zdarzeń wypływa z tego samego źródła. Można tu
myśleć na przykład o ewolucji naszego świata ze stanu osobliwego lub o ewolucji świata organicznego z pierwotnej protokomórki. Problem polega tu
jednak na tym, że z jednego źródła mogą wypływać różne niezależne od siebie linie rozwojowe („łańcuchy kauzalne”). W wypadku wszakże, gdy trudno
znaleźć zdarzenia pośredniczące między tymi liniami, to, co późniejsze,
można by określić po prostu jako dalszy skutek „praprzyczyny”. Po trzecie,
jeśli zdarzenie A jest bezwzględnie wcześniejsze od zdarzenia B (A należy do
obszaru absolutnej przeszłości w stożku świetlnym zbudowanym dla zdarzenia B), to zdarzenie A należy do obszaru możliwych przyczyn zdarzenia B.
Zgodnie ze szczególną teorią względności są to zdarzenia, które łączy interwał czasoprzestrzenny typu czasowego. Ze względu na ograniczoną prędkość
rozchodzenia się oddziaływań (prędkość światła w próżni) zdarzenie
względnie wcześniejsze (to jest wcześniejsze w pewnym układzie współrzędnych) od danego zdarzenia nie może być przyczyną tego ostatniego. Mówimy
wtedy, że oba zdarzenia łączy interwał czasoprzestrzenny typu przestrzennego i że należą one do „obszaru względnej teraźniejszości”.
Gdy pozbawimy związek przyczynowy jego „składowej czasowej” (następstwo przyczyny i skutku), to Wszechświat automatycznie straci historię, stając się tworem „blokowym”. We „Wszechświecie blokowym” nie ma zmienności, a tym samym czasu rozumianego jako struktura (porządek) zmienności. „Wszechświat blokowy” jest rozmaitością punktów czasoprzestrzennych
(zdarzeń) istniejących jednocześnie en bloc. Taka jednak aczasowa interpretacja bytu kłóci się z podstawowym doświadczeniem zmienności, jakie posiadamy nie tylko w odniesieniu do transcendencji, ale przede wszystkim do
nas samych. Czasowość egzystencji jest pierwotna daną fenomenologiczną,
a idea „Wszechświata blokowego” wprowadza radykalny dualizm między
aczasową transcendencją i z istoty swej czasową immanencją: z jednej strony, jak twierdzą zwolennicy „Wszechświata blokowego”, spostrzegamy aczasową rzeczywistość jako czasową, z drugiej, samo nasze spostrzeganie jest
procesem w czasie. Trudno zgodzić się na taki rozłam ontyczny: żywy strumień świadomości przepływający w skostniałym w bezruchu, „zamrożonym”
Wszechświecie.
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3. TAK ZWANE PRZEDMIOTY ACZASOWE

Modelowi dynamicznego i czasowego Wszechświata przeciwstawia się
czasem jakąś postać aczasowości, na przykład omawianą już wyżej koncepcję
„Wszechświata blokowego”. Z punktu widzenia ontologii materialistycznej
nie wiadomo wszakże, jaki realny moment kryje w sobie pojęcie aczasowości, gdyż z m i e n n o ś ć , b ę d ą c a s u b s t r a t e m c z a s u (Arystoteles), j e s t
a t r y b u t e m m a t e r i i . Odrzucając koncepcję „Wszechświata blokowego”
jako wewnętrznie sprzeczną oraz wprowadzającą zasadniczą niewspółmierność między nieczasowym bytem fizycznym a czasową świadomością, można
próbować dopatrywać się aczasowości w sferze niefizycznej, na przykład
w naturze Boga. Przyjmowana w rozmaitych systemach ontoteologicznych
aczasowość Boga, który – będąc poza czasem – stwarza Wszechświat wraz
z czasem, ma jednak charakter czysto negatywny (apofatyczny) i nic w zasadzie nie wyjaśnia. Próbując w tym kontekście wyeksplikować pojęcie aczasowości, można powołać się na własności, które nie mają zastosowania
wobec obiektów określonego typu, jak na przykład barwy wobec liczb czy
parzystość lub podzielność wobec indywiduów fizycznych.13 Aczasowość nie
„przystawałaby” do Boga w ten sam sposób, w jaki czerwoność nie ma zastosowania wobec liczby. Wciąż jednak „wyjaśnienie” takie miałoby charakter
arbitralnej i negatywnej deklaracji, iż Bogu nie przysługuje podstawowy
atrybut materii, jakim jest zmienność.
Za lepszą egzemplifikację przedmiotów aczasowych uznać należy obiekty
matematyczne i logiczne: zbiory, liczby, funkcje, prawdy logiczne (zasady
i tautologie). Tyle tylko że obiekty tego typu nie są realne. Nazywa się je
„przedmiotami” w szerszym niż realistyczny sensie, a mianowicie w sensie
wyłuszczonym przez Alexiusa Meinonga, który utrzymywał, że s ą p r z e d m i o t y , k t ó r e n i e i s t n i e j ą . Co się zaś tyczy przedmiotów matematyki to
są one: wytworami umysłu, a zarazem w swej totalności wykraczają poza
możliwość ujęcia myślowego (są liczby większe od tysiąca, o których nikt
nigdy nie pomyśli; są też nieskończone konsekwencje pewnych zdań w sensie logicznym, a więc takie, których nikt nigdy nie wyciągnie) oraz są aczasowe (wobec zależności opisanej przez prawo Pitagorasa, a także wobec samego tego prawa trudno stawiać pytania: od kiedy? do kiedy? w jakim czasie?) Tyle tylko, że przedmioty matematyczne są nierzeczywiste, a zatem
aczasowość to co najwyżej własność pewnych idealizacyjnych tworów naszego umysłu. Przedmioty aczasowe pozostają poza obszarem bytu i wzięte same w sobie są swego rodzaju ontologiczną fikcją; nie znaczy to jednak, że nie
znajdujemy w przypisywanych im cechach odniesień do przedmiotów realnych. Matematyczność przyrody nie wynika z tego, że oto jakieś dwie autonomiczne dziedziny bytu realnego: matematyczna i fizyczna, jakimś cudem
13 Zgodnie z poglądem Gottloba Fregego głoszącym, że podanie liczby (a przecież parzystość czy
podzielność przypisuje się liczbie) jest wypowiedzią o pojęciu, a nie o empirycznym indywiduum.
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są względem siebie podobne (homomorficzne czy może nawet mocniej –
izomorficzne). P r z y r o d a j e s t m a t e m a t y c z n a d l a t e g o , ż e s a m a
m a t e m a t y k a j e s t p r z y r o d n i c z a . Znaczy to, że jej podstawowe pojęcia
(geometryczne, arytmetyczne, trygonometryczne i tym podobne) są idealizacjami powstałymi w drodze abstrakcji dokonanej przez myśl na materiale
empirycznym, będącym bezpośrednim odzwierciedleniem materialnego
świata. Epistemologicznie jednak biorąc, byty matematyczne (podkreślam:
byty, a nie pojęcia) nie są niczym, tak samo jak nie są niczym na przykład
bohaterowie literaccy. Cechuje je jednak wtórny sposób istnienia w stosunku
do bytów realnych, którymi w tym wypadku są język oraz związane z nim
intencjonalne akty prowadzące do ukonstytuowania się odpowiednich
pojęć.14
4. NIESKOŃCZONOŚĆ

Przyjmując nieskończonościowy model Wszechświata, należałoby bliżej
przyjrzeć się samej kategorii nieskończoności. Pojęcie nieskończoności, choć
zdefiniowane matematycznie (w swych rozmaitych, nieskończonych zresztą
wymiarach – nieskończona hierarchia zbiorów pozaskończonych powstaje
poprzez iterowanie operacji tworzenia zbioru potęgowego zastosowaną do
zbioru wszystkich liczb naturalnych, którego moc wyraża najmniejsza z pozaskończonych liczb) dla przyrodoznawców pozostaje niepojęte. Tam, gdzie
w równaniach fizycznych jakaś wielkość (na przykład masa, gęstość czy
energia) dąży do nieskończoności, w zasadzie urywa się możliwość naukowego wyjaśniania. Fizycy nie wiedzą dokładnie, co to znaczy, choć czasem
zdarza im się mówić o tym, że jakaś wielkość w pewnych „warunkach brzegowych” osiąga wartość nieskończoną. Dla fizyków nieskończona wielkość
jakiegoś parametru (na przykład nieskończona energia w polu otaczającym
punktowy ładunek, nieskończona masa elektronu punktowego w skwantowanej teorii elektrodynamiki Maxwella) stanowi kłopot, gdyż najbardziej
interesują ich obserwowalne zjawiska fizyczne. Pojęcie nieskończoności ma
zaś charakter par excellence nieobserwacyjny – „brzegowy”.
Można jednak podać ontologiczną interpretację matematycznego pojęcia
nieskończoności, opartą na Bolzano-Dedekinda definicji zbioru nieskończonego. Ta ostatnia mówi, że z b i ó r n i e s k o ń c z o n y t o t a k i z b i ó r , k t ó ry jest równoliczny z pewnym swoim podzbiorem właściw y m . Odpowiednio do tego określenia można wziąć na przykład pewną
wielkość fizyczną, która nie przysługuje wszystkim obiektom materialnym
(fizycznym), na przykład masę spoczynkową (zbiór obiektów posiadających
tę ostatnią stanowi podzbiór właściwy wszystkich obiektów materialnych
Wszechświata), i stwierdzić, że zbiór obiektów, które tę cechę mają jest rów14 Przedstawiony tu punkt widzenia jest oczywiście jednym z poglądów na status ontologiczny
przedmiotów matematyki, jaki spotykamy w filozofii matematyki.
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noliczny ze zbiorem wszystkich obiektów Wszechświata. Podobnie można by
to zrobić, gdyby przyjąć, że zbiór wszystkich układów (cząstek) materii jest
podzbiorem właściwym wszystkich przedmiotów realnych, i założyć równoliczność tych zbiorów. Przy tym u podstaw takiej interpretacji wcale nie musiałoby leżeć założenie idealistyczne: ta część przedmiotów realnych, która
nie jest materią, ma naturę idealną.15 Wystarczy tu bowiem stanąć na stanowisku materializmu nieredukcyjnego, zgodnie z którym nie wszystkie
aspekty i przejawy bytu można zredukować do materii. Niektóre zjawiska nie
są materią, chociaż są materialne, to jest egzystencjalnie zależne od odpowiednio zbudowanych układów cząstek materii (będące „pochodną” ruchu
materii i w ruchu tym znajdujące swoje bytowe umocowanie). Dobrymi
przykładami nieredukowalnych przedmiotów materialnych są przedmioty
z obszaru świadomości i kultury, na przykład, indywidualne świadomości,
uniwersytety, sposoby produkcji, systemy polityczno-prawne i inne.
Zaproponowana tu ontologiczna interpretacja matematycznego określenia nieskończoności wprowadza kategorię nieskończoności aktualnej, którą
z epistemologicznego punktu widzenia można uznać za efekt uogólnienia
pojęcia nieskończoności potencjalnej. Inaczej mówiąc, dostęp do nieskończoności aktualnej mamy poprzez nieskończoność potencjalną, oznaczającą
możliwości nieograniczonego rozwijania kolejnych wyrazów jakiegoś ciągu
czy szeregu. Skrótowo można powiedzieć, że pojęcie nieskończoności aktualnej jest efektem domknięcia operacji myślowej „itd.” przez operację
„wszystkie”: możliwość nieograniczonego rozwijania kolejnych wyrazów
jakiegoś ciągu stwarza okazję, by mówić o w s z y s t k i c h w y r a z a c h
u t w o r z o n y c h w o k r e ś l o n y s p o s ó b , nawet tych, do których nikt nigdy nie dojdzie (na przykład, wspominane już liczby większe od tysiąca,
o których nikt nigdy nie pomyśli). Nie pomyśli o żadnej konkretnej liczbie
z nich, ale na mocy uogólnienia może pomyśleć o nich wszystkich jako
o aktualnie istniejącej nieskończonej mnogości.
To, co powiedziałem wyżej, nie oznacza bynajmniej, że nieskończoność
aktualna jest tylko efektem deklaratywnego uogólnienia na dowolnie odległe
wyrazy jakiegoś ciągu pewnej operacji umysłowej i że w rzeczywistości nic jej
odpowiadać nie może. Wręcz przeciwnie, wprowadzając te dwa rozważane
już przez Arystotelesa pojęcia nieskończoności należy zauważyć, że choć
w porządku poznawczym do nieskończoności aktualnej dochodzimy poprzez
nieskończoność potencjalną, to w porządku „onto-logicznym”, kategoria
nieskończoności aktualnej jest pierwotna i leży u podstaw nieskończoności
potencjalnej. Jaka jest bowiem podstawa możliwości nieograniczonego
15 Chociaż trudno o dowód nieistnienia przedmiotów idealnych, to niemniej trudno wskazać jakąś
ontologiczną konieczność uznania ich istnienia. Ciężar wykazania tego ostatniego spoczywa na
samych idealistach i dopóki nie zrobią oni tego w sposób przekonywający, nie ma podstaw do tego,
by powściągać się w odniesieniu do domniemanych bytów idealnych od używania Ockhamowskiej
brzytwy: bytów ponad konieczność mnożyć nie należy.
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rozwijania danego ciągu? Bertrand Russell zwrócił uwagę, że podstawą taką
jest istnienie nieskończoności aktualnej. Można to interpretować tak: zbiór,
z którego można wybierać w sposób nieograniczony kolejne elementy, musi
być uprzednio dany jako istniejący. Lecz czy niekończąca się możliwość rozwijania kolejnych wyrazów danego ciągu musi być interpretowana jako „dokonywanie wyboru z”? Można przecież utrzymywać, że jest to nie wybór, lecz
tworzenie kolejnych elementów, a możliwość takiego tworzenia gwarantowana jest nie przez aktualne istnienie wszystkich nieskończenie wielu
elementów danego zbioru (na przykład zbioru liczb naturalnych), ale przez
istnienie władz poznawczych umożliwiających nieograniczone konstrukcje
(operacja iterowania). Jeśli chodzi o świat obiektów matematycznych mamy
zapewne do czynienia z tą drugą sytuacją. Nieskończoność aktualna charakteryzuje zaś, jak zakładamy, realny byt – materialny Wszechświat.
Ruch rzeczywistości polega na wzajemnym oddziaływaniu układów fizycznych, a podstawową formą tego oddziaływania jest związek przyczynowy
rozumiany jako zależność energetyczna.16 Nieskończony dynamiczny byt
stanowi jedność. Jedność ta nie polega wszak na tym, że wszystko oddziałuje
ze wszystkim innym. Każdy materialny obiekt – jak argumentuje w książce
Ontologia bytu realnego Józef Lipiec17 – posiada przecież ograniczone pole
relacyjne; zasięg jego oddziaływania na inne obiekty oraz oddziaływania tych
ostatnich na niego wyznacza zawsze skończona moc oddziaływania poszczególnych układów fizycznych. Tak więc wcześniej czy później energia oddziaływania zostanie wygaszona przez materię pośredniczącą między oddziałującymi przedmiotami; trudno przecież uznać, że każdy pośrednik wzmacnia
lub zachowuje się neutralnie względem przenoszonego oddziaływania,
a jeszcze trudniej, że istnieją puste „kanały transmisyjne”, gdyż to oznaczałoby istnienie próżni ontycznej, pustej przestrzeni, czyli nieciągłości bytu
materialnego. Poza tym każdy obiekt materialny ma ograniczoną liczbę możliwych kierunków lub sposobów, lub poziomów oddziaływania. Mimo wskazywanego ograniczenia jedność materialnego Wszechświata jest zachowana,
gdyż wszystkie obiekty materialne łączy ze sobą, jak można przypuszczać,
związek „uwarunkowania przechodniego”. Te obiekty, które nie mogą oddziaływać ze sobą ani bezpośrednio, ani w sposób zapośredniczony (są to
takie obiekty-zdarzenia, które, mówiąc językiem fizyki relatywistycznej,
łączy interwał czasoprzestrzenny typu przestrzennego, albo prościej: takie
16 W ontologii wyróżnia się także inne formy determinacji. Mario Bunge np. w O przyczynowości.
Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce (przeł. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa
1968, s. 30–32) wymienia następujące: ilościowe samo determinowanie, oddziaływanie wzajemne,
determinowanie mechaniczne, determinowanie statystyczne, determinowanie strukturalne (holistyczne), determinowanie teleologiczne, determinowanie dialektyczne. Sądzę jednak, że każdy
z wymienionych typów determinowania łatwo może być sprowadzony do związku przyczynowego
(jak np. determinowanie strukturalne) lub co najmniej można wykazać, że zależność przyczynowa
stanowi istotny składnik tego rodzaju determinowania (jak w przypadku determinowania teleologicznego).
17 J. Lipiec, Ontologia świata realnego, PWN, Warszawa 1979.
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dwa przedmioty, z których jeden zginął zanim pojawił się drugi) pozostają
zawsze, jak można przypuszczać, w związku polegającym na tym, że istnieją
takie przedmioty „trzecie”, na które oddziaływał jeden z tych przedmiotów,
a które oddziałują na drugi z nich.
Dodać jeszcze należy, że przyjmowana tu nieskończoność (czasoprzestrzenna) Wszechświata nie jest tylko arbitralnym założeniem, które zgodnie
z „antynomiczną” koncepcją metafizyki Kanta można uważać za „równie
silne”, co teza przeciwna. Nie ma tu izostenii. Jeśli przyjrzeć się pod tym
kątem argumentom Kantowskim, to teza, że Wszechświat nie posiada początku (ani końca) w czasie oraz że nie jest ograniczony przestrzennie, jest
o wiele mocniej i solidniej przez Kanta uzasadniona. Głównie idzie tu o to, że
Kantowskie argumenty „za skończonością” są zasadniczo zrelatywizowane
do pewnych czynności podmiotowych (synteza kolejno przeprowadzana),
a przeto noszą znamię subiektywizmu. Główną zaś siłą argumentów za nieskończonością są „dylematy graniczne”, na które natykamy się, zakładając
skończoność Wszechświata: pytania o początek w czasie (albo początek wraz
z czasem) oraz o granice w przestrzeni „redukują” założenie skończoności do
absurdu. Początek Wszechświata w czasie jest nie do przyjęcia, gdyż zakłada
uprzednie istnienie czasu bez swojej substancji, jaką jest poruszająca się
materia. Początek Wszechświata wraz z czasem łamie, o czym już wspominaliśmy, fundament racjonalnego myślenia o przyrodzie: ex nihilo nihil fit
(z niczego nie powstaje nic), lub mówiąc językiem współczesnym, łamie zasady zachowania (materii, energii, pędu i inne). Założenie zaś granic przestrzeni przywołuje na myśl żartobliwą rycinę, na której ktoś wyciąga rękę
poza granice Wszechświata. Gdzie ta ręka się znajduje? W obszarze niebytu?
Mówiąc poważniej: granica jest kategorią relacyjną, co oznacza, że jeden
rodzaj bytu może graniczyć z innym jego rodzajem. Byt jednak pojęty kolektywnie, to jest jako wszystko, co istnieje, nie może mieć granic; w przeciwnym razie graniczyłby z niebytem. Jak słusznie jednak twierdził Parmenides:
n i e b y t u n i e m a . Zamiast tego – powiedzieliby niektórzy współcześni
logicy – jest tylko słowo „niebyt” – efekt wadliwej infinitacji (z nazwy „Grek”
można zrobić poprawną nazwę” nie-Grek”, gdyż „Grek” nie denotuje zbioru
maksymalnego, z odwrotnego powodu nazwa „nie-byt” jest tworem logicznie
wadliwym).
W kontekście „dylematu granic” zauważmy jeszcze, że często błędnie interpretuje się Einsteinowską koncepcję „Wszechświata”18 s k o ń c z o n e g o ,
l e c z n i e o g r a n i c z o n e g o , sugerując jakoby cechy skończoności i nieograniczoności mogły współwystępować w tym samym względzie. Rzecz ma
się jednak przeciwnie, a stwierdzenie, że Wszechświat jest skończony, lecz
nieograniczony, należy odnosić do dwóch różnych aspektów, odpowiednio:
18 Używam cudzysłowu, gdyż mówię tu o innym niż preferowany w tej książce rozumieniu
Wszechświata.

Wszechświat: nieskończoność i czas

307

do rozciągłości przestrzennej oraz do możliwości nieprzerwanego, nienapotykającego barier, ruchu. Modelem takiego „Wszechświata” jest kula, która
jest ograniczona sferą, tak że w sensie przestrzennym „Wszechświat” Einsteina jest s k o ń c z o n y , c z y l i o g r a n i c z o n y . Nieograniczony może być
jedynie ruch po sferze, który nie napotyka na żadne przeszkody. Nie wiadomo wszakże, jak tę możliwość interpretować ontologicznie. Ponieważ ruch
jest substratem czasu (Arystoteles), sensownie byłoby przypuścić, że
„Wszechświat” s k o ń c z o n y a c z n i e o g r a n i c z o n y nie ma początku
w czasie: czas – podobnie jak sam ruch – jest odwieczny. Pytanie tylko, czy
model „Wszechświata” skończonego i odwiecznego jest wewnętrznie spójny.
Zakładając, że materia nie jest „niewyczerpalna „w głąb”, to jest że istnieją
metafizyczne cząstki fundamentalne, „Wszechświat” taki zawierałby skończoną liczbę elementów. Jeśli zaś tak, to, jak można przypuszczać, w odwiecznym ruchu tych elementów pewne stany „Wszechświata” powtarzałyby
się jako identyczne. Taki „zamknięty” przestrzennie „Wszechświat” pozbawiony byłby impulsów z zewnątrz, które modyfikowałyby jego ruch. Problem
leży nie tylko w modyfikacji, ale w inicjacji tego ruchu. Przy założeniu
nieskończoności przestrzennej Wszechświata ruch każdego skończonego
przestrzennie jego fragmentu można interpretować jako inicjowany i modyfikowany z zewnątrz. W przypadku „Wszechświata” Einsteina mielibyśmy
„samonapędzającą się” skończoną strukturę materialną. Czy taki „Wszechświat” nie wyewoluowałby w końcu w jakąś postać „zdegenerowaną”
(„śmierć cieplna”, kolaps grawitacyjny)? Wydaje się, że założenie nieskończoności przestrzennej (a tym samym nieskończonej liczby obiektów fizycznych różnych rzędów) jest gwarantem utrzymania koncepcji odwieczności
ruchu we Wszechświecie oraz tego, że ewolucja takiego Wszechświata ma
charakter twórczy.
Przy okazji pojęcia nieskończoności poczynię jeszcze na koniec pewną
uwagę metodologiczną, dotycząca często używanej w filozofii argumentacji
z regresum ad infinitum. Na przykład William Ockham argumentuje, że nie
istnieje jakaś rzecz pośrednia między takimi elementami, jak: materia i forma, podmiot i przypadłość, całość i część, w następujący sposób:
„Odnośnie bowiem do tej rzeczy pośredniej pozostaje ta sama trudność,
a mianowicie, w jaki sposób tworzy ona coś jednego z tym, w obrębie czego ją
się zakłada: albo sama przez się, a wówczas to samo należało przyjąć odnośnie
do elementów połączonych wymienionych wyżej, albo też za pośrednictwem
jakiegoś innego łącznika, i wówczas postępowałoby się w nieskończoność.”19

W związku z tym oraz z licznymi innymi sposobami argumentowania
przez Ockhama zaproponowałem (w książce Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia) wyodrębnienie w myśleniu Ockhama pewnego specyficznego sposobu interpretacji argumentu zwanego „brzytwą” – infinity19

W. Ockham, Suma logiczna, przeł. Tadeusz Włodarczyk, PWN, Warszawa 1971, s. 222.
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styczne kryterium nieistnienia. Zgodnie z tym kryterium, ujmując rzecz generalnie, n a l e ż y o d r z u c i ć i s t n i e n i e w s z y s t k i c h t y c h s u p o n o wanych ‘realności’, których uznanie prowadzi do rozmnoż e n i a b y t ó w w n i e s k o ń c z o n o ś ć . Inaczej (nawiązując do tradycyjnej
formuły): „P o n a d k o n i e c z n o ś ć ” j e s t w s z y s t k o t o , c z e g o r e a l n e
istnienie pociąga za sobą istnienie nieskończonej liczby
r e a l n o ś c i . Nietrudno jest odgadnąć źródła scharakteryzowanego powyżej
sposobu uzasadniania przez Ockhama nieistnienia desygnatów rozmaitych
terminów (kategorii). Na myśleniu Ockhama odciska się tu piętno arystotelesowskiego finityzmu. Arystoteles w swej Fizyce pisze miedzy innymi: „nieskończoność nie może istnieć ani jako byt aktualny, ani jako substancja, ani
jako zasada”.20 W O niebie Stagiryta stwierdza zaś definitywnie: „Widać zatem jasno z tego, cośmy powiedzieli, że ciało Wszechświata nie jest nieskończone”.21 Według Arystotelesa nieskończoność istnieje tylko potencjalnie.22
W ogóle finityzm Stagiryty widać niemalże na wszystkich płaszczyznach jego
myślenia: w ontologii – pierwszy motor (ciąg przyczyn nie może iść w nieskończoność); w logice i metodologii – pierwsze zasady (ciąg uzasadnień nie
może iść w nieskończoność); w fizyce – miejsce naturalne (ruch naturalny
nie może trwać nieskończenie długo); w kosmologii – Wszechświat przestrzennie ograniczony. Ten właśnie skrajny finityzm filozofii Arystotelesa
został odziedziczony przez Ockhama, jak zresztą przez całą niemalże tradycję
scholastyczną. Jednakże z punktu widzenia infinitystycznych założeń ontologicznych, traktowanie regresu w nieskończoność jako konsekwencji podważającej wiarygodność koncepcji filozoficznych wydaje się niesłuszne. Jeśli
bowiem byt realny jest nieskończony w jakimkolwiek sensie, na przykład
czasowym, przestrzennym, mereologicznym czy strukturalnym (hierarchia
struktur), to teza o regresie w nieskończoność może być prawdziwym w sensie klasycznym sądem na temat danego aspektu rzeczywistości. I tak na
przykład regres nieskończony w szeregu przyczyn jest zupełnie dopuszczalny, a nawet konieczny, we Wszechświecie nieskończonym czasowo i przestrzennie. Nie ma też żadnych apriorycznych racji, dla których hierarchia
struktur fizycznych nie mogłaby iść w nieskończoność. To, że nieskończoność aktualna jest trudna do ogarnięcia przez wyobraźnię – mimo że dysponujemy jej matematyczną definicją Bolzano-Dedekinda – nie powinno budzić „strachu przed nieskończonością” (horror infiniti), odwodzącego nas od
ontologii nieskończonościowej. Ze względu na „dylematy graniczne” przyjęcie tej ostatniej jest lepiej uzasadnione niż stanowisko finitystyczne. To
ostatnie bowiem jest typowym antropomorfizmem, czyli poglądem kompatybilnym ze skończonością naszego doświadczenia świata. Rozważając
w tomie drugim Krytyki czystego rozumu antynomie czystego rozumu,
Arystoteles, Fizyka, w: idem, Dzieła wszystkie, przeł. K. Leśniak, tom 2, s. 73.
Arystoteles, O niebie, przeł. i wstęp Paweł Siwek, PWN, Warszawa 1980, s. 29.
22 Ibidem, s. 77.
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Immanuel Kant zwraca uwagę, że każdy człowiek dobrze myślący i rozumiejący swą „prawdziwą korzyść” znajduje zainteresowanie w finitystycznym
obrazie świata, który harmonizuje z założeniem istnienia boskiej praistoty
i jest jednym z kamieni węgielnych moralności i religii. Sądzę jednak, że
rozum teoretyczny (spekulatywny) nie może ulegać presji „obciążonego psychologią” rozumu praktycznego. Przed trybunałem rozumu teoretycznego
kosmologia nieskończonościowa wychodzi obronną ręką i jest – wbrew
przyjmowanej przez Kanta „izostenii” tezy i antytezy – lepiej uzasadniona
niż jej finitystyczna „konkurentka”.

THE UNIVERSE: INFINITY AND TIME
ABSTRACT

The considerations presented in this paper elaborate and complete some threads
examined in my published book Realność czasu [The Reality of Time]. I extend here
the earlier sketched inifinistic (multi-world) and dynamic image of real being.
I propose a model “of circular causality”, I argue for an asymmetric version of causal
theory of time, and I present an ontological interpretation of Bolzano-Dedekind
definition of infinite set.
Keywords: time, real being, circular causality, causal theory of time, BolzanoDedekind’s definition of finite set, infinity of the universe.
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MATEMATYKA W UJĘCIU MOCNEGO PROGRAMU
SOCJOLOGII WIEDZY
STRESZCZENIE

Socjologia wiedzy głosi tezę o społecznej naturze wszelkiej wiedzy, jednak
w twórczości najwybitniejszego przedstawiciela tego sposobu myślenia, Karla
Mannheima pojawia się niekonsekwencja wyrażająca się skłonnością do odmiennego traktowania matematyki i logiki. Mannheim rozważał matematykę i logikę jako
dziedziny wiedzy nie podlegające społecznej determinacji. Przedstawiciele mocnego
programu socjologii wiedzy na nowo podejmują problem statusu matematyki i logiki. Chcą pokazać, że również te nauki można zasadnie i sensownie analizować, odwołując się do narzędzi socjologicznych. W swych rozważaniach nawiązują do poglądów
Ludwiga Wittgensteina i Imre Lakatosa. W szczególności są przekonani, że dzieła Ludwiga Wittgensteina Remarks on the Foundations of Mathematics i Imre Lakatosa
Proofs and Refutations otwierają drogę socjologicznemu podejściu do matematyki.
Słowa kluczowe: mocny program, Karl Mannheim, Ludwig Wittgenstein, Imre
Lakatos, matematyka.

STATUS MATEMATYKI WEDŁUG SOCJOLOGII WIEDZY

Socjologia wiedzy zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami różnych
form wiedzy ludzkiej, a także jej społecznymi funkcjami. Częścią socjologii
wiedzy jest socjologia nauki. Filozoficzni prekursorzy i pionierzy socjologii
wiedzy wypowiadali się tak, jak gdyby naczelną tezę socjologii wiedzy –
o społecznym uwarunkowaniu wiedzy – odnosili również do wiedzy naukowej, w szczególności nauki w sensie science.
Max Scheler, który w 1924 r. pierwszy użył pojęcia wyrażenia „socjologia
wiedzy”, mówił o „społecznej naturze w s z e l k i e j wiedzy”. Podobnie Émile
Durkheim głosił tezę o społeczno-historycznym uwarunkowaniu podstawowych kategorii pojęciowych i reguł myślenia.
—————————
1 Adres Autora: e-mail: filjam@univ.gda.pl; Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażynskiego 4, 80-952 Gdańsk.
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Najbardziej znany system socjologii wiedzy Karla Mannheima nawiązuje
do myśli marksistowskiej, uwzględniając wpływy fenomenologii i neokantyzmu. Dzieło Mannheima Ideologia i Utopia2 zostało odczytane jako próba
podważenia sięgającej czasów platońskich dystynkcji pomiędzy episteme
i doxa, a tym samym, jako atak na podstawy epistemologii. Według Mannheima sytuacja społeczna podmiotu wpływa w sposób nieusuwalny na strukturę i treść jego poglądów. Nie można zrozumieć – twierdzi Mannheim –
w pełni sensu czyichś twierdzeń, jeśli bada się jedynie ich czystą treść, nie
uwzględniając jej społecznego kontekstu. Mannheim stawia tezę, że społeczna geneza poglądów nie ma znaczenia jedynie historycznego wpływa,
a wpływa na ich treść i formę.
Społecznym uwarunkowaniom mają podlegać wszystkie typy wiedzy, ale
Mannheim podnosząc problem statusu logiki i matematyki staje się niekonsekwentny. Traktuje on nauki ścisłe i przyrodnicze jako przypadek szczególny – nie podpadający pod tezę o społecznej determinacji wiedzy. Fundamentalne założenia socjologicznego ujęcia wiedzy nie dawały podstaw do szczególnego traktowania nauk przyrodniczo-matematycznych i logiki. Jeżeli
Mannheim zatrzymał się w swych poczynaniach u granic nauk ścisłych
i formalnych, to uczynił tak wbrew założeniom i logice własnej doktryny.
Inaczej mówiąc, specjalny status nauk ścisłych i formalnych ma u Mannheima sankcję społeczną raczej niż merytoryczną, jest bardziej ustępstwem na
rzecz obiegowej opinii niż spójną częścią jego doktryny.
Aby zilustrować ową niekonsekwencję, rozważmy (za Davidem Bloor’em3) dwa problemy. Po pierwsze, zapytajmy, dlaczego matematyk jako
matematyk twierdzi coś lub dokonuje takich a nie innych operacji w ramach
swojej działalności zawodowej. W tym przypadku poszukujemy odpowiedzi
w samej dziedzinie matematyki. Postępowanie matematyka jest determinowane przez strukturę obiektów matematycznych i ich powiązań, które właśnie on bada. Sformułowanie twierdzenia lub wykonywanie tych a nie innych działań przez matematyka jest logiczną konsekwencją przyjętych założeń i uznawanych reguł inferencji. Po drugie, rozważmy problem należący
do sfery pozamatematycznej, na przykład spróbujmy odpowiedzieć, dlaczego
matematyk został właśnie matematykiem, a nie wybrał jakiejś innej specjalności. Odpowiadając na to pytanie, nie musimy odwoływać się do logicznych
czy matematycznych praw, lecz między innymi do perspektyw zawodowych
czy zarobkowych, do zainteresowań zaszczepionych przez nauczyciela, do
upodobań, tradycji rodzinnych, ambicji osobistych itp. Zatem okazuje się, że
proces selekcji do zawodu, czynniki sprzyjające lub hamujące wybór zawodu
matematyka nie mają wiele wspólnego z samą matematyką, natomiast poddają się analizie socjologicznej.
—————————
K. Mannheim, Ideology and Utopia, Routledge & Kegan Paul, London 1936.
D. Bloor, Wittgenstein i Mannheim o socjologii matematyki,w: B. Barnes, D. Bloor (red.),
Mocny program socjologii wiedzy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 41–42.
2
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Opisana sytuacja sugeruje, że socjolog nie ma nic do powiedzenia na temat tego, co odbywa się wewnątrz matematyki. Gdy poczynania matematyka
są prawidłowe, wystarczy, że ich uzasadnienie odwołuje się do logiki rozumowania. Wygląda na to, że przedmiot matematyki leży poza zainteresowaniem socjologa. Socjolog będzie mógł zabrać głos, gdy w działalności matematyka pojawią się błędy (złe rozumienie kwestii, niekonsekwencje, niekompetencje). Przyczyn tego typu błędów mógłby on poszukiwać w niedostatecznym lub niepełnym wykształceniu, czy zaniedbaniu ćwiczeń. Okazuje
się więc, że wyjaśnienia poczynań wewnątrz matematyki radykalnie różnią
się od wyjaśnień odnoszących się do zachowań poza matematyką. Pierwsze
odwołują się do wewnętrznej racjonalności dziedziny matematyki, drugie
odwołują się do pozamerytorycznych czynników psycho-społecznych.
Stanowisko Mannheima w odniesieniu do matematyki można w dużym
uproszczeniu sformułować następująco: prawdziwe matematyczna przekonania, właściwe postępowanie matematyczne tłumaczy się mocą wewnętrznej logiki rozumowań matematycznych, natomiast fałszywe poglądy, niewłaściwe operacje wymagają wyjaśnień odwołujących się do procesów społecznych (uwzględniających czynniki historyczne, kulturowe i psychologiczne).
Takie podejście presuponowane jest przez realistyczną wizję matematyki,
której konsekwencją jest pogląd, że logika i matematyka są tak dalece bezosobowe i obiektywne, że analiza socjologiczna ich „zawartości” wydaje się
niemożliwa.
MOCNY PROGRAM A MATEMATYKA

Autorzy mocnego programu4 na nowo podejmują problem statusu matematyki i logiki w ramach socjologii wiedzy. W swoich rozważaniach nawiązują do koncepcji filozofii nauki, które dokonały zwrotu od logicznych do
historyczno-społecznych modeli wyjaśniania nauki i jej rozwoju (Thomasa
Kuhna, Paula Feyerabenda i Stephena Toulmina). Według Barry’ego Barnesa i Bloora w klasycznej filozofii nauki usiłuje się absolutyzować zasady epistemologiczne, które mają względną wartość i są wyrazem jednego z wielu
etapów rozwoju świadomości metanaukowej. Twórcy mocnego programu
twierdzą, że klasyczna epistemologia jest sferą fałszywej świadomości. Fałszywość klasycznej epistemologii polega na głoszeniu, że zajmuje się ona
badaniem jakoby obiektywnych źródeł poznania czy koniecznych warunków
prawdziwości. Tymczasem to, co epistemolodzy czynią – uważają przedstawiciele szkoły edynburskiej5 – to badanie reguł racjonalności o b o w i ą z u j ą c y c h w i c h w ł a s n e j k u l t u r z e , przy jednoczesnym przeświadczeniu, że badają reguły konieczne i ponadczasowe, a także niezbywalne.
—————————
4
5

B. Barnes, D. Bloor (red.), Mocny program socjologii wiedzy, op. cit.
Mocny program socjologii wiedzy rozwijali od lat 70-tych XX wieku uczeni z Edynburga.
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Rewizja wyidealizowanych wyobrażeń o racjonalności nauki doprowadziła zwolenników mocnego programu do traktowania epistemologicznej kategorii racjonalności jako wytworu określonych uwarunkowań społecznych.
W szczególności mocny program wyróżnia próba scharakteryzowania, a może nawet wyjaśnienia istoty nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez
odwołanie się do kategorii socjologicznych. Jego przedstawiciele uważają, że
potraktowanie nauki jako jednego z równorzędnych elementów kultury nie
doprowadzi do irracjonalizmu, lecz dowartościuje różne typy wewnętrznej
racjonalności charakteryzującej różnorodne zjawiska społeczno-kulturowe.
Mocny program socjologii wiedzy chce k o n s e k w e n t n i e zrealizować
program socjologii wiedzy. Ta konsekwencja polegać ma na poszukiwaniu
społecznych uwarunkowań w s z e l k i c h form wiedzy, a więc w szczególności matematyki i logiki. Wymaga to odmiennego „spojrzenia” na status poznawczy tych nauk, a w szczególności porzucenia realistycznego (i teleologicznego) pojmowania matematyki. W tym względzie twórcy Mocnego Programu zwracają się ku poglądom Ludwiga Wittgensteina zawartych w jego
Remarks.6
SPECYFIKA MATEMATYKI W REMARKS ON THE FOUNDATIONS
OF MATHEMATICS WITTGENSTEINA

Remarks Wittgensteina są zbiorem luźnych fragmentów poświęconych
podstawom matematyki. Nie są w nich jednak rozważane systemy aksjomatyczne i nie poszukuje się „logicznych fundamentów” matematyki; Wittgenstein ogranicza się do rozważania elementarnych operacji arytmetycznych
i dyskusji nad stosowaniem wzorów. Większość Remarks jest o dodawaniu.
Nie o dodawaniu dużych liczb, ale po prostu o dodawaniu 1 (jedynki). Wittgenstein nie zajmuje się odejmowaniem ani mnożeniem. Co więcej, wcale
nie chce uzasadnić dodawania – wręcz przeciwnie. Dążąc do maksymalnej
opozycji wobec realizmu matematycznego, zaprzecza on logicznej konieczności schematu dodawania. Nawet wyliczanie jest „obalalne” czy podważalne. Wittgenstein mówi, że pytanie o kontynuację: 1, 2, 3, 4 …???? „czasami”
może mieć odpowiedź: 1, 2, 3, 4, 100 (sic!). Reguły wyliczania i dodawania są
dla Wittgensteina jedynie zwyczajem i przyzwyczajeniem, „sposobem, w jaki
to robimy”. Jeśli ktoś inny robi to inaczej, to nie ma sposobu rozstrzygnięcia,
kto ma rację, a kto nie. Okazuje się, że kontekst, który kształtuje schematy
działań arytmetycznych, należy do przekazu społecznego, a reguły kalkulacji
są arbitralne.
Aby pokazać dokładniej, na czym polega podejście do matematyki
prezentowane przez Wittgensteina, przeanalizujmy typowy dla niego
przykład rozwijania ciągu liczb według zadanej reguły. Niech to będzie
—————————
6

L. Wittgenstein, Remarks on the Foundations of Mathematics, Blackwell, Oxford 1956.
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ciąg7 liczb parzystych: 2, 4, 6, 8, …, regułą postępowania w tym przypadku
jest w każdym kroku dodanie 2, czyli „+2”. Problemem, który „dręczy” Wittgensteina, jest pytanie: jaki jest efekt stosowania tej reguły? Dla realisty matematycznego sprawa jest prosta, gdyż istnieje arytmetyczny „pierwowzór”,
któremu odpowiada poprawna kontynuacja ciągu: 2, 4, 6, 8, …, a kierowanie
się regułą „+2” jest podążaniem za czymś istniejącym „z góry”. Wydaje się,
że wszystko jest jasne, lecz Wittgenstein zadaje niepokojące pytania: co
sprawia, że na poszczególnych etapach kierowania się regułą różne kroki są
identyczne? I w związku z tym, jakie naprawdę rozwinięcie ma reguła? Według Wittgensteina „pierwowzór arytmetyczny”, nawet istniejący, jest w tym
przypadku bezużyteczny, gdyż po prostu nikt nie ma do niego dostępu (nikt
aktualnie nie postrzega całego ciągu liczb parzystych). Ale, zauważa Wittgenstein, nawet gdyby ludzie mieli dostęp do prawdziwego ciągu liczb i znali
„pierwowzór”, to skąd mogliby wiedzieć, że jest on istotnie poprawnym ucieleśnieniem reguły „+2”. Żeby stwierdzić czy „pierwowzór” jest poprawny,
trzeba wcześniej wiedzieć, jakie rozwinięcie ma reguła, a przypomnijmy, że
odpowiedzią na pytanie: „jakie rozwinięcie ma reguła?” było właśnie odwołanie się do istniejącego realnie i obiektywnie zbioru liczb, w ramach którego
„istnieje” ciąg liczb parzystych. Wittgenstein w ten sposób wskazuje na
istotną wadę realizmu matematycznego, która dotyczy nie tyle metafizyki
(założenia obiektywnego istnienia bytów matematycznych takich jak liczby
naturalne), ile uwikłania epistemologii realizmu matematycznego w circulus
vitiosus. Założeniem jest to, co dopiero ma być wyjaśnione.
Twórcy mocnego programu wskazują na podobne trudności związane
z uzasadnieniem pewnych reguł logiki, które racjonaliści chcieliby widzieć
jako uniwersalne i niezależne od kontekstu. Jako przykład pojawia się reguła
modus ponens: „jeśli p oraz ‘jeżeli p to q’ a zatem q”.8 Barnes i Bloor wskazują, że gdyby komuś ta reguła nie wydała się być „nie odpartą” i ten ktoś zażądałby uzasadnienia tego kroku, to racjonalista byłby w kłopocie. Wyjściem
mogłoby być sformułowanie pewnej metareguły, która brzmiałaby następująco: „jeżeli masz dane < z ‘p’ i ‘p→q’ wynika ‘q’>, to teraz mając ‘p’ jak
i ‘p→q’ wyprowadzasz wniosek ‘q’”. Trzeba jednak zauważyć, że podana metareguła odwołuje się do tego samego schematu rozumowania, którego miała
być uzasadnieniem. Uzasadnienia dedukcji same zakładają dedukcję.9 Popadają w błędne koło, ponieważ odwołują się do tych samych zasad wnioskowania, które mają uzasadnić.
—————————
7 Rozwijanie serii liczb służy Wittgensteinowi za reprezentatywny przypadek wnioskowania matematycznego i logicznego.
8 B. Barnes, D. Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: B. Barnes, D. Bloor (red.),
Mocny program socjologii wiedzy, op. cit., s. 22.
9 Podobnie Susan Haack pokazuje, że odwołanie się definicji implikacji materialnej do tabeli
prawdziwościowej w celu uzasadnienia modus ponens jest obarczone „błędnym kołem”. Por.
S. Haack, The Justification of Deduction, “Mind” 85, 1979, s. 114.
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Potraktowanie przymusu logicznego jako f a k t u d o w y j a ś n i e n i a ,
a nie jako formy objawienia prawdy sprawia, iż socjologiczne badania w ramach samej matematyki i logiki nie są wykluczone a priori. Zachowanie
zgodne z logicznymi konsekwencjami, które wynikają ze zbioru obowiązujących idei, samo wymaga wyjaśnienia.
Wittgenstein nie zaprzecza, że odczuwamy pewien przymus posługując
się prawami logiki, lecz wskazuje na społeczny charakter tego przymusu.
Pozór apodyktyczności matematyki i logiki Wittgenstein wyjaśnia odwołując
się do instytucji społecznych i praktyki społecznej. Stwierdza: „można mimo
to powiedzieć, że prawa wnioskowania zmuszają nas – mianowicie w takim
sensie, jak inne prawa w ludzkim społeczeństwie”.10 Podobnie, wydawałoby
się, bezwzględny charakter obliczeń arytmetycznych wyjaśnia on odwołując
się do instytucji szkoły, w której uczymy się liczyć „…na niekończących się
ćwiczeniach, z bezlitosną dokładnością. Dlatego jesteśmy wszyscy nieubłaganie zmuszeni, żeby po ‘jeden’ mówić ‘dwa’, po ‘dwa’ ‘trzy’ itd.”11 „Nie ćwiczymy dzieci tylko w liczeniu, lecz uczymy je także przyjmować szczególną
postawę wobec błędu w obliczeniach”.12
Wittgenstein sugeruje, że posługiwanie się wzorem jest osadzone
w znormalizowanej praktyce społecznej poprzez używanie zwrotów: s p o sób, w jaki go stosujemy; to, jak nauczono nas go stosować.
Każde działanie oparte o wzór u podłoża ma tę okoliczność, że istnieje zwyczaj, określona praktyka społeczna. Według Wittgensteina zastosowanie
wzoru jest procesem społecznym a każdy przypadek użycia wzoru jest kulminacją procesu socjalizacji. W pewnym sensie matematyka powstaje, kiedy
się ją uprawia i istnieje, tak jak się ją uprawia.
Matematyka funkcjonuje jak „instytucja” społeczna a instytucje, chociaż
są wytworem ludzi, nie zależą od woli jednostki. Pod wpływem działania
instytucji indywidualne zachowania utrwalają się a oczekiwania wyrażają się
w postaci psychologicznego poczucia przymusu, konieczności. Wittgenstein
proponuje nie-realistyczną teorię obiektywności matematyki, mówiąc: „matematyka buduje sieć norm”.13 Pojęcie normy odnosi się do czegoś względnie
trwałego a nie do epizodycznych zachowań, które raz są, raz nie są z nią
zgodne. Na przykład w przypadku liczenia postawa ta charakteryzuje się
poczuciem, że obliczenia rządzą się własnymi prawami nawet wtedy, gdy
liczący się pomyli. Instytucje i normy to coś więcej niż dyspozycje i oczekiwania. Kształtują postawy oraz są źródłem silnego poczucia obiektywności.
Ale poczucie to nie może być uważane za wyraz uniwersalnej konieczności
mającej podstawę w obiektywnej rzeczywistości matematycznej i konieczno—————————
L. Wittgenstein, Remarks …, op. cit., część I, § 116.
Ibidem, część I, §4.
12 Ibidem, część V, §40.
13 L. Wittgenstein, Remarks, op. cit., część V, § 46.
10
11
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ści logicznej tam panującej. Wittgenstein przeciwstawia się tego typu poglądom.
Bloor uważa, że sposób ujmowania matematyki przez Wittgensteina nie
jest realizmem oraz nie zawiera teleologicznych założeń, lecz rozwija typowe
pojęcia socjologiczne.14 Opierając się na poglądach Wittgensteina, tak podsumowuje podejście Mocnego Programu do matematyki:
— Matematyka i logika to zbiory norm.
— Obie dziedziny mają ontologiczny status instytucji.
— Czynności takie jak liczenie, wnioskowanie dają się badać i wyjaśniać
przy pomocy tych samych teorii, co każda inna grupa norm.
— Pojęcia i operacje matematyczne muszą być wypracowywane, uzasadnione i wpojone tak samo, jak normy każdej inne instytucji.
— Matematyka i logika mają trwałość i są podtrzymywane w ten sam sposób, co inne instytucje społeczne i w ten sam sposób będą się zmieniały.15
Ale Wittgenstein mówi nie tylko, że matematyka jest pewną aktywnością
społeczności, że nie istnieje poza ludźmi. Lecz głosi także coś więcej. Że moglibyśmy „uprawiać” matematykę w dowolny (odmienny) sposób ukształtowany w innych warunkach przez społeczeństwo. Arbitralność nieobecna
w poczynaniach matematycznych jednostki pojawia się na poziomie oddziaływań społecznych.
Wydaje się jednak, że Wittgenstein myli to, co jest logicznie niezdeterminowane i to, co jest arbitralne. Reguła matematyczna może być określona
przez konwencję. Taka determinacja nie jest arbitralna, mimo że jest wymuszona logicznie. Na przykład w dziedzinie liczb naturalnych istnieje reguła,
że wszystko za wyjątkiem 1 jest większe od 1. Kiedy wprowadziliśmy zero
i liczby ujemne, porzuciliśmy tę regułę. Porzucenie jej doprowadziło do użytecznego rozszerzenia pojęcia liczby i wprowadzenia liczb ujemnych i całkowitych (przy zachowaniu innych reguł).
Kiedy wprowadzamy liczby ujemne, musimy zdecydować, jaki będzie rezultat operacji: –1 × –1 = ? Nowa liczba „-1” jest czymś nowym, niezachowującym definicji czy wcześniejszych regulacji, więc logicznie rzecz ujmując,
moglibyśmy wybrać dowolną wartość, którą chcemy. Ale wtedy -1 mogłoby
naruszyć prawa łączności i rozdzielności działań. Jeśli chcemy je zachować
łącznie dla liczb ujemnych i dodatnich musimy przyjąć, że:
–1 × –1 = 1

W pewnym sensie ta formuła jest po prostu konwencją. W innym sensie jest
twierdzeniem. Na pewno n i e j e s t arbitralna. 16
—————————
14 D. Bloor, Wittgenstein i Mannheim o socjologii matematyki, w: B. Barnes, D. Bloor (red.),
Mocny program socjologii wiedzy, wyd. cyt., s. 49.
15 Ibidem, s. 56.
16 Podobnie jest z uogólnianiem operacji potęgowania na wykładniki wymierne, rzeczywiste czy
nawet zespolone. Rozszerzanie możliwości potęgowania musi „zachowywać” stare reguły.
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Być może Wittgensteina zmyliły analogie pomiędzy matematyką a językiem. Zarówno język jak i matematyka posiadają swoje reguły. W języku
powierzchniowe formy gramatyczne rzeczywiście są konwencjonalne, w takim sensie, że są arbitralne. Nie są zdeterminowane przez wrodzoną
konieczność. Matematyka jest inna. Jest czymś więcej niż prawie przezroczystym sposobem przekazywania danych, informacji. Ma swoją treść. Jej
reguły nie są dowolne. Są zdeterminowane, określone, wyznaczone przez
matematyczną „wygodę” i matematyczną konieczność.
WIZJA MATEMATYKI W PROOFS AND REFUTATIONS LAKATOSA

Aby pokazać, że matematyka „na wyższym poziomie” także funkcjonuje
na sposób społeczny, przedstawiciele Mocnego Programu odwołują się do
poglądów Lakatosa na matematykę. W nich poszukują inspiracji by wskazać
związki pomiędzy procesami społecznymi a stylem i zawartością wiedzy matematycznej.
Lakatos zaatakował formalizm który dominował w filozofii matematyki
w XX wieku. Według niego formalizm odmawia statusowi matematyki większości tego, co zwykle jest uważane za matematykę, gdyż ma tendencję do
utożsamiania istoty matematyki z jej formalną abstrakcyjną strukturą,
a filozofii matematyki z metamatematyką. Według Lakatosa obraz matematyki zawartej podręcznikach i monografiach zawierający, na początku, pojęcia, definicje, później formułowane twierdzenia i dalej nie odparte dowody
jest błędny, a poza tym nic nie mówi o rozwoju matematyki. Lakatos zarzucał formalistom, że wyłączyli historię matematyki z filozofii matematyki
przez co „stała się pusta.” Historia poucza nas, że w rzeczywistości u początków teorii matematycznych nie stoją definicje i aksjomaty, lecz problemy
(hipotezy) i ich domniemane rozwiązania. Próby rozwiązywania problemów
czy uzasadnienia hipotez na ogół zaczynają się od spekulacji czy eksperymentu myślowego. Te z kolei odwołują się do przeczuć, intuicji lub wyobrażeń. Zdarza się, że korzystają z wybranej pseudo-empirycznej procedury
w celu „osadzenia”, ugruntowania hipotezy w jakiejś dobrze wyodrębnionej
dziedzinie wiedzy, lub – co też jest dopuszczalnym rozstrzygnięciem – jej
obalenia.
Lakatos przeciwstawił formalizmowi radykalnie odmienną wizję matematyki, to jest matematyki jako struktury żywej, rozwijającej się, dalekiej od
systemu kierującego się sztywnymi, z góry ustalonymi regułami. Swoją propozycję zaprezentował odwołując się do historii poszukiwań dowodu twierdzenia Eulera o wielościanach. Zamiast symboli i reguł przekształcania, Lakatos przedstawia ludzi, wykładowcę i studentów podczas hipotetycznej lekcji. Proofs and Refutations 17 są dialogiem18 między uczniami i nauczycie—————————
17 Polski przekład: I. Lakatos, Dowody i refutacje. Logika odkrycia naukowego, przeł. M. Kozłowski, K. Lipszyc, Wyd. TIKKUN, Warszawa 2005.
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lem, gdzie nauczyciel stawia przed uczniami zagadnienie do zbadania – hipotezę, że dla brył wypukłych spełniona jest formuła podana przez Eulera.
Uczniowie formułują możliwe rozwiązania, przedstawiają przykłady i kontrprzykłady. Poszukują dowodów, które początkowo nie są zadowalające czy
ostateczne a przy okazji doprecyzowują definicję wielościanu.
W przeciwieństwie do maniery formalistów, polegającej na rozważaniu
systemu formalnego wychodząc od pierwszych zasad, Lakatos przedstawia
starcie poglądów: argumentów i kontrargumentów; zamiast zastygłej, statycznej matematyki - matematykę rozwijającą się w sposób nieprzewidywalny. W myśl tej wizji teorie matematyczne kształtują się w gorącej debacie
oraz dzięki występowaniu niezgodności poglądów. Wątpliwości są drogą do
pewności, a ta znów prowadzi do nowych wątpliwości. W przekonaniu Lakatosa fałszem jest przedstawianie matematyki tak, jakby była ona zasadniczo
beztreściową siecią wynikania, że dowody muszą być utożsamiane z formalnymi strukturami wynikania typu: „jeżeli … to”. Ważną częścią matematyki
jest właśnie treść, która jest usuwana z opisu, gdy koncentrujemy się na
formalnych związkach. Dowód nie jest mechaniczną procedurą, która przenosi nieprzerwany łańcuch prawdy od założeń do konkluzji. Jest on wyjaśnianiem, uzasadnianiem i szczegółową „dyskusją”, która służy do uznawania przypuszczeń, a pojawiające się kontrprzykłady czynią go szczegółowym
i pozwalają doprecyzować. Każdy krok dowodowy może być obiektem krytyki. Lakatos twierdzi, że procedura dowodu (ta rzeczywiście przeprowadzana
a nie formalistyczna) nie posiada zbioru a priori ustalonych implikacji składających się na nią. W szczególności nie jest z góry ustalona kwestia czy istnieją kontrprzykłady dla podanych kroków dowodowych. Stabilność i zakres
każdego twierdzenia są niepewne. Krytyczna dyskusja i doprecyzowywanie
głównej tezy nie mają w zasadzie końca. Nie ma żadnej końcowej prawdy do
ujawnienia, jest jedynie rozgałęziona, poprzeplatana s i e ć t w i e r d z e ń
i k o n t r t w i e r d z e ń , którą trzeba równoważyć i stabilizować.
Lakatos odrzuca pogląd, że obiekty i struktury matematyczne podpadają
pod jedyny naturalny zbiór rodzajów i gatunków. „Matematyczne gatunki”
traktuje on jako ludzkie wytwory, więc ich klasyfikacja jest naszym zadaniem
i problemem. W przeciwieństwie do statycznego, uporządkowanego raz na
zawsze świata obiektów platońskich, gdzie istnieją wyraźne różnice między
poszczególnymi rodzajami obiektów, w rozumieniu Lakatosa świat matematyki jest bardziej „woluntarystyczny”. Oznacza to, że jest on zapełniony
obiektami różnych rodzajów, między którymi jest płynna granica; wieloma
różnymi procedurami ich dotyczącymi, wyznaczającymi nieskończoną liczbę
różnych dystynkcji, które można sensownie przeprowadzić. Wiara platoników i formalistów w ustalony podstawowy słownik i idealnie zrozumiałe
18 Ten dialog nie jest zmyślony. Wypowiedzi uczniów są parafrazami rzeczywistych poglądów
wygłaszanych przez matematyków w trakcie dyskusji nad dowodem twierdzenia Eulera, co autor
dokumentuje dokładnymi cytatami z prac oryginalnych.
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terminy jest złudzeniem stworzonym przez nasze nawyki werbalne. Nowe
procedury dowodowe oraz „rozciąganie znaczeniowe” pojęć mogą rozbić
każdą ideę, a „rozciąganie” pojęć i przekraczanie granic klasyfikacyjnych jest
integralną częścią działalności matematyka. Matematyka jest czymś, co trzeba „negocjować”. Lecz jeśli matematyka nie ma być chaosem subiektywnych
opinii, ale dziedziną w pewnym znaczeniu obiektywną, pewną formą wiedzy,
to musi podlegać jakimś regulacjom, normom.
Według opinii przedstawicieli mocnego programu Lakatos pokazał, że
matematykę należy pojmować wynik aktywności człowieka u w i k ł a n e g o
w określone zależności i układy społeczno-kulturowe. Jest ona określona
przez społeczeństwo, przez normy ukształtowane czy wypracowane w trakcie
rozwoju społeczeństwa. Skoro tak, to ludzkie zachowania w obliczu problemów teoretycznych i reakcje na trudności koncepcyjne matematyki czy
anomalie są czymś istotnym dla wiedzy matematycznej. Są one konieczną,
a nie przypadkową, czysto zewnętrzną częścią tej wiedzy. Gdy uznamy, że
powstawanie teorii matematyki jest procesem społecznie uwarunkowanym,
to oczywiste staje się, że nie ma stałych „esencji platońskich”, ponieważ
nie ma stałych, ponadczasowych esencji (struktur) społecznych. Logicyzm
i formalizm tracą swoje filozoficzne umocowanie.
W przekonaniu przedstawicieli mocnego programu Proofs and Refutations otwierają drogę socjologicznemu podejściu do matematyki. Aby pokazać, na czym polega ta droga, Bloor w swoim artykule19 zestawia matematyczną dyskusję przedstawianą w stylizowany sposób przez Lakatosa z analizą antropologicznej teorii profanacji, rytuału, ograniczeń pokarmowych
zawartych w książce Mary Douglas.20 Douglas dostarcza schemat opisujący
charakter powiązań grup i organizacji społecznych, które w uproszczeniu
można określić jako indywidualistyczne, pluralistyczna, konkurencyjne
i pragmatyczne. Wzorce te mogą być wyrażone za pomocą dwóch teoretycznych wymiarów: osi koherencji (opisującej spójność danej grupy społecznej)
i osi struktury (opisującej sieć zależności formalnych obowiązujących w grupie). W zależności od charakteru grupy występują charakterystyczne sposoby radzenia sobie przez członków danej wspólnoty z niestandardowymi
zachowaniami, sytuacjami czy z „odmieńcami”.
Według Bloora, monografie Lakatosa i Douglas „mają wspólny temat: dotyczą one sposobów reagowania ludzi na rzeczy, które nie pasują do szufladek i granic uznanych sposobów myślenia.”21 Są to książki o anomaliach
łamiących uznane schematy klasyfikacyjne i sposobów reagowania na te
wykraczające poza standard pojęcia czy zachowania. Bloor zauważa, że niezależnie od tego, czy jest to przykład przeczący twierdzeniu (kontrprzykład),
—————————
19 D. Bloor, Wielościany i nieczyste zwierzęta z Księgi Kapłańskiej, w: B. Barnes, D. Bloor (red.),
Mocny program socjologii wiedzy, wyd. cyt., s. 275–319.
20 M. Douglas, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, Harmondsworth 1973.
21 D. Bloor, Wielościany i nieczyste zwierzęta z Księgi Kapłańskiej, op. cit., s. 275.
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czy człowiek łamiący uznane normy moralne, na przykład pedofil, pojawia
się ta sama gama możliwych reakcji na taką sytuację. Książka Douglas wyjaśnia w odniesieniu do zagadnień antropologicznych, dlaczego tak jest i opisuje niektóre mechanizmy łączące to, co społeczne, z dziedziną poznania.
Według Bloora pomysły Douglas można odnieść do różnych reakcji matematyków na kłopoty w dowodzeniu i w ten sposób wyjaśnić ich zachowania dotyczące, jak się wydawało, czysto teoretycznych (przedmiotowych)
kwestii funkcjonowania matematyki. Teoria struktury i koherencji grupowej
zastosowana do sytuacji opisanej przez Lakatosa w Proofs and Refutations,
dostarcza – twierdzi przedstawiciel mocnego programu – hipotezy łączącej
wiedzę matematyczną ze strukturą społeczną, pewnego wyjaśnienia elementów praktyki matematycznej. W zależności od tego, w jakiego typu strukturze grupowej funkcjonuje matematyk, pojawiają się określone reakcje na
nietypowe pojęcia, nieoczekiwane sytuacje teoretyczne czy niepożądane wyniki rozumowania. Inaczej zachowują się członkowie sformalizowanych
i zhierarchizowanych struktur, inaczej członkowie społeczności o niskiej
koherencji i ubogiej strukturze, gdzie panuje indywidualizm, a reguły gry
konkurencyjnej są jedynymi uznawanymi formami społecznymi selekcji
wyników. Jako przykład wyjaśnień tego typu Bloor wskazuje badania
R. Stevena Turnera22 nad zmianami w metodologii uprawiania matematyki
w Prusach w połowie XIX wieku. Po reformie systemu szkolnego uniwersytety przestały być zamkniętymi korporacjami zachowującymi stare przywileje cechowe. Ich nowa struktura i narzucone formy działalności przezwyciężyły skostniałe lojalności grupowe, a konkurencyjna specjalizacja sprawiła, że
dokonywanie odkryć stało się koniecznością dla tych, którzy chcieli zaistnieć
na polu działalności matematycznej. Było to możliwe dzięki zmianom
w układach społecznych dominujących na uniwersytetach.
Socjologiczne podejście do działalności matematyków sugeruje, że na
teorię matematyczną trzeba patrzeć jako na wynik czy wyraz powiązania
publicznych, zobiektywizowanych form wiedzy ze strukturą społeczną funkcjonującą w danym obszarze kulturowo-historycznym. Style życia i wzorce
oddziaływań społecznych są odtwarzane w działalności matematycznej podczas „gry w matematykę”. Bloor podkreśla, że matematycy „czyniąc to [prowadząc badania matematyczne – J.M.] nie robią … dwóch różnych rzeczy,
ani czasem jednej rzeczy, a czasem drugiej; ponieważ wiedza [matematyczna
– J. M.] jest tym, czym jest [gdy – J. M.] robiąc jedno, robią drugie.”23 Układy społeczne, w których funkcjonują matematycy, są ściśle skorelowane z ich
dokonaniami matematycznymi w tym sensie, że na ogół ukierunkowują ba—————————
22 Por. R. S. Turner, The Growth of Professional Research in Prussia, 1818–1848 – Causes and
Context, „Historical studies in the physical sciences”, 1971, 3, s. 137–182; University Reformers and
Professional Scholarship in Germany, 1760–1806, w: L. Stone (red.), The University in Society,
Oxford, 1975, II, s. 495–531.
23 D. Bloor, Wielościany i nieczyste zwierzęta z Księgi Kapłańskiej, op. cit., s. 296.
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dania, determinują styl uprawiania matematyki, preferencje i przekonania,
a nawet osobiste upodobania matematyka co do, na przykład, ważności
i wartości konkretnych problemów lub rozstrzygnięć matematycznych.
Znakomitą ilustracją socjologicznego ujęcia działalności matematyków
jest niedawno wydana książka24 Jerzego Mioduszewskiego opisująca kulisy
pracy matematyków.

MATHEMATICS IN THE LIGHT OF THE STRONG PROGRAMME
OF THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE
ABSTRACT

The sociology of science propagates the thesis about the social nature of all
knowledge, however, Karl Mannheim, the most eminent representative of this way
of thinking, tends to treat mathematics and logic differently. Mannheim considered
mathematics and logic as disciplines of knowledge which are not amenable to social
determination. The representatives of the Strong Programme of the sociology of
knowledge raise once again the problem of the status of mathematics and logic. They
aim to show that these sciences can be also reasonably analysed by means of sociological tools. In their considerations they refer to the ideas of Ludwig Wittgenstein
and Imre Lakatos. They are convinced that Wittgenstein’s Remarks on the Foundations of Mathematics and Lakatos’s Proofs and Refutations opened a way to a sociological approach to mathematics.
Keywords: mathematics, sociology, Strong Programme, status of mathematics.

—————————
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J. Mioduszewski, Cztery szkice z przeszłości matematyki, Wyd. Impuls, Kraków 2013.
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CHAOS A NIEOBLICZALNOŚĆ
STRESZCZENIE

Tekst jest poświęcony problemowi implementacji nieobliczalności w świecie
realnym. Podstawowe pytanie jest takie: czy logiczna nieefektywność ma swoją
realizację w świecie fizycznym, albo, czy niealgorytmiczność posiada swój „fizyczny/materialny” nośnik? Konkluzja jest zaś następująca: algorytmicznie zinterpretowana teoria chaosu deterministycznego koresponduje z przypadkową/nierozstrzygalną częścią matematyki. Trzeba przy tym jednak stale mieć na względzie, że
zawsze jest to nierozstrzygalność, niealgorytmiczność, przypadkowość z modelu,
w którym dokonujemy deskrypcji.
Słowa kluczowe: teoria obliczalności, teoria chaosu, teza Churcha.

Odnosząc się do nierozstrzygalności w świecie fizycznym postawić trzeba
następującą kwestię: czy rzeczywiście mamy do czynienia z nierozstrzygalnością w świecie fizycznym, czy tylko z nierozstrzygalnością w uniwersum
eksperymentalnym, do którego docieramy poprzez matematyczny model?
W innych słowach, czy nieobliczalność płynie „z natury”, czy z modelu,
w którym dokonujemy deskrypcji? Jak wiadomo, wszystkie wystarczająco
bogate modele matematyczne są nierozstrzygalne. W szczególności idzie tu
o nieelementarną arytmetykę liczb rzeczywistych, którą wykorzystujemy do
opisu fizycznych układów dynamicznych. W tym obszarze fundamentalną
rolę odegrało odkrycie przez Stefana Banacha i Stanisława Mazura nieobliczalnych funkcji analitycznych signum x oraz integer part x, które wyprowadzają poza klasę ciągów liczb rzeczywistych obliczalnych. Warto przypomnieć, że rezultat Banacha i Mazura z lat 1936–39 jest „rzeczywistym”
równoważnikiem twierdzenia Kurta Gödla o niezupełności. W największym
skrócie, jeżeli zdanie Gödla mówi o sobie, że jest niedowodliwe, to „zdanie”
Banacha i Mazura, czyli ciąg liczb rzeczywistych obliczalnych jest sformułowane w taki sposób, że mówi osobie, że jest nieobliczalne (zbieżność ciągu
—————————
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do granicy jest nieefektywna/nieobliczalna).2 Syntaktyczne struktury obu
postępowań dowodowych wykorzystujących starożytny paradoks kłamcy są
tu ekwiwalentne. Opierając się na wyniku Banacha i Mazura amerykańscy
matematycy Pour-El i Richards w latach osiemdziesiątych pokazali, że rekurencyjne równania ruchu przy rekurencyjnych warunkach początkowych
mogą mieć nierekurencyjne rozwiązania.3 Przebieg obliczeń nie jest więc
unikalnie zdeterminowany przez wejście i rekurencyjne relacje zawarte
w zbiorze instrukcji. Dwa różne wyjścia mogą być otrzymane z tego samego
wejścia przy różnych komputacjach. Ujmując metaforycznie, „start” może
być rekurencyjny, a „lądowanie” i tak będzie nieobliczalne. Jeżeli sprawa
dotyczy nieobliczalności w świecie fizycznym, to trzeba też wspomnieć
o tezie Churcha-Turinga. Stanowi ona, że formalna specyfikacja funkcji (częściowo) rekurencyjnej koresponduje z nieformalnym pojęciem efektywnego
procesu obliczeniowego. Wejście komputacji koresponduje z argumentem
funkcji. Wyjście koresponduje z wartością funkcji. Heurystyczne pojęcie
efektywnych obliczeń koresponduje z precyzyjnym formalnie pojęciem funkcji częściowo-rekurencyjnej.
T e z a C h u r c h a - T u r i n g a . Algorytm koresponduje z funkcją częścioworekurencyjną. Cokolwiek wydaje się być efektywnie obliczalne może być przeprowadzone w zakresie (działania) funkcji częściowo-rekurencyjnych. W drugą stronę, poprzez nasze rozumienie mechanicznego obliczania każda funkcja
częściowo-rekurencyjna koresponduje z algorytmem. Innymi słowy, funkcja
rekurencyjna jest matematycznym obiektem, który może być zdefiniowany
przez algorytm.
Terminy „efektywnie obliczalny”, „mechanicznie obliczalny”, „obliczalny”,
„rekurencyjnie przeliczalny” mogą być zatem używane zamiennie. Jak łatwo
zauważyć, teza Churcha- Turinga posiada aspekt ewolucyjny – odnosi się ona
do procesów obliczeniowych, które są r e a l i z o w a l n e w świecie fizycznym.
Oznacza to, że ta teza może się zmieniać w czasie tak jak i one. Innymi słowy,
każda zmiana rozumienia pojęcia efektywnych obliczeń wpłynie na zmianę
rozumienia tezy Churcha-Turinga. W oryginale teza Churcha brzmi następująco:
…twierdzi się, że pojęcie funkcji efektywnie obliczalnej powinno zostać zidentyfikowane z pojęciem funkcji rekurencyjnej, gdyż inne wiarygodne definicje
efektywnej obliczalności okazały się dawać pojęcia albo równoważne, albo
słabsze od rekurencyjności.4

—————————
S. Mazur, Computable Analysis, Rozprawy Matematyczne XIII, PWN, Warszawa 1963.
M. B. Pour-El, J. I. Richards, Computability and Noncomputability in Classical Analysis,
“Trans. Amer. Math. Soc”., 275, 1983, 539–560; oraz: M. B. Pour-El, J. I. Richards, Computability
in Analysis and Physics, Springer, Berlin–Heidelberg 1989.
4 A. Church, Abstract, An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory, “Bulletin of the
American Mathematical Society”, 41, 1935, s. 332–333; cyt. za: A. Olszewski, Teza Churcha, Universitas, Kraków 2009, s. 109.
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Stwierdzenie „inne wiarygodne definicje” świadczy o tym, że Church
widział w tezie głównie definicję o charakterze identycznościowym. Jak wiadomo, teza Churcha nie spełnia warunków twierdzenia matematycznego, bo
pojęcie mechanicznej procedury nie jest formalne. Wykluczony jest zatem jej
dowód. W dyskusji wokół relacji mechaniczna obliczalność–rekurencyjność
najczęściej też padają zwroty: „jak do tej pory”, „dotąd”, „dotychczas”…
Andrzej Mostowski pisze:
Z natury zagadnienia jest to tylko hipoteza. Dowodu jej podać nie można, bo
trzeba by powiedzieć ściśle, co znaczy efektywny przepis dla rozwiązania jakiegoś zagadnienia. Teza Churcha nie została dotąd podważona. Każde efektywnie wykonalne postępowanie dawało się dotąd sprowadzić do funkcji obliczalnych. 5

Słowa te mogą sugerować empiryczny charakter tezy, czyli zdania, które
wymaga nieskończonego potwierdzania. Jeżeli idzie o Gödla, to traktował
tezę Churcha jako zasadę heurystyczną: „Nie może to zostać dowiedzione,
ponieważ pojęcie skończonego obliczania nie jest zdefiniowane, ale może
służyć jako zasada heurystyczna.”6
Co ciekawe, Gödla do tezy przekonała dopiero analiza mechanicznego obliczania przeprowadzona przez Turinga.7 Z uwagi na to, że tezę ChurchaTuringa wykorzystuje się w dowodzeniu, powstaje problem jej mocy. Wiadomo, że istotne użycie tezy ma miejsce w dowodach negatywnych. Jeżeli
bowiem stwierdzimy, że dana funkcja nie jest rekurencyjna, to jest oczywiste, że nie jest obliczalna.8 Co się tyczy empiryczności tezy Churcha-Turinga,
to można ją rozumieć dwojako:
1. Jest to hipoteza empiryczna, której konsekwencje są obserwowalne/sprawdzalne.
2. Obliczanie funkcji realizuje się przez system fizyczny, który zajmuje
skończoną przestrzeń, funkcjonuje w skończonym czasie i zgodnie z prawami fizyki.
Warto zaznaczyć, że aspekt empiryczności akcentują matematycy, którzy
zajmują się sprawą realizowalności obliczalności, czyli rzeczywistymi maszynami matematycznymi (Mostowski). Empiryczna interpretacja tezy nie
jest jednak jedyną. Według Romana Murawskiego i Jana Woleńskiego traktuje się też to stwierdzenie matematyczne jako:
— twierdzenie albo aksjomat
— definicję
— eksplikację w sensie Carnapa
—————————
A. W. Mostowski, Liczby naturalne i funkcje obliczalne, PZWS, Warszawa 1971, s. 131.
K. Gödell, Poscriptum, w: M. Davis (red.), The Undecidable Propositions, Unsolvable Problems,
and Computable Functions, cyt. za: A. Olszewski, Teza Churcha, Universitas, Kraków 2009, s. 137.
7 A. Turing, On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, “Proc.
Lond. Math. Soc.”, Ser. 2, 42, 1937.
8 Zob. R. Murawski, J. Woleński, The Status of Church’s Thesis, w: A. Olszewski, J. Woleński,
J. Robert (red.), The Church’s Thesis after 70 Years, Ontos Verlag 2006.
5

6
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Ci dwaj filozofowie opowiadają się za jeszcze innym rozwiązaniem:
…eksplikacje potocznych (standardowych) sposobów użycia wyrażeń polegają
na ich normalizacji poprzez precyzyjne środki pojęciowe […]. Normalizacje
w tym sensie zwykle odpowiadają określonym intuicjom i to chroni je przed
arbitralnością, choć warunki ich poprawności pozostają częściowo otwarte.9
Matematyce potrzebna jest teza Churcha, dodają autorzy, bo nie wszystkie
wyniki można uzyskać stosując wyłącznie formalizm teorii rekursji. W aparacie funkcji rekurencyjnych najwyraźniej nie do końca zawiera się całość
matematycznych intuicji.

Istotne dla nas w tej chwili jest jednak to, że teza Churcha-Turinga zawiera składową nierozstrzygalną, mianowicie, że algorytm nie musi być zdefiniowany dla wszystkich wartości wejściowych. Jeżeli zatem ktoś przyjmuje,
że Uniwersum jest rodzajem deterministycznej maszyny liczącej, czyli jest
wewnętrznie algorytmiczne, to musi respektować fakt, ze istnieją procesy/algorytmy nieefektywne.10 Warto o tym pamiętać, ponieważ często odkrycie nieefektywności w naturze traktuje się jako falsyfikator tezy ChurchaTuringa. Dzieje się tak, zdaniem niektórych, dlatego że „…nauka, przynajmniej od czasów Newtona, jest w dużej mierze oparta na identyfikacji i matematycznej deskrypcji algorytmicznej zawartości Uniwersum.”11
Z takiej diagnozy wyciąga się zazwyczaj co najmniej dwa wnioski. Pierwszy, że całe Uniwersum jest rodzajem skończonego deterministycznego
automatu. Drugi, że interesuje nas tylko to, co w tym Uniwersum jest
mechaniczne/deterministyczne/rekurencyjne. Pierwszy ma charakter ontologiczny, a drugi epistemologiczny. Rzecz jasna, w drugim przypadku
dopuszczamy możliwość, że oprócz algorytmicznej zawartości Uniwersum
istnieje jeszcze jakaś jego inna zawartość, czyli zawartość niealgorytmiczna.
Stale trzeba jednak mieć na względzie, iż zakładając, że świat realny składa
się ze złożonych algorytmów, jednocześnie przyjmujemy, że prawa przyrody
są mechanistyczne, więc obliczalne/rekurencyjne w sensie tezy ChurchaTuringa. Co zatem będzie się działo z naszym modelem świata fizycznego,
gdy zarejestrujemy obecność zjawisk nie podlegających standardowej digitalnej reprezentacji?
Innymi słowy, gdy wykryjemy zjawiska nie posiadające cech wyjątkowych, czyli posiadającyce charakterystykę przypadkową? Odpowiedź jest
prosta: będziemy mieli kłopoty z tezą Churcha-Turinga. W tym miejscu potrzebne są wyjaśnienia techniczne. Jak się okazuje, niektóre fizyczne układy
dynamiczne można specyfikować wykorzystując narrację teorii algorytmicznej informacji. Dokładnie rzecz biorąc, algorytmicznie da się specyfikować
—————————
S. Murawski, J. Woleński, op. cit., s. 324.
Termin „wewnętrznie” denotuje cechę, która nie płynie z modelu.
11 S. Barry Cooper, P. Odifreddi, Incomputability in Nature, w: Computability and Models,
Kluwer, Dordrecht 2003, s. 137–160.
9
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układy chaotyczne. Należy zacząć od tego, że zbiory obliczane przez maszynę
Turinga są ekwiwalentne zbiorom rozstrzygalnym przez algorytm. Matematyczne pojęcie Martin-Löfa przypadkowości odpowiada intuicyjnemu pojęciu przypadkowości zbioru Z , które ma dwa aspekty:12
1. Z nie posiada (nie spełnia) wyjątkowych własności.
2. Z jest trudny do deskrypcji.
Co do punktu 1: Niech zbiór Z powstaje w wyniku idealnego procesu losowego, który przebiega w czasie i dostarczy nieskończenie wiele bitów (0,1).
Bity są niezależne. Zero i jedynka mają to samo prawdopodobieństwo 1 2 ,
jak przy podrzucaniu idealną monetą. Prawdopodobieństwo, że ciąg x jest
−x
segmentem początkowym zbioru Z jest równe 2 . Własności wyjątkowe
reprezentowane są przez null-klasy, w odniesieniu do jednostajnej miary λ
w przestrzeni Cantora. Należy się tu wyjaśnienie, że zbiory liczb naturalnych
można widzieć jako atomowe obiekty i identyfikować z nieskończonymi ciąN
gami nad {0,1}. Ciągi te są elementami przestrzeni Cantora {0,1} , zwykle
N
N
denotowanej przez 2 . Podzbiory 2 nazywa się klasami, dla odróżnienia
od zbiorów liczb.
DEFINICJA 1. Klasę A ⊆ 2 nazywamy null-klasą wtedy, gdy
N
Jeżeli 2 − A jest null, to mówimy, że A jest conull.
N

λA = 0 .

Przykładem mogą być własności wyjątkowe P i Q . Pierwsza stanowi, że
wszystkie bity na parzystych pozycjach są zerami:

P (Y ) ↔ ∀iY (2i ) = 0
Druga stanowi, że jest przynajmniej dwa razy więcej zer niż jedynek
w granicy:

Q(Y ) ↔ lim inf#{i < n : Y (i ) = 0} / n ≥ 2 / 3
Odpowiadającymi klasami są null-klasy. Odtąd, zgodnie z intuicją, nie
0
powinny zawierać zbioru przypadkowego. Rodzajem null-klasy jest ∏ 2
klasa.
DEFINICJA 2. Niech A ⊆ N × 2
k

(i) A jest

∑

0
n

N

oraz n ≥ 1 .

wtedy, gdy

e1 ,..., ek , X ∈ A ↔ ∃y1∀y 2 ,..., Qy n R(e1 ,..., ek , y1 ..., y n −1 , X ↑ yn ) gdzie
R jest relacją obliczalną, oraz Q jest "∃" wtedy, gdy n jest nieparzyste,
oraz Q jest "∀" wtedy, gdy n jest parzyste.
—————————
12 P. Martin-Löf, On the Notion of Randomness, w: Intuitionism and Proof Theory, NorthHolland Publ. Comp., Amsterdam–London 1973, s. 73–78.
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(ii)

A jest ∏ 0n wtedy, gdy dopełnieniem

A jest

∑

0
n

, tzn.

e1 ,..., ek , X ∈ A ↔ ∀y1∃y 2 ,..., Qy n S (e1 ,..., ek , y1 ,..., y n −1 , X ↑ yn )
gdzie S jest relacją obliczalną i Q jest " ∀" wtedy, gdy n jest nieparzyste, oraz Q jest " ∃" wtedy, gdy n jest parzyste.

∑

Relacja jest arytmetyczna wtedy, gdy jest
( X ↑ yn denotuje segment początkowy X )

0
n

dla pewnego n .

Na przykład, ∏ 2 klasa ma formę { X : ∀y1∃y 2 S ( y1 , X ↑ y2 )} , a
0

∑

0
3

klasa ma formę { X : ∃y1∀y 2 ∃y 3 R ( y1 , y 2 , X ↑ y3 )} , gdzie S i R są relacjami obliczalnymi.13
ad. 2. Obiekt przypadkowy nie posiada wzoru. Jest niezorganizowany.
Naszemu intuicyjnemu pojęciu przypadkowości odpowiada intuicyjne pojęcie „trudny do deskrypcji”. Trzeba zanotować, że istnieją systemy deskrypcji
zwane optymalnymi maszynami, które są w stanie rywalizować z każdą inną
maszyną, więc opisać każdy możliwy ciąg symboli.14 Zgodnie z tym ujęciem,
pojęcie „trudny do deskrypcji” można sformalizować jako „nie podlegający
kompresji”, w odniesieniu do optymalnej maszyny. Nieformalnie rzecz biorąc, ciągi nie podlegające kompresji danych posiadają tę samą własność,
której wymagamy od ciągów przypadkowych. Dla zbiorów pojęcie „trudny
do deskrypcji” jest jednak trudniejsze, ponieważ każdy system deskrypcji
opisuje tylko obliczalnie wiele zbiorów. Należy więc wprowadzić pojęcie deskrypcji domkniętej. Typ deskrypcji domkniętej reprezentują właśnie null0
0
klasy ∏1 i ∏ 2 . Konkluzja jest następująca: zbiór jest trudny do deskrypcji
wtedy, gdy nie dopuszcza deskrypcji domkniętej, powiedzmy w sensie null
0
∏ 02 klasy. Jeżeli dopuszcza deskrypcję na przykład w sensie null
1 klasy,

∑

to nie jest trudny do deskrypcji. Dalej, warunki 1 i 2 wzięte razem charakteryzują pojęcie testu na przypadkowość, a w rezultacie matematyczne pojęcie
przypadkowości: Z j e s t p r z y p a d k o w y w t e d y , g d y p r z e c h o d z i
wszystkie testy danego typu.
Pojęcie testu (formalne). Aby podać definicję Martin-Löfa-testu na przypadkowość potrzebne są dwa preliminaryne fakty:
FAKT 1 (zbiory otwarte). R ⊆ 2

N

jest rekurencyjnie przeliczalnym

zbiorem otwartym wtedy, gdy R = [We ] dla pewnego n .
—————————
13 Zob. A. Nies, Computability and Randomness, Oxford Logic Guides 51, Oxford University Press
2009.
14

Optymalna maszyna generuje ciąg

an

wtedy, gdy na wejściu dostaje jego deskrypcję.
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( We = dziedzinie (Φ e ) ; Φ e denotuje funkcję częściowo-rekurencyjną
o indeksie e ) 15
FAKT 2. A ⊆ 2 jest null wtedy, gdy istnieje ciąg (G m ) m∈N zbiorów
otwartych taki, że lim m λG m = 0 oraz A ⊆ I m G m . 16
N

(klasa B ⊆ I m G m jest borelowska oraz

λB = 0 ) 17

Definicja Martin-Löfa-testu efektywizuje określenie null-klasy z FAKTU 2.
DEFINICJA 3. (i) Martin-Löfa-test jest rekurencyjnie przeliczalnym
−m
ciągiem (G m ) m∈N takim, że ∀m ∈ NλGm ≤ 2 . 18
(ii) Zbiór Z ⊆ N nie przechodzi testu wtedy, gdy Z ∈ I m Gm , w przeciwnym razie Z przechodzi test.
(iii) Z jest Martin-Löf przypadkowy wtedy, gdy Z przechodzi każdy
Martin-Löfa-test.
Nieformalnie ujmując, Martin-Löfa-test na przypadkowość wychwytuje
strukturę, porządek, wzór. Jeżeli zbiór ich nie posiada, to jest przypadkowy.
0
Bądź inaczej: jeżeli zbiór nie należy do np. borelowskiej ∏ 2 null-klasy, to
jest przypadkowy.19 Analogicznie jest w przypadku ciągu/liczby rzeczywistej.
W rezultacie ciąg/liczba rzeczywista nie podlega kompresji. Dodać jednak
trzeba, że testy same w sobie są obiektami, czyli że tylko obliczalnie wiele
null-klas jest danych przez testy.
W dalszej kolejności musimy pokazać, że (algorytmiczna) przypadkowość
pociąga nieobliczalność. W tym celu przedstawimy wpierw algorytmiczną
parafrazę twierdzenia Gödla o niezupełności.
TWIERDZENIE 1. Niech L będzie teorią aksjomatyczną zawierającą
arytmetykę (Peano), której arytmetyczne konsekwencje są prawdziwe.
(i) Istnieje stała c L taka, że wewnątrz L żadne zdanie postaci
" H (n) > C L " nie jest dowodliwe.
(ii) Niech # ( L) będzie rekurencyjnie przeliczalnym indeksem L . Wtedy
istnieje pewna stała c ' niezależna od L taka, że wewnątrz L żadne zdanie
postaci " H ( n) > H (# ( L)) + c' " nie jest dowodliwe.
(iii) Istnieją szczególne teorie, których aksjomaty mają zawartość
informacyjną H (aksjomatów) = m + O(1) , w których jest możliwość
—————————
Dowód w: A. Nies, Computability and Randomness, op. cit., s. 53.
Dowód w: A. Nies, Computability and Randomness, op. cit., s. 70.
17 Z rodziny wszystkich zbiorów zwartych w przestrzeni o pewnej strukturze (algebraicznej), poprzez branie przeliczalnych sum, różnic i przecięć, można utworzyć zbiory borelowskie.
18 Zbieżność ciągu do granicy musi być efektywna.
19 Zbiory przypadkowe są też nazywane normalnymi zbiorami Borela.
15

16
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ustalenia wszystkich prawdziwych twierdzeń
z k < H (aksjomatów) + O(1) , oraz postaci
" H ( x) ≥ H (aksjomatów) + O(1)" .20

postaci

" H ( x) = k " ,

Istnieją zatem systemy formalne o skończonej liczbie aksjomatów, a tym
samym skończonej zawartości informacyjnej, które mogą dostarczać obiekty
(twierdzenia) o dowolnie wysokiej zawartości informacyjnej. Później Chaitin
dowiódł, że czas obliczeń dla twierdzeń postaci " H ( x) = k " , z
k < m = H (aksjomatów) + O(1) , oraz
" H ( x) ≥ m = H (aksjomatów) + O(1)" jest nieobliczalny. Wiadomość tę
przynoszą dwa poniższe twierdzenia. 21
TWIERDZENIE 2 (ograniczenie na czas obliczeń i złożoność obliczeniową). Albo program p staje w cyklu czasowym mniejszym niż
( H ( p ) + O (1)) , albo nigdy nie staje. Z tego powodu, jeżeli definiujemy
d (n) = max x* ≤ n H D ( x) = max x* ≤n D( x) , to

∑

d (n) = ∑ (n + O (1))

∑

(n + O (1)) jest minimalnym czasem d (n) przy którym wszystkie programy o złożoności ≤ n (faktycznie) stają.
TWIERDZENIE 3.

∑

nie jest efektywnie obliczalna.

Końcowy wniosek jest taki, że gdyby czas obliczeń miał być obliczalny, to
musiałby istnieć program stopu. Obliczeniowa złożoność związana ze skończonymi lub nie obiektami jest nieobliczalna. Algorytmiczna przypadkowość
implikuje nieobliczalność.
Teraz można przejść do algorytmicznej specyfikacji chaosu (deterministycznego). Założeniem wyjściowym jest tu hipoteza, że chaos w świecie fizycznym koresponduje z przypadkowością w matematyce. Jest też jasne, że
dalej koncentrujemy się na pojęciu przypadkowej (nieobliczalnej) liczby
rzeczywistej.
DEFINICJA 4.22 Liczba rzeczywista r jest Martin-Löf przypadkowa
wtedy, gdy nie jest zawarta w dowolnym zbiorze nieskończonego rekurencyjnie przeliczalnego ciągu Ai zbiorów interwałów takim, że miara μ ( Ai )
−i
−i
jest zawsze mniejsza lub równa 2 [ μ ( Ai ) ≤ 2 ] . Czyli, że r jest MartinLöf przypadkowa wtedy, gdy

∀i[ μ ( Ai ) ≤ 2 −1 ] ⇒ ¬∀i[r ∈ Ai ]
—————————
G. J. Chaitin, Algorithmic Information Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
G. J. Chaitin, Information, Randomness and Incompleteness, World Scientific, Singapore
1987.
22 Definicja 4 jest „liczbową” adaptacją definicji 3.
20
21
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Intuicję związaną z „chaotycznym” pojęciem „wrażliwości na warunki początkowe” werbalizowano w filozofii stosunkowo wcześnie. Pascal stwierdził,
że kształt nosa Kleopatry zmienił oblicze świata, a Rousseau zauważył, że
„nikczemna przyczyna” ma czasami „zaskakująco potężne skutki”, w sensie
wpływu na organizację społeczeństwa.23 Obecnie tzw. chaos deterministyczny specyfikuje się przez:
(i) efektywnie obliczalną/rekurencyjną/deterministyczną ewolucję,
(ii) własność nieliniowego systemu ewolucji do wykładniczego w czasie
rozchodzenia się początkowo bliskich trajektorii,
(iii) przypadkowe wartości początkowe.
Przypadkowość jest tu definiowana jako Martin-Löf przypadkowość. Można
powiedzieć też tak, że jeżeli wartość początkowa jest elementem continuum,
to prawdopodobieństwo, iż jest Martin-Löf przypadkowa równa się jeden –
„prawie wszystkie” wartości początkowe są przypadkowymi/nieobliczalnymi
liczbami rzeczywistymi. Ogólnie ujmując, idea chaosu opiera się na spostrzeżeniu, że przypadkowość, albo niekompletna informacja zawarta w wartości początkowej, ujawnia się w trakcie ewolucji. Dlatego kryterium specyfikacji chaosu deterministycznego jest obecność odpowiedniej ewolucyjnej
funkcji zdolnej „odsłonić” informację „prawdziwej”, lecz nieznanej wartości
początkowej x0 . Przypadkowej liczby rzeczywistej właśnie. Szczegóły sprawy
są raczej domeną fizyki, jednakże, albo tzw. niepewność δx0 wartości początkowej, albo korespondująca zmienność wartości początkowej, zwiększa
się w czasie. Jako miarę separacji dwóch różnych wartości początkowych
przyjmuje się wykładnik Lapunowa λ . Scenariusz jest zaskakujący, bo efektywnie obliczalna funkcja dostarcza Martin-Löf przypadkową ewolucję systemu „odsłaniając” informację zawartą w Martin-Löf przypadkowej wartości
początkowej. Przypadkowość jest jednak pierwotnie usytuowana w wartości
początkowej 24. Chociaż dla celu tu postawionego, a precyzyjnie, pokazania,
że jest istotny związek między chaosem a nieobliczalnością, nie ma właściwie
znaczenia, gdzie ona wpierw rezyduje, tylko że w ogóle znalazła miejsce.25
Możemy więc sformułować następującą równoważność:
chaos ⇔ deterministyczna przypadkowość
—————————
23 B. Pascal, Myśli, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972; oraz J. J. Rousseau, Umowa społeczna, BKF, PWN, Warszawa 1966.
24 Matematyczny związek między algorytmiczną przypadkowością a wrażliwością na warunki początkowe ustalają twierdzenia Brudno-White’a i Pesina; zob. G. Schurz, Kinds of Unpredictability in
Deterministic Systems, w: P. Weingartner, G. Schurz (red.), Law and Prediction n the Light of
Chaos Research, Springer, Berlin 1996.
25 Istotne jest rozróżnienie między przypadkowością generowaną wewnętrznie przez ewolucję systemu a przypadkowością z warunków początkowych. Zachowanie w sensie sekwencji na wyjściu
może okazać się przypadkowe również wtedy, gdy wartości początkowe nie są przypadkowe; zob. S.
Wolfram, New Kind of Science, Wolfram Media, Inc., 2002; oraz: R. W. Batterman, Chaos: Algorithmic Complexity vs. Dynamical Instability; w: Weingartner, Schurz, op. cit., 1996.
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Oznacza to, że „…deterministyczne algorytmy są wykorzystywane do obliczania zmiennych, które faktycznie są matematycznie przypadkowe”, oraz że
„…chaos znaczy deterministyczna przypadkowość.”26 Jeżeli zatem fizyka
opisując niektóre układy dynamiczne trafnie wykorzystuje algorytmiczną
narrację, to mamy implementowaną w naturze nieobliczalność, bo algorytmiczna przypadkowość implikuje nieobliczalność.
Każda algorytmiczna specyfikacja układu chaotycznego mieści się w pewnym schemacie. System dynamiczny (mechaniki klasycznej) jest definiowany przez stan przestrzeni S , który zawiera pozycję i prędkość każdej cząstki
w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Przedmiotem naszego zainteresowania jest ewolucja systemu z równań, które są zwykle równaniami różniczkowymi opisującymi siły działające na cząstkę(i). Rozwiązaniami równań są funkcje s : T → S , które opisują możliwe przesunięcia cząstek w S ,
w zależności od czasu. Przesunięcia te nazywa się też trajektoriami. Czas t
i pozycja s w S są parametrami ciągłymi o wartościach rzeczywistych. Dalej, rozpatrujemy tzw. złożoność komputacji, która oblicza stan przyszły s (t )
z danego stanu początkowego s (t 0 ) . Różnicę t − t 0 nazywa się dystansem
predykcji. Niektóre równania różniczkowe są całkowalne, czyli dopuszczają
tak zwaną closed form rozwiązania. Na przykład równanie ds / dt = k .s ma
kt
klasę closed form rozwiązań s (t ) = s 0 .e , które opisują wykładniczy wzrost
lub zanik (zależnie od tego, czy k jest dodatnie, czy nie). Inne równania
różniczkowe, choćby związane z problemem trzech i więcej ciał, nie są całkowalne. Pewne z nich można rozwiązać aproksymacyjnie, następne nie
dopuszczają nawet aproksymacyjnych closed form rozwiązań. Wchodzą
w grę jedynie rozwiązania punktowe. W tym rozumieniu, że istnieje algorytm, który oblicza s (t n +1 ) z s (t n ) , dla danego rozkładu continuous time na
przedziały dyskretne.
Z matematycznego punktu widzenia różnica między closed form a open
form rozwiązaniami polega na tym, że w drugim przypadku funkcja g taka,
n
n
że s n = g ( s 0 , n) jest definiowana przez g ( s 0 , n) = f ( s 0 ) , gdzie f oznacza f iterowaną n -razy. Ważne jest jednak to, że przy closed form rozwiązaniach złożoność komputacji funkcji s = f (t ) nie zależy, lub prawie nie
zależy, od dystansu predykcji t1 − t 0 . Dla odróżnienia, przy open form rozwiązaniach złożoność komputacji wzrasta znacząco i proporcjonalnie do
dystansu predykcji. W efekcie, jeżeli równanie ma open form rozwiązanie, to
algorytm predykcyjny nie jest zdolny przewidzieć stanu przyszłego.
Teraz zdefiniujemy nieprzewidywalność wykorzystując pojęcie algorytmicznej przypadkowości. Rozważamy dyskretne ciągi (trajektorie) w skończonym stanie przestrzeni z dyskretnym czasem. Algorytmiczna złożoność
K ( SQ / I ) skończonego ciągu danej informacji jest definiowana przez długość najkrótszego programu, który generuje ciąg SQ (rozważamy maszyny
—————————
26

J. Ford, Quantum Chaos, Is There Any?, cyt. za: Weingartner, Schurz, op. cit., s. 212.
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ekwiwalentne deterministycznej maszynie Turinga). Aby otrzymać definicję
algorytmicznej przypadkowości zakładamy, że informacja I ma długość
n SQ ciągu SQ . Rozważamy przy tym „zachowanie” K ( SQ / n SQ ) przy wzrastającej n SQ . Teraz, jeżeli K ( SQ / n SQ ) wzrasta wraz z n SQ w sposób
nieograniczony, czyli granica ilorazu K ( SQ / n SQ ) / n SQ , dla n → ∞ , jest
dodatnia, to ciąg SQ jest algorytmicznie przypadkowy. Jest oczywiste, że
stoi za tym nieformalne przesłanie, że ciąg jest algorytmicznie przypadkowy
wtedy, gdy program, który go generuje jest przynajmniej tej samej długości
co on sam. Powyższe ujęcie bierze pod uwagę długość programu. Można
jednak podejść do sprawy w ten sposób, że rozważa się długość komputacji
potrzebną do wyznaczenia stanu przyszłego. Program dla open form rozwiązania ma następującą postać: zbiór s 0 = k ; dla 0 < n ≤ p oblicza
s n +1 = f ( s n ) , stop, gdzie p jest dyskretnym czasem predykcji. Jeżeli f
jest funkcją o niewielkiej złożoności obliczeniowej, która jest niezależna od
n , to długość programu będzie raczej krótka. Tak jest w przypadku funkcji
logistycznej s n +1 = 4 s n (1 − s n ) . Ale czas, który program potrzebuje do obliczenia s n z s 0 , czyli tzw. czas stopu, może być bardzo długi. Innymi słowy,
to że ciąg SQ jest przypadkowy nie tylko implikuje, że nie istnieje closed
form rozwiązanie, ale także to, że nie istnieje żadne open form rozwiązanie
generowane przez funkcję iteracyjną f ( s n ) , przy złożoności, która nie
wzrasta z n . W taki oto sposób otrzymujemy pojęcie nieprzewidywalności/nieobliczalności zdefiniowane „algorytmicznie przypadkowo”. Typowym przykładem rzeczywistego chaotycznego (przypadkowego) układu
fizycznego, który dostarcza nieobliczalność jest układ „koło ruletki plus krupier”.27
K o ł o r u l e t k i p l u s k r u p i e r . Wyobraźmy sobie dwie czarne skrzynki.
Pierwsza zawiera idealny gaz. Druga zawiera koło ruletki wraz z osobą, która
wprowadza je w ruch. Zakładamy, że w pierwszej skrzynce znajduje się
urządzenie, które dokonuje pomiarów na idealnym gazie, w jednostajnych
przedziałach czasowych, oraz drukuje wyniki tych pomiarów. Rozkład
α = { Ai : i = 1,..., N − 1} przestrzeni fazowej można pomyśleć jako reprezentujący możliwe pomiary wyjściowe (wydrukowana liczba i definiuje,
w której kratce znajduje się punkt w każdym przedziale czasowym). Dla idealnego gazu trajektorie bliskich stanów początkowych rozchodzą się wykładniczo w czasie, entropia jest dodatnia, a ciąg orbity jest algorytmicznie
przypadkowy (ma dodatnią algorytmiczną złożoność). Druga czarna skrzynka zawiera N -przestrzenne koło ruletki podzielone na segmenty
B0 , B1 ,..., B N −1 , odpowiadające liczbom naturalnym. Koło kręci się a specjalny wskaźnik rejestruje segment, który pojawił się na końcu przedziału
czasowego. Dzięki temu skrzynka drukuje liczbę związaną z zarejestrowanym segmentem. Tak samo, jak w przypadku skrzynki z idealnym gazem
—————————
27

Zob. R. W. Batterman, Defining Chaos, “Philosophy of Science”, 60, 1993, s. 46–66.
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otrzymujemy ciąg liczb z alfabetu {0,1,..., N − 1} . Odkąd koło ruletki jest
przykładem systemu przypadkowego, oczekujemy, że ciągi powstające z jego
udziałem będą algorytmicznie złożone. Uwzględniając twierdzenie BrudnoWhite’a oczekujemy również, że taki system dynamiczny będzie miał dodatnia entropię, a uwzględniając twierdzenie Pesina, że bliskie warunki początkowe będą dostarczać wykładniczo rozchodzące się trajektorie. Następnie
Batterman argumentuje, że łańcuch ekwiwalencji charakterystycznych dla
idealnego gazu nie zachodzi dla koła ruletki. Rozumowanie opiera się na
możliwych różnicach w ewolucji systemów w dwóch skrzynkach. Idealny gaz
jest systemem ergotycznym niecałkowalnym, którego trajektorie w przestrzeni fazowej są zdolne wędrować przez całą 6 N − 1 wymiarową energię
powierzchniową. Jak już wspomniano, trajektorie te wykazują wykładniczą
wrażliwość na warunki początkowe. Z drugiej strony, przestrzenią fazową
„idealnego” koła ruletki jest cylinder ze współrzędnymi θ , położeniem kątowym koła, oraz pθ , czyli momentem pędu koła. Jeżeli koło porusza się bez
tarcia, to dla danego pθ jest właśnie kołem na cylindrze. Tym samym, dwa
punkty początkowe, które są blisko siebie nie mogą się rozchodzić wykładniczo w czasie. Ruch jest całkowalny. Jeżeli dopuścimy dyssypatywność, to
trajektorie będą spiralami z pewnego punktu początkowego (θ , pθ ) do
pewnego stanu spoczynku (θ ' ,0) . Sytuacja ta również nie dopuszcza
wykładniczej wrażliwości na warunki początkowe. Okazuje się zatem, że
łańcuch równoważności – dodatnia algorytmiczna złożoność ⇔ dodatnia
metryczna entropia ⇔ dodatnie wykładniki Lapunowa – załamuje się dla
systemu. Twierdzenie Brudno-White’a stanowi, że gdy wyjście (skrzynki)
jest algorytmicznie przypadkowe, to system musi mieć dodatnią metryczną
entropię. Jednakże, odkąd żadna trajektoria nie ma dodatniego wykładnika
Lapunowa, to związek między złożonością a wrażliwością na warunki początkowe nie zachodzi. Dla Battermana jest to jednak konkluzja zbyt pochopna. Głębsza analiza pokazuje, że koło ruletki nie jest systemem przypadkowym. Z tego względu, że po to, aby otrzymać przypadkowy ciąg wyjściowy potrzebna jest osoba, która wprowadza koło w ruch. Oznacza to, że
ciąg wyjściowy jest przypadkowy, ponieważ w „sztuczny” sposób został skonstruowany. W innych słowach, przypadkowość na wyjściu zależy od faktu, że
koło związane jest z zewnętrznym źródłem przypadkowości. Przypomnijmy,
podstawowy problem skupia się wokół tego, czy w przypadku systemu deterministycznego możliwym jest wyprowadzenie wrażliwości na warunki
początkowe z przypadkowości ciągu wyjściowego? Jak się okazuje, koło ruletki nie jest „prawdziwym” systemem deterministycznym, bo stan na końcu
przedziału nie determinuje następnego. W skrócie, osoba wprowadzająca
koło w ruch nie czyni tego zgodnie z deterministycznymi zasadami. System
jest więc indeterministyczny lub stochastyczny, co jest interesujące samo w
sobie, bo niezależny stochastyczny proces dostarcza ciągi, które są algorytmicznie przypadkowe. W efekcie dysponujemy jednak nieobliczalnością,
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ponieważ układ „koło ruletki z osobą wprowadzającą je w ruch” jest już algorytmicznie przypadkowy, a przypadkowość pociąga nieobliczalność.
W tekstach poświęconych chaosowi deterministycznemu najczęściej wymienia się jednak tzw. „problem trzech ciał”. Problem ten jest jednym
z ważnych zadań matematyki i fizyki od XVII wieku. Dotyczy ruchu ciała
o nieznacznej masie, które porusza się w polu grawitacyjnym dwóch ciał
o dużej masie. W roku 1893 Henri Poincaré odkrył, że ruch małego ciała
może być bardzo zaskakujący, nieregularny. Dzisiaj uważa się, że jeżeli nawet można pomyśleć rozwiązanie problemu trzech ciał, to jedynie w terminach standardowych, ale „bardziej wyszukanych funkcji”.28 Ilustracją
problemu są pozycje trzech idealnych planet w przypadku spełniającym następujące równanie różniczkowe:

∂ tt z[t ] == − z[t ] / z[t ] 2 + (1 / 2(1 + eSin)[2πt ])) 2 ) 3 / 2
gdzie e jest ekscentrycznością orbity eliptycznej planet. Pomijając sytuację,
gdy e = 0 , równanie nie ma rozwiązania w terminach standardowych funkcji (rekurencyjnych). Kreisel uważał, że problem kolizji związany z problemem trzech ciał można traktować jako potencjalne źródło nieobliczalności,
a dokładnie, jako „…sytuację do analogowego obliczania funkcji nierekurencyjnych”. W tym momencie możemy wrócić do „ewolucyjnego” aspektu tezy
Churcha-Turinga, czyli realizowalności obliczalności w świecie fizycznym,
i postawić kwestię, czy obliczanie non-digitalne, choćby w postaci neural
nets, stanowi jakąś nową jakość w informatyce. Czy w sposób analogowy
można obliczyć „więcej” niż w cyfrowy? Przypuszczenie to nie ma do tej pory
potwierdzenia. Maszyny analogowe, podobnie jak cyfrowe z układem symulującym losowość, mają często szybszy czas wykonania, ale ich „obliczeniowy
zasięg” jest ekwiwalentny deterministycznej maszynie Turinga. Nie stanowią
tym samym żadnego przełomu w obliczaniu. W dalszym ciągu nie widać
więc zagrożeń dla tezy Churcha-Turinga.29
Przeświadczenie, że bieg zdarzeń jest nieprzewidywalny i zaskakujący,
towarzyszy nam stale. Jego podstawą jest chociażby doświadczenie dnia
codziennego. Artykuł ten jest próbą związania tej potocznej intuicji z algorytmicznie zinterpretowaną teorią chaosu. Obraz świata, jaki się z tego zabiegu wyłania jest taki, że przypadkowa/nieobliczalna część matematyki
może korespondować z chaosem albo wręcz indeterminizmem w świecie
fizycznym. Jednak cały czas trzeba pamiętać, że jest to jedynie nieobliczalność i przypadkowość „z modelu”, w którym dokonujemy deskrypcji. Odno—————————
S. Wolfram, New Kind of Science, Wolfram Media, Inc., 2002, s. 972.
Zob. M. Bremer, A Defence of the Church-Turing-Thesis, w: Concepual Atomism and Justificationism Semantics, Intenationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt 2008.; oraz: J. F. Costa,
B. Loff, J. Mycka, The New Promise Analog Computation, w: S. Barry Cooper, B. Löwe, A. Sorbi
(red.), Computation and Logic in the Real World, Berlin–Heidelberg 1997.
28
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śnie implementacji nieobliczalności w naturze, to dalej nie ma pewności, czy
rzeczywiście zachodzi. Pocieszające może być jednak to, że również inne
modele, choćby rekurencyjnie zinterpretowana analiza matematyczna, dostarczają nierozstrzygalną konkluzję. Słowo „pocieszające” ma tu oczywiście
związek z faktem, że w przypadkowym, nieobliczalnym, czy indeterministycznym świecie, jest miejsce na coś, co nazywamy wolną wolą.
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CHAOS AND INCOMPUTABILITY
ABSTRACT

The paper is devoted to the problem of the implementation of incomputability in
the real world. It considers the following basic question: has logical noneffectiveness its realization in the physical world or, has non-algorithmicity a physical/material medium? The conclusion is: the algorithmically interpreted theory of
deterministic chaos corresponds with the non-random/decidable part of mathematics. It should be, however, taken into account that it is always the nonalgorithmicity, randomness of models in which a description is formed.
Keywords: theory of computability, theory of chaos, Church’s thesis.
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THE SEMANTIC WEB—INTRODUCING MEANING
TO THE INTERNET
STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy jest analiza wybranych aspektów filozoficznych sieci
World Wide Web, ze szczególnym naciskiem położonym na technologie Sieci Semantycznej. Jest to umotywowane przekonaniem, iż Sieć dostarcza zagadnień interesujących z punktu widzenia filozofii, a jednocześnie pozostaje tematem, który
rzadko jest analizowany z perspektywy filozoficznej. Praca zawiera krótki zarys rozwoju sieci World Wide Web i podkreśla konceptualną zmianę, jaką technologie semantyczne wprowadzają do dziedziny; zawiera także przykłady ich praktycznego
zastosowania. Do pojęć, które pojawiają się w pracy należą znaczenie, referencja
i kwestia ontologicznego statusu przedmiotów, z których składa się Sieć.
Słowa kluczowe: internet, sieć, semantyka, desygnator, znaczenie, odniesienie

1. INTRODUCTION

The aim of the paper is to explore a number of selected themes pertaining to the modern World Wide Web, with a special emphasis on the concept
of Semantic Web. In its present incarnation, the Semantic Web is considered the second major change in the history of the network, after the arrival
of its present incarnation known as Web 2.0, associated with the emergence
of social media. However, I will argue that in contrast to Web 2.0, the Semantic Web marks the first technical and—what is important for the problem considered here—the first philosophical shift in the way we approach
the Web. I attempt to prove that the arrival of the Semantic Web is the first
conceptual change in the structure of the Web since its inception.
In the paper I emphasize both theoretical and technical issues pertaining
to the storing of natural language data in the digital form. Then I sketch the
conceptual nature of the Web, the Internet, and lay down the basic idea of
—————————
1

Adres Autora: riven213@gmail.com, IF UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa.
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the Semantic Web; I try to explain why the latter may be considered the first
true revolution in our approach to the Web. Most importantly, however,
I indicate parallels between one of the central notions of the Web and Saul
Kripke’s concept of rigid designators. On this basis, I formulate a metaphysical question on the nature of the Web. Finally, I explain what the terms
“meaning” and “reference” mean in the context of the Semantic Web, and
argue that it is this very technology that enables us to talk about them. In
order to bring out the conceptual difference between the Semantic Web and
the traditional approach, I will invoke John Searle’s Chinese Room argument.
2. THE MAGNITUDE OF THE WEB AND THE PROBLEM IT POSES

The Web is a vast network of data; its amount is impossible to be stored
or organized by any other means available to humans. It grows and transforms every second, spreading across millions of computers around the
world in a nearly entirely decentralized fashion. It contains an immense
amount of meaningful information that has to be structured in order to be
accessible and comprehensible. Traditional methods of computer data organization are, in principle, based on documents, or equivalently, files. This
means that the stored content, although meaningful for human users, remains semantically neutral for computers. This implies that any structuring
of a meaningful, natural language content has to be done by men. The volume of this data is vast, so the structuring is a difficult, cumbersome and
often non-effective process. Besides, automatic structuring can only reach
a certain level, for instance, when one searches through documents by
means of the Internet search engines.

2.1. Google Searle
Although in recent months several new features have been implemented
in major search services (the most significant is Google; see below), the fundamental principle of operation of these services remains the same: the
search engine software scans the content of the Web for crude strings of
characters. This process provides results and, on the surface level, is very
quick and precise, when it is taken into account how vast the number of
items to be analyzed and returned is. Search engines use extremely sophisticated and mathematically ingenious algorithms that provide precise and
relevant results.
There is, however, one important drawback—the Web, with all its abundance of information, lacks semantics. The Google search bot will look for
sequences of letters and words, but, in essence, this is it. All that is obtained
is a list of files, semantically neutral for the software. No serious organiza-
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tion or interpretation of the textual content by the computers is possible.
Moreover, documents have unique and extremely diverse formal structures
(different page structures, different programming languages, different software and hardware platforms etc.), and the natural language content understandable for men stored in computers cannot be effectively categorized or
extracted by means of automation. The most that can be done, as mentioned
before, is a detection and comparison of strings of characters.
A useful philosophical parallel to this state of affairs is Searle’s famous
“Chinese Room” thought experiment. Searle conceived his seminal idea as
an argument against the possibility of creating a strong artificial intelligence
(AI), that is, such an AI that not only reflects human mental phenomena,
but actually experiences them, just as sentient beings do.
Essentially, Searle’s argument is against functionalism in the philosophy
of mind. Functionalism regards mental states only in respect to their functions, that is, in respect to the way they operate and react to the input and
output data. Since only the function is taken into consideration, functionalism holds that mental states can be realized by different systems, not only
the human neural system. Thus, theoretically, mental states could also be
realized by the computer software, insofar as the functional role of the software is similar to that of human mental states.
Searle’s thought experiment can be sketched as follows. Let us imagine
that a computer program has been created that behaves as if it actually
would understood Chinese. It can receive input provided in Chinese and
provide answers in a coherent and grammatically sound manner. It is logically (and technically) possible that such a piece of the software could be
created, and perhaps even pass the Turing test. Therefore, in the functionalist perspective, it could be said that as the machine behaves as if it understood Chinese, it in fact it does understand it. What Searle questions here is
the very notion of understanding: Does the machine actually understand the
meanings of the words it uses? Or maybe it is a mere simulation, despite the
fact that the output provided could not be distinguished from utterances
produced by a human being? In order to prove that that the latter is true,
Searle imagines a person that does not know Chinese at all and is isolated
from the world in a room where he only receives strings of Chinese characters. The person conducts operations on these characters according to a set
of instructions. What he essentially does is identical with the workings of the
software; the only difference lies in the fact that it is done manually rather
than automatically. The output provided by the person in the Chinese Room
will also be perfectly sound and will appear as if a Chinese-speaking person
produced it. However, it is clear that this man has no actual understanding
of Chinese, he merely follows rudimentary instructions.
The argument is directed against strong AI, but in particular it attacks the
thesis that the operations on syntax alone imply a veridical understanding.
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“The Chinese Room argument [...] (does not) purport to show that machines cannot think”—Searle says that brains are machines, and brains
think. “It is directed at the view that formal computations on symbols can
produce thought.”2 The Semantic Web research can be considered as pertaining to the broader area of artificial intelligence study. However, it has
never been claimed that introducing semantics to the Web would bring it
closer to Strong AI. In any sense, it is still, in essence, procedure-following,
and no claims of conscious understanding should be made.
The Chinese Room argument, however, may be used to emphasize the
difference between the traditional, syntax-based approach to content on the
Web, and the way it is dealt with within the Semantic Web. What search
engines can accomplish today is what Searle's operator does, if he looks
across volumes of incomprehensible texts—he just compares strings with
other strings, without reasoning.

2.2. The numbers
Never in history has there been so much information gathered in a codified, systematic manner. Moreover, the Web expands and changes every
second. There is a lot of meaningful information there, and the need for a
method of automated analysis becomes apparent. A method is required that
would increase efficiency of knowledge access by orders of magnitude, or
rather, offer an entirely new approach to the problem—the Semantic Web
makes such a promise.
3. THE WEB BEFORE SEMANTICS

I now present a brief sketch of the development of the World Wide Web
prior to the arrival of the concept of the Semantic Web, in order to provide a
context for understanding of the importance of semantic technologies and
the philosophical novelty that they bring to the Web.

3.1. Internet versus the Web
The World Wide Web (or simply: the Web) should not be confused with
the Internet. The terms are often used interchangeably, but their actual
meanings are quite different.
The Internet is a worldwide network of computers interconnected by
means of smaller, local networks. It is a technical foundation for other services, including e-mail, file sharing platforms and the World Wide Web it—————————
2
D. Cole, The Chinese Room Argument, “The Stanford Encyclopedia of Philosophy”, Edward N.
Zalta (ed.), Winter 2009 Edition, http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/chineseroom/.
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self—that is, the system of linked documents containing text, image or multimedia contents.

3.2. Origins and Principles
The theoretical principles and technological foundations of the Web were
developed at the end of the 1980s by Sir Tim Berners-Lee, a British computer scientist working at the time at CERN. Together with a team of fellow
researchers, he established a way to merge existing Internet technologies,
and introduced several techniques for what would later come to form the
foundation of the Web as we know it today. These techniques include:
a) HTML — the HyperText3 Markup Language
A computer language used for describing content of web pages. A given
page is described by means of syntax which is then interpreted by a web
browser. What we see on a website is a result of the browser's interpretation
of the underlying code that defines appearance, structure and content of the
site.
b) HTTP — the HyperText Transfer Protocol
A protocol of communication on the basis of which computers access
each other within the World Wide Web. The essential method of navigation
between pages is based on the so-called hyperlinks that bind different sites
by means of addresses (e.g. http://www.google.com). An essential feature
that differentiates HTTP from other existing protocols of communication is
that hyperlinks are unidirectional, meaning that a given link may address
another resource without any action required on the part of the target resource. This greatly facilitated the development of the Web since links could
be attributed freely to any given site; the drawback of this solution is that
links may expire or lead to incorrect addresses, thus resulting in the infamous “404” errors where the user reaches a dead end. Unlike other thenexisting solutions of this kind, the HTTP protocol has always been free to
use by anyone without any licensing fees, which is an aspect that has been
instrumental to the widespread development of the Web.
c) URI — the Uniform Resource Identifier
From the philosophical point of view the URI is probably the most interesting of the three backbones of the Web. Tim Berners-Lee’s, Roy Fielding’s
and Larry Masinter’s document, a part of the Internet standards specifica—————————
“Linking of related information by electronic connections in order to allow a user easy access between them. (..) Hypertext links create a branching or network structure that permits direct, unmediated jumps to related information.” Merriam-Webster Dictionary, available at www.merriamwebster.com/, obtained on 2012-09-23.
3
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tion, states that: “A Uniform Resource Identifier (URI) is a compact sequence of characters that identifies an abstract or physical resource.”4
The URIs are the most basic building blocks of the Web—they identify
any online item (referred to most often as a resource) with a unique name.
A URI can therefore refer to an e-mail account of a person, an image, a file,
a whole website etc. The essential features of URIs are enclosed in the three
constituting terms:
Uniform — in that "different types of resource identifiers can be used in
the same context”;
Resource — “used in a general sense for whatever might be identified by
a URI”,
Identifier — “embodies the information required to distinguish what is
5
being identified from all other things within its scope of identification.”
This brings to mind a familiar philosophical concept of proper name, in
particular, of the Kripkean rigid designator. This notion is one of the most
important in contemporary philosophy of language, with implications extending over many other fields of philosophical analysis. Coined by the Saul
Kripke in his lectures, later published in Naming and Necessity, the term
stands for a name that refers to a given entity in all possible worlds in which
the entity exists. The relation of the rigid designator and the designated object must hold in all these possible worlds—if it holds at all. This is a standpoint rival to the descriptivist theory of reference (one of the main proponents of which was Bertrand Russell) that claims that names are either synonymous to descriptions, or are based on clusters of descriptions exclusive
to a given entity.
Kripke objects to this approach since, as he claims, descriptions refer to
contingent properties; if names are to be connected with objects by means of
descriptions, any alteration in properties puts into question the reference of
a given name and object. He uses the example of Aristotle: in the descriptivist perspective, if Aristotle died before conceiving any of his works (using
possible worlds semantics: in a possible world in which he existed but his
life ended prematurely), he would not be Aristotle—which is a suspicious
thought.
By applying rigid designators we omit this difficulty. Since, in Kripke’s
view, all proper names are rigid designators, Aristotle will remain Aristotle
regardless of the possible changes in his traits or biography. Similarly, the
term “the 37th President of the United State” may denote different people in
different possible worlds—in some of them, where the 1968 election results
turned out differently, this could be Hubert Humphrey. However, the rigid
designator “Richard Nixon” always refers to Richard Nixon, regardless of his
—————————
4
T. Berners-Lee, R. Fielding, U.C. Irvine, L. Masinter, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax, Network Working Group , January 2005.
5
Ibidem.
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political career or other possible factors that might have affected the infinity
of possible worlds in which Nixon existed.
My claim is that URIs play a role in the Web similar to that of rigid designators. They do not carry descriptions of objects, and thus do not fit within
the descriptivist theory of names. Just as a rigid designator always designates the same entity, regardless of its contingent features in a given world,
URIs designate particular objects (or resources) irrespective of their current
content or state. If my claim is sensible, this will spark especially interesting
implications when considered in the light of the Semantic Web, in which not
only items of the Internet, but any thing can be designated by URIs.

4. The Structure of the Web
The first incarnation of the Web, which is considered to have lasted until
around 2004 (inaccurately so as I argue later on), was thus basically a web
of interconnected documents, operating on the principles established by
Tim Berners-Lee and his colleagues in the late 1980s. The late 1990s saw the
explosion of Internet-based business, with giants such as Amazon, reaching
new heights of financial success and inventing entirely new forms of business, ultimately proving that the Internet has become an integral part of the
modern world. The enthusiasm was so great that it sparked the phenomenon known as the “dot-com bubble”, which describes the immense expansion of online ventures. The so-called “dot-coms” were often vastly overrated by investors and in multiple cases ended with spectacular failure. Nevertheless, the online era has begun for good.

4.1. Web 2.0, Social Media
Web 2.0 is the term popularly used to describe the current era of the Internet. It basically refers to the shift from traditional, author-to-user model,
towards user-generated content. This chiefly includes social media portals
such as MySpace, Facebook or Twitter, but also encompasses other forms of
online activity—such as wiki sites (the most famous is Wikipedia), blogs,
video sharing portals (like YouTube) etc. However, this did not introduce or
require any conceptual alterations. Web 2.0 is a purely social phenomenon,
one of the most important developments of the modern age, and as such is a
subject of tremendous importance to social philosophy, yet it does not bring
about any substantial novelties pertaining to the way the Web functions as a
structure.
4.2. The Semantic Web
The term was coined in the seminal paper entitled The Semantic Web by
Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila, published in 2001 in
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“Scientific American”. The basic technical innovation behind the Semantic
Web is conceptually simple: it introduces computer—readable metadata to
web pages that describes their natural language content. These tags enable
automated mechanisms to organize entities appearing within the content,
and make possible the conduct of inferential operations on them. This is
achieved by means of the Resource Description Framework, (RDF).

4.3. Triples
“RDF provides a consistent way to represent data so that information
from multiple sources can be brought together and treated as if they came
from a single source.”6
RDF is a model of the metadata description used to describe statements
about resources (that is, entities). Its most essential expression is known as
a triple of subject-predicate-object, each part constituted by an individual
URI. The subject denotes a given resource, while the predicate describes its
properties and defines the relationship of the subject and the object. For
example, the sentence: “Tom is the son of John.” expressed as an RDF triple
consists of the subject Tom, the predicate is his son of and object—John.
Triples themselves can become subjects and objects by means of an operation called reification. For example, the above sentence can be reified into a
single object and a triple in a following way: “ ‘Tom is the son of John’ is a
true sentence’.”
Thus, complex structures may be created out of simple entities denoted
by URIs. This is the essential manner in which objects are incorporated into
the semantic framework.

4.4. Ontologies
The term “ontology” is similar in its meaning to its philosophical counterpart. It is a scheme that serves as a template of concepts and principles
that govern relationships between objects in the Semantic Web environment. It defines what kind of entities can be present in a given framework,
and how these can be processed. The most popular language used to establish ontologies is the Web Ontology Language (OWL). The language is associated with and expressed in RDF, and is recommended by the World Wide
Web Consortium W3C, the founder of which is Tim Berners-Lee.
Ontology can pertain to any set of entities. It can describe terms used in
an encyclopedia, a collection of books in a bookstore, a biological research
project, or a commercial offer of products. Theoretically, any portion of hu—————————
6
D. Allemang, J. Hendler, Semantic Web for the Working Ontologist. Effective Modeling in
RDFS and OWL, 1 edition, Morgan Kaufmann, Burlington 2008, p. 89.
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man knowledge could be described this way. Even though a broad scale
application of the Semantic Web technologies is yet to be seen, individual
entities such as businesses, medical organizations or scientific research
groups have already begun incorporating semantic ontologies into their
work. One particularly interesting example of the application of a semantic
ontology can be found in the field of bioinformatics. Results of this application were published in the article Using Semantic Web Rules to Reason on
an Ontology of Pseudogenes.
Recent years have seen the development of a wide range of biomedical ontologies. Notable among these is Sequence Ontology (SO) which offers a rich
hierarchy of terms and relationships that can be used to annotate genomic
data. Well-designed formal ontologies allow data to be reasoned upon in
a consistent and logically sound way and can lead to the discovery of new relationships.7

The application of the semantic ontology not only allowed to infer new
relationships in the already gathered data, but also enabled to publish the
resulting knowledge base for public access in an interactive form.8
5. THE METAPHYSICS OF THE WEB

5.1. Things online
As mentioned earlier, URIs resemble Kripkean rigid designators in that
they refer to particular resources regardless of their contingent properties or
environment. They already pinpoint locations online, but the ambition is to
be able to designate any possible object, be it a Web address, a person,
a chemical compound, a book, etc.
This aspect of URIs, as described in the cited sentences: “ The triples of
RDF form webs of information about related things. Because RDF uses URIs
to encode this information in a document, the URIs ensure that concepts are
not just words in a document but are tied to a unique definition that everyone can find on the Web.”9 may serve as a fertile ground for philosophical
investigation into the nature of things present online. I will venture to say
that the Web, like software, is in some sense of dualistic character, one aspect of it being firmly grounded in the purely physical sphere (servers, networking infrastructure etc.), while the other—in the sphere of content in
which the users operate—is a domain of virtuality that cannot be efficiently
—————————
7
M.E. Holford, E. Khurana, K-H. Cheung, M. Gerstein, Using Semantic Web Rules to Reason on
an Ontology of Pseudogenes, “Oxford Journal of Biometrics” 26(12), 2010, p. i71–i78.
8
Available at: http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/26/12/i71.full
9
T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila, The Semantic Web, “Scientific American”, 17th May,
2001.
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reduced to the underlying hardware. I am not attempting to suggest any
kind of Cartesian dualism in the ontological sense, but for practical purposes, the Web is irreducible to physicality.
The crucial difference between the Web and software is that unlike traditional computer programs that let the user work with a limited set of functionalities, the Web is an open space of interaction for millions of conscious
agents. A new content is generated on a constant basis, therefore it is in
some sense a kind of “reality”, or, rather, a theater of interaction for human
users. The stage may be virtual, but the actions are very real. Hence the
question is: if we decide to treat URIs as rigid designators, can we talk of a
process of actualization of pure ideas? Using URIs, practically anything can
be considered an object—be it an online resource or a mere thought. Within
the space of the Web, these abstract notions obtain a kind of existence, and
in the light of the Semantic Web, they become objects endowed with very
concrete attributes which enable considering them. Alexandre Monnin,
a researcher whose current endeavor is to establish an independent branch
of philosophy of the Web, proposes a term “artifactualization”:
[...] a process where concepts become “embodied” in materiality—with lasting
consequences. While such a process clearly predates the Web, we can from
our present moment see within a single human lifetime the increasing speed
at which it is taking place, and through which technical categories (often
rooted inphilosophical ones) are becoming increasingly dominant over their
previously unquestioned “natural” and “logical” counterparts.10

Moreover, not only is the content created consciously and intentionally—
the very foundations that govern this stage of action can be modified—but
also the Semantic Web is an example of such a principle-altering phenomenon. Note that even considering the vast conceptual novelty it brings about,
it still operates within the already existing Web. It is not separate or alien
to it, and it does not require any new technology to use by its participants.
The Web preserves its numerical identity despite fundamental changes in
its structure. Thus perhaps its essence is not to be sought in the way it organizes data, but in the fact that it is an interactive space of incredible flexibility.

5.2. Meaning and Reference—the Paradigm Shift
Hopefully, thanks to the above description, the difference between the
original Web of documents and the Semantic Web becomes clear: the new
Web makes use of meaning. The original paradigm—on the basis of which
the overwhelming majority of the Web still functions today—is based on
—————————
10
A. Monnin, H. Haplin, Toward a Philosophy of the Web. Foundations and Open Problems,
2012 “Metaphilosophy” 43(4), 2012, 361–379, p. 366.
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documents. Conceptually speaking, it is a rather simple net of interconnected files; the connections and relations (or structures of connections)
between them are always defined manually by humans. This means that
they are chaotic and contingent, allowing no systematic—let alone automatic—analysis that would generate new knowledge.
The meaning-based paradigm that the Semantic Web hopes to promote
is on the opposite side of the spectrum. The connections between items are
not declared, but rather inferred from their properties on the basis of the
assumed logical principles defined in ontologies. There can be talk of actual
reference—between URIs and their referents. No such thing takes place
within the traditional Web of documents that, from a mechanistic point of
view, is a giant set of semantically neutral pieces whose main computable
value can be reduced to similarities in sequences of characters.
Meaning in the Semantic Web may be conceived as resulting from these
inferences. A single, separate resource does not carry any value for the computer, however, when it is bound by logical relations to other resources—
that are, in turn, bound even further—there appears space for action, that is,
for obtaining new knowledge. Obviously this knowledge is not new in a
purely philosophical sense; after all, what takes place is basic logical operation. However, given the enormous amounts of data that semantic methods
are to deal with, this still provides results that humans would be incapable
of producing—one example of this benefit is the bioinformatics research
project mentioned in the earlier section.
6. CONCLUSION: THE SEMANTIC WEB – THE REAL WEB 2.0?

The Semantic Web used to be classified as Web 3.0; I suppose that
this is a category mistake. As it has been mentioned here, the common
opinion holds that we are currently in the age of the so-called Web 2.0,
defined by the dominating role of social media. However, the social revolution did not invoke any conceptual changes in the structure of the Web.
Even the technical development in terms of website creation is more of a
refinement of existing ideas rather than anything entirely new. Therefore
I believe that the term “Web 2.0” should be reserved for the arrival of the
Semantic Web, when—or if—it becomes the dominant paradigm for establishing the content in the Internet. In a sociological sense, the Web has been
in fact transformed around 2004. In terms of “metaphysics of the Web,”
Web 1.0 never really ended and we are still stuck with the ideas established
over 20 years ago.
The Semantic Web points to a road ahead and it yet remains to be seen if
the ambitious idea of the Web of meaning takes hold beyond isolated, specialized implementations. If it does, it may constitute a tremendous leap in
the way we access and make use of knowledge in general, something that
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would provide benefits that are difficult to grasp today. However, even if it
fails as a practical revolution, it reveals a fascinating new area for philosophical research.
ABSTRACT

The aim of the present article is to explore selected philosophical aspects of the
World Wide Web, with particular emphasis on the Semantic Web technologies. This
is motivated by the conviction that the Web as such provides grounds for philosophical investigation, and at the same time remains a subject that is rarely approached from philosophical perspective. The article contains a brief sketch of the
development of the World Wide Web and emphasizes the conceptual novelty that
the Semantic technologies introduce to the area; as well as examples of their practical application. Some of the notions approached in the article include meaning,
reference and the question of the ontological status of objects being part of the Web.
Keywords: internet, web, semantics, designators, meaning, reference
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INFORMACJA DZIEDZICZNA I JEJ KANAŁY
(II ODCINEK SZKICU DEDUKCYJNEJ TEORII ŻYCIA)
STRESZCZENIE

W tym odcinku Szkicu proponowany jest opis dziedziczenia, czyli przeniesienia
zebranej informacji celowej do obiektu potomnego. W opisie tym użyte są pojęcia
zdefiniowane w pierwszym odcinku. Opis informacji celowej i jej propagacji został tu
rozszerzony o wprowadzenie cyklu zmian obiektu i środowiska oraz niejednorodności przestrzennej i funkcjonalnej środowiska. Ściśle związany z dziedziczeniem jest
temat kanałów informacji dziedzicznej, który dla kompletności wymagał sięgnięcia
po model osłaniania jako tendencji strukturalnej. Model ten wskazuje jeden z podstawowych mechanizmów tworzenia następnych kanałów informacji dziedzicznej.
Będzie on w pełni określony dopiero pod koniec Szkicu, a należy do jego gałęzi opisującej zmienność losową. Natomiast dziedziczenie dotyczy zmienności kontrolowanej informacją celową. Wzajemne stosunki obu modeli i ich miejsce w Szkicu zostały
więc przeanalizowane dając niezbędną minimalną podstawę do opisu osłaniania
i porządkując najważniejsze rozgałęzienie wywodów Szkicu. Proponowany model
dziedziczenia silnie nawiązuje do prac Evy Jablonki, dając im bardziej klarowne
formalne teoretyczne podstawy.
Słowa kluczowe: dziedziczenie, informacja celowa, kanały informacji dziedzicznej.

1. WSTĘP

1.1. Drogowskazy
Zawarty w tym artykule materiał jest integralnie powiązany z pierwszym
odcinkiem Szkicu.2 O ile I odcinek miał względnie liniowy, sekwencyjny charakter, to jego uzupełnienia już w najprostszym ujęciu stanowią sieć uzgod—————————
1 Adresy Autora: gecowt@gmail.com; gecow@op.pl; IFIS PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
2 Opublikowanym w: „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, tom 1, 2013.
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nionych tematów. Ułożenie ich w jakiejkolwiek tematycznej kolejności musi
pociągać za sobą konieczność odwoływania się do aspektów omawianych
później. Ten odcinek Szkicu podejmuje następujące kwestie:
1. Podział zmienności na część losową i część kontrolowaną informacją
celową. Został on zasygnalizowany w rozdziale 3.4.4 I odcinka (dalej przywoływany jako: I.3.4.4). Każdą z tych części zmienności opisują w kategoriach sieci i grafów inne, specyficzne modele wynikające z określonych
uproszczeń, które omawiam w rozdziale 2. Jednak wnioski z tych modeli
nawzajem interferują. Tak umocowany model zmienności losowej (bez
struktury) omawiany będzie w III odcinku Szkicu. Niniejszy, II odcinek jest
głównie rozwinięciem opisu kontrolowania zmienności, czyli informacji celowej objawiającej się podczas rozmnażania jako informacja dziedziczna (3).
W rozdziale 4 korzysta się jednak do opisu kanałów informacji dziedzicznej
z modelu osłaniania i jego symulacji, które w zasadzie zyskują podstawy
dopiero na końcu Szkicu w konarze rozwijającym opis zmienności losowej
obiektu ze strukturą (rozdział 2.3).
2. Informacja dziedziczna. Jest to pierwsze zagadnienie omawiane
w Szkicu wyraźnie sięgające do zakresu zainteresowania biologii. Pojęcie
informacji dziedzicznej w biologii jest mętne, różnie definiowane. Nabiera
ono klarowności w ramach dobrze zdefiniowanej teorii, jaką jest genetyka
populacyjna, która bywa traktowana jako teoria ogólna, a jest jawnym przybliżeniem. Prowadzi to do kuriozalnego odwrócenia definicji: nagminnie
można jeszcze spotkać się z twierdzeniem, że cechy dziedziczne to te, które
zapisane są w genach. Takie beztroskie podejście do definiowania do niedawna skutecznie ucinało wszelkie dyskusje nad innymi niż genetyczne kanałami informacji dziedzicznej. Szerzej omawiam to w (Gecow, 2010a),
gdzie wskazuję, że przełamanie tej bariery zawdzięczać należy przede
wszystkim Evie Jablonce, która opisuje wyższe kanały informacji dziedzicznej (Jablonka, Lamb, 2005; Jablonka, Raz, 2009). Definicja dziedziczenia
Jablonki, którą uważam za jedną z najwłaściwszych w znanej mi literaturze,
to „procesy rozwojowej rekonstrukcji wiążące przodków i potomków prowadzące do podobieństwa między nimi”. Przedstawiony w rozdziale 3 model
i opis dziedziczenia wydaje się znacznie ściślejszy.
3. Osłanianie prowadzące do wyższych kanałów informacji dziedzicznej
(rozdział 4). Nawiązuję tu również do prac Jablonki. Model osłaniania,
z jednej strony, stanowi rozwinięcie opisu środowiska zapoczątkowane
w rozdziale 3, z drugiej, należy do jednego z dalekich konarów Szkicu rozważającego tendencje strukturalne, do którego droga prowadzi poprzez III odcinek pączkujący w 2.3.
4. Kilka różnych problemów związanych z interpretacją biologiczną rozważanych tematów, w tym z ograniczeniem rozważań do „nitki ewolucyjnej”
z rozmnażaniem wegetatywnym. Przy tej okazji skrótowo przedstawiony jest
ważny temat bardziej wydajnych testów – metod uzyskiwania informacji
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celowej, a dalej, wynikający z niego problem dziedziczenia tak uzyskanej
informacji celowej.
Przedstawiany tu spójny zestaw pojęć, zdefiniowanych znacznie ściślej
niż w biologii, pozwala odpowiedzieć na wiele pytań zadawanych przez
Jablonkę i uściślić niektóre wyjaśnienia. Niniejszy odcinek jako główny swój
temat rozważa problem informacji dziedzicznej, ale jest to także istotny
punkt rozstajów dróg Szkicu, z drogowskazami pozwalającymi później połączyć tę plątaninę w całość.

1.2. Wyjaśnienia wynikłe z dyskusji I odcinka
Po ukazaniu się w druku I odcinka Szkicu uczestniczyłem w wielu dyskusjach na jego temat. Okazało się, że zawierał on kilka niejasności przekazu,
które spieszę tu skorygować. Przede wszystkim wiele problemów wynikało
z niedokładnego przyłożenia zbyt zwięźle opisanego modelu do przytaczanych podczas tych dyskusji kontrprzykładów.
Główną trudnością było s t o s o w a n i e z d e f i n i o w a n e g o p o j ę c i a
„ c e l ” z i n n e j n i ż z a z w y c z a j p e r s p e k t y w y . W Szkicu „cel” jest nazwą elementu mechanizmu konstrukcji. Poza tym mechanizmem cel nie
istnieje. Definicja dokładnie oddaje potoczne pojęcie celu, a Szkic jego pochodzenie. Rozważany proces jest wynikiem tego mechanizmu. Wewnątrz
tego procesu celowość jest więc zdefiniowana (obiekty podlegające procesowi mają cel), ale nie z zewnątrz procesu; nie można więc mówić o celowości
całego procesu. Jesteśmy obiektami wewnątrz procesu, naszym celem jest
istnieć nadal. Do realizacji tego celu wykształciły się rozum i świadomość,
które rozbijają go na podcele w złożonych konfiguracjach, nie zawsze poprawnie. Dopiero tu pojawia się intencja działania. Podcelem może być
uniknięcie jakiegoś skutku, na przykład pożaru, ale żeby go osiągnąć, musimy znać przyczyny, jakie powodują pożar. Ta informacja celowa przy powstaniu wymaga eksperymentu, w którym ogień jest celem.
Aby zrozumieć proces życia, w tym nas samych, musimy spojrzeć na niego z zewnętrznej, a więc nietypowej perspektywy. Zwykle sugerowano, by
zamiast drażliwego pojęcia „cel” używać znanego i nie niepokojącego terminu „teleonomia”. Jednak i to zastępcze pojęcie nie jest dobrze zdefiniowane
i bywa różnie rozumiane. Pozostanę więc przy uporządkowaniu pierwotnego
terminu. Jak podaje internetowy słownik PWN: „teleonomia to wyjaśnianie
zjawisk ewolucyjnych w terminach celowościowych, bez uznawania, że istnieje cel, ku któremu zmierza ewolucja.” Prezentowane podejście jest więc
teleonomiczne, ale istotnie dokładniejsze niż „teleonomia”.
Inną trudnością jest pojęcie obiektu. Obiekt to to, co ewoluuje. Zwykle
mylony jest z osobnikiem wielokomórkowca, który ma początek – rodzi się,
i koniec – umiera. Rozważany obiekt wybierany jest a posteriori, by zrozumieć jego cechy. Trwał on od powstania życia jako nitka ewolucyjna aż do
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dziś. W I odcinku Szkicu rozważałem jedynie najprostszy przypadek – rozmnażanie wegetatywne. Bardziej złożone przypadki wynikające z wymiany
informacji celowej (na przykład rozmnażanie generatywne) sygnalizuję dopiero w tym odcinku (5.3), gdzie opis obiektu zostanie rozbudowany.
Zmiany obiektu są losowe, ale podlegają sortowaniu
i t e , k t ó r e p o z o s t a j ą , mają już inny rozkład, j u ż n i e s ą l o s o w e ,
są celowe. Kto je wybrał? – Mechanizm procesu. Ten wybór to informacja celowa, która gromadzi się w wyniku działania mechanizmu.
Gdzie? – W obiekcie. Obiekt jest nośnikiem tej informacji celowej, w tym
mechanizmu tworzącego ten proces. Dlatego to obiekt zbiera informację
celową.
Celowe reakcje, jako informacja celowa według wskazanych definicji, istniały już obiektywnie, zanim powstaliśmy i niektóre z nich uznaliśmy za
celowe. Część tej informacji celowej poprawia skuteczność mechanizmu
zbierania – tworzy się dodatnie sprzężenie zwrotne. Nas interesują obiekty
najbardziej specyficzne w aspektach wynikłych z mechanizmu procesu, czyli
o mechanizmie szczególnie efektywnym, więc z największą długością zapisu
informacji celowej. (O długości tego zapisu – w III odcinku Szkicu.) Procesy
nawet spełniające podstawową część definicji, ale nieefektywne, to jest bez
osiągnięć, na razie nas nie interesują (patrz niżej problem uniwersalności
definicji procesu życia).
To, że informacja celowa dotyczy celu istnieć nadal znaczy, że ma ona aktywnie podtrzymywać proces (zwiększać szanse przetrwania), a nie dokumentować go.
Drugim tematem wywołującym dyskusję i pewne nieporozumienia było
definiowanie życia. Tu powszechnie oczekuje się podania „uniwersalnej,
niekontrowersyjnej i powszechnie akceptowalnej definicji życia” (Chodasewicz, 2010, 2013a, b; 2015) spełniającej rozmaite zadania, raczej, moim
zdaniem, ze sobą sprzeczne. Jak pisałem w rozdziale I.4.3, zgadzam się, że
m o j a d e f i n i c j a n i e s p e ł n i a p o d s t a w o w e g o z t y c h z a d a ń wymienionych w (Chodasewicz, 2010), a mianowicie n i e j e s t o n a „ o p e r a c y j n a ” (to znaczy nie pozwala sprawdzić, czy obiekt jest żywy). Z opisu
wynika, że nie jest także „realna” (nie podaje „wystarczających i koniecznych
warunków uznawania obiektu za ożywiony”), choć „dostarcza jednoznacznej
charakterystyki życia”. Tu jednak chyba da się osiągnąć konsensus, bo definicja dotyczy (procesu) życia, a nie obiektu ożywionego.
W p o d e j ś c i u d e d u k c y j n y m z a d a n i e m d e f i n i c j i jest przede
wszystkim możliwość wyprowadzenia z niej większości podstawowych cech
definiowanego pojęcia, co pozwala zrozumieć źródła tych cech. Ten aspekt
słabo doceniano w definicjach konkurencyjnych, poza autopoietyczną. Poszukuje się minimalnego zbioru założeń wystarczających do tego wyprowadzenia. Te cechy wymienia Krzysztof Chodasewicz w dalszej kolejności.
Podana tu definicja opisuje proces na tyle podobny do procesu życia, że pro-
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ponuję uznać ją za jedną z definicji życia i porównać z innymi definicjami jej
siłę wyjaśniania. Ta siła wyjaśniania jest moim zdaniem jedynym obiektywnym kryterium wyboru, pozostałe są bowiem arbitralnym określeniem woli
badacza, co on chce nazwać życiem, a wobec tego, że badaczy jest wielu, spór
jest nierozstrzygalny. Proponowana definicja nie stawia sobie zadania operacyjności – prostej weryfikacji, czy dany obiekt jest lub nie jest żywy. Takie
typowe zadanie wydaje się błędnie postawione w kontekście uzyskanych
wyników, gdyż tak rozumiane życie jest specyficznym procesem, a żąda się
zdefiniowania obiektu. Ten błąd typowego podejścia tworzy trudny „problem muła” (Chodasewicz, 2013a). Owszem, obiekt jest nośnikiem
mechanizmu procesu, ale w określonym środowisku, którego nie można
pominąć, a w celu weryfikacji tego mechanizmu trzeba obserwować przez
jakiś czas, czy on działa. Tak więc sam obiekt w krótkiej chwili czasu to jakby
za mało. Jednak ten specyficzny proces ma tworzyć specyficzne statystyczne
cechy obiektu, na przykład zapis informacji celowej (omawiany bliżej w odcinku III Szkicu), który może być wystarczający do stwierdzenia, że dany
obiekt powstał w wyniku takiego właśnie procesu. Jest to oczekiwana operacjonalizacja definicji, a nie stwierdzenie, że jest on żywy. Niekoniecznie bowiem obiekt ten ewoluuje i ciągle zbiera informację celową, na przykład
skamieniały szkielet dinozaura. Tu problemem staje się muł. Nawet jeżeli
obiekt spełnia te wymogi, to możemy uznać wpływ jego środowiska biotycznego (5.6) za zbyt wielki. Uważam, że podana d e f i n i c j a j e s t m i n i m a l n a i o p i s u j e i s t o t ę z j a w i s k a „ ż y c i e ” . Okazuje się, że naturalne
granice życia są bardzo rozmyte w kilku istotnych wymiarach; każde sztywne
wyznaczenie tych granic musi być arbitralne.
Powstaje pytanie o uniwersalność mojej definicji. Według Chodaswicza
(2013b, 2015) uniwersalna definicja dotyczy: życia-jakim-je-znamy (life-aswe-know-it), życia-jakie-mogłoby-być (life-as-it-could-be) oraz życia-jakiebyło-na-początku (life-as-initially-was). Intuicję, co chcemy określić, bierzemy z oglądu życia-jakim-je-znamy w obszarach niekontrowersyjnych,
czyli na podstawie obiektów najbardziej zaawansowanych. Definicja podana
w I odcinku: samoistny, długi i efektywny proces zbierania informacji celowej to definicja życia-jakim-je-znamy, które dało najbardziej zaawansowane obiekty. To zaawansowanie zabezpieczają warunki: „długi” i „efektywny”,
jednak są one rozmyte. Jeżeli je usuniemy, to włączymy procesy i ich wytwory bez cech specyficznych, których nie chcemy nazwać życiem. Minimalność
tej definicji pozwala użyć rozmaite nośniki (budulec), o ile takie istnieją.
Dopuszcza więc wieloraką realizację i dotyczy życia-jakie-mogłoby-być.
A posteriori definicja obejmuje też życie-jakie-było-na-początku. Jest więc
uniwersalna. Jednak a priori w tej fazie trudno ocenić, czy życie będzie długie i czy może być efektywne, i taki sam proces jako krótki i nieefektywny
należałoby odrzucić. Aby uzyskać zgodność, należy dodać słowo „potencjalnie” przed „długi” i „efektywny”.
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Coraz bardziej docenia się potrzebę połączenia nauk ścisłych z biologią.
Ostatnio dyskutuje się koncepcje Addy’ego Prossa (Pross, 2011), który
zauważa jedność mechanizmów darwinowskich zarówno w chemii jak
i w biologii. Przedmiot tej części chemii, w której działa już kinetic selection
odpowiadająca natural selection, to złożone replikatory, na przykład RNA.
Oczywista dla Prossa granica między tą częścią chemii a biologią nie jest dla
mnie oczywista. Uważam, że życie jako proces ma darwinowski mechanizm,
który je określa; stawianie granicy gdzieś w tym procesie jest sztuczne. Tu
jednak znowu pojawia się problem rozmytych warunków „długi i efektywny”
oraz określenia „potencjalnie”, które tworzą naturalne podstawy dla podziału, jaki dostrzega Pross. Ogólnie wynika z tego, że poprawna definicja nie
jest stanowcza, a posiada jakby miarę zachodzenia.
Zastrzeżenia i pewne niepewności wyrażone w paradoksie rzeki (I.3.3)
ocenia się silniej, niż je zasygnalizowałem. Rzeczywiście prowadzą one
do niejasności, które jednak są usuwane przez warunki „długi i efektywny”.
Ponadto dobrym sprawdzianem, czy informacja celowa jest zbierana,
jest możliwość jej zgubienia w procesie bez warunku udoskonalania.
Gdy wyłączymy ten warunek, to powinien nastąpić wzrost entropii (III odcinek Szkicu); gdy on nie następuje, to należy powątpiewać, czy było co
gubić.
Omawiany w (Chodasewicz, 2013b) problem wielorakiej realizacji życia
bez uzgodnionej definicji życia jest nieokreślony, jak to wskazuje autor.
Przynajmniej w zakresie konkretnych przykładów ALife może on być
rozwiązywany na bazie przedstawionej definicji, gdyż ma ona znamiona definicji niearbitralnej. Statystyczny charakter tej definicji i brak związku
z budulcem sugeruje istotną zmianę akcentów w oszacowaniach oczekiwań
w tym problemie w obszarach obecnie bez danych, jak na przykład astrobiologia.
Klasyfikując moją definicję życia, Chodasewicz (2015) uważa, że jest to
podejście szczególnie procesualne. Z drugiej strony widzi je jako reinterpretację mechanizmu darwinowskiego. Z tą drugą diagnozą się zgadzam;
definicja okazuje się równoważna tak zwanej darwinowskiej. Natomiast
w pierwszym aspekcie jej wyjątkowość polega jedynie na stanowczym
stwierdzeniu, że życie, tak, jak raczej wszyscy rozumiemy to słowo, to nie
obiekt, nie zdarzenie, nie stan lub cecha, ani też czynność, a rozciągły w czasie proces o określonym mechanizmie. Szkic dotyczy teorii życia, a nie teorii
obiektu żywego, który jest wtórny, będąc produktem procesu. Obiekt jako
nośnik mechanizmu dość celnie definiuje koncepcja autopoietyczna (Varela
et al. 1974). Jest to pozornie definicja obiektu, gdyż wskazuje ona także proces poprzez jego mechanizm. Wbrew sugestiom Chodasewicza (2015) uważam także tę definicję za niemal równoważną mojej, gdyż wskazany mechanizm (system) realizuje ten sam cel, czyli trwanie, a z niego w zmiennym
środowisku wynikać musi ciągła reorganizacja systemu dopasowująca go do
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nowej sytuacji, a podobnie też rozmnażanie. Te trzy podejścia mówią to
samo, ale mają inne akcenty, punkty zaczepienia i strukturę wywodu. Są one
jak różne formy tego samego równania.
2. MODELE SAMEJ ZMIENNOŚCI LOSOWEJ

2.1. Kontrolowana informacją celową
i losowa składowa zmienności
Zgodnie z nagromadzoną w obiekcie informacją celową, przekształcenia
przez kod W mają utrzymać tożsamość obiektu, co udaje się z prawdopodobieństwem W(y), które rośnie z ilością informacji celowej. Ta informacja jest
więc źródłem stabilności obiektu. Zmiany (przekształcenia) kontrolowane
informacją celową przede wszystkim odtwarzają więc obiekt w chwili następnej i nie są one losowe. Rozpatrzę je w rozdziale 3, gdzie wyjaśniam,
dlaczego utrzymanie tożsamości nazywam zmianami (realizują one cykl
przemian). Przekształcenia przez kod W mają także stawiać losowe hipotezy
zmian obiektu. Te losowe zmiany nie są kontrolowane tą informacją celową
– są losowe ze względu na kierunek prowadzący do celu. Ta część zmienności odpowiada głównie mutacjom. Kontrolowane informacją celową mogą tu
być najwyżej parametry tych zmian, na przykład rozkłady wielkości i częstości, miejsce lub czas. Taka złożona zmienność losowa korelująca z potrzebami tworzy Lamarckowski wymiar ewolucji (patrz 3.1; (Jablonka, Lamb,
2005); też: (Gecow, 2010a)).
Te losowe hipotezy mogą podnieść doskonałość obiektu, mogą ją obniżyć,
ale znaczna ich część nie zmieści się w ramach kryterium tożsamości, czyli
doprowadzi do przerwania procesu. Warunek udoskonalania jest silniejszy,
powinien ponadto wyeliminować małe zmiany obniżające doskonałość. Mechanizmy udoskonalania słabego (sortowanie od góry podczas eksplozji ilościowej zamienione na eliminację słabszych podczas konkurencji na barierze
pojemności środowiska) oraz mocnego (podczas pokonywania bariery pojemności środowiska) dyskutowane były w rozdziale I.3.6. Niestety, efekty
tych mechanizmów w ilości informacji celowej niszczyła bariera pojemności
środowiska. Spadek bilansu na barierze nie jest jednak wynikiem zmiany
budowy obiektu i zapisu informacji celowej, a wynikiem zmiany środowiska
– kodu, który miał być niezmienny. Rośnie długość zapisu informacji celowej; wiąże się to z oceną jakościowej odmienności obiektów. Aby uchwycić
dokładniej ten aspekt, trzeba opisać funkcjonującą strukturę obiektu, w której informacja jest zapisywana. W tym celu poszukamy drogi zbudowania
takiego modelu, w którym losowe zmiany struktury modyfikuje warunek
udoskonalania, tworząc tendencje strukturalne. Zanim wskażemy strukturalne podstawy tego modelu, pokażemy podstawy analizy ogólnych tendencji
zmienności rozwinięte w III odcinku Szkicu.
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2.2. Uproszczony model samej zmienności losowej
modele: a

b

cel, kryterium testu:

sytuacja "przed"

x

c

wzorzec,

obiekt

sytuacja "po"
skutek, wynik

ideał y*

y

nieistotne, zaniedbane środowisko

kod naturalny
przekształcenie

przyczyna

obiekt

d

x

środowisko

obiekt

x

obiekt,
agregat
automatów
środowisko x

Rys. 1. Najważniejsze elementy i ich odpowiedniość w rozpatrywanych modelach. (a) –
ogólny model kodu naturalnego; (b) – model procesu zbierania informacji celowej rozpatrywany w I odcinku Szkicu; (c) – model procesu udoskonalania obiektu bez struktury
opisany w III odcinku Szkicu; (d) – model ewolucji struktury służący do badania tendencji strukturalnych, w tym „osłony” wstępnie opisanej w tym odcinku.

Na rys. 1 przedstawione są dwa główne elementy opisu: proces zmienności i kryterium eliminacji oraz różne upraszczające modyfikacje ich początkowej dokładnej postaci. Początkowo (a) samą zmienność opisywały jedynie
kolejne sytuacje (stany układu odosobnionego) i przekształcające je prawa
fizyczne F (I.2.2). W pierwszym kroku sytuacja „przed” została rozbita na
pasywną przyczynę i przekształcający ją w skutek aktywny kod zwany naturalnym, który wchłonął F. W drugim kroku (b) wyróżniliśmy stały element
kolejnych sytuacji – środowisko, które podjęło rolę kodu naturalnego. Argumentem i wartością tego kodu jest reszta sytuacji – interesujący nas
obiekt, który w kolejnych przekształceniach ulegał zmianie. W tym opisie
zaniedbaliśmy stałe środowisko w sytuacji „po”. W mechanizmie konstrukcji
sortującej działało naturalne kryterium tożsamości oparte na „małej zmianie” pomiędzy x a y. Poszukiwaliśmy silniejszego kryterium eliminacji, ale
nie miało to znaczenia dla struktury modelu rozpatrywanej na rys.1b. Ten
model dyskutowaliśmy w I odcinku Szkicu, ma on głównie charakter jakościowy, trudno tu przedstawić przykłady ilościowe. Takie przykłady analizujemy w III odcinku.
Badanie losowej zmienności będzie wygodniejsze, jeżeli w modelu wyraźnie oddzielimy ją od zmienności kontrolowanej informacją celową, której
zadaniem jest utrzymanie tożsamości (stabilności) obiektu, to jest odtworzenie go w chwili następnej, także mimo sporej gamy typowych zmian
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zaburzających. Wszystkich zmian dostarcza przekształcanie obiektu kodem,
ale gdy nie interesuje nas zmienność specyficzna, tylko losowa, to wpływ na
nią obiektu i kodu możemy zaniedbać. Zaniedbujemy więc teraz (c) dodatkowo sytuację „przed” i zakładamy losową zmienność obiektu y. Pomijamy
tak jeden z najważniejszych, ale wykorzystany już do żądania zmieszczenia
konstrukcji w układzie i znalezienia celu „istnieć nadal”, aspekt informacji
celowej, jakim jest wskazywanie przez nią przyczyn zadanego skutku, czyli
zmienności kontrolowanej informacją celową. Pozostaje kontrola zmienności losowej przez konstrukcję poprzez test i eliminację. Jej kryterium
(uprzednio mała zmiana) modelujemy teraz porównując y do y* – ideału
przystosowawczego, zamiast do x. Odległość między nimi ma nie rosnąć
(warunek udoskonalania). Uproszczenie to uwalnia rozkład wielkości zmiany z ograniczeń wynikających z naturalnego kryterium tożsamości i pozwala
unaocznić przyczyny tendencji wyboru mniejszych zmian – podstawy naturalnego kryterium. Taki prosty model zmienności zostanie przedstawiony
w III odcinku Szkicu; przedstawiono go także w (Gecow, 2009c). Obiekt y
porównywany ze swoim ideałem, celem y*, jest tu wynikiem zmian losowych
i warunku udoskonalania. Model ten jest podstawą drogi do tendencji strukturalnych - istotnych prawidłowości ewolucyjnych obserwowanych w strukturze ewoluującego obiektu.

2.3. Obiekt kodem – sieciowy model losowej zmienności
funkcjonowania i struktury

sygnał - własność

y* ideał - wzorzec, wymagania
wybór 1 wariantu
z: s = 2; 4; 8; 16
sygnały wyjściowe y własności - wynik funkcjonowania
K=2

automat

m=64

wyjścia

ageregat
automatów
- struktura
m=64

- funkcja
K=2

wejścia
sygnały wejściowe

x

środowisko

Rys.2. Elementy agregatu automatów – funkcjonującej struktury. Ewolucję tej struktury
badano losując dodawanie lub odejmowanie automatów i porównując nowy wynik y z
wcześniej arbitralnie wybranym wzorcem y*. Środowisko x zwykle stałe, wpływ jego
zmienności to osłanianie (rys.5 i 6).

Obiekt y opisany jest w modelu (c na rys.1) wektorem swoich cech. Można potraktować je jako wynik funkcjonowania obiektu w stałym środowisku.
W modelu (d) przywracamy sytuację przed przekształceniem przez F, ale
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zmieniamy miejscami obiekt ze środowiskiem, pamiętając o pełnej symetrii
obu części sytuacji. Powstaje możliwość badania zmienności funkcjonującej
struktury obiektu, którą opisać można funkcjonującą siecią na przykład
siecią Kauffmana (patrz: (Gecow, 2009e), (Kauffman, 1969, 1993)). W najprostszej, pierwotnej wersji tego modelu użytej tu do pokazania tendencji
osłaniania (5.4) stosowałem nieco inną sieć przedstawioną na rys.2, którą
nazywam agregatem automatów (Gecow, Gecow et al., 1975–2005). Wierzchołek tej sieci, zwany automatem, ma zawsze K wejść i tyleż wyjść (zwykle
K=2), na każdym z nich osobny sygnał o s równoprawdopodobnych wariantach (zwykle s=4).
W tym modelu obiekt jest więc aktywnym przekształceniem, przekształcającym zadane środowisko x w sytuację następną. Część wynikowej sytuacji
odpowiadająca obiektowi, zwana wynikiem y, jest porównywana z założonym ideałem y* i na podstawie podobieństwa obliczana jest doskonałość
obiektu. Jak powyżej model (c), jest to uproszczony model samej zmienności
losowej. Pozostała część sytuacji wynikowej, odpowiadająca środowisku jest
zaniedbywana z założenia o pomijalności (I.2.2) wpływu obiektu na środowisko (jest to oczywiście pierwsze przybliżenie).
Badania skutków warunku udoskonalania (adaptacji) na losową zmienność takiej sieci i jej struktury (głównie: (Gecow, 2009b); także (Gecow,
Gecow et al., 1975–2008) poprzez ocenę wyniku y jej działania dały tendencje strukturalne odpowiadające na przykład znanym klasycznym prawidłowościom ewolucji ontogenezy. Niektóre z nich są do dziś skrajnie kontrowersyjne, głównie z powodu braku wskazania mechanizmów ich powstawania, co właśnie oferuje to niniejsze podejście. Analiza zachowania i zmienności daje pewien typ złożoności związany z chaosem (Gecow, 2009a, d, 2011)
oraz związany z nią mechanizm realizacji naturalnego kryterium tożsamości,
o czym wspomniałem w I.3.4.2.3 Problem chaosu będzie szeroko dyskutowany w IV odcinku Szkicu. Dalej, w 4.3 wspomniana będzie kolonializacja,
a w 4.4 nieco szerzej omówione będzie osłanianie; są to także tendencje
strukturalne. Należy podkreślić, że niniejszy rozdział jedynie zaznacza istnienie i podstawowe umocowanie takiego konaru opisywanego w Szkicu
podejścia, szerzej omówię model i tendencje strukturalne w dalszych odcinkach Szkicu.
3. INFORMACJA DZIEDZICZNA (ZMIENNOŚĆ KONTROLOWANA)

3.1. Cykl przemian obiektu, informacja cyklu
i informacja dziedziczna
Załóżmy teraz, że nie ma zmienności losowej, która dla obiektu posiadającego już pewną ilość informacji celowej musi być częściej destrukcyjna niż
zwiększająca doskonałość W(y) (patrz III odcinek) i zajmijmy się jedynie
—————————
3

„Lawina damage w sieciach chaotycznych” w I odcinku Szkicu.
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zmiennością kontrolowaną przez informację celową. Pomińmy tu celowość
mutacji. Można zapytać: O jakiej zmienności chcemy dyskutować, skoro
informacja celowa ma odtworzyć obiekt w chwili następnej, a więc zmian ma
nie być?
Rzeczywiście, brak zmian to jedna z możliwości trwania informacji celowej, ale nie jedyna, gdy przedział czasu do „chwili następnej” podzielimy
dokładniej. Drugą możliwością jest cykl przemian obiektu, gdzie stosowany
dotąd krok czasowy to okres cyklu, po którym obiekt jest taki sam.
Należy uporządkować pojęcie obiektu, które po wprowadzeniu cyklu występuje przynajmniej w trzech znaczeniach. Przyjmując cały cykl (lub stan
cyklu w określonej fazie) jako obiekt, otrzymujemy uprzedni, prosty obraz,
dla którego stosuje się naturalne kryterium tożsamości. Drugim, dokładniejszym ujęciem jest obiekt jako chwilowy stan cyklu. Rozważamy tu podział
okresu cyklu na skończoną liczbę kroków czasowych, czyli skończony ciąg
takich obiektów tworzący jeden cykl. Trzecim, tu głównym ujęciem jest przyjęcie tożsamości przekształcanego obiektu w długim rozważanym przedziale
czasu (wiele cykli, nawet z „mutacjami” i rozmnażaniem). W takim znaczeniu występuje w sformułowaniu „ewolucja obiektu”. Wtedy obiekty w drugim sensie nazywać będziemy p o s t a c i a m i o b i e k t u .
W tych innych postaciach obiektu musi ciągle istnieć informacja wyznaczająca cykl ze wszystkimi postaciami obiektu tworzącymi ten cykl. Inna
postać obiektu to inna postać informacji (także celowej), wyboru, jakim jest
skończony ciąg postaci obiektu w cyklu, ale ten wybór nie zmienia się, tylko
trwa poprzez wszystkie te postacie. Tą trwałą informację nazwijmy i n f o r m a c j ą c y k l u . Jest to dokładnie informacja celowa (utrzymująca obrót
cyklu; nie ma jeszcze podstaw do osobnego rozważania i oceniania poszczególnych cech obiektu (zob. 5.3)), ale odniesiona do cyklu przemian, gdzie
Rys. 3. Cykle przemian obiektu i jego
środowiska, a w
nich miejsce informacji cyklu (nośnikiem obiekt pomiędzy sytuacjami)
i informacji dziedzicznej (transfer
informacji cyklu do
obiektu potomnego). Zaznaczono też
wpływ środowiska
na obiekt (w ramach sytuacji –
uproszczenie,
i pomiędzy sytuacjami) rozważany
dalej przy osłanianiu.

362

Andrzej Gecow

wyznacza ona następne, niekoniecznie takie same postacie i mimo odmienności tych postaci jest trwałym wyborem. Ten obraz uwidacznia aspekty
doceniane
w lansowanej przez Gilberta Gottlieba koncepcji „Systemu Rozwoju”
(Jabłonka, 2007).
Do wprowadzenia informacji cyklu nie korzystamy z rozmnażania. Cykl
przemian jest możliwy, ale nie jest konieczny, może być to ciąg stały, który
także można podzielić na cykle. Jednak w warunkach fizycznych rozmnażanie, którego konieczność wykazaliśmy w rozdziale I.3.5, wymaga gromadzenia materii, to jest wzrostu, by po rozmnożeniu odtworzyć stan obiektu, ale
w większej liczbie. To wymaga cyklu o zmiennych postaciach obiektu. W tym
cyklu istnieje wyróżniona chwila (chwila rozmnożenia), w której po raz
pierwszy pojawia się więcej niż jeden obiekt. W praktyce może to być spory
odcinek czasu do chwili zerwania oddziaływania. Transfer informacji cyklu
poprzez ten szczególny punkt (lub odcinek) czasu do „nowego”, to jest potomnego obiektu nazywamy d z i e d z i c z e n i e m , a transmitowaną informację – i n f o r m a c j ą d z i e d z i c z n ą . (Jeżeli obiekty po chwili rozmnażania
są na tyle identyczne, że trudno wskazać, który z nich jest „starym” obiektem, to wszystkie można uznać za „potomne”.)
Czy obiekt macierzysty i potomny to ten sam obiekt, czy osobne, różne
obiekty? Dla zagadnienia dziedziczenia to niewątpliwie różne obiekty, ale
dla rozważania ewolucji w dłuższym przedziale czasu można traktować je
jako ciągle ten sam obiekt, co jest szczególnie wygodne, gdy patrzymy na
niego a posteriori jako na całą nitkę ewolucyjną, która doprowadziła do danego, wskazanego, obecnie istniejącego obiektu, którego cechy chcemy zrozumieć.
W graficznym przedstawieniu przepływu informacji (rys. 3) widać problem rozróżnienia sygnałów „trwania” i „struktury” związany z podziałem
czasu na kroki. Trwanie dotyczy oddziaływań w ramach stanu (sytuacji, rys.1
i 3) w jednej chwili czasowej, którą dla dokładniejszej analizy można podzielić na drobniejsze kroki czasowe. Takim sygnałem będzie rozważany w rozdziale 4 typowy sygnał osłaniany. Można przyjąć, że trwanie to metabolizm.
Rozważamy tu zmienność struktury, której stan z chwili obecnej wpływa na
stan w chwili następnej. Pominięty wpływ obiektu na środowisko dotyczy
braku dostrzegalnych zmian w środowisku, nie jest wyborem środowiska
(opisanym w rozdziale 3.3), który jest własnością obiektu.
Zauważmy także, że cykl z dokładnie powtarzającymi się w kolejnych cyklach postaciami obiektu jest wynikiem domyślnego założenia kodu jednoznacznego, najłatwiejszego do rozważań. Stosując kod W (prawdopodobieństwo warunkowe), otrzymujemy sytuację znacznie bardziej złożoną, o wielu
możliwych wariantach cyklu, a także możliwymi wyjściami z cyklu, co zwykle
stanowi utratę informacji celowej, lub może być zmianą losową („mutacją”).
W tym przypadku rozmnażanie uzupełnia liczebność, a doskonałość W(x)
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opisuje częstość poprawnego obrotu cyklu, który dodatkowo może mieć różną długość mierzoną liczbą kroków.
Rzeczywistość opisywana w omawianym modelu jest jeszcze bardziej złożona: Cykl życiowy może przechodzić przez przemianę pokoleń z różnymi
sposobami rozmnażania, w jednym cyklu może być wiele aktów rozmnażania o zbliżonym statusie. Innym problemem jest celowa reakcja obiektu
(w sensie wielopokoleniowej nitki) na zmieniające się środowisko. Zmiany
statystycznie określonego środowiska można traktować jako jego krótsze lub
dłuższe fluktuacje mieszczące się w granicach jego stabilności. Jeżeli fluktuacje takie są wyraźnie dłuższe od cyklu rozmnażania, to informacja dziedziczna przenosi także określony stan obiektu wynikły z mechanizmu i fazy
tej reakcji regulacyjnej. Może się wydawać, że zmienia to zawartość informacji celowej, cyklu i dziedzicznej względem stanu „typowego”. Także porównywanie odpowiedniej postaci obiektu w kolejnych cyklach m o ż e m y l n i e
s u g e r o w a ć z m i a n ę e w o l u c y j n ą . J est to ten sam problem, co z odmiennymi postaciami obiektu w cyklu, tyle że cykl zamknie się dopiero po
ustaniu fluktuacji. Takie długie reakcje celowe rozważają Jablonka i Lamb
(Jablonka i Lamb, 2005, na przykład s. 325): samo-podtrzymująca się pętla; oraz (Jablonka, 2007), gdzie przywołuje biologiczne pojęcia plastyczności i kanalizacji. Za zmianę ewolucyjną4 należałoby uważać zmianę informacji celowej, a ta może zaistnieć jedynie w wyniku przetestowania zmian
losowych, to jest w zakresie nie kontrolowanym wcześniej nabytą informacją celową. Ostrożność tego sformułowania wynika z możliwości ograniczenia losowości zmian poddawanych testowaniu przez już zdobytą informację
celową, co tworzy l a m a r c k o w s k i w y m i a r e w o l u c j i (Jablonka i Lamb,
2005). Podejście lokalne do informacji celowej, szczególnie z użyciem
kodu W, daje teoretyczną podstawę do głębszego zrozumienia tego zagadnienia.

3.2. Cykl przemian kodu, zmienność środowiska w czasie
Zakładaliśmy stałe środowisko – kod naturalny, aby podając ponownie
ten sam argument móc oczekiwać tego samego wyniku. Podobnie jak
w przypadku obiektu założenie to odnosiło się do przyjętego kroku czasowego. Przechodząc do drobniejszego podziału czasu, to jest do większej liczby
przekształceń tworzących cykl, możemy pozostawić kod – środowisko stałe
podczas całego cyklu, ale nie jest to konieczne. Kod także może zmieniać się
cyklicznie z tym samym okresem co obiekt. W przypadku kodu jednoznacznego na każdą postać obiektu w cyklu będzie działał wtedy ten sam kod, co
w cyklu poprzednim, i skutek tego przekształcenia będzie taki sam.
—————————
4 Proponuję tu jedno z kryteriów poszukiwanych przez Jabłonkę (2007) „units of evolutionary
change”.
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Tak więc środowisko może być cykliczne, co może być źródłem cykliczności obiektu, jednak (w pierwszym przybliżeniu) nie odwrotnie, co wynika
z założenia o pomijalności.
Zauważmy, że rozsynchronizowanie się obu cykli skutkuje utratą informacji celowej. (Nie zakładaliśmy podobieństwa sąsiednich kodów.) W takim
przypadku jakby nic się nie zmieniało w kodzie czy obiekcie, ale informacja
celowa znika. Rozsynchronizowanie nie może wystąpić w kodzie jednoznacznym, ale wiemy, że taki kod to jedynie przybliżenie. W przypadku kodu
W obraz komplikuje się dodatkowo, dając bogactwo możliwości, które trudno dyskutować, ale jest to obraz bardziej adekwatny. By go z grubsza rozumieć, wydaje się konieczne przybliżanie go kodem jednoznacznym.

3.3. Zmienność środowiska w przestrzeni, wybór kodu
Dotąd w następnej chwili czasu istniał tylko jeden możliwy kod – środowisko, nie istniała możliwość wyboru, czyli zamiany kodu na inny (z założenia o pomijalności). Kod ten jest zadany.
Wiemy dobrze, że w rzeczywistości, którą chcemy opisać, j e d n o c z e śnie istnieją różne sub-środowiska, z niektórymi z nich
s ą s i a d u j e s u b - ś r o d o w i s k o , w którym aktualnie znajduje się rozpatrywany obiekt. Podobnie można traktować niejednorodności przestrzenne
środowiska. Teraz zadane środowisko E = sytuacja-obiekt jest zbiorem subśrodowisk e, w jednym z nich (e0) jest nasz obiekt, co nie wpływa zauważalnie na cechy tego sub-środowiska (e0) (założenie o pomijalności). Wśród
tych sub-środowisk zaistniał więc w y b ó r , k t ó r y j e s t c e c h ą o b i e k t u ,
a n i e w p ł y w e m n a ś r o d o w i s k o , tak jak dowolny wybór któregokolwiek opisującego obiekt parametru.
Rozpatrzmy przykład: Niech płaska przestrzeń jest tablicą 10*10 równoprawdopodobnych eij. Wtedy wybór określonego e0 przez obiekt niesie I=log
100 informacji. Ten wybór to cecha obiektu. Obiekt może z jednakowym
prawdopodobieństwem migrować do każdego z sąsiednich 8 sub-środowisk
lub pozostać w e0, jednak tylko w e0 „przeżywa”. Jego informacja celowa
ogranicza więc jego ruch do 9/100 możliwości i wynosi log(100/9), ale należałoby ograniczyć do 1/100, więc informacja celowa może być większa. Niewłaściwe ruchy kompensuje rozmnażanie. Nie ma metody obiektywnego
wskazania zakresu zbioru możliwości, więc takie podejście jest subiektywne.
W podejściu lokalnym obiektywnie dostępne jest 9 możliwości bez wyróżnienia, więc informacji celowej brak, co zgadza się z oczekiwaniem. Każdy
wzrost (w wyniku zmian obiektu, bo środowisko jest stałe) prawdopodobieństwa pozostania w e0 prowadzi do pojawienia się informacji celowej
w tym aspekcie. Może to jednak polegać na spadku prawdopodobieństwa
migracji na przykład do e1,1 , co po osiągnięciu zerowego prawdopodobieństwa każe nam zmniejszyć zbiór dostępnych możliwości i otrzymujemy
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nieoczekiwaną nieciągłość, a w przypadku najskuteczniejszej informacji celowej pilnującej pozostania w e0 daje jej całkowity brak. Jak widać, obiektywne istnienie informacji celowej jest oparte na obiektywnym wyborze
zbioru możliwości E, a z tym, przy założeniu jednakowego prawdopodobieństwa, mogą pojawiać się trudności. Problem wyboru zakresu zbioru E można
przerzucić na p(e) – rozkład prawdopodobieństwa migracji dla określonego
już obiektu, a nawet jego postaci w określonej fazie cyklu. Zbliża to ujęcie do
obrazu lokalnego i choć w praktyce rozkład ten może być trudny do określenia, to można się zgodzić, że jakiś rozkład istnieje i wyraźnie różnicuje możliwe sub-środowiska. Teraz zakres (liczba elementów e zbioru E) może być
dowolnie duży, ale spora część elementów będzie miała pomijalne prawdopodobieństwo. W takim ujęciu powyżej odnotowany spadek prawdopodobieństwa migracji do e1,1 nawet do zera nie każe nam zmniejszać zbioru możliwości; informacja celowa poprawnie rośnie. Gorzej z jej bezwzględną ilością, wynikającą z arbitralnego wyboru zbioru E. Pokonanie tej trudności
można oprzeć na wskazaniu początku procesu zbierania.
W y b ó r (nawet bierny ruch w przestrzeni) n a g r a n i c y s ą s i a d u j ą cych sub-środowisk e może być zależny od cech obiektu,
może on nieść informację celową i dziedziczną. Nie jest to zmienianie środowiska E ani sub-środowiska e; te pozostają bez zauważalnych zmian, więc
nie jest tu pogwałcone założenie o pomijalności. Na przykład łosoś powraca
na tarło do miejsc, gdzie się urodził (Shearer, 1992). W tym przypadku jedynymi nośnikami tej informacji w określonych etapach cyklu są: obecność
ikry w określonym miejscu, a następnie, gdy miejsce zostało opuszczone,
pamięć drogi. Wybór sub-środowiska może więc być nośnikiem informacji
dziedzicznej, ale jest to parametr obiektu. W zasadzie kod – środowisko E
nie ulega zmianie, ale bardziej intuicyjnie jest myśleć o sub-środowisku e
jako o kodzie, konkretnym operatorze na argumencie jakim jest obiekt.
4. PODZIAŁ ŚRODOWISKA NA ELEMENTY, OSŁONA,
WYŻSZE KANAŁY DZIEDZICZENIA

4.1. Wpływ obiektu na element środowiska – osłona
Możliwość wyboru kodu znacznie komplikuje prosty pierwotnie opis informacji celowej, w którym kod był z założenia stały i cała uwaga skupiona
była na obiekcie. Z dotychczasowej perspektywy należałoby przyjąć, że w
innym kodzie cała zgromadzona informacja celowa przestaje istnieć, ale
kody mogą być podobne, co obserwujemy w opisywanej rzeczywistości i należałoby umieć uchwycić to podobieństwo. Konkretne środowisko składa się
z wielu czynników aktywnie wpływających na obiekt. Podobne czynniki mogą występować w innych środowiskach. Można próbować opisać różne środowiska jako złożone z elementów zbioru czynników.
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Innym istotnym zjawiskiem jest z a s i ę g o d d z i a ł y w a n i a takich elementów.
Bazując na takim modelu można rozważać, że o b i e k t p o s i a d ł w p ł y w
(w wyniku zmienności losowej) n a o b e c n o ś ć n i e k t ó r y c h t a k i c h
e l e m e n t ó w ś r o d o w i s k a w s w o i m z a s i ę g u . Nie narusza to założenia o pomijalności z dwóch powodów. Po pierwsze, to elementy te przestają
należeć do środowiska, a zaczynają należeć do obiektu, jak dalej zobaczymy.
Po drugie, gdyż dotyczy to wpływu l o k a l n e g o (na co pozwala mały zasięg),
nie wpływając na postać całego środowiska.
Wpływ na obecność tego elementu środowiska to informacja zawarta
w obiekcie i może ona być celowa i dziedziczna. Element ten zostaje jakby
w c h ł a n i a n y p r z e z o b i e k t . Taki zabezpieczony przez obiekt element
(czynnik) środowiska nazwijmy osłoną. Okazuje się, że powstawanie osłony
jest tendencją strukturalną (2.3 i 4.4; też: (Gecow et al., 2005b)).
Osłona (w pierwszym przybliżeniu) to p i e r w o t n i e e l e m e n t c z y n n e g o k o d u działającego na starą część obiektu. Pasywny obiekt więc zaczyna posiadać w sobie aktywne elementy. Jako całość może nadal być traktowany jako pasywny argument zewnętrznego środowiska, ale jego budowa
i wynikające z niej cechy są już w widoczny sposób złożone. Tu należy przypomnieć symetrię i arbitralność naszego wyboru co traktujemy jako aktywny
kod, a co jako jego pasywny argument. Użycie takiej formy opisu wynika
z naszego sposobu myślenia, a nie z jego adekwatności. Rozbicie środowiska
na wiele jednocześnie działających czynników wymaga opisu, który jest bliski sieci, na przykład s i e c i K a u f f m a n a (Gecow, 2009e, Kauffman, 1969,
1993), ale i tu trudno jest rozdzielić interpretacyjnie pasywne sygnały, aktywne wierzchołki i samą strukturę sieci. Lepiej do takiego opisu nadają się
algebry procesów, szczególnie pi-calculus (Nowostawski i Gecow, 2011),
w których struktura sieci i funkcje wierzchołków także mogą być efektem jej
działania.

4.2. Warstwy osłony, kanały dziedziczenia
Traktując osłonę jako aktywny wierzchołek sieci, możemy rozważać link
idący od osłony do obiektu, po którym obiekt uzyskuje niezbędny do swego
prawidłowego działania (trwania, metabolizmu) osłaniany sygnał (zob. 4.1
i 4.4). To on jest przyczyną potrzeby osłaniania, gdy zanika w niezależnym
od obiektu środowisku. Pierwotnie był on sygnałem środowiska, więc nie
mógł nieść informacji celowej. Następnie, stara postać obiektu (nazwijmy ją
f p - f o r m a p i e r w o t n a ) działa bez zmian, bo nadal otrzymuje ten sygnał,
jednak osłona przestała być elementem środowiska, bez obiektu nie istnieje,
test i eliminacja jej dotyczą, więc ten sam sygnał jest już informacją celową,
choć nic nie zmienia. Pozornie więc, tak jak wcześniej środowisko, osłona
nie wpływa celowo na budowę i funkcjonowanie obiektu. Traktując więc
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odmiennie osłaniany sygnał, informację dziedziczną wskazującą fp nadal
przenosi tylko fp, (ale w starych okolicznościach odtwarzanych przez osłonę). Fazy osłaniania z wyszczególnieniem omawianego przepływu informacji pokazuje rys.4. Obiekt (fp)
musiał się jednak na tyle zmienić, że
obecnie w p ł y w a n a o b e c n o ś ć
o s ł o n y , co może być dodatkiem do
fp. Takim dodatkiem jest też sama
osłona, która nie musi być identyczna
ze starym mechanizmem środowiska
tworzącym osłaniany sygnał. Osłona
może więc być także mechanizmem
utrzymującym swoją dalszą obecność
i postać, czyli n i e ś ć i n f o r m a c j ę
dziedziczną o swojej budowie.
Jeżeli osłona utrzymuje się podczas całego cyklu, to można mówić o
dwóch kanałach informacji cyklu:
Rys.4. Warstwy osłony jako kanały instary
– fp i nowy – osłona. Dalsze
formacji dziedzicznej.
osłanianie obiektu zawierającego już
osłonę tworzy kolejne wyższe poziomy – kanały (warstwy). Jeżeli przyjąć, że fp jest kanałem genetycznym, to
wyższe są epigenetycznymi. Jeżeli osłona nie utrzymuje się podczas całego
cyklu, czego można oczekiwać w początkowej fazie powstawania nowego
poziomu, to informację celową o osłonie musi przenosić fp.
Tę konstrukcję można przenieść na dziedziczenie, ale ono nie zachodzi
w czasie całego cyklu, a jedynie w fazie rozmnażania, od chwili, gdy po raz
pierwszy pojawił się obiekt potomny, do zerwania jego oddziaływania
z obiektem macierzystym. Kanałami informacji dziedzicznej należałoby więc
nazwać te linki, które występują w tym okresie, bez warunku ich zamknięcia
w całym cyklu. Kanał epigenetyczny może więc być w zasadniczej części
zdeterminowany przez genom. W tym aspekcie kanały informacji cyklu
są silniej ograniczone, tak, że każdy kanał informacji cyklu jest kanałem
informacji dziedzicznej, ale nie każdy kanał informacji dziedzicznej jest
kanałem informacji cyklu. To rozróżnienie jest istotne dla interpretacji
i intuicji.
Jablonka i Lamb (2005) i Jablonka i Raz (2009) wskazują na istnienie
i znaczenie innych niż genetyczne kanałów informacji dziedzicznej, jednak
nie odwołują się do mechanizmu osłaniania i nie rozróżniają od kanałów
informacji cyklu, choć wielokrotnie wydaje się, że argumentują za tą silniejszą i ciekawszą postacią.
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4.3. Kolonializacja jako jeden z mechanizmów osłaniania
Jedną z najprostszych, dyżurnych możliwości uzyskania przez obiekt
(w sensie wielopokoleniowej nitki) kontrolowanego elementu środowiska do
celów osłaniania jest użycie do tego części obiektów siostrzanych, tylko lekko
zmodyfikowanych. Mogą one zrezygnować z perspektywy swojego nieograniczonego rozmnażania kolidującej z rolą osłony, co radykalnie zmienia ich
podstawowy status. (Można nadal uważać je za ewoluujące obiekty, (I.4.3.2),
jednak taka perspektywa przestaje być najprostsza i naturalna.) Tak na
przykład powstała soma i robotnice owadów społecznych, a także liście. Komórki somy nadal rozmnażają się, ale to rozmnażanie i ich cykl mają już
całkiem inne uwarunkowania i środowisko. Można przyjąć, że soma i jej
fenotypowe reakcje są osłoną dla linii rozrodczej.
Ze względu na strukturę wywodu Szkicu dedukcyjnej teorii życia jest
jeszcze za wcześnie, by omawiać dokładniej tendencję kolonializacji, której
istotą jest coraz silniejszy związek obiektów siostrzanych. Tendencja ta ma
wiele przyczyn i można na nią patrzyć z różnych perspektyw. Takie uwarunkowania tworzą sieć, a to nie jest sprowadzalne do liniowej, uporządkowanej
sekwencji wywodu. Informacja dziedziczna wraz z najprostszym modelem
jej kanałów jest szczególnie ważnym tematem z uwagi na związanie rozwijanej teorii ze współczesną biologią więc wymaga przynajmniej zaznaczenia
związków z później omawianymi zagadnieniami.
y* wzorzec
y

wynik

4.4. Osłanianie jako tendencja
strukturalna

Podobnie do kolonializacji, osłanianie jest
tendencją strukturalną, ale znacznie prostagregat
szą do modelowania. Podstawy modelu, któpoczątkowy
ry pozwolił na symulację tej tendencji będą
omówione w dalszej kolejności. Sama definicja tendencji (ogólnej) znajduje się dopiero
x środowisko
w następnym odcinku. Tendencje strukturalne ponadto wymagają (jest to w każdym
Rys. 5. Model zmienności brzegorazie pożądane) wykazania, że życie toczy się
wej: nowe automaty dołączane
są tylko pomiędzy sygnałami
w systemach chaotycznych, co obecnie nie
wejściowymi (środowiskiem x) a
jest uznawane, a będzie dowodzone w IV
agregatem lub pomiędzy wyjściaodcinku Szkicu. Dopiero po tym można
mi agregatu a jego wynikiem y.
będzie omówić podstawowe tendencje strukturalne, a osłanianie do nich jeszcze nie
należy. Podstawowy model jest jednak dość intuicyjny i był symulowany oraz przedstawiony już dawno (Gecow, 1975b, 1987; Gecow et al.,
2005b).
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Rys.6. Wynik symulacji osłaniania modelem brzegowym. Po każdej akceptacji zmieniał się
sygnał środowiska nr 2. Jak widać, automaty nie osłaniające akceptowane były jedynie
wtedy, gdy zmiana funkcjonowania wywołana zmianą środowiska wygasała w początkowych krokach. Osłanianie aktywnie wygaszało to odstępstwo od poprzedniego funkcjonowania.

Model zmienności brzegowej przedstawiony na rys.5 miał odpowiedzieć
na pytanie: Czy podstawową reakcją ewolucji na zmianę sygnału środowiska
jest rzeczywiście odtwarzanie go w ramach agregatu? Aby zwiększyć szanse
trafienia w bezpośrednie okolice zmienionego sygnału (rys.2), zmniejszono
liczbę wejść i wyjść agregatu z typowej m=64 do 32, oraz użyto model naj-
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prostszy z samym dodawaniem nowych automatów do agregatu, ograniczony do losowania linków użytych do przyłączania jedynie z linków wejściowych i wyjściowych agregatu (stąd „brzegowy”). Liczba K wejść i wyjść
automatu wynosiła 2, a liczba równoprawdopodobnych wariantów sygnałów
s=4, co sytuowało taki system w obszarze chaosu. Sprowadza się to do tego,
że zaburzenie funkcjonowania w okolicy wejść agregatu dawało zwykle wielką zmianę na wyjściach agregatu, praktycznie bez szans na akceptację.
Wstępnie bowiem ¾ z 32 wyjść, czyli 24, było idealnych, a tylko 8 niecelnych. Jest to zgodne z intuicjami wyrażanymi nawet przez Darwina. Szersza
dyskusja założeń modelu, szczególnie usytuowania życia w chaosie, będzie
tematem dalszych odcinków Szkicu. Rys. 6 pokazuje wynik tej symulacji,
która dawniej zajmowała niewyobrażalnie długi czas dużego komputera. Jak
widać, automaty nieosłaniające akceptowane były jedynie wtedy, gdy zmiana
funkcjonowania wywołana zmianą sygnału środowiska nr 2 wygasała w początkowych krokach. Osłanianie aktywnie wygaszało to odstępstwo od poprzedniego funkcjonowania. Wynik symulacji jest zdecydowany i jednoznaczny – jedynym ratunkiem, gdy środowisko zmienia się w istotnym
aspekcie, jest odtworzenie wcześniejszego funkcjonowania obiektu przez
kompensację zaburzenia w okolicy jego powstania. Jest zdumiewające, że
tak silna i ważna tendencja strukturalna nie ma odpowiednika w prawidłowościach ewolucji ontogenezy. Najbliższy jej odpowiednik to cenogenezy,
głównie w interpretacji Aleksieja N. Sjewiercowa (1956), ale wprowadzone
już przez Ernsta Haeckla. Intuicje, że zmiany we wczesnych funkcjonalnie
miejscach dają większe, zwykle letalne skutki, są w biologii obecne od dawna, wskazywał na nie Darwin, a także Jonathan Slack (1993), ale nie przybierają bardziej formalnej postaci. Sjewiercow zauważa, że jeżeli takie zmiany
pozostają, to raczej ich zadaniem jest właśnie utrzymanie uprzedniego funkcjonowania w nowych warunkach.
5. INTERPRETACJE BIOLOGICZNE
ZWIĄZANE Z DZIEDZICZENIEM

5.1. W którym kanale jest informacja dziedziczna o wędrówce
Ptaki wróblowate mają genetyczny zapis wędrówek (Newton, 2008, 257).
Podjęcie wędrówki i wybór miejsca w chwili ich dokonywania jest tu zapisany na dwóch osobnych poziomach – genetycznym i fenotypowym. Czy któryś z nich jest kompletny? Jeżeli oba, to który z nich jest informacją dziedziczną?
Przede wszystkim, informacja dziedziczna jest jedna – istnieje tylko jeden wybór, ale może być zapisana jednocześnie w dwóch postaciach. Na
etapie wyboru środowiska czynną postacią informacji celowej zapewniającą
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ten krok w cyklu jest postać fenotypowa. To ona realizuje wędrówkę. W tym
czasie postać genetyczna jest bierna, ale jej usunięcie (lub zablokowanie)
spowoduje, że następny obrót cyklu już nie nastąpi. Informacja dziedziczna
ma z definicji zawierać wszystko niezbędne by zaistniały następne takie cykle, ale już w obiekcie potomnym. Wskazanie w dynamicznie zmieniającym
się obiekcie nośnika wybranej cechy niekoniecznie jest możliwe, może
wpływać na nią całość obiektu (5.2). Te uwagi dotyczą przede wszystkim
poszukiwania kanałów informacji cyklu, natomiast przekaz informacji dziedzicznej jest ograniczony w czasie i stwierdzono, że główna część informacji
o wędrówce jest tu zawarta w genach.
Ptaki blaszkodziobe (gęsi, łabędzie) uczą się trasy wędrówki od rodziców
i innych członków stada (Mueller et al. 2013). Tu tą główną część informacji
cyklu przenosi jakby niematerialna, jednak realna tradycja zapisana w pamięciach wielu osobników, stanowiąc następny kanał informacji cyklu (Jablonka,
Lamb, 2005; Jablonka, Raz, 2009) zwany behawioralnym. Informacja ta
dziedziczona jest w trakcie przelotu od stada. Uzyskana z tego kanału informacja także wymaga reszty obiektu do obrotu cyklu, a mechanizm tego dziedziczenia wymaga zapisanej gdzie indziej tendencji do trzymania się w stadzie.
Uważa się, że postać genetyczna (wraz ze środowiskiem) w pełni wyznacza postać fenotypową, jednak n i e j e s t o n a w y s t a r c z a j ą c a , porzucona
w środowisku zginie. A b y b y ł a t o i n f o r m a c j a o w ę d r ó w c e m u s i
z o s t a ć z d e k o d o w a n a do wyżej wskazanej postaci fenotypowej. Tego
zdekodowania dokonuje pozostała część obiektu zawierająca także matkę
i ojca, a nawet gniazdo. Jest to w większości osłona z jej mechanizmami
dziedziczenia. Na konieczną do zdekodowania postać tej części mają istotny
wpływ także pozostałe kanały dziedziczenia.
Mylący aspekt tytułowego pytania sugerujący, że gdzieś jest pasywny zapis zawierający wszystkie informacje, wynika z pominięcia aktywnego kodu.
W typowej sytuacji, w której spotykamy się z zapisem informacji i nabywamy intuicji i oczekiwań, tym aktywnym kodem jesteśmy my sami i nie musimy pamiętać o konieczności swojej obecności by symbole zostały związane
z ich znaczeniem. Zapominamy także o arbitralnie zaburzanej symetrii kodu
i jego argumentu. Razem, chcemy włożyć informację dziedziczną w nieadekwatne ramy.

5.2. Model autonomiczny, dekodowanie genomu
do fenotypu
Wpływ środowiska na proces dekodowania genomu jest ograniczony
przez warstwy osłony i można w pierwszym przybliżeniu go pominąć. Pozwala to zastosować do opisu naszego obiektu (ptaka wróblowatego) układ
odosobniony jak przy definiowaniu kodów naturalnych. Taki model obiektu
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można nazwać autonomicznym. Sytuacja_i to dokładnie postać naszego
obiektu w określonym i-tym etapie cyklu.
Taki system autonomiczny rozważa Kauffman (1993) opisując go skończoną, oczywiście autonomiczną, deterministyczną siecią Boolowską.5
W skończonej sieci jest skończona, choć ogromna, liczba stanów sieci, więc
zawsze w skończonym czasie musi powtórzyć się jakiś stan i od tej chwili
powtarza się on cyklicznie. Kauffman opisuje takim modelem komórki żywe
(Kauffman, 1971), wskazując, że dla pewnych parametrów sieci (na granicy
chaosu) długość tego cyklu (zwanego atraktorem) nie musi być zbyt duża.
Bardzo przypomina to nasz rozważany obiekt i sugeruje, że należy oczekiwać
w przyrodzie podobnych cykli. Mam tu stanowcze, odmienne zdanie dokładniej uzasadnione w (Gecow, 2010b i 2011). Przede wszystkim obiekty
żywe nie mogą być losowymi sieciami na granicy chaosu, tylko głębiej
w chaosie. Są one szczególnie nielosowe w aspekcie stabilności, który opisuje
chaos, gdyż są wybrane właśnie w tym aspekcie przez dobór naturalny, a ich
autonomiczność jest zbyt grubym przybliżeniem (dokładniej w IV odcinku).
Powróćmy do dekodowania genomu. Sytuacja_1 (na przykład w chwili
powstania zygoty) składa się z zapisu genetycznego (fp) i reszty, czyli osłony.
Wynikiem przekształcenia przez prawa fizyczne (złożone z zaniedbanym
tu wpływem środowiska naszego obiektu) jest sytuacja_w, to nasz obiekt
w chwili realizacji wędrówki i wyboru kierunku lotu. W sytuacji_w można
odnaleźć fp – zapis genetyczny, ale jego uzupełnienie do sytuacji_w
(w uproszczeniu osłona_w) jest inne niż w sytuacji_1. Opisując to jeszcze
dokładniej, zauważamy, że między sytuacją_1 a sytuacją_w jest cały ciąg
sytuacji_i, w których ciągle jest fp, a osłony_i są różne. Dla każdego i, utworzenie następnej osłony_i+1 wymaga obecności obu składników sytuacji_i,
(dla każdego i: osłona_i+1 := fp (osłona_i) lub := osłona_i(fp) ) a nie tylko
jednego. Gdyby istniało i (na przykład : i=0), dla którego osłona_i jest pusta,
tzn. brak jest osłony fp, wtedy fp miałoby w sobie całą informację cyklu.
Można doszukiwać się takiej sytuacji jedynie w przypadku wirusów, choć
chwila, w której wirus jest w takim stanie charakteryzuje się szczególnym
wyborem miejsca (środowiska, które tu zaniedbaliśmy) dokonanym wcześniej. A więc c a ł y o b i e k t , a n i e t y l k o j e d n a z c z ę ś c i o b i e k t u
jest w danej chwili nośnikiem informacji cyklu, gdyż
obiekt testowany jest jako całość i jako całość ewentualnie
eliminowany. Z tej całości nic nie można usunąć nie zmien i a j ą c f i t n e s s – prawdopodobieństwa skutecznego obrotu cyklu, czyli
nie zmieniając ilości informacji celowej, to jest, informacji cyklu. Aby określić, co jest nośnikiem informacji dziedzicznej trzeba sprawdzić, jaki wpływ
obiektu macierzystego na obiekt potomny jest konieczny.
—————————
5 Sieć Boolowska, inaczej, logiczna, zwana często siecią Kauffmana, jest siecią skierowaną. Wierzchołki posiadają przypisane im funkcje sygnałów pojawiających się na wejściach do tego wierzchołka, a wartość funkcji wysyłana jest na wszystkie wyjścia tego wierzchołka.
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Można tu mieć wątpliwości: W modelu ze środowiskiem niezależnym od
obiektu też nie można usunąć tego środowiska bez zmiany fitness, a nośnikiem jest jedynie obiekt. Tak, bo jedynie obiekt jest testowany i to w całości,
a środowisko E jest zadane – nie ma tu wyboru i informacji o nim.

5.3. Krzyżowanie daje test alleli – drugi poziom testu
o innych odniesieniach
Nie analizowaliśmy jeszcze rozmnażania płciowego, a w użytym przykładzie ono pojawia się, choć nie ma żadnego wpływu. Przykłady i intuicje czerpiemy ze zbioru, w którym praktycznie zawsze istnieje rozmnażanie płciowe,
a osobniki są diploidalne. Wymiana informacji w wyniku krzyżowania (proces płciowy i crossing-over) tworzy mechanizm populacyjny, w którym
poprzez test obiektu pojawia się w populacji test alternatywnych części
obiektu, na przykład: części fp – alleli, a wraz z nimi alternatywnych cech
obiektu (co bez wymiany informacji jest niemożliwe). Uzasadnia to tworzenie takich perspektyw jak Samolubny gen Richarda Dawkinsa (1976) z innym odniesieniem dziedziczności, a mianowicie do trwania genu. Jest to
jednak duże rozszerzenie modelu; jego rozpatrzenie wymaga rozważań w
odrębnym artykule. W skrócie: pojawienie się tej możliwości jest wynikiem
statystycznej tendencji strukturalnej z e s p a l a n i e ” (Gecow et al., 2005b)
wiodącej do coraz silniejszych związków początkowo niezależnych obiektów
długo ewoluujących razem. Tak powstaje obiekt wyższego rzędu. Wymiana
informacji celowej w postaci obiektów niższego rzędu między obiektami
wyższego rzędu, to jest k r z y ż o w a n i e , t w o r z y w y d a j n i e j s z y t e s t ,
gdzie testowane są cechy (allele), eliminowany jest nadal
obiekt (wyższego rzędu), a składem testowanych cech jest
j e g o p o p u l a c j a ( g a t u n e k ) . Na razie rozważamy test podstawowy,
w którym wszystkie te role gra obiekt, pozostając jedynym przedmiotem
testu. Nie zmienia tego obrazu ujęcie, w którym zbiór obiektów rozmnażających się wegetatywnie (także zwany populacją, mimo, że nie ma ona mechanizmów populacyjnych) także przechowuje pewną pulę alternatyw. Alternatywy te to jednak nie pojedyncze cechy obiektu, a całe obiekty. Teorię
dziedziczenia i przenoszenia informacji celowej w znacznie bardziej złożonym przypadku krzyżowania należy oprzeć na rozpoznaniu w prostszych
okolicznościach. Należy też pamiętać, że konkretny mechanizm wymiany
informacji dotyczy konkretnego kanału przekazu tych informacji.
Przyzwyczajenia myślenia populacyjnego w ewolucjonizmie są jednak
silne. W związku z tym rozróżnienie rozpatrywanego dotąd w Szkicu najprostszego rozmnażania wegetatywnego od mechanizmów populacyjnych
tworzonych przez wymianę informacji napotyka na istotne trudności. Typowo zakłada się, że: a) rozważamy diploidalne gatunki; b) selekcja wybiera
z tego, co jest w danej chwili w zbiorze do wyboru; c) czas reakcji na problem
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nie jest rozważany. Diploidalność to zaawansowany mechanizm. Zanim zaistniała, były prostsze mechanizmy. W wywodzie dedukcyjnym nie wolno od
niej zaczynać. Trzeba rozważyć najprostsze mechanizmy (o minimalnych
założeniach) i stopniowo, w sposób kontrolowany (czy to potrzebne i co
daje) zwiększać złożoność.
Rozważmy teraz czas reakcji haploidów (mechanizm najprostszy) na
zmianę potrzeb w przypadkach wegetatywnym i generatywnym. Przyjmijmy,
że populacje w obu przypadkach są spore i od dawna zawierają w dwóch loci
po dwa allele – stare a i b i nowsze, nieco lepsze A i B, „odkryte” niezależnie.
Daje to 4 możliwe genotypy, w tym AB najlepszy. W populacji krzyżujących
się haploidów spodziewamy się wszystkich czterech kombinacji i systematycznego wzrostu frekwencji nowszych alleli i genotypu AB, który pojawić się
może już w następnym pokoleniu po powstaniu nowych alleli w wyniku mutacji. W zbiorze obiektów wegetatywnych nie spodziewamy się genotypu AB.
Aby powstało AB, trzeba ponownie „odkryć” (wygenerować przez mutację)
albo A w aB, albo B w Ab. J e ż e l i t r z e b a z ł o ż y ć k i l k a t a k i c h n i e z a l e ż n y c h o d k r y ć , które każde z osobna jest mało lepsze, t o m e c h a n i z m
generatywny zrobi to radykalnie szybciej, bez konieczności
dodatkowych mutacji, korzystając z puli obecnych w popul a c j i a l l e l i i i c h s z y b k o r e a g u j ą c y c h f r e k w e n c j i wskazujących
(prawie) aktualną przydatność. Mechanizm wegetatywny nie ma możliwości
skorzystania z takiej puli. Może on wykorzystać najbardziej zaawansowaną
kombinację, ale resztę musi „zdążyć odkryć” w niej na nowo drogą kosztownych mutacji, podpierając się liczebnością takiej „populacji”. Drastycznie
różną wydajność algorytmów genetycznego (mechanizm generatywny)
i ewolucyjnego (mechanizm wegetatywny) widać, gdy stosuje się je w komputerze do, na przykład, dopasowywania wielu parametrów funkcji do wyników doświadczalnych.
Populacja generatywna to zbiór osobników zależnych od siebie w aspekcie potomstwa, w zasadzie to zbiór alleli z mechanizmem (populacyjnym)
testu alleli (oceny w postaci frekwencji). Wegetatywna pseudopopulacja to
jedynie zbiór niezależnych osobników – kombinacji alleli, bez mechanizmu
łączącego je w całość(w tym aspekcie).

5.4. Testy niezabijające i wyższe kanały informacji dziedzicznej
Wymiana informacji celowej tworzy inny od podstawowego, bardziej wydajny test – mechanizm zbierania informacji celowej. W zasadzie jest to
uniwersalna metoda intensyfikacji istniejącego testu. Jest to mechanizm
populacyjny, tu zbiera informację celową i ewoluuje populacja. Dalej jednak
istnieją osobniki i to one są eliminowane (zabijane) przez test podstawowy.
Zebrana informacja celowa nie ginie podczas testu niecelnej hipotezy. Ten
wydajniejszy test nie musiał wyewoluować drogą testu podstawowego, mo-
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gło się zdarzyć, i nawet jest to prawdopodobne, że działał on od początku
życia naturalnego.
Czy istnieją inne wydajniejsze testy? Na przykład: czy istnieje sposób na
zbieranie informacji celowej bez zabijania? Wiadomo, że są takie sposoby.
Są one oparte na czujnikach parametrów, które należy utrzymać w określonych zakresach – czyli typowe regulatory. Zbudowanie takiego czujnika
i sygnalizacji zbliżania się do niewłaściwego zakresu może wykonać test
podstawowy (i populacyjny wraz z podstawowym), dalej wystarczy zapamiętywać okoliczności (stany innych czujników) wystąpienia takich zdarzeń
i unikać ich. Pamięć i unikanie także może zbudować test podstawowy. Ale
tak powstały mechanizm pozwala zbierać informację celową bez zabijania
i zapisywać ją w bardziej uniwersalnej formie pamięci. Dalej podstawowa
struktura konstrukcji jest zachowana – trzeba postawić hipotezę, wykonać
kodowanie kodem naturalnym, ale teraz negatywna odpowiedź testu nie
przerywa istnienia, tylko wskazywana jest jego wcześniej zakodowanym
symbolem (na przykład: bólem).
Natychmiast powstaje problem dziedziczenia tej informacji i ewentualnej
wymiany intensyfikującej takie zbieranie. Znalezienie na to sposobu może
wykonać test podstawowy, ale może i nowy test niezabijający. Tak powstają
dalsze kanały informacji dziedzicznej – behawioralny i symboliczny, które
wskazuje Jabłonka i Lamb (2005).
Mechanizm populacyjny związany z wymianą genetyczną tworzy realne
twory, jakimi są gatunek i mniej wyraźnie określone populacje. Podobnie na
poziomie wymiany informacji symbolicznej (zapamiętanej w bardziej uniwersalnym nośniku) tworzy się realna kultura. Ma ona wszystkie cechy
obiektu żywego (w środowisku biotycznym 5.6), także ewoluuje przez zbieranie informacji celowej definiującej jej cechy i fitness. Może być wyeliminowana, ale nie musi to oznaczać eliminacji jej nośników, jakim są tworzące
ją fizyczne obiekty.

5.5. Reakcja na bodziec
W dotychczas rozwijanym modelu środowisko występuje jest jako kod,
który ma być możliwie stały. Rozpatrujemy zmiany ewolucyjne i funkcjonowanie obiektu w dużych przedziałach czasu, gdzie założenie stałości kodu
jest uzasadnione. Od tej stałości dopuściliśmy kilka odstępstw: Wpierw kod
ulegał wyraźnej zmianie na barierze pojemności środowiska, następnie dopuściliśmy cykliczność kodu. Później dopuściliśmy przestrzenną niejednorodność środowiska, a na końcu podzieliliśmy je na wiele elementów –
czynników. Jedynie reakcja na granice przestrzennego podziału na subśrodowiska wymagała krótkich czasów, na co jednak nie zwróciliśmy uwagi.
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Czynniki środowiska, w tym osłaniany sygnał, też rozpatrywane były
w ewolucyjnej skali czasu.
Wśród podstawowych cech obiektu gromadzonych jako informacja celowa są właściwe reakcje na bodźce ze środowiska oraz na wewnętrzne sygnały
wynikające z funkcjonowania obiektu. Zjawiska te zachodzą w znacznie
drobniejszej skali czasu, nie były dotąd analizowane.
Aby możliwie uściślić rozważania wyobraźmy sobie ewoluujący obiekt jako automat o K wejściach, na których pojawiają się sygnały s-stanowe. Na
wyjściu pojawia się jakiś sygnał, który wskazuje wybraną reakcję. Ogólnie
jest ona funkcją wejść, a one mają sK stanów. Funkcję tą można przedstawić
tablicą, ale taka postać sugeruje niezależność sąsiadujących stanów, co jest
mało realne. Zwykle oczekujemy jakichś reguł wyliczających reakcję. I n formacja celowa, jaką zebrał obiekt to wypełnienie owej
tablicy wyjść tak, by reakcje prowadziły do większego
stopnia zachodzenia celu.
Jabłonka (2002) podając definicję informacji biologicznej: „sygnał wejściowy jest informacją biologiczną, gdy obiekt może zareagować na niego
celowo”6 d o s t r z e g a j ą j e d y n i e w „ u ż y t e c z n y m ” b o d ź c u . Czy oba
te podejścia różnią się tak zasadniczo? Ogólnie informacja celowa to zapis
przyczyny kodującej zadany skutek nazwany celem. Ten związek wskazanej
przyczyny i celu został wcześniej sprawdzony. Sygnał wejściowy jest przyczyną przekształcaną w cel, to jest: bodziec jest przyczyną celowej reakcji.
A więc mimo innej perspektywy skupiającej się na bodźcu, a nie na przekształceniu, podejście Jabłonki mówi to samo i informację biologiczną można utożsamić z celową.
Ja jednak obstaję przy swojej perspektywie, choć traktowanie bodźca jako
informacji celowej może być też naturalne. Trzeba jednak pamiętać, że ten
sam bodziec ze środowiska przed wejściem do tego obiektu nie był jeszcze
informacją celową. Bardziej złożona sytuacja występuje, gdy na wejściu pojawia się sygnał wysłany „intencjonalnie” przez inny współpracujący obiekt,
na przykład w ramach kultury (5.4), lub jest to wewnętrzny sygnał w funkcjonującym obiekcie (na przykład głód), w zasadzie obejmuje on przypadek
kultury.
Rozważanie pojedynczego bodźca albo zakłada niezależność reakcji od
innych wejść, albo określony stan wszystkich pozostałych wejść. Obie te opcje są skrajne i w rzeczywistości reakcja zależy od wielu czynników wskazanych sygnałami na wejściach. Zbudowanie tablicy opisującej funkcję lub
algorytmu realizującego tą funkcję nie jest proste. Zadanie to jest najlepiej
—————————
6 Defnicja wyrażona przy użyciu pojęć, które wprowadziłem. Oryginalnie: “a source becomes an
informational input when an interpreting receiver can react to the form of the source (and variations
in this form) in a functional manner. … “Functional” is here used to mean the consistent causal role
that a part plays within an encompassing mandesigned or natural-selection-designed system, a role
that usually contributes to the goal-oriented behavior of this system.”
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realizowane w ogólny sposób przez sieć neuronową (abstrakcyjną i biologiczną). Niewątpliwie jest to powód, który pozwala oczekiwać takiego mechanizmu w zbierających informację celową obiektach, a jego własności
prowadzą do niezabijającego testu rozważanego w 5.4.

5.6. Środowisko biotyczne
W rozdziałach 3 i 4 wprowadziliśmy dokładniejszy opis środowiska, który
ciągle spełnia założenie o pomijalności wpływu obiektu na środowisko.
Wiemy, że jest to przybliżenie, które pozwala na odgraniczenie obiektu od
środowiska i na stałość kodu niezbędną do utrzymania zebranej informacji
celowej. Wiemy też, że badany proces prowadzi jednak do zmiany środowiska także jako kodu. Taka sytuacja występuje na barierze pojemności środowiska osiąganej w wyniku eksplozji ilościowej (I.3.6.5–7, patrz też III odcinek) i rzeczywiście prowadzi do spadku skuteczności informacji celowej.
Obecność w środowisku innych obiektów realizujących zbieranie informacji celowej, wynikające z ich rozmnażania, zmienia więc to środowisko.
Odstępstwo to nazwijmy ś r o d o w i s k i e m b i o t y c z n y m . Nadal jednak
można przyjmować, że wpływ rozważanego obiektu jest pomijalny, a te inne
obiekty, choć może mają wspólnego przodka, są już niezależne (pomijamy
mechanizm populacyjny (5.3)) i zdążyły stać się wyraźnie inne.
Co zmienia w dotychczasowych rozważaniach taka zmiana środowiska?
W zasadzie prawie nic. Rozważany proces zmienił środowisko, część zebranej informacji celowej przestała być skuteczna, zmiany te będą dalej następować, ale mają charakter zbliżony do zmian środowiska abiotycznego – są
względnie powolne. Na tyle powolne, że dostateczna część obiektów ogólnego procesu ciągle trwa i proces toczy się dalej. Pewne konary tego procesu
zostają wyeliminowane, ale powstają inne, tak jak na poziomie obiektu. Całość przypomina rosnący fraktal, a porównanie to jest głębsze, jednak nie
będziemy go teraz dyskutować. Nas interesują cechy obiektu, który dotrwał
do naszych czasów. Dla mechanizmu zbierania przez niego informacji celowej nie ma znaczenia, czy środowisko jest także biotyczne, czy tylko abiotyczne.
Podstawowa różnica między środowiskiem biotycznym a abiotycznym, to
zmiana rozkładu prawdopodobieństwa elementów, z którymi obiekt oddziałuje. W środowisku biotycznym pojawiają się nowe, różnorodne i złożone
elementy, nieprawdopodobne w abiotycznym. Większa złożoność środowiska z jednej strony wymaga większej informacji, jak się w nim uchronić, czyli
większej złożoności. Z drugiej strony, jeżeli nowe elementy są konieczne
dla naszego obiektu, to w środowisku abiotycznym musiał je sam „zrobić”,
a w biotycznym może je wziąć ze środowiska gotowe. Nie muszą to być jedynie substraty, mogą to być całe mechanizmy. W tej sytuacji obiekt może ulec
uproszczeniu i zgubić znaczną część wcześniej zgromadzonej informacji
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celowej. Tak właśnie ewoluują pasożyty. To tłumaczy małą długość zapisu
informacji celowej u wirusów. Także to zjawisko tworzy problem z autopoietyczną definicją obiektu żywego Francisca Vareli i Humberta Maturany
(1974), gdyż wszystkie obiekty cudzożywne „nie generują wszystkich elementów niezbędnych do ich regeneracji” podpadając pod przeciwieństwo –
system allopoietyczny (Chodasewicz, 2015). Rozwiązaniem tego problemu
jest odniesienie dozwolonych potrzeb do aktualnego środowiska, zawierającego także środowisko biotyczne. Wtedy jednak część systemów allopoietycznych zostaje wchłonięta przez systemy autopoietyczne, w tym przykładowa fabryka, a także wspomniane już (I.4.3.2) młotek i rower. Pomijając
problem początku takich obiektów jak rower, młotek czy sierp (o tym będzie
w dalszych odcinkach), traktowanie ich jako obiektów żywych wynika z możliwości, jakie daje środowisko skrajnie biotyczne. Ciekawym zadaniem (dla
Czytelnika) jest prześledzenie drogi informacji cyklu i informacji dziedzicznej w takich przypadkach.
6. PODSUMOWANIE

Model zbierania informacji celowej zdefiniowany w I odcinku Szkicu został tu podzielony na dwie gałęzie: opisującą zmienność losową i zmienność
kontrolowaną przez informację celową. Następnie obie te gałęzie zostały
rozwinięte, a modele pogłębione. Model zmienności kontrolowanej dotyczący przekształceń obiektu rozbudowany został o cykl przemian obiektu i środowiska, oraz o przestrzenną i funkcjonalną niejednorodność środowiska.
Tu informacja celowa przybrała postać informacji cyklu i występuje w różnych postaciach obiektu w zależności od fazy cyklu. Uwzględniając zmienność środowiska i zmienność losową obiektu model wskazał jeden z mechanizmów tworzenia się nowych kanałów informacji cyklu. Są one zamknięte
w cyklu, ale nie są w pełni samodzielne. Uwzględniając rozmnażanie uzyskana została definicja informacji dziedzicznej, jako przekaz informacji
cyklu do obiektu potomnego. Kanały informacji cyklu na odcinku przekazywania informacji dziedzicznej tworzą kanały informacji dziedzicznej, ale
brak wymagania zamknięcia takiego kanału w cyklu a jedynie słabsze ograniczenia do czasu przekazywania informacji dziedzicznej sprawia, że nie
każdy kanał informacji dziedzicznej jest kanałem informacji cyklu. Tego
rozróżnienia raczej dotąd nie uwzględniano z braku odpowiedniego modelu.
Proponowany model dziedziczenia i kanałów informacji dziedzicznej daje
nowe, bardziej klarowne podstawy teoretyczne do prac Jabłonki. Zasygnalizowano też drugi mechanizm tworzący wyższe kanały informacji dziedzicznej, który wynika z możliwości powstania testów niezabijających i pamięci.
W większości nie są to nowe, nieznane dotąd zjawiska, a systematyzacja zjawisk znanych w proponowanym systemie pojęć i dedukcji.
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HEREDITARY INFORMATION AND THEIR CHANNELS
ABSTRACT

The presented second part of the Draft of the Deductive Theory of Life cannot be
understood without studying the first one, where the basic notions used here are
defined. Inheritance is a transfer of collected purposeful information to descendant.
The description of propagation of purposeful information is here broadened by the
cycle of the object and environment, also the spatial and functional heterogeneity of
environment. The description of hereditary channels needs to call the model of covering as structural tendency. The description of the theoretical base of this model
will be a theme of next parts of the Draft; here only intuitive base is shown. Inheritance concerns a part of changeability controlled by purposeful information, but
covering concern random part of changeability. The place in the Draft and mutual
references of both these models are discussed. The model of inheritance proposed
here is closely connected to works of Eva Jablonka. It offers more clear and formal
theoretical bases for her results.
Keywords: deductive theory of life, inheritance, environment, object, hereditary channels.
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EMERGENCJA W BIOLOGII
– REDUKCJONIZM VERSUS ORGANICYZM2
STRESZCZENIE

W artykule przeprowadzam analizę porównawczą poglądów dwóch filozofujących
przyrodników – Bernda-Olafa Küppersa oraz Piera Luigi Luisi’ego – na emergencję
w biologii. Obaj uczeni deklarują odmienne stanowiska filozoficzne: pierwszy jest
zwolennikiem współczesnego mechanicyzmu (redukcjonizmu), drugi uważa się za
reprezentanta organicyzmu. Obaj uczeni różnią się też w kwestii definiowania życia.
Küppers uważa, że życie nie może zostać ściśle zdefiniowane, jeśli nie posiada ono
cech emergentnych. Luisi twierdzi, że życie może być satysfakcjonująco zdefiniowane. Konfrontacja poglądów obu autorów doprowadza do zaskakujących konkluzji.
Słowa kluczowe: emergencja w biologii, organicyzm, mechanicyzm, przyczynowość skierowana w dół, definiowanie życia.

1. WPROWADZENIE

Lata dwudzieste XX wieku to okres zmierzchu witalizmu w biologii. Do
jego upadku przyczyniło się kilka czynników. Po pierwsze niektóre odmiany
witalizmu3 same dostarczyły narzędzi do przysłowiowego „podcięcia gałęzi,
na której siedziały”. Wynikało to z tego, iż założenie głoszące, iż za szczególne cechy życia odpowiadają występujące w organizmach substancje dopro1
Adres Autora: kchodasewicz@o2.pl; Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 55-040 Wrocław.
2
Niniejszy artykuł stanowi zmodyfikowaną i dostosowaną do samodzielnej lektury wersję fragmentu pracy doktorskiej pt. Filozoficzne trudności definiowania życia w świetle biologii współczesnej (obronionej w listopadzie 2011 roku). Praca jest dostępna do wglądu w Archiwum Uniwersytetu
Wrocławskiego. W dużej mierze od podstaw został napisany jedynie paragraf 2 niniejszego artykułu.
3 (Neo)witalizm nie był poglądem jednorodnym. Można jednak wyróżnić jego dwie zasadnicze
odmiany. Część witalistów zakładała bowiem, że za szczególne własności życia odpowiadają pewne
nieobecne w przyrodzie nieożywionej substancje chemiczne. Inni z kolei zakładali, że czynniki te
mają charakter niematerialny, a w celu wyjaśnienia fenomenów takich, jak wzrost połączony z rozwojem, ekwifinalność, czy regeneracja odwoływali się oni do działania (różnie zresztą pojmowanej)
siły życiowej (vis vitalis, elan vital, enetelechia) (Mayr 2002, s. 24).
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wadziło do wzmożonego zainteresowania badaniem tych substancji. To
w konsekwencji zaowocowało kolejnymi laboratoryjnymi syntezami związków organicznych (pierwszą była synteza mocznika w roku 1828), dzięki
którym udało się pokazać, że chemicznego punktu widzenia w substancjach
budujących życie nie ma żadnych własności, które w jakiś sposób wyróżniałoby spośród substancji obecnych w obiektach nieorganicznych. Było to
oczywiście sprzeczne z założeniami witalizmu (Mayr 2002, s. 27; zob. też
Chmurzyński 1977, s. 8–9).
Po drugie, witalizm nie dostarczał żadnych metod pozwalających na weryfikację swoich tez (Hempel 2001, s. 148; Mayr 2002, s. 27). Co prawda
może się pozornie wydawać, że Hans Driesch przeprowadzając swój słynny
eksperyment z podziałem zarodka jeżowca dokonał tym samym potwierdzenia założeń tej koncepcji, w istocie jednak dokonał on raczej falsyfikacji
pewnych przesłanek fundujących współczesne mu formy mechanicyzmu.4
Doświadczenie wykazało bowiem, że implikacje teorii mechanicystycznych
są fałszywe, Driesch zaś wyciągnął z tego wniosek, że rację musi mieć stanowisko przeciwne.5 Jak pisze Hempel,
koncepcja neowitalistyczna pozwala więc w istocie tylko na to, by po odkryciu
jakiegoś nowego rodzaju „ukierunkowania organicznego” stwierdzić post
factum: „oto jeszcze jeden przejaw działania siły życiowej”; nie pozwala natomiast na twierdzenie typu: „jest to właśnie fakt, którego należało oczekiwać
na podstawie założeń teoretycznych – teoria go tłumaczy” (Hempel 2001,
s. 148–149).

Ponadto, postęp biologii sprawił, że podkopane zostały nie tylko predywistyczne, ale także eksplanacyjne aspekty witalizmu. Witaliści w centrum
swych zainteresowań stawiali takie zjawiska jak epigeneza, ekwifinalność,
czy regeneracja. Zjawiska te są ewidentnie ukierunkowane, to jest zawierają
aspekt celowy. Witaliści nie widzieli żadnej możliwości wytłumaczenia tego
rodzaju zjawisk poza odwołaniem się do działania określonych czynników
niefizycznych, które miały koordynować ich przebieg. Jednak rozwój biologii
molekularnej i genetyki sprawił, że do wyjaśnienia owych procesów, niefizyczne byty przestały być konieczne (Mayr 2002, s. 27; zob. też Hempel
2001, s. 147). Z kolei na płaszczyźnie rozwoju historycznego funkcjonalna

4 Eksperyment Driescha polegał na tym, że dokonał on podziału embrionu jeżowca. Wbrew przewidywaniom ówczesnych koncepcji mechanistycznych (które zakładały, że podział powinien doprowadzić do powstania dwóch połówek jeżowca) z obu części rozwinęły się normalne jeżowce; były
jedynie mniejsze od standardowo rozwijających się osobników (Bertalanffy 1984, s. 71; Lenartowicz
1984, s. 179; Mayr 2002, s. 23 ).
5 Wydaje się więc, że był to klasyczny eksperyment krzyżowy. Współcześnie wiadomo, że obalenie
jednej z dwóch konkurencyjnych teorii automatycznie nie implikuje tego, że prawdziwa jest druga
z nich, choćby dlatego, że nasze zestawienie może obejmować większą liczbę koncepcji (zob. Grobler
2006, s. 24-25).
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organizacja organizmów żywych została z powodzeniem wytłumaczona przez
teorię ewolucji (Mayr 2002, s. 26).
Co interesujące, zmierzch witalizmu nie okazał się równoznaczny z triumfem myślenia mechanistycznego (redukcjonistycznego). Wielu wybitnych
biologów było zdania, że choć doktryna siły życiowej okazała się ostatecznie
niewiele warta, to nie można automatycznie zaakceptować poglądów tradycyjnie uznawanych za przeciwstawne witalizmowi. Wynikało to z faktu
obserwowania w organizmach żywych wielu własności o charakterze systemowym. Z tego powodu powszechne stało się przekonanie, że
procesy na poziomie molekularnym mogą być wyczerpująco wyjaśniane mechanizmami fizykochemicznymi, ale znaczenie takich mechanizmów maleje,
jeśli nie zanika zupełnie, na kolejnych coraz wyższych poziomach integracji
(Mayr 2002, s. 29).

Nowa, konkurencyjna względem mechanicyzmu doktryna zaczęła być
określana mianem organicyzmu lub biologii organizmalnej (Küppers 1991,
s. 117–118; Mayr 2002, s. 29). Jej podstawowe założenia można przedstawić
w kilku punktach:
— byty ożywione mają budowę hierarchiczną – tzn. określoną jednostkę
z danego poziomu buduje wiele podjednostek z poziomów niższych;
— byty ożywione posiadają własności holistyczne (systemowe), co oznacza, że jednostki wyższego rzędu posiadają własności, jakich nie posiadają
żadne podjednostki je budujące;
— własności holistyczne są własnościami emergentnymi w sensie emergencji synchronicznej – na nowych poziomach hierarchii pojawiają się nowe
własności, które nie mogą być (wyłącznie) wyjaśnione na podstawie wiedzy
o własnościach niższego poziomu;
— istnieje przyczynowość skierowana w dół – jednostki wyższego rzędu
wpływają na zachowanie podjednostek;
— na płaszczyźnie metodologicznej, obok redukcjonistycznych wyjaśnień
w kategoriach fizykochemicznych, do zrozumienia natury życia niezbędne
są wyjaśnienia kompozycyjne (holistyczne). Polegają one nie na odwoływaniu się do praw i własności niższych poziomów organizacji, lecz na poszukiwaniu praw typowych dla poziomu biologicznego (Urbanek 1973, s. 63–64;
Küppers 1991, s. 117–119; Mayr 2002, s. 29–31).
Zwolennicy organicyzmu podawali bardzo liczne przykłady istnienia
własności emergentnych w biologii. Zilustruję to kilkoma podanymi przez
Adama Urbanka.
Amerykański ekolog E.P. Odum stwierdza, że badania raf koralowych Zatoki
Eniwetok wykazały tak bliski związek biologiczny koralowców i współżyjących
z nimi glonów, że przepływ energii i poziom metabolizmu był znacznie wyż-

384

Krzysztof Chodasewicz

szy, niż można by oczekiwać z niezależnego funkcjonowania tych składników
rafy. Wysoki poziom pierwotnej produkcji rafy jako całości jest emergentną
własnością wynikającą z symbiotycznych związków, które podtrzymują efektywną wymianę energii i krążenie substancji pokarmowych między roślinami
i zwierzęcymi komponentami (Urbanek 1987, s. 146).
Domeną, gdzie zjawiska emergencji przejawiają się szczególnie wyraziście jest
poziom społeczny. Współczesny socjobiolog amerykański Wilson mówi więc
o emergentnych własnościach społeczeństw. Wyrażają się one m.in. w tak
rozpowszechnionym zjawisku, jak dominowanie osobników w grupach lub
stadach. U małp rezusów nie można przewidzieć na podstawie zachowania się
osobników w parach stopnia ich dominacji w grupie. Zależy on m.in. od koalicji osobników, których nie można przewidzieć przez badanie zachowania się
par. Organizacja społeczna rodzi więc nowe emergentne własności. Należy do
nich «efekt krotności», dzięki któremu dochodzi do wzmacniania małych
zmian w zachowaniu osobnika w duży efekt socjalny. Taka amplifikacja ma
np. miejsce u owadów społecznych, gdzie drobne różnice gatunkowe w zachowaniu się osobników dają duże efekty w strukturze gniazd, całej organizacji życia itd. (Urbanek 1987, s. 147).

Nie będę tu szczegółowo dyskutował zasadności interpretacji podanych
przykładów. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość ze wskazanych wyżej
własności nie jest z punktu widzenia niniejszego artykułu szczególnie interesująca, gdyż nie dotyka bezpośrednio cech, które można by uznać za definicyjne cechy życia. Cytowany powyżej Urbanek wskazuje jednak, iż również
autoreplikacja, metabolizm, czy podleganie doborowi naturalnemu mogą
być uznawane za własności emergentne (Urbanek 1987, s. 146). Do pytania,
czy jest tak w istocie – i jakie to ma znaczenie dla definicji życia – powrócę
w kolejnym paragrafie.
Filozoficzną konkurencję dla organicyzmu stanowią nowe formy mechanicyzmu inspirowane przede wszystkim osiągnięciami biologii molekularnej.6 Oczywiście współczesny mechanicyzm różni się w wielu aspektach od
mechanicyzmu nowożytnego. Przede wszystkim – co oczywiste – nie traktuje on bytów ożywionych jako maszyn mechanicznych. Ze swoim protoplastą
współczesny mechanicyzm dzieli raczej założenie o tym, że organizmy są
maszynami w tym sensie, że są obiektami funkcjonującymi na zasadach
praw deterministycznych. Takie pojmowanie mechanicyzmu nie odróżnia go
jednak od organicyzmu. Jak zauważa Mayr, „organicyści krytykowali nie tyle
6 Do najważniejszych reprezentantów tego nurtu należy zaliczyć wybitnych biologów molekularnych F. Cricka, F. Jacoba i J. Monoda oraz teoretyka biogenezy B.-O. Küppersa (zob. Urbanek 1973,
s. 72; Küppres 1991, s. 116; Korohoda 2006, s. 166). Zresztą należy zwrócić uwagę, że różni autorzy
często inaczej interpretują poglądy wybranych uczonych. Np. Urbanek twierdzi, że Monod i Jacob są
współczesnymi mechanicystami, zaś wg. Korohody ich poglądy są bliższe organicyzmowi (Urbanek
1973, s. 72; Korohoda 2006, s. 167). Być może wynika to z pewnej niespójności poglądów tych autorów, na którą wskazuje Urbanek (Urbanek 1973, s. 84)
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mechanistyczne, ile redukcjonistyczne aspekty fizykalizmu” (Mayr 2002,
s. 29). Mianem fizykalizmu autor określa współczesną wersję mechanicyzmu
(Mayr 2002, s. 21). Zasadniczo nie chodzi więc o spór dotyczący tego, czy
organizmy żywe są maszynami jakiegoś typu, lecz o to, czy maszyny te posiadają emergentne własności. Innymi słowy: współcześni zwolennicy tego
poglądu będą przede wszystkim negowali kwestię zasadniczej nieprzewidywalności/niewyjaśnialności własności wyższego rzędu oraz kwestię konieczności uzupełnienia metodologii nauk biologicznych o podejście kompozycyjne (holistyczne).
2. KIERUNKI FILOZOFII BIOLOGII A DEFINICJA ŻYCIA

Współczesny spór między mechanicyzmem a organicyzmem jest szczególnie interesujący w kontekście definicji życia. Niektórzy autorzy, jak np.
Bernd-Olaf Küppers, są zdania, że jeśli życie nie posiada własności emergentnych, to nie można skonstruować definicji podającej wystarczające i konieczne warunki uznania obiektu za ożywiony (Küppers 1991, s. 137–138).
Konsekwencją tego twierdzenia jest niemożliwość dokonania rozłącznego
podziału uniwersum na obiekty ożywione i nieożywione, a także to – co jest
już raczej mniej kontrowersyjne – twierdzenie, że przejście od „materii
ożywionej” do „nieożywionej”7 miało charakter stopniowy (Küppers 1991, s.
137–138).
Warto zaznaczyć, że współczesna nauka i filozofia nie dysponują jedną
uniwersalną i niekontrowersyjną definicją życia (Luisi 1998; Popa 2004;
Ruiz-Mirazo et al. 2004; Lazcano 2008; Gayon 2010; Cleland 2012; Machery 2012). Do najczęściej cytowanych należy stworzona przez Geralda F. Joyce’a tak zwana definicja standardowa, zgodnie z którą „życie jest samopodtrzymującym się systemem chemicznym zdolnym do podlegania darwinowskiej ewolucji” (Joyce 1994, s. xi; Luisi 1998, s. 617; Ruiz-Mirazo et al. 2004,
s. 327; Brack, Troublé 2010, s. 132, Chodasewicz 2014). Wielu zwolenników
ma także definicja autopoietyczna, utworzona na podstawie Humberto Maturany i Francisco Vareli koncepcji autopoiesis (Luisi 1998, s. 620; Luisi
2003 s. 51-52; Ruiz-Mirazo et al. 2004, s. 328-329). Zakłada ona, że systemy
żywe to systemy autopoietyczne, czyli takie, które posiadają „sieć produkcji
komponentów, które 1) zwrotnie uczestniczą w tej samej sieci produkcji
komponentów, która je wyprodukowała i 2) realizują sieć produkcji jako
jednostkę w przestrzeni, w której istnieją” (Varela et al. 1974, s. 188).
7 Określenia „materia ożywiona” i „nieożywiona” napisane są w cudzysłowie, są to bowiem
określenia, które (choć dość często pojawiają się w dyskursie) są wysoce nieprecyzyjne, a nawet nieco wprowadzające w błąd, ponieważ sugerują, że życie jest własnością związków chemicznych należących do określonej grupy. Tymczasem jest ono raczej efektem określonej organizacji (zob. Gánti
1986, s. 80).
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Interesujące propozycje stworzono także na gruncie polskim – można tu
wymienić m.in. cybernetyczną definicję życia Bernarda Korzeniewskiego
(Korzeniewski 2001, 2005), czy koncepcję informacji biologicznej Andrzeja
Gecowa (Gecow 2008, 2013). Wszystkie te propozycje obarczone są wieloma
problemami.8 Analiza tych problemów nie jest tu jednak konieczna, gdyż
prowadzone w niniejszym artykule rozważania mają wysoce abstrakcyjny
charakter i nie dotyczą żadnej konkretnej próby zdefiniowania życia. Można
wręcz postawić tezę, że z argumentem Küppersa muszą zmagać się wszystkie
koncepcje definiowania życia, a w każdym razie wszystkie te, które zakładają, że definicja pozwoli nam rozpoznać życie w sposób niezawodny.
Aby przekonać się, czy teza Küppersa jest zasadna, należałoby odpowiedzieć na pytanie: czy zachodzi emergencja w biologii? Ponieważ jednak istnieje wiele różnych koncepcji emergencji, należy w pierwszej kolejności dokonać podstawowej analizy tego pojęcia. Siłą rzeczy analiza ta nie będzie wyczerpujące wobec bardzo rozbudowanej refleksji na temat zjawiska emergencji9, ma ona jednak na celu pokazanie możliwie standardowych ujęć.
Ujęcia te zostaną w dalszych paragrafach skonfrontowane z przekonaniami
dwóch filozofujących przyrodników zajmujących się kwestią natury i pochodzenia życia.
3. EMERGENCJA – BARDZO KRÓTKIE WPROWADZENIE

Twórcą pojęcia „emergencja” jest George Henry Lewes (druga połowa
XIX wieku), choć jak w przypadku wielu kategorii filozoficznych, jego korzeni można doszukiwać się w czasach znacznie wcześniejszych, nawet u presokratyków (Urbanek 1987, s. 141; Poczobut 2009, s. 85). Obiektem zainteresowania Lewesa były zjawiska dobrze znane i udokumentowane przez ówczesnych przyrodników, jednak Lewes postanowił ująć je w nowej siatce pojęciowej. W szczególności zwrócił on uwagę na różnicę między obiektami,
których własności stanowią rezultat sumowania własności elementów składowych, a obiektami, które posiadają własności będące czymś więcej niż
efektem prostego łączenia elementów (Urbanek 1987, s. 141; Poczobut 2009,
s. 86–87). Dobrych przykładów przedmiotów obu powyższych rodzajów dostarcza chemia, w obrębie której łatwo można wskazać różnicę pomiędzy
mieszaninami a związkami chemicznymi pierwiastków. Na przykład prosta
mieszanina węgla i siarki różni się własnościami od siarczku węgla. Ponadto,
własności mieszanin mogą być z łatwością przewidziane przed ich wystąpie8 Niektóre z problemów podejścia darwinowskiego analizuję w moim artykule Evolution, Reproduction and Definition of Life (Chodasewicz 2014).
9 Obszerne omówienie problemu emergencji przedstawia Robert Poczobut w pracach System –
Struktura – Emergencja (2006) oraz Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu
w świecie fizycznym (2009).
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niem, natomiast własności związków chemicznych – nie. Mając świadomość
tych różnic Lewes nazwał własności pierwszego rodzaju (tj. możliwe do
przewidzenia) „rezultantami”, natomiast własności drugiego rodzaju „emergentami” (Urbanek 1987, s. 141).
Pierwotna idea emergencji ulegała w późniejszym okresie licznym przekształceniom. Za jej upowszechnienie odpowiedzialni są w szczególności
trzej filozofowie działający na początku XX wieku: Samuel Alexander,
C. Lloyd Morgan oraz Charlie D. Broad (Urbanek 1987, s. 141; Poczobut
2009, s. 90–102). Choć poglądy wymienionych autorów poglądy nie będą
tutaj szczegółowo omawiane, warto nadmienić, że zwłaszcza dwaj pierwsi
uzupełnili koncepcję emergencji o wymiar czasowy (Urbanek 1987, s. 142–
143; Poczobut 2009, s. 90, 97–98). Wyprzedzając tok niniejszego wywodu
można powiedzieć, że o ile Lewesa można uważać za ojca koncepcji emergencji synchronicznej, o tyle Alexandra i Morgana – za ojców emergencji
diachronicznej.
Pojęcie emergencji odnosi się do relacji między ontycznymi poziomami
rzeczywistości. Istnienie takich poziomów nie jest zupełnie oczywiste – filozofowie o orientacji redukcjonistycznej będą starali się wykazać, że de facto
istnieje tylko jeden poziom ontyczny (fizyczny). Również same poziomy mogą być wyróżniane na rozmaite sposoby. Dla niniejszej pracy wyszczególnienie wszystkich poziomów ontycznych nie ma jednak decydującego znaczenia, gdyż kontrowersje dotyczą relacji między poziomem fizycznym, względnie fizykochemicznym, a poziomem biologicznym. Pozwolę sobie jednak zaznaczyć, że nie będę traktował tych poziomów jako niepodzielnych, gdyż
wiele sugeruje, że mogą zostać w ich obrębie wyróżnione liczne podpoziomy.
Choć między różnymi koncepcjami emergencji pojawiają się niekiedy
znaczne różnice (np. w kwestii wspomnianych poziomów ontycznych czy
wyróżnianej jednostki emergencji),10 to wielu autorów starało się podać coś
w rodzaju „twardego rdzenia” koncepcji emergencji, obejmującego większość charakterystyk tej relacji. Wymieniano tu między innymi: materiałowy
monizm, możliwość pojawiania się w przyrodzie autentycznych nowości,
istnienie cech kolektywnych (systemowych) niedeterminowanych przez własności bazowe, nieredukowalność własności emergentnych, nieprzewidywalność własności emergentnych, istnienie przyczynowości skierowanej
w dół, rzeczywiste istnienie własności emergentnych (pluralizm emergencyjny), występowanie wspólnych wzorców powstawania własności emergentnych (Bremer 2005, s. 135– 138; Poczobut 2009, s. 82–84).
Mimo opisanego „wspólnego rdzenia”, wyróżnia się zazwyczaj więcej niż
jeden rodzaj emergencji. Interesująca typologia rodzajów zjawiska została
zaproponowana przez Józefa Bremera. Wyróżnia on trzy rodzaje emergencji:
10

W niniejszym tekście będę posługiwał się wygodnym terminem „własność”.
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słabą, synchroniczną i diachroniczną. Emergencja słaba zakłada monizm
fizyczny (jak wyżej), a także istnienie własności systemowych (lub zbiorowych), czyli takich, których nie posiada sam w sobie żaden z elementów
systemu (np. oddychanie, odżywianie się). Własności systemowe są przeciwieństwem cech, które posiada zarówno system, jak i jego elementy (np. ciężar, objętość).
Emergencja słaba zakłada synchroniczną determinację własności wyższego rzędu. Innymi słowy: nie mogą istnieć dwa systemy o takich samych własnościach bazowych, a nie posiadające określonych własności emergentnych
(Bremer 2005, s. 138). Według Bremera, koncepcja słabej emergencji jest do
pogodzenia z pewnymi formami redukcjonizmu, i nie zakłada przyczynowości skierowanej w dół (Bremer 2005, s. 139).
Koncepcja emergencja synchronicznej różni się od koncepcji emergencji
słabej tym, że dodatkowo zawiera tezę o nieredukowalności cech wyższego
rzędu. Nieredukowalność ta może być pojmowana dwojako: w sposób epifenomenalny – gdy z wiedzy o częściach systemu nie wynika, że system będzie
miał cechę emergentną, bądź przyjmując tezę o przyczynowości skierowanej
w dół – gdy z wiedzy o zachowaniu części systemu (ani z wiedzy o ich zachowaniu w systemie prostszym) nie wynika, że części systemu będą zachowywały się w określony sposób. (Bremer 2005, s. 138).
Emergencja diachroniczna różni się z kolei od synchronicznej tym, że do
postulatów emergencji słabej dodaje postulat o nieprzewidywalności cech
wyższego rzędu. Nieprzewidywalność może być rozumiana jako konsekwencja nieredukowalności – ponieważ nie jesteśmy w stanie wyjaśnić cech
emergentnych przez odwołanie do cech bazowych, to tym bardziej nie możemy ich przewidzieć przed ich pierwszym wystąpieniem. W tym aspekcie
koncepcje emergencji synchronicznej i diachronicznej niewiele się różnią.
Nieprzwidywalność można jednak również traktować jako własność niezależną i odnosić do tego, że w rozwoju Wszechświata mogą pojawiać się jakieś
zupełnie nowe rodzaje systemów. W tym ujęciu wystąpienie nowego rodzaju
struktur może być nieprzewidywalne przed ich powstaniem, jednak nie
oznacza to, że własności tychże struktur nie mogłyby zostać wyjaśnione
(zredukowane) do własności ich składników już po ich wystąpieniu (Bremer
2005, s. 140–141).11
Kategoria „przyczynowości skierowanej w dół” należy do najważniejszych
aspektów koncepcji emergencji. Niektórzy autorzy zastanawiają się, czy jej
11 Bremer pisze wprost, że „emergentyzm strukturalny [drugi omawiany typ – przyp. K. Chodasewicz] jest całkowicie niezależny od synchronicznego emergentyzmu i powstaje ze słabego emergentyzmu poprzez dodanie twierdzenia o zasadniczej nieprzewidywalności nowych struktur
systemu” (Bremer 2005, s. 141). Pozornie to stwierdzenie może wydawać się paradoksalne. Warto
jednak zwrócić uwagę na to, że nieprzewidywalność nowych struktur może wynikać z innych niż
niemożliwość przeprowadzenia redukcji trudności epistemologicznych np. braku odpowiednich
narzędzi matematycznych, możliwości symulacyjnych itp.
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postulowanie nie narusza zamkniętości dziedziny fizycznej. Naruszenie zasady „przyczynowości skierowanej w dół” doprowadziłoby bowiem do zanegowania ważnego założenia o monizmie materiałowym. Rozwiązaniem tego
problemu jest założenie epifenomenalizmu własności emergentnych, lub
przyjęcie założenia, że emergencja zachodzi już na poziomie fizycznym
(Bremer 2005, s. 138). To ostatnie przekonanie ma swoje uzasadnienie w
tym, że dziedzina fizyczna nie jest jednorodna i konstytuują ją obiekty o różnym stopniu złożoności, a więc nie tylko cząstki elementarne i pola, ale także
kryształy, ciecze, gazy, a nawet takie twory jak gwiazdy, czy planety. Nie jest
to jednakże jedyna droga argumentacji: przyczynowość odgórna może być
bowiem bardzo różnie rozumiana i nie wszystkie jej odmiany kolidują z tezą
o zamkniętości dziedziny fizycznej. Poczobut wskazuje, że oprócz aktywnego
sprawstwa, przez przyczynowość odgórną możemy rozumieć regulację,
ograniczenie lub stawianie warunków brzegowych (Poczobut 2006, s. 19).
Drugim niezwykle istotnym i wymagającym krótkiego omówienia elementem pojęcia emergencji jest nieredukowalność własności emergentnych.
Przypominam, że zgodnie z oryginalnym ujęciem Lewesa całość ma być
czymś więcej niż sumą części. W istocie, jak wskazuje Poczobut, bardzo
trudno jest omawiać pojęcie emergencji bez poruszania kwestii redukcji.
Można wręcz utrzymywać, że są to dwie twarze tego samego problemu, gdyż
ontologiczne zagadnienie emergencji zyskało na ścisłości po przeformułowaniu go na język metodologii nauk badającej zasadność różnych koncepcji
redukcjonistycznych (Poczobut 2009, s. 131–133). Wydaje się (przynajmniej
prima facie), że zasadniczo nie ma lepszego sposobu na uzasadnienie istnienia cech emergentnych niż skonfrontowanie postulatów koncepcji, która
istnienie takich własności zakłada, z jakimś modelem redukcji. Wynika to
z szeroko rozpowszechnionego przekonania, że jeśli wykażemy, iż określonych własności nie da się zredukować, to zarazem będziemy musieli uznać je
za emergentne.12
Dotychczasowe rozważania można więc podsumować następująco: jeśli
możliwa jest redukcja fundamentalnych teorii biologii do fizyki i chemii, to
organizmy żywe nie posiadają cech emergentnych. Warto więc od razu zaznaczyć, że – zgodnie z przekonaniami wyrażonymi przez Küppersa – jest to
równoznaczne z akceptacją poglądu o niemożliwości skonstruowania realnej
definicji życia.13
12 Redukcja, podobnie jak emergencja, jest pojęciem, które może być różnie rozumiane. Istnieje
więc wiele odmian i typologii redukcji (Poczobut 2009, s. 135). Jak się jednak wydaje najczęściej
analizowanym rodzajem jest tzw. redukcja w sensie Nagla (nazywana też redukcją derywacyjną lub
redukcją via prawa pomostowe) (Nagel 1970). Koncepcja redukcji Ernsta Nagla była bardzo szeroko
opisywana i komentowana w literaturze (zob. np. Losee 2001; Grobler 2006; Poczobut 2009), nie
będę więc jej omawiał w niniejszym artykule.
13 Według Kazimierza Ajudkiewicza definicja, która podaje charakterystykę jakiegoś (pozajęzykowego) obiektu (w przeciwieństwie do definicji nominalnej, której celem jest uczynienie jakiegoś
wyrazu zrozumiałym na gruncie jakiegoś języka. Jedynym z najważniejszych aspektów definicji realnej jest aspekt diagnostyczny – możliwość zidentyfikowania w oparciu o nią poszukiwanego przedmiotu (Ajdukiewicz 1974, s. 62, 84).
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Naszkicowany powyżej punkt widzenia może być jednak kwestionowany,
bowiem traktowanie pojęć redukcji i emergencji jako definitywnie przeciwstawnych jest współcześnie kontestowane (Poczobut 2009, s. 132). Jak można się przekonać choćby na podstawie analizy typologii Bremera, niektóre
sposoby rozumienia emergencji są do pogodzenia z postulatami redukcjonistycznymi.14 Wspomniane już przypuszczenie o możliwości zachodzenia
emergencji już na poziomie fizycznym również otwiera drogę do rewizji powyższych wniosków. W kontekście podobnych rozważań Poczobut sugeruje,
że należy poszukiwać innych niż związane z kryterium redukcji sposobów
wskazywania emergencji (Poczobut 2009, s. 132). Otwiera to także nowe
perspektywy do dyskusji nad definicją życia.
Czy zatem życie posiada własności emergentne? Odpowiedź na to pytanie
nie jest możliwa bez próby rozwiązania konfliktu między redukcjonistycznym a organicystycznym ujęciem życia. Rozwiązanie tego problemu postaram się naszkicować na podstawie ustaleń dwóch filozofujących badaczy
biogenezy: Bernda-Olfa Küppersa i Piera Luigi’ego Luisi’ego. Nie chcąc
uprzedzać toku wywodu powiem jedynie, że choć wspomniani uczeni deklarują zupełnie odmienne stanowiska w sprawie konfliktu mechanicyzmu
z organicyzmem oraz w kwestii możliwości zdefiniowania życia, to analiza
porównawcza ich poglądów na emergencję15 daje zaskakujące rezultaty.
4. REDUKCJONIZM BERNDA-OLAFA KÜPPERSA

Filozoficzne analizy Küppersa dotyczące natury i pochodzenia bytu ożywionego są, jak zresztą sugeruje sam autor, przykładem radykalnego redukcjonizmu we współczesnej filozofii biologii. Autor ten rozważa dwa rodzaje
redukcjonizmu: ontologiczny i metodologiczny. Pierwszy z nich charakteryzuje poprzez twierdzenie, że „istoty żywe są jedynie skomplikowanym zestawem cząsteczek” (Küppers 1991, s. 116). Drugi z kolei – jak wskazuje nazwa
– odnosi się do metod badawczych; zgodnie z nim „głębokie zrozumienie
zjawisk życiowych, wykraczające poza płaszczyznę czysto opisową, osiągalne
jest dopiero w kontekście fizyki i chemii” (Küppers 1991, s. 116). W książce,
którą tutaj cytuję (Geneza informacji biologicznej) autor zaznacza, że będzie
bronił słabszej, czyli metodologicznej wersji redukcjonizmu (Küppers 1991,
s. 116), przy czym stwierdzenie to ma raczej wyłącznie retoryczny charakter.
Zarówno bowiem w świetle szczegółowej analizy poglądów Küppersa, jak
i w świetle przedstawionych powyżej rozważań na temat związku między
metodologicznymi i ontologicznymi aspektami redukcji i emergencji, jest
14 W dalszej części pracy pokażę, że niektórzy naukowcy usiłują łączyć postulat o możliwości redukcji nawet z mocniejszymi (zgodnie z podaną typologią) wizjami emergencji.

15

mii.

Opartych nota bene na wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych m.in. fizyki, chemii, bioche-
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jasne, że pomiędzy tymi płaszczyznami istnieje ścisły związek. Wynika stąd,
że autor broniąc stanowiska redukcjonizmu metodologicznego implicite
przyjmuje pewne stanowisko ontologiczne (zob. Ługowski 1995, s. 74, 106).
Küppers argumentuje, że konkurencyjna względem redukcjonizmu opcja
organicystyczna opiera się na założeniach, które nie tyle są fałszywe, ile
w istocie nic nie wnoszą do wyjaśnienia zjawiska życia (Küppers 1991,
s. 165). Jego zdaniem podstawowe założenia organicyzmu – mówiące o tym,
że na kolejnych poziomach integracji pojawiają się nowe, nieprzewidywalne
własności oraz o istnieniu makrodeterminacji (przyczynowości skierowanej
w dół) – nie są, z pewnymi zastrzeżeniami, obce podejściu redukcjonistycznemu.
Küppers wskazuje, że teza o emergencji nie jest zasadniczo sprzeczna z fizykochemicznym redukcjonizmem. Aby zilustrować to twierdzenie odwołuje
się on do zjawiska allosterycznej regulacji aktywności enzymatycznej. Jest to
zjawisko z najniższego poziomu fenomenu autonomicznej morfogenezy,
a ten ostatni stanowi paradygmatyczny przykład zjawiska emergencji (Küppers 1991, s. 121). Tak zwane enzymy allosteryczne stanowią kompleksy
białkowe złożone z kilku elementów połączony wiązaniami wodorowymi.
Taki złożony twór (holoenzym) może katalizować reakcje, których nie mogą
katalizować jego poszczególne elementy. Innymi słowy: dla spełnienia określonej funkcji biologicznej niezbędne jest współdziałanie poszczególnych
składników. System posiada więc pewną cechę, której nie posiada żaden
z elementów systemu, i to właśnie ta cecha pozwala mu na pełnienie określonej funkcji biologicznej (Küppers 1991, s. 121–122).
W wyniku oddziaływania określonych czynników fizykochemicznych
kompleks może ulec rozbiciu na podjednostki składowe. Jednostki te są
jednak w stanie „zebrać się” i ponownie utworzyć holoenzym. Zdaniem Küppersa jest to przykład spontanicznej morfogenzy na poziomie molekularnym, a zarazem przykład powstania systemu o jakościowo nowych cechach
(Küppers 1991, s. 122).
Enzym allosteryczny zawdzięcza swoją specyfikę symetrycznemu ustawieniu elementów. Jednak wbrew możliwemu przypuszczeniu enzym ten nie
dziedziczy symetrii po swoich elementach. Symetria cząsteczki nie wynika
też z jakichś nadrzędnych praw przyrody i jest raczej skutkiem działania doboru naturalnego: cząsteczki symetryczne mogły lepiej spełniać swoją funkcję (niż niesymetryczne) i tym samym zwyciężać w walce o byt (Küppers
1991, s. 122).
Z fizykochemicznego punktu widzenia cząsteczka holoenzymu może być
utworzona ze względu na istnienie określonych oddziaływań stereochemicznych między elementami (Küppers 1991, s. 122). To zaś z kolei wynika
z określonego pofałdowania łańcuchów aminokwasów (Küppers 1991,
s. 124). Pofałdowanie aminokwasów jest zaś w pełni determinowane przez

392

Krzysztof Chodasewicz

informację genetyczną i warunki środowiskowe (Küppers 1991, s. 125)
Dodanie tego ostatniego warunku rozwiązuje wielokrotnie komentowany
paradoks wzrostu informacji w procesie epigenezy związany z tym, że kod
genetyczny determinuje jedynie kolejność aminokwasów w białku, natomiast określony łańcuch aminokwasów może przybierać różną strukturę
III-rzędową (Küppers 1991, s. 124). Funkcji białka nie da się więc przewidzieć na podstawie wiedzy o samych aminokwasach; staje się to możliwe
dopiero, gdy wiemy, jaki jest skład aminokwasowy łańcucha i jakie jest środowisko, w którym łańcuch się znajduje.
Zdaniem Küppersa podobne fenomeny występują w fizyce. Na przykład,
inaczej będą się zachowywać oporniki połączone szeregowo, a inaczej równolegle. Oscylator elektryczny będzie wykazywał zupełnie nową własność –
emisję fal elektromagnetycznych, której nie przejawia żaden z jego komponentów składowych, kondensator i zwojnica (Küppers 1991, s. 124).16 Pojęciami wskazującymi na nowe własności systemowe są też entropia i temperatura – oba zasadniczo nie mają sensu w odniesieniu do elementów składowych większego systemu. Küppers konkluduje, że w świetle przedstawionych przez niego analiz,
fenomen emergencji jest powszechnym zjawiskiem naszego realnego świata,
występującym we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych; nie jest on
bynajmniej charakterystyczną cechą systemów żywych, która mogłaby utrudnić oparcie biologii na podstawach fizykalnych (Küppers 1991, s. 127).

Podobnie rzecz się ma ze związanym z relacją emergencji zjawiskiem makrodeterminacji. Jako jej przykład w dziedzinie fizykochemicznej Küppers
podaje zjawisko równowagi chemicznej:
pojedyncza cząsteczka nie zdaje sobie przecież sprawy, że znajduje się w stanie równowagi chemicznej i że powinna zachowywać się zgodnie z pewnym
wzorcem kinetyki reakcji, aby stabilizować równowagę. To system na mocy
zasady „globalnej” kontroli fluktuacji określa średnie zachowanie się cząsteczek. Im większe są fluktuacje, czyli odchylenia od stanu równowagi, tym
większa jest także siła przywracająca system do stanu równowagi (wzrasta
bowiem prędkość odpowiednich reakcji) (Küppers 1991, s. 127).

Przedstawiona przez Küppersa koncepcja emergencji w biologii nie może
zostać pozostawiona bez komentarza. Warto zauważyć, że jest to jedna z tych
„nietradycyjnych” koncepcji, w których pojęcia emergencji i redukcji nie są
16 Warto zaznaczyć, że przykład oscylatora elektrycznego był podawany przez Konrada Lorenza
(zwolennika organicyzmu) jako przykład fulguracji. Ten ostatni termin oznacza nagłe pojawienie się
nowej cechy i jest w istocie synonimem terminu „emergencja”, który jednak nie przyjął się w powszechnym użyciu (Küppers 1991, s. 126; Poczobut 2009, s. 72). Küppers zauważa, że z pewnego
punktu widzenia paradoksalne jest to, że zwolennicy organicyzmu aby bronić swych racji muszą
korzystać z przykładów zaczerpniętych z fizyki (Küppers 1991, s. 126).
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swoimi przeciwieństwami. Co więcej, koncepcja ta nie mieści się w podanej
przez Bremera typologii emergencji, gdyż zakłada zgodność redukcjonistycznej wizji rzeczywistości nie tylko z fenomen słabej emergencji, ale także
z fenomenem przyczynowości odgórnej, który ma być jednym z wyznaczników emergencji synchronicznej. Koncepcję tę należałoby uznać za pośrednią
między emergencją słabą a emergencją synchroniczną, jako że Küppers co
prawda akceptuje istnienie makrodeterminacji, jednak zarazem uznaje, że
własności wyższego rzędu są przewidywalne na podstawie wiedzy o własnościach niższego poziomu. Trudność przewidywania takich zjawisk (a zatem
także ich redukcji) jest warunkowana jedynie czynnikami „technicznymi”
(wysoką złożonością badanych układów, trudnością w przeprowadzeniu stosownych obliczeń itp.). Autonomia biologii (a także chemii) względem fizyki
jest więc zasadniczo podyktowana względami praktycznymi (Küppers 1991,
s. 132).
Jeśli pozostajemy „więźniami” tradycyjnego spojrzenia na emergencję,
wówczas streszczone wyżej przekonania Küppresa mogą wydawać się prowadzić do sprzeczności: jak możliwe są emergentne cechy redukowalne?
Jednak bliższa analiza wskazuje, że w tym ujęciu własności emergentne są
charakteryzowane nie przez ich redukowalność czy przewidywalność, ale
przez ich nowość (niewystępowanie w elementach składowych) i zdolność do
wywierania odgórnego wpływu na system. Paradoksalnie więc własności
emergentne są realne i posiadają moce przyczynowe, choć zarazem mogą
być wyjaśnione w oparciu o wiedzę o ich własnościach bazowych (oraz ich
środowisku) i mogą być przewidywane!
Ze względu na nietypowe ujmowanie emergencji wnioski, jakie wypływają z poglądów Küppersa w kwestii definiowania życia, ocierają się o paradoks.17 Jak nadmieniłem na początku paragrafu 2, Küppers jest zdania, że
jeśli życie posiada jakieś własności nieredukowalne to muszą być one ujęte w
jego definicji. W toku dalszych rekonstrukcji myśli autora okazało się jednak, że własności nieredukowalne nie stanowią synonimu własności emergentnych, ponadto, emergencja obecna jest na każdym poziomie organizacji
przyrody. Küppers zaznacza, że występowanie emergencji nie jest kryterium
za pomocą można odróżnić byty ożywione od nieożywionych. Oczywiście,
jeśli zgodzimy się, że emergencja rzeczywiście zachodzi – również na poziomie fizycznym – to istotnie musimy przyjąć i taką tezę. Nie oznacza to jednak, że automatycznie zgadzamy się też z poglądem Küppersa, że życie nie
może zostać w sposób wystarczający i konieczny zdefiniowane (zob. Küppers
1991, s. 137–138). Byłoby tak jedynie wtedy, gdyby życie nie posiadało żad17 Koncepcja Küppresa łączy bowiem trzy tezy: o braku nieredukowalnych własności życia,
o powszechnym istnieniu w przyrodzie cech emergentnych oraz o niemożliwości podania definicji
życia. Wrażenie ocierania się o paradoks jest oczywiście spowodowane tym, że zazwyczaj definiujemy własności emergentne jako nieredukowalne.
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nych cechy emergentnych, które byłoby typowe wyłącznie dla niego. Küppers, jak się wydaje, jest świadom tej trudności, dlatego też pragnie pokazać,
że wskazywane przez organicystów kryterialne cechy życia – w szczególności
zdolność ewoluowania drogą doboru naturalnego (której warunkami koniecznymi są metabolizm, zmienność i reprodukcja) mogą występować już
na poziomie fizykochemicznym. Jako przykłady występowania tych własności Küppers wskazuje kryształy, wirusy i populacje cząsteczek w reaktorze
ewolucyjnym (Küppers 1991, s. 136–140). Podane przez autora kontrprzykłady są jednak nieprzekonujące, gdyż wskazane obiekty same posiadają
wątpliwy status, i jeśli uznamy je za żywe, to tym samym obalimy wnioski
omawianego badacza. Nie oznacza to jednak – jak można by przypuszczać
na pierwszy rzut oka – że przekonania Küppersa nie mogą mieć znaczenia
dla definiowania życia. Nim jednak przejdę do płynących z nich wniosków,
poświęcę kilka stron na przedstawienie wizji emergencji Piera Luigi
Luisi’ego.

5. EMERGENCJA WEDŁUG PIERA L. LUISIEGO

Poglądy Luisiego – autora zajmującego badaniami nad biogenezą oraz
biologią syntetyczną – dostarczają interesującego spojrzenia na relację
emergencji. Luisi należy do sympatyków koncepcji autopoiesis i nurtu organicystycznego w filozofii biologii (Luisi 2003, s. 49). Jest też zwolennikiem
tezy, że definicja życia powinna zostać skonstruowana (Luisi 1998, s. 621),
a zatem jest uczonym o przeciwnej do Küppersa orientacji filozoficznej. Mimo to poglądy tego uczonego na emergencję są w wielu miejscach zbieżne
z tymi przedstawionymi w poprzednim paragrafie.
Analizy relacji emergencji przeprowadzone przez Luisiego nie dotyczą
co prawda dziedziny biologii, lecz chemii, jednak dają się – jak zresztą zaznacza sam ich autor – ekstrapolować na grunt nauk o życiu (Luisi 2002,
s. 196). Na fakt, że wspomniany uczony nie reprezentuje „klasycznych”
przekonań na temat emergencji wskazuje już sam tytuł artykułu, w którym
przedstawia on swoje poglądy na ten temat: Emergence in Chemistry:
Chemistry as the Embodiment of Emergence. Pozornie nie ma w tym nic
zaskakującego; już Lewes, ojciec pojęcia emergencji, posługiwał się przykładami zaczerpniętymi z chemii (patrz paragraf 3). Współcześnie jednak dość
często uważa się poglądy Lewisa w tej materii za błędne, gdyż możliwe
jest wyjaśnianie/przewidywanie własności związków chemicznych na
podstawie wiedzy z zakresu mikrofizyki (Kim 2002, s. 111; zob. też
Küppers 1991, s. 132). Oczywiście Zarzut ten jest jednak sensowny tylko
w momencie, gdy emergencję charakteryzujemy przez odwołanie się do kategorii epistemologicznych, takich jak wspomniane „wyjaśnianie” lub „prze-
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widywanie”.18 Oczywistą konkluzją jest stwierdzenie, że to nie takie rozumienie „emergencji” wspiera główną oś argumentacji Luisiego.
Luisi nie nadaje jednak słowu „emergencja” nowego znaczenia, radykalnie różnego od tego, jakie można znaleźć w filozoficznej tradycji. Jego zdaniem cechy emergentne pojawiają się w systemach złożonych, są własnościami, których nie posiadają elementy składowe systemu i które konstytuują nowe, wyższe poziomy organizacji; poziomy te posiadają autonomię
względem własności bazowych i są zdolne do przyczynowego oddziaływania
w dół (Luisi 2002, s. 185–187). Luisi podaje liczne chemiczne przykłady takich własności. Pośród nich znajduje się klasyczny przykład wody, która posiada własności różne od tych, które posiadają budujące jej cząsteczki atomy
wodoru i tlenu. Zdaniem Luisiego jest to jeden z licznej klasy przypadków,
w których własności związku chemicznego są różne od własności budujących
go atomów (podobnie rzecz się ma z metanem, dwutlenkiem węgla, kwasem
solnym, amoniakiem itd.) (Luisi 2002, s. 188– 189). Z taką samą sytuacją
mamy do czynienia w przypadku bardziej złożonych związków chemicznych,
jakimi są na przykład białka: specyficzna zdolność do wiązania tlenu przez
mioglobinę nie występuje w budujących to białko pojedynczych aminokwasach.19
Jeszcze bardziej interesującym przypadkiem jest hemoglobina. Jest to
białko zbudowane z czterech łańcuchów polipeptydowych, z których każdy
przypomina cząsteczkę mioglobiny. Przejście na wyższy poziom złożoności
prowadzi do zasadniczej zmiany własności białka. Krzywe wiązania tlenu
(powstałe przez zestawienie wartości wysycenia tlenem z określonymi wartościami ciśnień) mioglobiny i hemoglobiny różnią się znacząco. Pierwsza
ma kształt hiperboliczny, druga natomiast sigmoidalny. Oznacza to, że zarówno hemoglobina, jak i mioglobina efektywnie łączą się z tlenem przy wysokim ciśnieniu, jednak mioglobina oddaje go jedynie wtedy, gdy ciśnienie
jest bardzo niskie. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla procesu oddychania u ssaków.20 Różnice te wynikają z tego, że cztery łańcuchy polipeptydowe

18 Właśnie w oparciu o taką charakterystykę emergencji Kim formułuje streszczony wcześniej zarzut (Kim 2002, s. 110–111).
19 Mioglobina jest białkiem występującym w mięśniach. Jej biologiczna rola polega na wiązaniu
tlenu, który jest uwalniany w warunkach jego niedoboru. Zdolność do wiązania tlenu mioglobina
zawdzięcza tzw. grupie hemowej – podjednostce zawierającej wiążący się z tlenem atom żelaza. Co
jednak bardzo ciekawe (z filozoficznego punktu widzenia jest to przykład makrodeterminacji) własności mioglobiny nie redukują się do własności grupy hemowej, gdyż ta sama grupa może pełnić
różną funkcję w zależności od tego w skład jakiego białka wchodzi (Berg et al. 2009, s. 166, 183–
187).
20 Funkcją hemoglobiny jest przenoszenie tlenu, dlatego też, aby efektywnie ją spełniać hemoglobina musi być zdolna do oddawania go wtedy, gdy ciśnienie jest jeszcze stosunkowo wysokie (nasycona tlenem krew wychodzi z płuc i rozprowadza go po całym organizmie), w przeciwieństwie do niej
mioglobina jest białkiem magazynującym tlen, a zatem musi być zdolna do oddawania go jedynie w
warunkach jego niedoboru (np. zwiększony wysiłek fizyczny) (Berg i in. 2009, s. 183–184, 187–188).
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budujące hemoglobinę współdziałają ze sobą,21 co oczywiście nie może mieć
miejsca w przypadku pojedynczego łańcucha mioglobiny (Luisi 2002,
s. 189–190).
Jeszcze inny przykład związany jest z powstawaniem miceli lub pęcherzyków (vesicles) z cząsteczek sufraktantów.22 Jak zaznacza Luisi, we wspomnianych tworach istnieje szereg nowych własności nie występujących u ich
elementów składowych, takich jak kompartmentalizacja (compartmentalization) – powstanie ściśle wyodrębnionego od otoczenia obszaru, czy też
zmiana mocy (pK) budujących strukturę kwasów tłuszczowych (Luisi 2002,
s. 191). Co ciekawe, przykład miceli i pęcherzyków ma istotny związek
z kwestią powstania życia i minimalnego życia (a więc co za tym idzie jego
definicji), gdyż Luisiemu i innym badaczom udało się uzyskać twory tego
typu zdolne do autoreplikacji i samopodtrzymywania się (Luisi 2003,
s. 55–57).
Poza pojawianiem się nowych własności, dla emergencji niezwykłe istotna jest kwestia makrodeterminacji (przyczynowości skierowanej w dół). Kilka przykładów tego fenomenu zostało już podanych powyżej: zmiana pK
kwasów tłuszczowych w micelach, zmiana własności wiązania tlenu spowodowana kooperowaniem kilku łańcuchów polipeptydowych w hemoglobinie.
Inny, wskazany przez Luisiego przykład, to zmiana własności wodoru i tlenu
w cząsteczce wody spowodowana powstaniem wiązań chemicznych (czemu
odpowiada hybrydyzacja orbitali elektronowych)23 oraz zmiana fluorestencyjnch i absorpcyjnych własności aminokwasów budujących łańcuchy białkowe. Te przykłady mimo prostoty należy uznać za niezwykle sugestywne,
gdyż dotyczą zmiany możliwych do rejestrowania fizycznych własności komponentów (Luisi 2002, s. 195–196).
21 Przyłączenie się cząsteczki tlenu do grupy hemowej jednego z czterech łańcuchów polipeptydowych powoduje zmianę struktury całej cząsteczki hemoglobiny, która skutkuje łatwiejszym wiązaniem tlenu przez pozostałe grupy. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy oddawaniu tlenu (Berg i in.
2009, s. 187, 198).
22 Sufraktanty to związki powierzchniowo czynne (substancje gromadzące się na powierzchni rozdzielającej dwie ciecze, ew. ciecz i gaz). Ich cząsteczki składające się z grupy hydrofobowej i polarnej
grupy hydrofilowej. Ta specyficzna struktura powoduje, że cząsteczki te rozpuszczone w wodzie tworzą różnego rodzaju agregaty. Dzieje się tak na skutek samorzutnego ustawiania się cząsteczek sufraktantu względem wody. Jeśli agregaty są strukturami składającymi się z jednej warstwy cząsteczek, których część hydrofilowa skierowana jest na zewnątrz, a część hydrofobowa do wnętrza, określa się je mianem miceli. Micele mogą mieć różny kształt: najczęściej sferyczny lub cylindryczny.
Jeśli natomiast agregaty zbudowany są z dwuwarstwowej błony (cząsteczki obu warstw są skierowane do siebie grupami hydrofobowymi) wówczas określamy je mianem pęcherzyków (liposomów)
(Atkins 1999, s. 481– 483; Pigoń, Ruziewicz 2007, s. 268–273).
23 Luisi nie podaje o zmianę jakich własności dokładnie mu chodzi, sądzę jednak, że ma na myśli
(m.in.) polaryzację cząsteczki wody (powstanie na budujących ją atomach tlenu cząstkowych elektrycznych ładunków ujemnych, a na wodoru dodatnich), która pozwala m.in. na tworzenie tzw. wiązań wodorowych (zob. Atkins 1999, s. 466–468).
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Jądro argumentacji Luisiego stanowi propozycja, aby wspomniane przykłady rozpatrywać przez pryzmat kategorii „dedukowalności” (synchroniczny aspekt emergencji) i „przewidywalności” (diachroniczny aspekt emergencji). Luisi stawia więc pytania o to, czy emergentne własności mogą być
wydedukowane lub przewidziane na podstawie wiedzy o własnościach komponentów (Luisi 2002, s. 191). Jak zaznacza, oba te pytania często nie są jasno rozgraniczane, choć w jednym chodzi o aposterioryczne wyjaśnienie,
a w drugim o aprioryczne przewidzenie wystąpienia własności emergentnych na podstawie wiedzy o własnościach bazowych (Luisi 2002, s. 191).
W obu przypadkach emergencja może być jednak również rozumiana dwojako tzn. jako relacja mocna lub słaba.
Rozpatrzmy najpierw kwestię wyjaśnialności. Mocna wersja emergencji
zakłada, że aby własność uznać za emergentną musi być ona niededukowalna do własności bazowych, a słaba, że niededukowalność nie ma fundamentalnego charakteru i jest spowodowana konkretnymi czynnikami np. brakiem mocy obliczeniowych, odpowiednich narzędzi itp. (Luisi 2002, s. 192).
Podobnego rozróżnienia możemy dokonać przy okazji przewidywania własności przed ich wystąpieniem. Mocna wersja emergencji zakłada, że takie
przewidywanie jest niemożliwe z fundamentalnych względów, słaba zaś, że
przewidywanie nie jest możliwe ze względów „technicznych” (Luisi 2002,
s. 194).
Odnosząc się do podanych przez siebie przykładów, Luisi udziela na zadane przez siebie pytania zaskakujących odpowiedzi. Odnośnie wyjaśniania
własności związku chemicznego (np. wody w oparciu o własności wodoru
i tlenu, czy mioglobiny w oparciu o własności aminokwasów) odpowiedź jest
twierdząca. Natomiast w przypadku przewidywania Luisi nie udziela zupełnie jednoznacznej odpowiedzi, z pewnością jednak nie uznaje, że wystąpienie jakiegoś związku chemicznego jest zupełnie nie do przewidzenia. Innymi
słowy, w chemii zasadniczo możliwe jest wyjaśnienie, a także w pewnym
stopniu przewidywanie własności związku w oparciu o wiedzę o jego elementach składowych np. dzięki odwołaniu się do mechaniki kwantowej
(Luisi 2002, s. 192, 194).
Odpowiedź na drugie z zadanych pytań nie jest tak oczywista, jak w przypadku wyjaśniania, i dlatego powinna zostać uszczegółowiona. Luisi zaznacza bowiem, że jeśli jakiś kompleks jest odpowiednio złożony, to przewidzenie jego wystąpienia może być bliskie zeru. Na przykład, mioglobina składa
się ze 153 aminokwasów. Przy założeniu, że istnieje 20 różnych aminokwasów i że łańcuch zbudowanego z nich białka ma 153 elementy, otrzymujemy
20153, czyli ok. 10200 możliwych łańcuchów, podczas gdy tylko jeden z nich
stanowi interesującą nas cząsteczkę. Teoretycznie można więc utrzymywać,
że przewidzenie określonego związku jest wyłącznie kwestią czasu, jaką poświęcimy na działanie „poszukującego” go algorytmu. Jednak w przypadku
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wielkich liczb zawsze istnieje ryzyko, że w grę mogą wchodzić powody fundamentalne.24 Nie jest też jasne, czy np. wszystkie własności wody – takie
jak to, że w warunkach normalnych jest ciekła, zmienia się w lód poniżej zera, a paruje w stu stopniach Celsjusza (i tym podobne) – mogą być przewidziane przy użyciu naszej obecnej technologii (Luisi 2002, s. 194). Niemniej
samo istnienie takiego związku chemicznego (H2O) jest, zdaniem Luisiego,
możliwe do przewidzenia (Luisi 2002, s. 194). Luisi zauważa więc, że choć
niekiedy wątpliwości może budzić to, czy przewidzenie jakiś własności jest
spowodowane względami pragmatycznymi, czy fundamentalnymi, to niezależnie od nich trudno zaprzeczyć, że na wyższych poziomach organizacji pojawiają się nowe własności, i że własności te na ogół nie mogą być przewidziane (Luisi 2002, s. 195).
6. ZASKAKUJĄCA KONKLUZJA

Warto zwrócić uwagę na (sygnalizowane już przeze mnie) niezwykłe podobieństwo poglądów Luisiego do przekonań Küppersa. W obu przypadkach
istnienie własności emergentnych jest do pogodzenia z aposteriorycznym
redukcjonizmem. W obu przypadkach cechy emergentne są rozumiane
przede wszystkim jako cechy nowe i zdolne do wywierania przyczynowego
oddziaływania na własności bazowe. Nawet w kwestii przewidywania Luisi i
Küppers przejawiają ściśle analogiczne poglądy: ten ostatni stwierdza, że
broniona przez niego koncepcja molekularnego darwinizmu pozwala zasadniczo na wyjaśnienie własności życia a posteriori, a nie na aprioryczne
przewidzenie wszystkich jego aspektów ze względu na olbrzymią złożoność
badanych fenomenów (Küppers 1991, s. 154).
Ta zaskakująca zbieżność poglądów naukowców deklarujących odmienne
stanowiska światopoglądowe w połączeniu z siłą podawanych przez nich
przykładów emergencji pozwala, w mojej opinii, na wyciągnięcie pewnego
ogólnego wniosku: zasadnicza wyjaśnialność i jedynie warunkowa (wątpliwa) nieprzewidywalność cech z wyższych poziomów ontycznych wskazuje na
to, że to nie te aspekty stanowią o ich emergentnym charakterze. O emergentnym charakterze własności stanowią natomiast: 1 ) n o w o ś ć r o z u miana jako niewystępowanie takich własności u elementów
składowych oraz 2) zdolność do makrodeterminacji (przyczynowego oddziaływania w dół).

24 Choć Luisi nie posługuje się takim przykładem można np. utrzymywać, że jeśli w grę wchodzą
bardzo duże liczby, to nie da się skonstruować komputera, który zgromadziłby w pamięci wszystkie
kombinacje, gdyż ich liczba przekraczałaby liczbę wszystkich atomów we Wszechświecie. (Oczywiście przy założeniu, że co najmniej jeden atom niezbędny jest jako nośnik informacji o danej kombinacji).
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Warto zwrócić uwagę, że obie te cechy są realnymi aspektami własności
wyższego rzędu i w żadnym wypadku nie znikną nawet wtedy, jeśli będziemy
mogli wyjaśniać/przewidywać ich wystąpienie na podstawie wiedzy o własnościach ich składników.25 Konkluzja ta jest niezwykle istotna dla definiowania życia. Pozwala one bowiem na odparcie zarzutu o zasadniczej niemożliwości definiowania życia ze względu na rzekomy brak specyficznych własności przynależnych biologicznemu poziomowi ontycznemu, i to w dodatku
bez konieczności postulowania jakichkolwiek własności (typu siły witalnej)
pozostającej w sprzeczności z redukcjonistyczną metodologią współczesnej
nauki. Oczywiście szczegółowy kształt tej definicji stanowi zupełnie inne zagadnienie, które – jak już wzmiankowałem – nie będzie podejmowane na
łamach niniejszego artykułu.
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EMERGENCE IN BIOLOGY – REDUCTIONISM VERSUS
ORGANICISM
ABSTRACT

The article offers a comparative analysis of the views on biological emergence by
two philosophizing scientists – Bernd-Olaf Küppers and Pier Luigi Luisi. Both authors declare different philosophical positions: the former claims to be a reductionist, while the latter considers himself an organicist. Both scientists differ also in their
opinions about whether it is possible to define life. Küppers is convinced that life
cannot be defined, unless it possesses some emergent properties, while Luisi claims
that life exhibits emergent features and can be satisfactorily defined. The confrontation of opinions of both authors leads to unexpected conclusions.
Keywords: emergence in biology, organicism, mechanicism, downward causation, defining life.
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CYWILIZACJA NAUKOWO-TECHNICZNA1
W tym rozdziale ma być mowa o znaczeniu nauki i zrodzonej z niej techniki dla naszego życia, zarówno osobistego jak społecznego. Pytanie o to
znaczenie stawiam nie jako naukowiec, lecz tak, jak może się ono nasuwać
każdej osobie, o ile jej życie ulega modyfikacji przez ten fakt, jakim jest technika. Podam kilka przykładów: Nasz stosunek do własnego ciała ulega modyfikacji przez fakt, że istnieją leki; organizację naszego życia społecznego
modyfikują teorie społeczne i istnienie komputerów; inaczej się żywimy za
sprawą chemii, teorii żywienia, naukowego rolnictwa itd.; nasz sposób komunikowania się uległ zmianie dzięki istnieniu telefonu i innych technik
komunikacyjnych. Pytania te sugerują, że moje pytanie zmierza do ustalenia,
co to znaczy żyć w świecie naukowym i technicznym. To sformułowanie każe
jednak postawić dodatkowe pytanie: Czy nauka i technologia są tym samym?
Tego pytania chciałbym się jak najszybciej pozbyć, gdyż zrodziło ono już
nieprzejrzaną literaturę.2 W tle kryje się tutaj rywalizacja i walka o status
między uczonymi i inżynierami. Mówi się, że nauka produkuje teksty, technika natomiast rzeczy; że technika jest zastosowaniem nauki. Mówi się też,
że nauka nacelowana jest na prawdę, a technika na użyteczność; że nauka
traktuje o przyrodzie, technika zaś o rzeczach wytwarzanych przez człowieka. Wydaje mi się, że nauka i technika są jednym, złożonym przedsięwzięciem ludzkości – różnice między nimi są różnicami akcentu czy nastawienia.
Tak więc na przykład technika bynajmniej nie jest tylko zastosowaniem
praw naukowych, jest raczej modelowaniem przyrody zgodnie z funkcjami
społecznymi.3 Ale takie modelowanie zachodzi już w samej nauce. I kiedy
mówi się, że nauka jest podstawą technologii, to można tak samo zasadnie
powiedzieć, że technologia stanowi podstawę nauki. Jakkolwiek byśmy się
ustosunkowali do tej kwestii, w naszym kontekście nauka i technika ma zna—————————
1 Tekst ten ukazał się pierwotnie pod tytułem Die wissenschaftlich-technische Zivilisation, w: Gernot Böhme, Invasive Technisierung.Technikphilosophie und Technikkritik, Kusterdingen 2008,
83–107. Autor przekazał FiN prawa autorskie do wydania polskiego.
2 Przegląd tej literatury daje J. Nordin, Vad är teknik? Filosofiska funderingar kring teknikens
struktur och dynamik, Tema T Rapport 3, 1983, Univ. Linköping.
3 S. Krämer, Technik, Gesellschaft und Natur, Campus, Frankfurt/M 1982; G. Böhme, Die Gesellschaftlichkeit von Technik und Natur, w: “Zeitschrift für Hochschuldidaktik (Sonderheft Nr. 9,
Fachübergreifende Lehre an Technischen Universitäten) 8 (1948), s. 10–26.

404

Gernot Böhme

czenie jako pewna całość. Racją po temu jest fakt, że unaukowienie naszego
świata życia (Lebenswelt) nie oznacza, że przyjmujemy wobec naszego życia
postawę naukową, ani że wiedza właściwa światu życia przekształcałaby się
w wiedzę naukową – oznacza raczej, że z jednej strony wytwory techniki
odgrywają w naszym życiu ważną rolę, i że z drugiej strony całe obszary
praktyki oddajemy w ręce ekspertów. Dlatego w perspektywie laika nauka
i technika przedstawiają się raczej jako jeden niezróżnicowany blok. To doświadczenie ma swoje fundamentum in re. Istnieje pierwotna jedność nowożytnej nauki i technologii, wynikająca z ich źródła w Renesansie. Wtedy to
po raz pierwszy uznano mechanikę za naukę, podczas gdy z drugiej strony
przyrodę zaczęto badać w warunkach technicznych (eksperymentalnych)
i pojmować według technicznych modeli – na przykład zegara mechanicznego. Ale dla owej jedności nauki i techniki nie był to jeszcze czas dojrzały –
ich praktyczna jedność zaistniała dopiero w XIX wieku.4 To, że dziś wciąż
jeszcze autorzy piszący na ten temat obstają przy tym, by odróżniać naukę
od techniki, wynika z wpływu Popperowskiego pojęcia nauki jako wiedzy
hipotetycznej. Gdyby nauka jako taka miała charakter jedynie hipotetyczny,
to należałoby odróżniać wiedzę inżynierów on wiedzy naukowców. Inżynier
nie może wiele zdziałać opierając się na przypuszczeniach. Na szczęście
znaczna część wiedzy naukowej nie jest bynajmniej tylko hipotetyczna. Gdy
rozważamy te relacje, dużo bardziej stosowne wydaje się być odróżnienie
nauki i technologii od techniki w sensie konkretnego technicznego urządzenia i technicznych systemów. Wprawdzie można, jak Karol Marks, rozumieć
maszynę jako „zamrożoną naukę”, gdyż jest ona pewną formą, w której nauka zostaje zobiektywizowana. W tym sensie również nasze struktury społeczne są w znacznej części „zamrożoną nauką społeczną i polityczną”, gdyż
polegają na takich stosunkach społecznych, które rekonstruuje się na podstawie wiedzy naukowej. Podstawowa tendencja racjonalizacji i unaukowienia polega na tym, by rekonstruować nasze środowisko naturalne i społeczne
stosownie do ustaleń naukowych. Ale pozostaje przecież różnica między
symboliczną reprezentacją wiedzy a jej inkorporowaniem w struktury rzeczywistości. Tylko w pierwszym przypadku powiemy, że wiedza jest reprezentowana jako wiedza. Z punktu widzenia teorii informacji nie istnieje tu
jednak żadna różnica. Obie formy są reprezentacjami tej samej wiedzy. I nie
istnieje tu także żadna różnica dla użytkowników (Betroffenen), dla laików.
Świat naturalny i społeczny może się stać bardziej zrozumiały i podatny na
kontrolę, ale jest przecież rzeczą ekspertów czytać zarówno książki naukowe,
jak i struktury naukowo rekonstruowanego świata.
By wrócić do naszej wyjściowej kwestii: na pytanie, czym jest nauka, należy odpowiedzieć między innymi właśnie rozważając jej oddziaływanie na
—————————
4 Co do historycznego ujęcia jedności i różnicy między nauką i techniką, patrz G. Böhme,
W. v. Daele, W. Krohn, Die verwissenschaftlichung von Technologie, w: Starnberger Studaien
I, Suhrkamp, Frankfurt/M 1977.
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ludzkie życie. Nauka uzyskała tak głęboki wpływ na ludzkie życie, że nie
można jej wystarczająco opisać jako typu wiedzy ani jako produktu pewnej
społecznej podgrupy – naukowców – ani jako szczególnego odniesienia do
rzeczy. Naukę trzeba postrzegać jako fenomen epokowy, jako fenomen, który naznaczył określony okres rozwoju ludzkości i który teraz zmieniać też
będzie charakter ewolucji naturalnej. Nie brak teorii, które próbują zrozumieć naukę epokowo. Pierwsze teorie tego rodzaju powstały w XIX wieku.
Mamy tu pogląd idealistyczny i romantyczny, zgodnie z którym nauka i filozofia jest procesem ewolucyjnym, w którym natura dochodzi do siebie samej. Mamy teorię ewolucji kulturowej Auguste’a Comte’a, zgodnie z którą
epoka naukowa (pozytywna) następuje po teologicznej i metafizycznej. Dalej, mamy teorię racjonalizacji Maksa Webera, opisującą długi, niezakończony proces ewolucji życia europejskiego, który w naszym stuleniu w końcu
obejmuje życie ludzkie w wymiarze światowym. Istnieją wreszcie różne teorie, które usiłują zdać sprawę z rosnącego znaczenia nauki i techniki w ludzkim życiu – teoria rewolucji naukowo-technicznej, teoria społeczeństwa
postindustrialnego i teorie, które traktują intelektualistów jako nową klasę.5
Nie chcę tutaj wykorzystywać tych teorii, aczkolwiek stanowią one tło dla
tego, co chcę niżej powiedzieć. Zamiast tego chciałbym zwrócić się bezpośrednio ku zmianom zachodzącym w ludzkim życiu, a to na dwóch płaszczyznach: antropologicznej i socjologicznej. Inaczej mówiąc: pytam, co oznacza
unaukowienie dla poszczególnych ludzi i dla społeczeństwa. Cywilizacja
techniczna jeszcze się w pełni nie urzeczywistniła, ale wytwarzamy ją. Mówię
„wytwarzamy” (produzieren), chociaż warunki życia w świecie technicznym
nie są sprawą świadomego urządzenia, są raczej efektami ubocznymi procesu unaukowienia, który postępuje naprzód z innych powodów. Życie ma być
prostsze, praca bardziej efektywna, komunikacja szybsza. Chcemy ludzkie
życie ulepszać, ale wywołujemy przy tym fundamentalne zmiany strukturalne. Życia ludzkiego w cywilizacji technicznej nie można określić po prostu
jako lepszego życia, bo jest ono innym sposobem życia. Krytycy kultury
mogą kwalifikować odnośne różnice jako straty, i tak też czynią. W istocie
trudno jest uniknąć ich języka, nawet wtedy, gdy chce się mówić tylko
o zmianach.
STOSUNEK CZŁOWIEKA DO SIEBIE SAMEGO

Zacznę od tych zmian, które przeżywa się szczególnie dramatycznie, bo
dotyczą fundamentalnego punktu ludzkiego samorozumienia – mam na
myśli to, że etyka staje się czymś przestarzałym. Moralność, mówią nam
badacze społeczni, miała swą funkcję w tym, by osiągać określone cele społeczne poprzez regulowanie postępowania jednostek. Było przy tym ważne,
—————————
5 D. Bell, Die nachindustrielle Gesellschaft, Rowohlt, Reinbek 1973; A.W. Gouldner, Die Intelligenz als neue Klasse, Campus, Frankfurt/M 1980.

406

Gernot Böhme

że jednostki nie były świadome tej społecznej funkcji. Przepisy postępowania
odnosiły się jedynie do tego, że coś należy uważać za dobre bądź pożądane.
Kiedy jednak na początku XIX wieku Malthus wyraźnie odwołał się do moralności jednostek, by zahamować wzrost populacji, przez sam ten apel dał
wyraz temu, że pewna epoka dobiegła końca. Dzisiaj cel społeczny można
osiągać bezpośrednio środkami technicznymi – gdy chodzi o obniżenie stopy
urodzeń, w grę wchodzą środki antykoncepcyjne. Wskutek tego znaczna
część moralności seksualnej okazała się zbędna.6 Nie chcę twierdzić, że życie
w cywilizacji technicznej będzie regulowane już tylko technicznie, nie zaś
moralnie. Moralność będzie jeszcze istniała, ale będzie to moralność innego
rodzaju. Pozbawiona funkcji społecznej, stanie się rodzajem luksusu i zbliży
się do estetyki. Tego rodzaju był, nawiasem mówiąc, ethos we wczesnych,
arystokratycznych społeczeństwach starożytnej Grecji.
Ten bezpośredni sposób, w jaki dąży się do pożądanych skutków i osiąga
je, to charakterystyczna cecha nowożytnej nauki i technologii. Podobnie jak
w podanym przykładzie, znajdziemy go także w innych odniesieniach ludzi
nowoczesnych, mężczyzn i kobiet, do własnych ciał i dusz. I tak, z typowej
postawy, którą rodzi w nas nauka i technika, albo lepiej: jej wytwory, wynika
na przykład to, że aby zapobiegać gruźlicy, nie dążymy do poprawy warunków życia, lecz raczej przeprowadzamy szczepienia ochronne; żeby zasnąć,
nie liczymy baranów, lecz sięgamy po tabletkę nasenną; kiedy ogarnia nas
tęsknota, nie wyruszamy w poszukiwaniu przygody, lecz włączamy telewizor.
Naukowa wiedza o rzeczywistych związkach i techniczne środki wytwarzania
określonych warunków sprawiają, że pokusa, by obrać drogę bezpośrednią,
staje się niemal nieodparta. Przyjrzyjmy się nieco bliżej postawie człowieka
wobec ciała i duszy charakterystycznej dla cywilizacji technicznej. Wiedza
naukowa o ciele ludzkim jest wiedzą zewnętrzną – decydujące dla tej wiedzy
doświadczenie ciała nie jest doświadczeniem siebie samego, lecz doświadczeniem innego, to znaczy doświadczeniem ciała, które nie jest moje. Podstawowymi dyscyplinami nowożytnej medycyny są anatomia i fizjologia.
Unaukowienie naszego stosunku do własnego ciała oznacza, że przyjmujemy
wobec siebie postawę, która zgodnie ze swym źródłem kształtuje się analogicznie do stosunku lekarz-pacjent. Bardzo często traktujemy własne ciało
nie jako własne; traktujemy je tak, jakbyśmy stali poza nim.7 W tym miejscu
staje się całkiem jasne, że stosowanie wiedzy naukowej, tutaj szczególnie
medycznej i technicznej, nie oznacza po prostu, że oto wiedza występuje
zamiast niewiedzy, lecz że zmieniamy w rezultacie nasz stosunek do siebie
samych.
—————————
6 Szersze omówienie P. Weingert, Verwissenschaftlichung der Gesellschaft – Politisierung der
Wissenschaft, w: “Zeitschrift für Soziologie” 12 (1983), s. 225–241, i moja książka pt. Ethik leiblicher
Existenz, Suhrkamp, Frankfurt/M 2008.
7 Zob. moja książka pt. Leibsein als Aufgabe. Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht, Die
Graue Edition, Zug-Kusterdingen 2003.
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Sytuacja nie jest tak przejrzysta, gdy przechodzimy do odniesienia człowieka do własnej duszy. Choć środki psychodeliczne wytwarza się często
z pomocą wiedzy psychologicznej i socjologicznej, to ich konsumpcja nie
zasadza się na postawie, którą można by opisać słowami: „mam taką a taką
potrzebę psychiczną i wypada mi ją zaspokoić takim a takim środkiem”.
Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tego leży w tym, że potrzeby ludzkie w wielkim stopniu można rozmaicie interpretować. Można więc na przykład powiedzieć, że ogląda się jakiś film dlatego, że lubi się kino, a nie dlatego, że ma on spełnić określone funkcje w ekonomii psychicznej. Faktycznie
jednak on to czyni. Żeby szerzej to skomentować, musimy nieco odbiec od
tematu. To się jednak opłaci, ukaże się nam bowiem w ten sposób pewna
inna cecha charakterystyczna cywilizacji technicznej. Żyć w cywilizacji technicznej znaczy żyć w takim otoczeniu, które żąda on nas postawy obiektywnej, cool, nieemocjonalnej. Otoczenie to jest w znacznej mierze zorganizowane tak, by zapewnić bezpieczeństwo, tzn. tak, żeby jednostce nie przydarzyło się nic złego. Z tych dwóch cech charakterystycznych wynika, że znaczna część emocjonalnego potencjału człowieka leży odłogiem. Spoglądając na
całość spraw stwierdzić trzeba, że życie emocjonalne w cywilizacji technicznej toczy się w oderwanym, drugim świecie, w świecie fikcji. Cywilizacja
techniczna jest ściśle związana z rozwojem świata wyobrażonego, który nieustannie produkują masowe media i którego główna funkcja polega na tym,
by zaspokajać potrzeby emocjonalne. Odrywanie się życia emocjonalnego od
rzeczywistości i rozwój świata fikcyjnego zaczęło się już we wczesnej nowożytności i stopniowo rozciągnęło się na wszystkie klasy społeczne, od góry do
dołu, ręka w rękę z rozwojem obiektywnej postawy wobec świata. Ten proces
miał swój pierwszy punkt kulminacyjny w szerokiej konsumpcji literatury
powieściowej w kręgach burżuazji XVIII wieku, a potem drugi punkt szczytowy w wieku XX, kiedy w klasie robotniczej upowszechniła się konsumpcja
filmów.
Kolejna zmiana antropologiczna, która wiąże się z cywilizacją techniczną,
polega na eksternalizacji przymusów. Dalekosiężne konsekwencje i antropologiczne implikacje tego procesu można właściwie ocenić, gdy rozważy się je
na tle badań Norberta Eliasa, tyczących się procesu cywilizacji.8 Cywilizacja
techniczna jest pod pewnym względem odwrotnością tego przebiegu spraw,
który Elias nazywa procesem cywilizacji. Jedną z najważniejszych cech tego
procesu jest internalizacja przymusów: To, co kiedyś było oddziaływaniem
przymusów zewnętrznych, mianowicie pokojowe i obliczalne zachowanie,
wraz z postępem cywilizacji stało się działaniem mechanizmów wewnętrznych, mianowicie sumienia i super-ego. Z dzisiejszej perspektywy widać
wyraźnie, że Elias prowadził swoje badania, albo lepiej: w ogóle mógł je
—————————
8 N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 2 tomy, Suhrkamp, Frankfurt/M 1976 [wyd. pol.:
O procesie cywilizacji, przeł. T. Zabłudowski i K. Markiewicz, Warszawa 2011].
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prowadzić tylko dlatego, że żył w epoce, w której właśnie obracało się koło
historii. Moralność seksualna rozluźniła się, obniżyła się bariera wstydu,
zliberalizowały zasady zachowania przy stole, praktyki wychowawcze stały
się bardziej permisywne. Dzisiaj możemy dostrzec powody tych z pozoru
emancypacyjnych procesów. Przymusy wewnętrzne nie były już potrzebne,
gdyż ich funkcję przejęły przymusy zewnętrzne. Tych zewnętrznych przymusów nie wywierają już jednak członkowie klas wyższych i nie polegają one na
represji psychicznej. Można je określić jako przemoc strukturalną. Chodzi
o przymusy wywierane przez urządzenia techniczne i techniczną infrastrukturę. By posłużyć się jednym tylko przykładem: jest zaskakujące, gdy stwierdza się, jakie nadzwyczajne znaczenie odgrywała punktualność w dawniejszych praktykach wychowawczych i jakimi drakońskim środkami ją wymuszano. Dziwne to jest dlatego, że ów przymus na rzecz punktualności
panował w pedagogice wtedy, gdy punktualność w praktyce społecznej nie
była specjalnie konieczna. Dzisiaj natomiast punktualność jest bardzo
ważna, czas stał się fantastycznym systemem koordynacji całego życia
społecznego. W pedagogice zaś nie ma już większego zainteresowania punktualnością. Doszliśmy bowiem do punktu, w którym punktualności nie
trzeba w sobie wyrabiać przez dyscyplinę wewnętrzną, a powodują ją przymusy zewnętrzne, to znaczy w szczególności techniczne warunki naszego
życia.
Osłabienie przymusów wewnętrznych wiąże się teraz z zasadniczą zmianą
poglądu na to, co zwie się psychicznie zdrową, normalną osobowością
w cywilizacji technicznej. Jednym z pojęć, które w ostatnich dekadach odgrywały znaczną rolę w psychologii społecznej, jest pojęcie tożsamości.9 Należy to tłumaczyć tym, że coraz częstsze stają się zjawiska rozproszenia tożsamości. To zaś znaczy, że ludzie dopiero w tych dekadach mieli rosnące
poczucie, że trudno im różne części swego życia zintegrować w jedną osobowość. Na dłuższą metę to wymaganie może tracić na znaczeniu. Mieć zintegrowaną osobowość to takie wymaganie społeczne, które traci na znaczeniu
wtedy, gdy warunki życia, tzn. praca i komunikacja, w określony sposób
zmieniają się. W ostatnich czasach wielu ludzi – może właśnie ludzi sukcesu
– nie odczuwa już potrzeby integrowania swojej roli rodzinnej z rolą zawodową. Konieczność bycia integralną osobowością może całkiem zniknąć, jeśli
samej pracy nie wykonuje się już w formie roli społecznej, kiedy to praca
rozumiana jest jako prezentacja osoby w określony sposób – jeśli więc praca
traci ten charakter i nie jest już niczym więcej niż realizowaniem określonych kompetencji lub samym tylko wydatkowaniem określonej części własnego czasu.

—————————
9

E.H. Erikson, Identität und Lebenszyklus, Suhrkamp, Frankfurt/M 1966.
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STOSUNKI SPOŁECZNE

Etyka staje się przeżytkiem, ciało ulega instrumentalizacji, życie emocjonalne odrywa się od realnego, dokonuje się eksternalizacja przymusów, życie
osobiste dzieli się na dziedziny – wszystko to są zmiany, które dotyczą struktury osoby w cywilizacji technicznej. Teraz chciałbym skierować uwagę na
niektóre cechy stosunków społecznych i w ten sposób przejść do rozważenia
szczególnych struktur społecznych, charakterystycznych dla cywilizacji
naukowo-technicznej.
TECHNIKA JAKO SAMOPRZYSWAJANIE SPOŁECZEŃSTWA

Najpierw trzeba stworzyć socjologiczne pojęcie techniki – to znaczy, jak
trafnie podkreślono, przenieść „rzeczy“ na teren socjologii.10 Technika jako
moc czy zdolność, jako sposób postępowania bądź rodzaj kompetencji
od dawna ma swoje miejsce wśród pojęć socjologii. Wbrew jednak ujęciu
Jacques’a Ellula, dla którego techniką jest każde postępowanie metodyczne
i oceniane według skuteczności,11 chodzi właśnie o to, by pojąć techniczne
przedmioty w ich znaczeniu cywilizacyjnym. W innym wypadku rozumie się
technicyzację, która nas ogarnęła bądź którą realizujemy, tylko jako posuwanie się naprzód w dziele zaprowadzania „racjonalności ze względu na cel“
(Zweckrationalität), co już Max Weber uznał za zasadniczą cechę rozwoju
Zachodu. Społeczne znaczenie urządzeń technicznych leży głębiej. Produkcja
za pomocą automatów nie jest wydajniejszym pracowaniem, telefonowanie
nie jest rozmową na odległość. Tak jak w dziedzinie przyrodoznawstwa trzeba rozumieć, że po 200 latach rozwoju termometr nie był już środkiem służącym ulepszeniu zmysłowego doświadczenia ciepła, gdyż to, co uważano za
doświadczenie przyrody, potem całkiem się zmieniło,12 tak też w badaniach
społecznych musimy pojąć, że struktury społeczne i społeczne działania po
ich technicyzacji nie są po prostu sprawniejsze, lecz są inne.
Możemy wyjść od analogii do ludzkiego stosunku do przyrody. Można
zdefiniować technikę jako materialnie przyswojoną przyrodę. Materialne
przyswajanie przyrody nie znaczy bynajmniej, że po prostu wykorzystuje się
siły i materie przyrody. To czyni się już oddychając. Materialne przyswajanie
przyrody zakłada izolowanie, oczyszczanie i rozdzielanie i, przerywając
samoczynne działanie przyrody, implikuje takie jej urządzenie, by pełniła
—————————
10 H. Linde, Soziale Implikationen technischer Geräte, ihrer Enstehung und Verwendung, w:
R. Jokisch (red.), Techniksoziologie, Suhrkamp, Frankfurt/M 1982.
11J. Ellul, The Technological Society, Vintage Books, New York 1954.
12 Patrz mój artykuł Quantifizierung und Instrumentenentwicklung. Zur Beziehung der Entwicklung wissenschaftlicher Begriffsbildung und Meßtechnik, w: “Technikgeschichte” 43 (1976), s. 307–
313; G. Böhme, W. v. Daele, Erfahrung als Programm. Über Strukturen vorparadigmatischer
Wissenschaft, w: G. Böhme, W. v. Daele, W. Krohn, Experimentelle Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt/M 1977, s. 183–236.
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określone funkcje społeczne. Na marginesie warto zauważyć, że w ten sposób samoczynne działanie przyrody zostaje zepchnięte w sferę utajoną, tak
że manifestuje się tylko w odchyleniach, na przykład w rdzy.
Technika w społeczeństwie jest więc przyrodą przyswojoną społecznie.
Byłoby jednak błędem, gdybyśmy na tym poprzestali. To bardziej abstrakcyjne pojęcie przyrody można wszak zastosować również do społeczeństwa.
Zgodnie z tym technika byłaby w innym swym aspekcie materialnym samoprzyswajaniem społeczeństwa.13 Co przez to rozumieć? No cóż, czasem definiuje się państwo jako samoprzyswojenie społeczeństwa.14 Kiedy tak się
czyni, odnosi się to jednak nie do państwa w każdej formie, lecz do państwa
nowoczesnego, tzn. państwa ze statystyką albo państwa jako administracji.
Żeby to wyjaśnić, musimy jeszcze raz sięgnąć do analogii techniki jako
przyswojonej natury. Mniej więcej w czasach Marksa, to jest w pierwszej
połowie XIX wieku pojawiła się konieczność rozróżnienia między narzędziem ręcznym i maszyną, i odpowiednio między rzemiosłem i techniką. Jak
wiadomo, Marks obok innych określeń maszyny (patrz rozdział 13 Kapitału)
użył i tego, że jest ona zamrożoną nauką przyrodniczą. Wydobył przez to ten
aspekt techniki, który wówczas jeszcze nie był tak widoczny, ale jest charakterystyczny dla techniki nowoczesnej, mianowicie jej unaukowienie.
Wprawdzie także dziś jeszcze technika jest materialnie przyswojoną przyrodą, tzn. opiera się na wytwarzaniu czystych substancji, izolowaniu od wpływów otoczenia, wyodrębnianiu wielkości progowych. Ale z jednej strony już
tym materialnym przyswajaniem przyrody kieruje przyswajanie naukowe,
a z drugiej strony opanowywanie przyrody dokonuje się w technicznych
urządzeniach na podstawie wiedzy wykładanej explicite, tzn. nie jest ono
władaniem, lecz regulowaniem. Opanowywanie przyrody w nowoczesnych
urządzeniach technicznych polega więc na tym, że wie się explicite, zgodnie
z jakimi prawami zachodzą w tych urządzeniach określone procesy. Mówię,
że „się“ to wie, a nie że wie użytkownik, gdyż owa wiedza o wewnętrznych
procesach zachodzących w urządzeniach sama może być znów obiektywizowana i wbudowywana w te urządzenia jako mechanizm sterujący – tak że
ściśle biorąc użytkownik nie steruje, lecz tylko wprowadza sterownicze impulsy dla wbudowanego mechanizmu regulującego. A więc: rzemiosło lub
technika tradycyjna wymagała ze strony człowieka nieco dopasowania
do przyrody, mianowicie cieleśnie intuicyjnych sprawności czy zręczności,
a technika nowoczesna wymaga wiedzy naukowej.
Co oznacza zatem owo splatanie się materialnego i intelektualnego przyswajania w procesie technicyzacji społeczeństwa? Otóż intelektulne przyswa—————————
13 Co do tego ujęcia, por. mój tekst The Knowledge-Structure of Society, w: G. Bergendahl (red.),
Knowledge Policies and the Traditions of Higher Education, Almquist & Wicksell International,
Stockholm 1984, s. 5–17.
14 G. Bourdeau, Einführung in die politische Wissenschaft, Luchterhand, Neuwied 1964, s. 120:
“to, co polityczne, to nic innego jak to, co zbiorowe, które stało się świadome siebie”.
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janie społeczeństwa polega na takiej nauce społecznej, jaka wyłoniła się ze
ścisłego związku państwa i statystyki i rozwinęła, zgodnie z ideami Comte’a,
jako fizyka społeczna. Zmierza ona do tego, by móc sterować i dysponować
społeczeństwem. To jednak zakłada, dokładnie tak samo jak w przyrodoznawstwie, przyswajanie materialne, tzn. - by znów posłużyć się analogią –
wytwarzanie czystych materiałów, izolowanie, rozdzielanie, kontrolę warunków brzegowych. Żeby jednak można było opanowywać społeczeństwo, ono
samo musi być zorganizowane na modłę naukową: procesy społeczne muszą
być zróżnicowane funkcjonalnie i odbywać się zgodnie z modelami, a społeczni aktorzy muszą być tak zdyscyplinowani, by ich zachowania stosowały
się do danych, bądź żeby ich społeczne role i działania same miały charakter
jedynie wytwarzania danych.
Uzyskaliśmy przez to takie pojęcie techniki, które po pierwsze obejmuje
przyrodę i społeczeństwo, po drugie nie odnosi się do kompetencji i zachowań, lecz do rzeczy. Mamy do czynienia z techniką, gdzie zawsze chodzi
o materialnie i intelektualnie, społecznie przyswajaną przyrodę bądź społeczeństwo. W szczególności można mówić o technice i społeczeństwie nowoczesnym, gdy wiedza o funkcjonowaniu urządzeń technicznych lub społeczeństwa sama ulega obiektywizacji i stoi do dyspozycji jako program
sterujący. Próbą w tym kierunku, zakrojoną na wielką skalę, był zresztą
pierwotny projekt spisu ludności, który ściśle biorąc nie miał być spisem,
tzn. agregowaniem jednostek w całości, lecz odwzorowaniem ludności RFN
według jednostkowych danych (Eins-zu-eins-Abbildung der Bevölkerung
auf Daten) do celów symulacji i sterowania. Ale to kopiowanie społeczeństwa w zbiorach nośników danych (Verdoppelung der Gesellschaft auf
Datenträgern) odbywa się także bez spisu ludności.
Tak pomyślane socjologiczne pojęcie techniki każe więc w końcu myśleć
o samym społeczeństwie jako o maszynie, czego próbował już Lewis Mumford w odniesieniu do społeczeństwa egipskiego czasu piramid, posługując
się pojęciem megamaszyny.15 Stąd, jeśli chce się scharakteryzować społeczeństwo nowoczesne także jako społeczeństwo oparte na wiedzy (Wissensgesellschaft),16 to trzeba zaznaczyć, że nie chodzi o wiedzę na temat tego,
czym społeczeństwo może być samo z siebie, lecz o wiedzę społeczeństwa,
które jest już na wskroś zorganizowane na podstawie możliwości nabywania
wiedzy (Wissbarkeit).
TECHNICZNA RZECZ I TECHNOSTRUKTURA

Musimy teraz spróbować nowego podejścia. W pierwszym chodziło o to,
by dla nauk społecznych odzyskać rzeczy, tzn. rozwinąć takie pojęcie techniki, które nie tylko przedstawia inną wersję działania racjonalnego ze względu
—————————
15
16

L. Mumford, Mythos der Maschine. Kultur, Technik und Macht, Fischer, Frankfurt/M 1977.
G. Böhme, N. Stehr, (red.), The Knowledge Society, Reidel, Boston-Dodrecht 1986.
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na cel, lecz odnosi się do technicznych urządzeń (technische Gebilde), teraz
zaś chodzi o wyjaśnienie, że z socjologicznego punktu widzenia istotna jest
nie pojedyncza techniczna rzecz, lecz technostruktura. Używam słowa technostruktura,17 a nie mówię o technicznych systemach, by z jednej strony
podkreślić, że chodzi o techniczną strukturę czegoś innego (na przykład
przyrody lub społeczeństwa), a z drugiej strony dlatego, że pojęcie systemu
jest węższe, oznacza mianowicie taką strukturę, której należy nadać jedność,
wyznaczyć granice itd. Kiedy podkreśla się, że społecznie istotna jest nie
jednostkowa rzecz techniczna, lecz technostruktura, wtedy chodzi o dwie
sprawy: o to, by uwydatnić, że po pierwsze jednostkowa rzecz techniczna
dziś z reguły jest tym, czym jest, tylko jako człon większej całości sieciowych
powiązań, i że po drugie technika dzisiaj nie jest już tylko środkiem do jakiegoś celu, lecz należy ją rozumieć jako formę pewnej praktyki. Oczywiście
istnieją pojedyncze przedmioty techniczne, którymi można się posługiwać
w przestrzennej izolacji od innych przedmiotów. Tego rodzaju zdaje się być
zegarek na rękę, podczas gdy telefon oczywiście nie, bo ma sens tylko w powiązaniu z siecią. Przy bliższym wejrzeniu jednak okazuje się, że także wiele
urządzeń, które można odizolować, ma sens bądź funkcjonuje i służy temu,
czemu ma służyć, tylko jeśli przyłączone są do jakiejś sieci, albo gdy używa
się ich w kontekście większej struktury. Na przykład samochód jako przedmiot techniczny służy tylko w sieci ulic, stacji benzynowych i serwisowych,
w systemie ubezpieczeń i regulacji prawnych, itd. Poza całą tą tkanką czy
strukturą samochód ginie tak szybko jak ryba na piasku. Różnica między
samochodem i telefonem staje się jeszcze mniejsza, gdy pomyślimy o systemie leasingowym albo o praktyce niektórych producentów maszyn biurowych, w ogóle już nie sprzedających swoich sprzętów, lecz tylko pobierających opłaty za ich używanie. Pojedyncze urządzenie coraz bardziej staje się
połączeniem z jakąś siecią. Sieć ta może być całkowicie materialna, ale
z reguły nie jest tylko taka, lecz oznacza zarazem usieciowienie społeczeństwa zgodnie z określonymi funkcjami technicznymi. Byłoby przy tym błędem mówić o technice (w węższym sensie) i społecznych następstwach.
Z jednej strony bowiem już w naszym pierwszym podejściu dopuściliśmy
możliwość, by rozumieć procesy samoorganizacji społeczeństwa do określonych funkcji jako technicyzację, z drugiej zaś strony technostruktury społeczeństwa, kiedy już powstały, nie służą tylko jako terminale jednego rodzaju
czy jednej generacji.
Mimo to sensowne jest oczywiście wskazywanie – jak to czyni Otto Ullrich18 – na tę okoliczność, że określone technologie, na przykład technologie
produkcji, są związane w sposób konieczny z określonymi strukturami społecznymi. Chodzi bowiem przede wszystkim o to, by nie ulec złudzeniu, że
—————————
17 Ten termin wprowadziłem w: Die Gesellschaftlichkeit von Technik und Natur, w: „Zeitschrift
für Hochschuldidaktik” 8 (Sonderheft 9), Österr. Ges. f. Hochschuldidaktik, Wien 1984, s. 10–26.
18 O. Ullrich, Weltniveau. In der Sackgasse des Industriesystems, Rotbuch, Berlin 1979.
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możliwa jest zmiana stosunków produkcji przy zachowaniu środków produkcji, albo że eksport technologii do krajów Trzeciego Świata może pozostawić nietknęte tamtejsze stosunki społeczne. Takie technostruktury są
naturalnie rozmaite, mienią się wszystkimi kolorami i trudno je od siebie
odgraniczyć. Przenikają do ciała społecznego jak grzyb. Ponieważ jednak
nasze społeczeństwo jest społeczeństwem w cywilizacji technicznej, byłoby
całkiem niewystarczające badanie go tylko ze względu na klasy, warstwy
i zrzeszenia, albo w kompleksie złożonym z państwa, rynku i rodziny. Życie
ciała społecznego jest dziś w znacznym stopniu określone przez technostruktury, a życie jednostki przez jej możliwości łączenia się z siecią lub bycia odbiorcą. Poza tym, uzasadniając użycie pojęcia technostruktury wskazałem na
to, że społecznego znaczenia techniki nie zrozumiemy dostatecznie, jeśli
przedmioty techniczne będziemy pojmować jako środki. Oczywiście istnieje
coś takiego jak używanie technicznych przedmiotów jako tylko środków, ale
nie jest ono już charakterystyczne dla zaawansowanej cywilizacji technicznej. Rozumienie techniki jako środka opiera się na takich przykładach jak
„jem widelcem“. Można by też wprowadzać pokarm do ust inaczej, ale używa
się tego środka, jakim jest widelec. Jednakże nawet gdy rozważa się tak
oczywisty i trywialny przykład, odkrywa się, że w perspektywie nauk społecznych widelec nie jest tylko środkiem uskuteczniania działania racjonalnego ze względu na cel. Okazuje się, że użycie środka w procesie jedzenia jest
też jako takie pewnym celem, chodzi mianowicie o dystansowanie się i stylizację w sensie procesu cywilizacyjnego.19 Tak więc przykład, który podałem
najpierw po to, by zilustrować czysto instrumentalny charakter przedmiotów
technicznych, pokazuje już, że przedmioty te powodują zmianę formy
zachowania społecznego.
Jest poważnym niedocenianiem społecznego znaczenia techniki, gdy
sądzi się, że stosunki społeczne czy zachowania społeczne istnieją jako
takie, i że następnie można jeszcze posłużyć się do ich spełniania środkami
technicznymi. Niektóre ludzkie sposoby zachowania są w ogóle możliwe
tylko dzięki istnieniu techniki. Naturalnie w większości przypadków mają
one przedtechnicznych krewniaków, ale niczego byśmy nie pojęli z rzeczywistości naszego technicznego świata życia, gdybyśmy rozumieli telefonowanie
jako zapośredniczoną rozmowę, jazdę samochodem jako szybsze wędrowanie, a fotografowanie jako precyzyjniejsze malowanie. Z pewnością,
można tę zmianę w niektórych przypadkach pojmować w ten sposób,
że technikę rozumie się jako quasi instytucję,20 tzn. jako utrwalanie i normowanie określonych form zachowania, albo że stwierdza się przejście od
praktyki normowanej etycznie do zachowania racjonalnego ze względu na
—————————
19
20

N. Elias, dz. cyt.
E. Linde, dz. cyt., s. 29.
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cel.21 W ogólności jednak trzeba mówić o tym, że chodzi o takie sposoby
zachowania, które same są techniczne, czy też sama ich forma nacechowana
jest przez technostrukturę.
TECHNICZNE USPOŁECZNIANIE I PRZYZNAWANIE AUTONOMII
(FREISETZUNG)

Po tych pojęciowych przygotowaniach chciałbym zaryzykować kilka
twierdzeń na temat tego, czym jest lub czym może się stać społeczeństwo w
cywilizacji technicznej. Trzeba przy tym przypomnieć, że nie wszystko, co
dzieje się z człowiekiem, co on czyni i co go obchodzi, jest już społeczne. Teza, że „wszystko jest społeczne“ brzmi wprawdzie radykalnie, ale jest treściowo pusta. Społeczny charakter danej rzeczy nabiera konturów właśnie
dzięki temu, że coś wyłącza z obszaru tego, co społecznie znaczące. Tak było
już u Greków, którzy rozróżniali stopnie obywatelstwa, ale wszystkie radykalnie odróżniali od idiotes. Przy tym historycznie biorąc, cięcia wypadają
bardzo różnie. Społeczeństwo mieszczańskie, jak wiadomo, stworzyło wraz
z obywatelską sferą publiczną – sferę prywatną, na przykład prywatną przestrzeń rodziny. Nie znaczyło to, że rodzina jako taka nie była społeczna, ale
była taka jakby tylko en bloc, reprezentowana przez głowę domu. Wewnętrzne życie rodziny było społecznie nieistotne (irrelevant). Musimy
liczyć się z tym, że również technostruktury, określając nowe formy uspołecznienia (Gesellschaftlichkeit) tworzą nowy układ biegunowy, gdzie mamy
społeczne przyciąganie i odpychanie – coś społecznie integrują, czemuś
innemu przyznają autonomię.
I. Podstawowe pytanie dotyczące każdego społeczeństwa brzmi: co je
właściwie jako zbiór ludzi czyni czymś jednym i spaja. Durkheim nazwał tę
zasadę organizacyjną solidarnością i odróżnił dwie formy solidarności, mechaniczną i organiczną. W solidarności mechanicznej ludzi spaja w społeczną całość wspólna wiara bądź wspólne wartości, w organicznej zaś podział pracy, kiedy to dzięki rozmaitości zawodów uzupełniają się oni, tworząc jakby jednego społecznego pracownika. Te dwie formy solidarności
odpowiadają mniej więcej rozróżnieniu między tradycyjną i nowoczesną
formacją społeczną. Chcę teraz stwierdzić, że technostruktury zaczynają
przejmować funkcję integracji społecznej. Należy przy tym myśleć przede
wszystkim o sieciach zaopatrywania i usuwania[odpadów] (Versorgungsund Entsorgungsnetze), ale też o tak zwanych mediach komunikacji masowej, które w pewien sposób stanowią ekwiwalent solidarności mechanicznej.
O ile w społeczeństwach tradycyjnych obraz społecznej całości tworzyła
—————————
21 Takie było pierwotne podejście Habermasa, w: Wissenschaft und Technik als „Ideologie”,
Frankfurt/M 1968 [wyd. pol.: Technika i nauka jako ideologia, przeł. M. Łukasiewicz, w: J. Szacki
(red.), Czy kryzys socjologii?, Warszawa 1977.]
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wspólna kultura, a w społeczeństwach nowoczesnych zapośredniczona przez
rynek kooperacja poszczególnych producentów, o tyle dziś obok tych dawnych form i konkurując z nimi powstaje integracja techniczna poprzez sieciowo zapośredniczoną ogromną współzależność wszystkiego, co się dzieje.
To, co tutaj zachodzi, Habermas jakiś czas temu próbował ująć w parze pojęć: system i świat życia.22 Najpierw wprowadził to rozróżnienie, by uchwycić
różnicę perspektyw (perspektywy obserwatora i perspektywy uczestnika),23
później chodziło mu o konkurujące formy integracji: integrację systemową
i integrację społeczną.24 O technice wspominał przy tym tylko okazjonalnie,
choć mowa tu jest o współczesnych formacjach społecznych.25 Gdyby było
inaczej, okazałoby się, że integracja systemowa jest co do swej tendencji
integracją techniczną, w której późnonowoczesne media pieniądza i władzy
zostają zastąpione przez medium informacji. U Habermasa tak zwana integracja społeczna, mianowicie koordynacja działań zapośredniczona przez
mowę, ściśle biorąc i jako taka nie jest integracją społeczeństwa w jego całości, gdyż społeczeństwo jako całość obejmuje ona co najwyżej przez sieci
telekomunikacji, podczas gdy integracja dokonująca się w świecie życia pozostaje zawsze tylko lokalna. Nie mamy tu wobec tego do czynienia z dwiema
konkurującymi formami integracji, lecz tylko z jedną, technicznie zapośredniczoną integracją systemową, która przedstawia się jako taka równie dobrze z perspektywy uczestnika, mianowicie z perspektywy odbiorcy. Z drugiej strony mamy obszar codziennej komunikacji w świecie życia, która wobec integracji systemowej jest coraz bardziej spychana na bok, staje się społecznie nieistotna. Naturalnie to, co spychane ma tendencję do przekształcania się w siłę rozsadzającą (sprengend), a przynajmniej wywrotową (subversiv).26 Nie jest to jednak konkurencja form integracji, lecz raczej nierozerwalny związek dialektyczny, jak między biurokracją i korupcją.
II. Drugie pytanie, komplementarne wobec pierwszego brzmi, jaką formę
przyjmuje dla jednostki jej społeczne istnienie albo nieistnienie, jej przynależność albo nieprzynależność do społeczeństwa. Pytamy, na podstawie jakich możliwości lub cech jednostka może uczestniczyć w życiu całego społeczeństwa. W dotychczasowych formacjach społecznych jednostkę integrowały ze społeczeństwem przede wszystkim dwa czynniki: własność i praca. Dziś
zaznacza się to, że jednostka staje się społeczna poprzez przyłączenie lub
kod, tzn. przez klucz, który umożliwia jej dostęp do sieci społecznych. Nie
—————————
22 J. Habermas, Teorie des kommunikatives Handelns, 2 tomy, Suhrkamp, Frankfurt/M 1981
[wyd. pol.: Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999 (t. 1), 2002
(t. 2)].
23 Ibidem , wyd. oryg. t. 2, s. 179.
24 Ibidem , s. 275.
25 Ibidem , s. 274.
26 Klasyczne przedstawienie miłości jako siły wywrotowej w: G. Orwell, 1984. [Wydaje mi się, że
autor rozumie termin subversiv w sensie podkopywania, a nie wywracania czy obalania, jak to jest
bodaj przyjęte – przyp. tłum.]
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znaczy to, że ktoś, kto nie dysponuje potrzebnymi przyłączeniami i kartami
czekowymi, w ogóle nie istnieje, ale nie istnieje społecznie. Nie ma w tym nic
dziwnego – także w społeczeństwie mieszczańskim nie każdy człowiek naturalny był osobą, lecz, jak się rzekło, w rodzinie tylko głowa rodziny jako jej
reprezentant. Dziś można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych ktoś, kto
nie ma telefonu, nie istnieje społecznie. W dziedzinie gospodarczej sprawy
idą w podobnym kierunku wskutek tendencji do usuwania pieniądza. O ile
poprzez zakup gotówkowy zawsze jeszcze dokonywała się, choć bardzo symbolicznie, wymiana wartości, to przy systemie kart kredytowych przekazywane są – osobistym kodem – już tylko dane. Zakup gotówkowy spada przez
to do roli środka, który umożliwia regionalną wymianę między ludźmi, którzy nie są społecznymi osobami (Regionalverkehr gesellschaftlichen Unpersonen).
Żeby właściwie ocenić tę technicyzację społeczeństwa, musimy uwzględnić to, co już na początku powiedziałem, mianowicie że integracja zawsze też
oznacza dezintegrację, uspołecznienie zawsze też odspołecznienie. I chociaż
techniczne uspołecznienie ukazuje przygnębiające perspektywy, to związane
z nim odprawianie ludzi do strefy społecznej nieistotności (Irrelevanz) należy traktować jako szansę. Muszę wprawdzie przyznać, że jeśli dziś upatruje
się emancypację nie w uspołecznieniu, lecz w odspołecznieniu człowieka, to
w świetle nadziei na przykład Karola Marksa musi się to jawić jako rezygnacja. Może jednak być tak, że prawdziwe oswobodzenie pracy faktycznie polega na tym, że dzięki technicyzacji produkcji staje się ona społecznie zbędna.
Być może dokonujące się dziś ponowne odkrywanie ciała jest odwrotną
stroną faktu, że dla działań społecznych zapośredniczonych technicznie
i uruchamianych przez kody obecność fizyczna nie jest już potrzebna.27
I wreszcie może być też tak, że nadzwyczajne rozwinięcie się międzyludzkiej
komunikacji jest oznaką tego, że jest ona, ze społecznego punktu widzenia,
nieistotna.28
SPOŁECZEŃSTWO I GENERACJA

Kiedy próbujemy pojąć społeczeństwo w cywilizacji technicznej za pomocą wyjaśnionego dotąd pojęcia technostruktury, chodzi nam naturalnie nie
o społeczeństwo w ogóle, lecz tylko obecnie zarysowującą się, nadchodzącą
formację społeczną. Dotychczasowe formacje utrzymują się, nowa się na nie
—————————
27 To, że można istnieć społecznie, choć nie żyje się już fizycznie, pięknie przedstawił Gogol
w Martwych duszach: społeczne istnienie chłopów poddanych polegało na ich zarejestrowaniu jako
własności, do celów podatkowych. Ponieważ to następowało tylko co pięć lat, społecznie istniały
wciąż także niektóre „martwe dusze”. Dzisiaj można wieść dalej życie społeczne jako osoba zmarła,
jeśli tylko funkcjonuje się jako wiązka przyłączeń.
28 J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, op. cit. , t. 2, s. 273: „świat życia staje się
oto niepotrzebny już do koordynacji działań”.
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nakłada, czasem wchodzą z technostrukturą w napięcie. Zjawiska, które przy
tym wymieniłem, są na pewno lekko przerysowane, ale jeśli tak, to i tak
za mało. Jeśli bowiem chce się w cywilizacji technicznej stworzyć znaczącą
teorię społeczną, tzn. dającą jakąś orientację, to musi ona zawierać nieco
science-fiction.29 Inaczej socjologia również tu przychodziłaby za późno.
Właśnie rosnące znaczenie techniki dla formacji społecznej wymaga znacznego udziału fantazji w budowaniu teorii i dynamizowaniu samych pojęć.
Dlatego najchętniej zakwestionowałbym wszystko, co dotąd powiedziałem,
proponując w ogóle nie mówić o społeczeństwie, lecz o generacji. Pojęcie
generacji miałoby dwojaką przewagę nad pojęciem społeczeństwa. Po pierwsze, znalazłoby w nim wyraz ograniczenie historycznego zasięgu twierdzeń
socjologicznych, po drugie pozwoliłoby ono opisać życie społeczne z perspektywy tego, co się pojawia dla nadchodzącego pokolenia. Dlatego trzeba
by to, co dotąd powiedziane przeformułować następująco: Nasza generacja
produkuje mnóstwo odpadów, rozproszonej (dissipierter) energii i toksyn,
produkuje dane, i produkuje technostruktury. Tak jak produkcja środowiska
określa możliwości życia organicznego nadchodzącej generacji, tak dane
i technostruktury określają jej życie społeczne. Budowa tych technostruktur
decyduje, co w przyszłości będzie społecznie możliwe, i co oraz kto zostanie
puszczony wolno, to znaczy zepchnięty w strefę społecznej nieistotności.
TECHNICZNA CYWILIZACJA I KULTURA

Dotąd próbowałem określić fenomenologicznie, co oznacza unaukowienie
i techniczna rekonstrukcja naszego świata. Mówiąc, że technologia będzie
naszą kulturą, próbuje się powiązać różne zjawiska. Technika faktycznie
przejmuje niektóre ważne funkcje, które w społeczeństwach tradycyjnych
spełniała kultura: funkcję ukierunkowywania działań, definiowania społecznego ładu, spajania społeczeństwa w całość. Poza tym można stwierdzić, że
postęp cywilizacji technicznej w skali światowej niszczy tradycyjne kultury.
Sposób życia, sposób podchodzenia do problemów i ich rozwiązywania,
sposób organizowania komunikacji i transportu (Kommunikation und
Ver-kehr), i formy produkcji odrywają się od pierwotnego regionalnego
i kulturowego tła i ulegają rekonstrukcji technicznej. Podróżującemu daje to
wrażenie, że gdziekolwiek przybywa, podstawowe struktury są niemal te
same. W istocie cywilizacja nie niszczy całkowicie kultur tradycyjnych i nie
pozbywa się ich po prostu, choć pozbawia je ważnych funkcji. To, co się dzieje, możemy dobrze ocenić, gdy zastanawiamy się nad naszym własnym
historycznym doświadczeniem. Kultura, która dawniej była ogólną ramą
orientacyjną, w świecie nowoczesnym staje się określonym sektorem życia.
Staje się pewnym sektorem polityki, produkcji (przemysł kulturalny według
—————————
29

Taką intuicją kieruje się Stanisław Lem.
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Horkheimera i Adorna), i tak samo w życiu prywatnym: kultura należy do
czasu wolnego.
Tak więc wyobrażenie, że cywilizacja techniczna staje się kulturą nowego
świata, trzeba uznać za złudzenie. To prawda, że cywilizacja techniczna ma
cechy podatne na uniwersalizację, ale pozostaje czymś różnym od kultury.
Tworzy nowe dychotomie, przez które kultura nie zostaje po prostu zniszczona, lecz raczej odsunięta na bok. Mogłoby to znaczyć, że kultura staje się
nieistotna. Ważne jest jednak, byśmy uzyskali jasne wyobrażenie tych dychotomii, żeby nie przeoczyć szans, które leżą w tym procesie. Wskazaliśmy
już na tę okoliczność, że fakt, iż ciało ludzkie (der menschliche Körper) staje
się w cywilizacji technicznej nieistotne, zawiera zarazem możliwość ponownego odkrycia ludzkiego ciała przeżywanego (des menschlichen Leibes).
Wymienię pięć takich dychotomii czy podziałów:
1. Stosunki seksualne odrywają się od funkcji rozrodczej;
2. Jedzenie odrywa się od odżywiania;
3. Fantazja odrywa się od postrzegania;
4. Myślenie odrywa się od kalkulowania;
5. Ruch (Bewegung) odrywa się od przemieszczania (Verkehr).
Te przykłady pokazują, że cywilizacja techniczna ma janusowe oblicze.
Z jednej strony życie zostaje zorganizowane w sposób ściśle racjonalny ze
względu na cel (zweckrational), z drugiej strony jednak otwierają się przez
to pola dla rozwoju nowych kultur. Tę dwuznaczność można widzieć w analogii do rozwoju społeczeństwa mieszczańskiego. Rozwój społeczeństwa
mieszczańskiego, który położył kres samowoli jednostek i wszystko podporządkował prawu i publicznej legitymizacji, wytworzył jednocześnie mieszczańską sferę prywatną i intymność życia rodzinnego. Odpowiednio do tego,
cywilizacja techniczna coś puszcza samopas, w dwojakim sensie czynienia
tego zbędnym i otwierania pól swobodnej aktywności, fantazji i ruchu.30
Ów ruch może wyzwolić[z funkcji społecznych] stosunki osobowe i świadomość indywidualną, o ile stosunki osobowe nie są już potrzebne, by społeczeństwo funkcjonowało, i o ile pewne typy myślenia mogą być przejmowane
przez maszyny. To janusowe oblicze cywilizacji technicznej musimy mieć
przed oczami, gdy chcemy ją zdefiniować. Jacques Ellul zdefiniował ją mając
przed oczami tę formę, jaką stanowi wiedza, która przejęłaby rolę dominującą.31 Dla niego cywilizacja techniczna ma swój podstawowy wzorzec w myśleniu w kategoriach sprawności. Lewis Mumford zdefiniował cywilizację
techniczną w kategoriach rzeczywistości istotnej(in Terms der wesenlichen
Realität) – w naszej terminologii odpowiada temu rzeczywistość superstruktur technicznie rekonstruowanego świata, tzn. – w jego języku – megama—————————
30 Te możliwości mogą znów przepaść wskutek zawłaszczenia swobodnej aktywności przez racjonalność techniczną, jak to jest w przypadku sportu.
31 J. Ellul, The Technological Society, op. cit.
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szyna.32 Żaden z nich nie zdał sprawy z dwuaspektowego charakteru tego
procesu, nie uczynili tego też ci autorzy, którzy badali rozwój kontrkultur,
kultur alternatywnych, praktyk ezoterycznych i terapeutycznych, medytacji,
rytuałów i tym podobnych, traktując je jako przeciwników cywilizacji technicznej. Wszyscy oni nie widzieli, że chodzi tu tylko o drugą stronę medalu.
Kiedy rozważam właśnie ten dwuaspektowy charakter procesu, definiuję
cywilizację techniczną jako rozdzielanie się działań racjonalnych ze względu
na cel i spełnianie życia(Lebensvollzug).
Te dwa aspekty sprawy trzeba mieć na uwadze, gdy ocenia się rozwój cywilizacji technicznej. Czy ów głęboko sięgający wpływ nauki i technologii na
nasz świat jest dobry czy zły?
Po wiekach entuzjazmu dla techniki i nauki, których postęp sławiono jako
postęp ludzkości, dziś trudno jest nie przedstawiać ciemnego obrazu i nie
widzieć rozwoju jako regresu. Podejmując temat cywilizacji technicznej
i próbując wyłożyć znaczenie nauki i techniki w naszym świecie, chciałem
pokazać, że nie powodują one ani postępu, ani regresu, lecz zmianę. Takie
wydaje się być nasze przeznaczenie, że trzeba nam dalej rozwijać naukę
i technikę, że jednak potem przynależność do ludzkości będzie znaczyła coś
innego niż przedtem.
Przełożył Adam Romaniuk
Redakcja naukowa: Stanisław Czerniak

—————————
32 L. Mumford, Techniques and Civilization, Harcourt Brace Jovanowich, New York-London
1982; tenże, Der Mythos der Maschine, op. cit.
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TECHNICYZACJA POSTRZEGANIA.
STRUKTURY POSTRZEGANIA W CYWILIZACJI
TECHNICZNEJ1
Temat t e c h n i k a i p o s t r z e g a n i e nie jest bynajmniej nowy, przeciwnie, trzeba powiedzieć, że zarówno dla historii techniki jak dla filozofii techniki ma znaczenie wręcz paradygmatyczne i dostarczył określonego rodzaju
przykładów, które wciąż się podaje by wyjaśnić, czym jest technika. Pytanie
o to, czym jest technika, implikowało oczywiście pytanie o znaczenie techniki dla człowieka, tzn. o wymiar antropologiczny, i dla społeczeństwa, a więc
o wymiar socjologiczny i ekonomiczny. Przy tym jednak to, czym jest człowiek i czym jest społeczeństwo, z reguły było już założone i wychodząc z tego
założenia uważano technikę za środek osiągania ludzkich celów bądź realizowania funkcji społecznych. Jeśli w tym rozdziale temat t e c h n i k a i p o s t r z e g a n i e ma być podjęty w zniuansowanej postaci t e c h n i c y z a c j i
p o s t r z e g a n i a , to w przekonaniu, że ludzkie i społeczne znaczenie techniki
ujmuje się niedostatecznie, gdy pozostaje się przy pojęciu środka. Dokładniej mówiąc, moja teza brzmi, że znajdujemy się tymczasem w takiej fazie
ludzkiej historii, w której technika przeniknęła i określa to, czym jest człowiek i czym jest społeczeństwo. Tak jak zaczęliśmy już mówić o technostrukturach społeczeństwa,2 tak samo musimy sobie uzmysłowić, przynajmniej w
odniesieniu do niektórych charakterystycznych przypadków, że postrzeganie
samo zawiera struktury techniczne, czyli zostało stechnicyzowane.
Żyjemy w cywilizacji technicznej – to łatwo się mówi. Ma się na myśli
wszechobecność i niezbędność technicznych środków i infrastruktur. Ale
właśnie z powodu tej wszechobecności i niezbędności technika stała się
w pewnym sensie czymś oczywistym i przez to niezauważalnym. I bardzo
trudno jest powiedzieć, jak dalece wkroczyła już w sferę samokształtowania
się człowieka i w sferę jego samorozumienia, tzn. w kształtowanie wzorów
—————————
1 Tekst ten ukazał się pierwotnie pod tytułem Die Technisierung der Wahrnehmung, w: Gernot
Böhme, Invasive Technisierung.Technikphilosophie und Technikkritik, Kusterdingen 2008, s. 224–
247. Autor przekazał FiN pawa autorskie do wydania polskiego.
2 To wyrażenie wprowadziłem w wykładzie w Grazu w 1983 roku, obecnie patrz rozdział pt.
„Technostruktury społeczeństwa” w mojej książce Invasive Technisierung.Technikphilosphie und
Technikkritik, Kusterdingen 2008, s. 203–208.
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zachowań, form postrzegania, komunikacji (Verkehr) i pracy, i w tworzenie
instytucji społecznych. Brakuje kulturowej historii techniki. To, co należałoby tutaj wiedzieć, najlepiej można by poznać badając wprowadzanie określonych technik, albo konfrontując techniczne sposoby zachowania i formacje społeczne z nietechnicznymi. Takie studia oczywiście istnieją, i pokazują
że tym, co nas tu interesuje, są procesy, które nie tylko zachodzą współcześnie, lecz po części zachodziły w odległych epokach, o których nie sposób
twierdzić, że należą do cywilizacji technicznej. To, co powiedziałem, chciałbym spuentować dwoma cytatami, które zaczerpnąłem z takich studiów
i którym zawdzięczam też swoje koronne przykłady.
Pierwszy cytat jest z Paula Feyerabenda i dotyczy wprowadzenia lunety
jako instrumentu badawczego w czasach Galileusza. W swojej książce Przeciw metodzie Feyerabend pisze, że w swoich badaniach kierował się hipotezą, „że praktyka obserwacji za pomocą lunety i znajomość nowych informacji
zmieniła nie tylko to, co widziało się przez lunetę, lecz także to, co widziało
się gołym okiem”.3 To sformułowanie, które Feyerabend rozważnie określił
jako hipotezę, można odczuć jako skrajne, gdyż stwierdza się tu nie tylko, że
posługiwanie się lunetą implikuje adaptację patrzenia do tego przyrządu,
lecz że samo istnienie lunety zmienia kulturę patrzenia w ogóle.
Mój drugi cytat pochodzi z pracy Barbary Duden, zajmującej się historią
ciała, i dotyczy technik wizualizacji w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej,
czyli metod endoskopii i sonografii, szczególnie obserwacji dziecka w ciele
matki poprzez ultradźwięki. Pani Duden odgranicza przy tym już wyraźnie
swój kwestionariusz od utartych pytań właściwych szacowaniu następstw
technicznych. Te ostatnie to pytania takie jak: „Jakie możliwości otwiera
stosowanie tej techniki w medycynie? Jak ultradźwięki mogą zaszkodzić
tkankom? Jakie skutki powoduje ich stosowanie, jeśli chodzi o położenie
prawne kobiet? Komu służy ta technika i dzięki czemu? Jakie skutki mają jej
koszty w Niemczech i w świecie? Jakie alternatywy istniałyby wobec stosowania tej kosztownej techniki? Jak ta technika wprowadza dotąd nieznane
poziomy jakości do opieki nad ciążą?”4 Swoje pytania odróżnia od powyższych w następujący sposób: „Całkiem inne podejście do oceny tej techniki
i jej historii uzyskamy pytając nie o to, co dana technika czyni, lecz co mówi
dana nowa technika, do powstania jakich form wyobrażeń (Vorstellungsformen), stylów postrzegania i realiów (Befindlichkeiten) przyczynia się
przez swoje istnienie i stosowanie” (ibidem, s. 91). „Formy wyobrażeń, style
postrzegania i realia”, o których mówi Barbara Duden, odnoszą się do
—————————
3 P. Feyerabend, Wider den Methodenzwang. Skizze zu einer anarchistischen Erkenntnistheorie,
Suhrkamp, Frankfurt/M 1976, s. 175 [ w dalszym ciągu będziemy odwoływać się do tej niemieckiej
edycji, ponieważ stanowi ona znacznie poszerzoną i zmodyfikowaną wersję pracy Feyerabenda
Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge stanowiącej źródłową podstawę
tłumaczenia polskiego- przyp red.]
4 B. Duden, Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Mißbrauch des Begriffs Leben, Luchterhand, Hamburg 1991, s. 90.
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doświadczenia ciąży i wyobrażenia dziecka w ciele matki. Zwracam uwagę na
to, że pani Duden – podobnie jak Feyerabend w cytowanym miejscu – mówi
o zmianie form postrzegania także tam, gdzie dana technika w poszczególnym przypadku nie została zastosowana, tzn. o tym, że samo istnienie tych
technik zmienia kulturowe formy postrzegania.
Tym dwóm przykładom przyjrzę się bliżej, ale przedtem chciałbym jeszcze objaśnić, jak tradycyjnie rozumiano postrzeganie i technikę, by na tym
tle móc tym wyraźniej wydobyć nowy sposób traktowania techniki w wymiarze historii kultury, uwidoczniający się w cytatach z Feuerabenda i Duden.
Naszkicuję tu takie rozumienie techniki, które jako prototyp po stronie
antropologii reprezentuje Arnold Gehlen, a po stronie filozofii techniki Ernst
Kapp. Choć wielką część współczesnych badań nad techniką należy lokować
poza tradycjami Gehlena i Kappa, to trzeba przecież powiedzieć, że ich
wyobrażenia do dziś jeszcze wielorako określają nie tylko przeciętne, powszechne rozumienie techniki, lecz po części także same badania nad
techniką.
Kappa5 należy jeszcze całkiem lokować w tradycji sięgającej antyku,
zgodnie z którą technika jest n a ś l a d o w a n i e m p r z y r o d y . Takie rozumienie rzeczy implikuje wielki i uzasadniony szacunek dla t e c h n i k i p r z y r o d y i widzi technika czy inżyniera wobec przyrody w roli ucznia, zaś cel
jego dążeń upatruje w tym, by człowieka od przyrody uniezależnić, tak aby
osiągał jej świadczenia sztucznie, a tym samym w sposób kontrolowany
i wedle rozporządzenia. Takie rozumienie rzeczy znajduje odbicie jeszcze
dziś na przykład w rozumieniu komputera jako m ó z g u e l e k t r o n i c z n e g o i w badaniach w zakresie b i o n i k i , gdzie statyczne zasady wzrostu roślin
mają dać się wykorzystać w budownictwie, albo bada się przystosowaną do
środowiska prądów morskich anatomię delfinów i pingwinów, by wykorzystać je do budowy statków i samolotów. Widać z tych przykładów, że ten
pogląd na technikę nie jest po prostu fałszywy – jest raczej bardzo płodny –
ale jest niewystarczający. Pokazuje to już na przykład dawna technologia
koła. Tu trzeba powiedzieć za Sybillą Krämer,6 że technika nie jest naśladowaniem przyrody, lecz materialnym realizowaniem funkcji społecznych,
a więc funkcji ruchu, komunikacji, transportu itp.
Rozumienie techniki jako naśladowania przyrody od początku czerpało
szczególną pożywkę z dziedziny postrzegania – z powodu analogicznej roli
soczewki w przyrządach optycznych i w oku przy wytwarzaniu obrazów,
i z powodu analogii między okiem i camera obscura. Także dziś jeszcze, jak
sądzę, trudno oprzeć się wrażeniu, że fotografowanie jest naśladowaniem
patrzenia środkami technicznymi, i że r e a l i z m zdjęć polega na analogii
wytwarzania obrazu przez kamerę do wytwarzania obrazu w oku. Przez swo—————————
5 E. Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Cultur aus
neuen Gesichtspunkten, Westermann, Braunschweig 1877.
6 S. Krämer, Technik, Gesellschaft und Natur, Campus, Frankfurt/M. 1982.
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je sformułowanie zagadnienia chcę zasygnalizować, że nie uważam tych
relacji za tak jasne, jakimi się wydają; wydaje mi się raczej konieczne, także
w odniesieniu do aparatu fotograficznego zapytać, odpowiednio do formuł
Feyerabenda i Duden, jak dalece zmienił on kulturowe wzory naszego patrzenia – tak że realizm fotografii mógłby być wtórnym efektem tej zmiany.
Można zresztą w ogóle wątpić, czy fotografia może być rozumiana właściwie
przez analogię do widzianego obrazu, skoro na fotografii można dokonać tej
samej operacji Gestalt-switch, co na rzeczywistości. Ponieważ fotografia jest
rzeczą, można ją też różnie rozpatrywać. Widziany obraz (image) zawdzięcza natomiast swoją postać tylko temu, że widzi się coś pod określonym
względem.
Zgodnie z tezą o naśladowaniu, techniki wizualizacji należałoby ze względu na ich wynik (Leistung) rozumieć jako technicznie zapośredniczone
widzenie, termometr jako przyrząd do odczuwania ciepła, mikrofon jako
organ techniczno-akustyczny. Wytwarzanie danych, które te urządzenia
umożliwiają, nie byłoby więc niczym innym niż obiektywizowaniem, precyzowaniem i poszerzaniem tego, co i tak się dzieje dzięki procesom percepcji
zmysłowej. Nieuzasadnione przesądzenia takiej filozofii techniki, według
której technika jest naśladowaniem przyrody, stykają się tutaj z inną grupą
przesądów, którą zaraz wypadnie omówić, mianowicie z przesądzeniami
fizjologicznej teorii postrzegania.
Zgodnie z tą antropologią techniki, którą paradygmatycznie wyłożył
Gehlen,7 technika jest odciążaniem ludzkich organów, ich poszerzaniem i
zastępowaniem. W dziedzinie technik służących postrzeganiu w szczególności teza o przedłużaniu i poszerzaniu organów znajduje bogaty materiał
przykładowy. Teleskop i mikroskop rozumie się jako instrumenty zwiększające zdolność rozdzielczą oka ludzkiego i dzięki temu poszerzającą obszar
tego, co widzialne, albo lepiej: rozróżnialne. Podobnie więc można by dziś
techniki wizualizacji uważać za techniki służące poszerzaniu ludzkiego postrzegania. Teza o technice jako odciążaniu organów jest w pewien sposób
specjalnością Gehlena,8 ale znajdujemy ją już w Protagorasie Platona, osadzoną w ujęciu człowieka jako istoty ułomnej: człowiek z racji swego niespecyficznego wyposażenia naturalnego, ubóstwa swoich instynktów, i jako
fizjologicznie biorąc przedwcześnie urodzony,9 wystawiony jest na działania
przyrody w takim stopniu, że może przeżyć tylko dzięki rozwojowi techniki.
—————————
7 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft, Rowohlt, Reinbek 1957.
8 Jeśli chodzi o antropologiczne pojęcie odciążania, zob. Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur
und seine Stellung in der Welt, Athenäum, 7 wyd., Bonn 1962.
9 [Autor odnosi się tu do tezy A. Gehlena przejętej od A. Portmanna iż „człowiek przychodzi na
świat o wiele za wcześnie, zanim jeszcze zakończy się rozwój jego systemu nerwowego… w pierwszym roku życia (tzw. »pozamaciczny rok wcześniaczy«) musi przejść szereg etapów rozwojowych,
które u innych ssaków dokonują się jeszcze przed narodzinami lub krótko po narodzinach” (por.
R. Michalski, Homo defectus .Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena,
Toruń 2013, s. 172 – przyp. red.]
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U Gehlena zresztą do technik w tej funkcji należą nie tylko materialne struktury pośredniczące, lecz także instytucje społeczne. Co się tyczy postrzegania, teza o człowieku jako istocie ułomnej oznacza, że jest on wystawiony na
niespecyficzny zalew bodźców. Interesujące byłoby zbadać technologie postrzegania z punktu widzenia ich funkcji odciążającej. Niewątpliwie dają one
jakieś odciążenie przez dystans [postrzegającego wobec obiektu] i specyfikację parametrów. Nowoczesny turysta na przykład odciąża się od nadmiaru
bodźców w obcym otoczeniu przez fotografowanie. Tendencja do odciążania
takiej istoty ułomnej, jaką jest człowiek, prowadzi jednak według Gehlena do
substytucji organów: określone funkcje i czynności, które człowiek musiałby
wykonywać organicznie, zostają oddane urządzeniom technicznym i stają się
zbyteczne. Tutaj nie chodzi tylko o pytania, które już postawiliśmy, mianowicie czy fotografowanie jest widzeniem obiektywnym, a odbieranie dźwięków poprzez mikrofon jest słuchaniem za pośrednictwem aparatury (apparatives Hören), lecz o pytanie, czy przez fotografię odciążeniu bądź wręcz
substytucji ulegają wysiłki człowieka na rzecz zachowywania pamięci, i czy
telekomunikacja przedstawia odciążenie bądź substytucję komunikacji
w fizycznej obecności.
Te pytania, które nasuwa koncepcja Gehlena, są oczywiście interesujące
także w naszym ramach problemowych. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że
jego antropologiczna koncepcja techniki zakłada, iż organiczne funkcje
człowieka są tym, czym są – a to znaczy, że używanie lub samo tylko istnienie techniki nie dotyka ich w ich strukturze. To właśnie ten punkt widzenia
sprawia, że Gehlenowska koncepcja techniki, jakkolwiek płodna, ma ograniczony zasięg. Także jej odpowiada to, na co zwróciliśmy uwagę mówiąc
o Kappie – teoria postrzegania ograniczona do fizjologii postrzegania.
Gdy określam fizjologię postrzegania jako tradycyjną teorię postrzegania,
może to brzmieć równie gorsząco, jak gdy przedstawiam teorie Kappa
i Gehlena jako tradycyjne teorie techniki. Tymczasem nie wolno niedoceniać, z jednej strony, utartego poglądu, zgodnie z którym widzimy to, co nam
pokazują nasze oczy, i słyszymy to, co odbierają nasze uszy, z drugiej zaś
impulsu, który fizjologiczne teorie postrzegania otrzymały dzięki postępom
neurofizjologii. Fizjologiczna teoria postrzegania modeluje proces postrzeżeniowy zgodnie ze schematem bodziec-reakcja, od czasów Müllera i Helmholtza bierze pod uwagę specyficzne energie zmysłowe, a ostatnio też wewnętrzne funkcje filtrowania i sprzężenia zwrotnego. W ten sposób całkowicie udało się odtworzyć neurofizjologicznie fakty wskazane przez psychologię
postaci. Utrzymuje się jednak przesąd, że postrzeganie jest jedynie wynikiem
naturalnego wyposażenia człowieka i dlatego można je poznać za pomocą
nauk przyrodniczych. Utrzymuje się ujmowanie funkcji postrzeżeniowych
według poszczególnych organów i w końcu pojmowanie postrzegania jako
recepcji, w ogóle jako czynności biernej. Wobec tego trzeba zapytać, czy
nauka o pięciu zmysłach nie jest produktem fizjologicznego podejścia do
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postrzegania, i to starym, teraz zaś wzmocnionym i umocnionym przez techniczną reprodukcję dokonań postrzeżeniowych. Następnie trzeba wskazać
na kulturowe, a to znaczy przebiegające w historii kultury formowanie postrzegania, które musi się wymykać wszelkiemu empirycznemu badaniu
w zakresie fizjologii postrzegania – ta ma bowiem do czynienia zawsze tylko
z organizmem ukształtowanym kulturowo – i wreszcie trzeba przezwyciężyć
czysto receptywne rozumienie postrzegania: postrzeganie jest postrzeganiem w określonych sytuacjach, i o tyle nie jest tylko receptywne, lecz jest
aktem komunikacyjnym. Dopiero uwzględniając kultury postrzegania będzie
można właściwie ocenić rolę techniki nie tylko w służbie postrzegania, lecz
także w postrzeganiu.
KULTURY POSTRZEGANIA

Wprowadzając pojęcie kultury postrzegania otwieramy sobie możliwość
zdania sprawy z tej roli techniki, jaką jest strukturalizowanie postrzegania.
Pojęcie kultury postrzegania zakłada, że postrzeganie nie jest aktem czysto
fizjologicznym, a przez to także nie jest inwariantem antropologicznym –
trzeba brać pod uwagę historyczną zmianę sposobów postrzegania, a także
różnice między kulturami. Jeśli jednak postrzeganie jest czymś, co potrzebuje kultury, to także jednostka, by móc postrzegać k o m p e t e n t n i e , potrzebuje kulturacji czy socjalizacji. Istnieje coś takiego jak wykształcanie sposobów postrzegania u dorastającego człowieka, a przy przechodzeniu do innej
kultury konieczna jest akulturacja, to znaczy najpierw będzie się ś l e p y m
na wiele z tego, co należy do obcej kultury, i dopiero stopniowo będzie się
uczyć w i d z i e ć . Znana jest ślepota fizjonomiczna, którą przy pierwszych
kontaktach wykazują Europejczycy wobec Azjatów, i na odwrót. Wprawianie
się w określone sposoby postrzegania będzie jednak zależało nie tylko od
kultury w jej całości, lecz także od określonych sytuacji czy kontekstów praktycznych. Różne zawody wykształcają różne sposoby widzenia, różne konteksty praktyczne wymuszają różne sposoby postrzegania. Charakterystyczne jest tutaj [na przykład] to, że nowoczesne zachowania w dziedzinie ruchu
(Verkehr) prowadzą do takiego sposobu postrzegania, gdzie tym, co jest
dane, są przede wszystkim znaki, nie rzeczy. Przy tym wyraz Verkehr można
rozumieć w szerokim sensie, a więc myśleć nie tylko o ruchu ulicznym, lecz
także o wymianie towarów bądź nawet o międzyludzkiej komunikacji.
Ten krótki przegląd kulturowych determinant o większym lub mniejszym
zasięgu pozwala ujrzeć całą skalę alternatywnych form postrzegania: różnice
historyczne, różnice uwarunkowane sytuacyjnie. Poza tą zmiennością sposobów postrzegania przegląd nasz sugeruje, że dzisiejszy, nowoczesny człowiek indywidualnie rozporządza różnymi sposobami postrzegania i potrafi
się wobec tego niejako przełączać. Przyprawiająca o rozterki i rozdarcia
rozmaitość nowoczesnych form życia i ich wielokulturowość uwalnia jed-
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nostkę od kulturowego uwarunkowania form jej postrzegania i przez to
w ogóle dopiero pozwala dostrzec tę ich zależność od kultury. Gdyby bowiem
nie było tej swobody wobec własnych form postrzegania, można by je uważać za naturę.
Te stosunki szeroko już zbadali Rudolf zur Lippe w swojej książce Świadomość zmysłów i Dieter Hoffmann-Axthelm w swojej książce Praca zmysłów.10 Warto zauważyć, że żaden z nich nie wnika w kwestię technicznego
formowania sposobów postrzegania, odwrotnie: nie biorą w ogóle pod uwagę techniki jako czynnika kulturotwórczego. Mimo to z ich prac można
zaczerpnąć punkty widzenia i kategorie ważne dla naszej problematyki.
Wymienię kilka: artykulacja, postać (Gestalt), klucze postrzeżeniowe, widzenie i niewidzenie, emocjonalność postrzegania.
Hasło artykulacja ma wskazywać na to, że postrzeganie bez kierującego
nim kontekstu praktycznego pozostaje nieokreślone. Dopiero wprawa
w rozpoznawaniu kontekstu praktycznego pozwala wyartykułować to, co
można spostrzec i czyni to czymś określonym. Z tego wynika też ścisły związek między różnicowaniem językowym a możliwościami rozróżniania w postrzeżeniu. Znana jest wielka praktyczna i językowa rozmaitość rozróżnień
między rodzajami śniegu u Eskimosów. Z artykulacją wiąże się postać. Psychologia postaci wbrew elementarystycznemu podejściu do postrzegania
wykazała, że postrzeganie zawsze już organizuje się w formach postaci. Neuropsychologia tymczasem potwierdziła te wyniki stosując inne podejścia.
W naszym kontekście decydujące jest jednak to, że postaci, które każdorazowo organizują postrzeżeniowe pole, tylko w mniejszej części są wrodzone.
Są to raczej wyuczone wzory, zależne od kultury i określone przez stopień
socjalizacji, i jako takie organizują one w sposób zróżnicowany pole postrzeżeniowe. Hoffmann-Axthelm rozwinął swoją naukę o widzeniu postaciowym
w swojej pojęciowości społecznych kluczy postrzegania. Tym terminem wyraził to, że sposoby postrzegania mogą być całkiem specyficzne dla warstwy,
płci, wieku i zawodu. Wyraz klucze podkreśla aktywny moment w spostrzeżeniu – dopiero dzięki nim w określony sposób otwiera się dana sytuacja.
Z psychoanalizy, i tymczasem też dzięki dociekaniom filozofów francuskich,
na przykład Foucaulta, nauczyliśmy się, że spostrzeganie zawsze jest też
zarazem niespostrzeganiem bądź odwracaniem spojrzenia i zaprzeczaniem.
Chodzi przy tym o coś więcej niż o wyparcie lateralne, które jest ściśle związane z artykulacją postrzegania. Spostrzeganie i niespostrzeganie wiąże się
raczej z afektywnym charakterem wszelkiego aktu postrzeżeniowego. Postrzeganiem nie tylko zawsze kierują interesy i zainteresowania (Interessen),
lecz jest ono także określone przez lęki i przez emocjonalnie lub mitologicznie obciążone klucze postrzeżeniowe, które w danym przypadku blokują też
—————————
10 R. zur Lippe, Sinnenbewußtsein. Grundlegung einer anthropologischen Ästhetik, Rohwolt,
Reinbek 1987; Dieter Hoffmann-Axthelm, Sinnesarbeit. Nachdenken über Wahrnehmung, Campus,
Frankfurt/M. 1984.
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postrzeganie. Hoffmann-Axthelm wykazał takie zjawiska szczególnie w sferze postrzegania cielesno-erotycznego.
Po tych niewielu wskazówkach tyczących się założeń historii kultury
spróbuję teraz za pomocą przykładów rozważyć kwestię, w jakiej mierze
technika sama może być czynnikiem działającym w tej historii.
LUNETA, WIDZENIE I TEORIA WIDZENIA

Sięgam po przykłady związane z wypowiedziami moich dwóch świadków
koronnych, Feyerabenda i Duden. Feyerabend w swojej książce Przeciw
metodzie postępuje zgodnie z tendencją, by oddać sprawiedliwość także
przegranym w dziejach nauki. Wiąże się to z jego zasadniczym poglądem, że
nie ma żadnej miarodajnej metodologii dla nauki i że nauka jest raczej swego rodzaju sztuką. Dla nas istotnym przykładem jest wprowadzenie lunety
jako instrumentu naukowego. Jak wiadomo, koledzy Galileusza, którym
chciał on pokazać satelity Jowisza, albo ich nie widzieli, albo w ogóle wzbraniali się przed tym, by dowodzono im ich istnienia za pomocą lunety. Feyerabend chciałby zdjąć z tych uczonych odium ignorancji i upartego konserwatyzmu, wskazując na to, że można podać dobre racje na rzecz obu wspomnianych reakcji.
Jeśli chodzi o stwierdzenie, że nie widzieli zjawisk, które wskazał Galileusz, to każdego z nas można przekonać, że użycie instrumentów, szczególnie
optycznych, zawsze wymaga ćwiczenia. Prawie nikt, kto po raz pierwszy patrzy przez mikroskop, nie widzi niczego określonego. Z teleskopem sprawa
może być nieco prostsza, być może jednak zwodzi nas fakt, że jest on częściej
używany w życiu codziennym. Ale nawet z celownikiem aparatu fotograficznego niejedni mają kłopoty. Problemy z mikroskopem i teleskopem wynikają
z jednej strony z patrzenia jednym okiem, z drugiej zaś z tego, że gdy patrzy
się przez te przyrządy, nie jest zrazu rzeczą jasną, na jaką odległość ma być
nastawione własne oko – jeśli w ogóle można tak powiedzieć w tym kontekście. Ten punkt dopiero czyni zrozumiałym, że w przypadku instrumentów
optycznych chodzi o ostrość widzenia. Wprowadzenie tych instrumentów
prowadzi na dłuższą metę do dominacji ostrości w obrębie różnych jakości
widzenia.
Problemy z mikroskopem są oczywiście dlatego trudniejsze, że dla osoby
niewyćwiczonej nie jest nawet jasne, co ma zobaczyć. Tutaj wyraźnie mamy
do czynienia – w każdym razie z początku – z brakiem postaci, czyli organizujących wzorów postrzegania. Dlatego od dzieci przy pierwszym użyciu
mikroskopu nie wymaga się, by coś odkryły, lecz maluje się im, co mają zobaczyć – jest to wprawdzie postępowanie cyrkularne, ale nieuniknione.
Werner Kutschmann w swojej pracy Przyrodnik i jego ciało11 przedstawił
—————————
11 Werner Kutschmann, Der Naturwissenschaftler und sein Körper, Suhrkamp, Frankfurt/M.
1986.
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dobitnie, jakie historyczne dyscyplinowanie postrzegania było potrzebne, by
instrumenty naukowe uczynić rzeczywiście skutecznymi narzędziami uzyskiwania danych. Tę pracę dyscyplinowania każda jednostka musi następnie
wykonać w swoim życiu.
Drugi punkt, mianowicie to, że część spośród współczesnych Galileusza
odmawiała patrzenia przez teleskop, czy też dopuszczenia go jako środka dowodowego służącego określaniu faktów naukowych, wywołało dużo historycznego śmiechu. Ale ten śmiech dowodzi tylko, że między Galileuszem a nami,
dzięki sukcesom we wprowadzaniu instrumentów naukowych zaszły fundamentalne zmiany w dziedzinie postrzegania. Ten punkt najlepiej wyjaśnić
wskazując, że dla współczesnych Galileusza istniały wątpliwości, czy teleskop
nie jest instrumentem zwodniczym. Od starożytności po wiek XVIII instrumenty pojmowano wszak jako mechanikę, tzn. dzieło chytrości, instalacje
polegające na trikach. Czemu teleskop nie miałby być instrumentem służącym
wytwarzaniu złudzeń optycznych? W przypadku Galileusza ten problem był
szczególnie trudny, bo jego zastosowanie teleskopu odnosiło się do ciał niebieskich, gdzie nie była możliwa kontrola tego, co widać, przez dostęp do obiektu.
Tymczasem te relacje uległy niejako odwróceniu: jesteśmy przyzwyczajeni, by
informacje o tym, czym są ciała niebieskie i jak wyglądają, uzyskiwać za pomocą instrumentów, i co najwyżej pytamy, czy inne drogi, zmysłowo-fizyczne
są właściwe do tego, by stwierdzać fakty. Pozwalam sobie dołączyć przykład
z całkiem innej dziedziny doświadczenia zmysłowego: o ile termometr pierwotnie był przyrządem do kwantyfikowania tego, co cieplejsze i zimniejsze –
tak powstało pojęcie termometru – to dziś pytamy, czy nasze subiektywne
uczucie ciepła jest właściwe, by stwierdzać temperatury.
Wróćmy do przykładu teleskopu. Dla współczesnych Galileusza było ponadto rzeczą niejasną, czy obraz, który widzieli w teleskopie, powstał faktycznie w nim. A więc na przykład, czy zjawiska satelitów Jowisza nie należy
przypisać jakimś efektom odbicia w przyrządzie. Ściśle biorąc, Galileuszowi
brakowało środków, aby rozwiać takie wątpliwości, tzn. nie dysponował optyczną teorią teleskopu. Tę dostarczył nieco później Kepler. Można by sądzić,
że jest to punkt względnie marginalny, bo oczywiście przyrząd będzie się
nadawał do stwierdzania danych naukowych tylko wtedy, gdy ma się teorię
tego przyrządu. Chodzi tu jednak, przeciwnie, o punkt ważny, jako że teoria
Keplera, obmyślona po to, by zrozumieć przyrząd, przyczyniła się do zrozumienia samego widzenia, albo nawet stała się teorią widzenia, unieważniając
dawniejsze. Jedną z tych dawniejszych teorii wysunął Platon, według którego widzenie było procesem dwustronnym – polegało na tym, że obrazy powstają dzięki zetknięciu się światła oka ze światłem pochodzącym od przedmiotów. Inna była teoria Arystotelesa – zgodnie z nią widzenie ma miejsce
nie za pomocą światła, lecz w świetle. Teoria optyczna Keplera zmieniła więc
ludzkie samorozumienie widzenia. Widzenie staje się relacją odtwarzania
(Abbildungsbeziehung) za pomocą promieni świetlnych.
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Feyerabend waha się, czy ma swoją hipotezę, „że praktyka obserwacji
przez lunetę (…) zmieniała nie tylko to, co się widziało przez lunetę, l e c z
t a k ż e t o , c o s i ę w i d z i a ł o g o ł y m o k i e m (s. 175 ) wyostrzyć do takiej
postaci, „że same dane były inne” (ibidem). Można pytać, skąd bierze się to
wahanie i na czym polegałoby to wyostrzenie. Czy zmiana tego, co widzi się
gołym okiem, nie oznacza, że widziało się właśnie coś innego przedtem
i potem? W istocie Feyerabend ma wątpliwości co do tego, czy w okresie
między Anaksymandrem i Lukrecjuszem widziało się w księżycu niewzruszone oblicze, tzn. określone struktury powierzchniowe. Dzięki innym
świadkom, od Arystotelesa do Plutarcha, sądzi zaś, że może zidentyfikować
określoną stałą fizjonomię księżyca. To prowadzi go następnie do alternatywy, że zmiana widzenia nie dotyczyła tego, co się widziało, lecz tego, czy
uważało się to za ważne i istotne dla teorii astronomicznej (ibidem, s. 175,
177). To osobliwe wahanie u Feyerabenda wynika moim zdaniem z tego, że w
ogóle zakłada on tę alternatywę między dobrze określonym zjawiskiem i jego
istotnością (Relevanz). To, co dane, znajduje wszak artykulację dopiero
dzięki temu, że zostaje zinterpretowane (angesehen wird) na określonej
podstawie (auf Bestimmtes hin), to znaczy zostaje zinterpretowane jako
istotne w określonym kontekście. Kontekst decydujący o tym, co jest istotne
może się przy tym historycznie zmieniać, tak że zmienia się artykulacja
i przez to także określoność zjawiska. Rzeczywiście, jest różnica, czy w księżycu szuka się fizjonomii twarzy, czy chce się rozpoznać kontury gór.
Jakie więc zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie ciał niebieskich, a przez to
też w pewnym sensie widzenie jako całość, przyniosło istnienie lunety?
Podsumowując, należy stwierdzić, co następuje:
1. Wskutek istnienia instrumentów optycznych dominującym parametrem postrzegania optycznego stała się ostrość (Scharfsehen).
2. Wskutek istnienia instrumentów optycznych wyobrażenie tego, co daje
uprzywilejowany dostęp do faktów, uległo odwróceniu. Pierwotnie instrumenty oceniano przykładając do nich miarę spostrzeżeń zmysłowych, dziś
odwrotnie, spostrzeżenia zmysłowe ocenia się na podstawie wyników obserwacji przez instrumenty.
3. Znajomość ciał niebieskich, i w ogóle rzeczywistości, uzyskana dzięki
instrumentom optycznym, zaopatruje dziś także n i e u z b r o j o n e oko
w organizujące wzory postrzegania i w punkty widzenia określające to, co
istotne.
ENDOSKOPIA, DZIECKO W ŁONIE MATKI
I SAMOROZUMIENIE CIELESNE

Mój drugi przykład dotyczy technik wizualizacji, dzięki którym przedmiotem obserwacji stało się ciało ludzkie. Duden w swojej książce pt. Ciało
kobiety jako m i e j s c e p u b l i c z n e opisała z grubsza tę historię, od począt-
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ków nowożytnej anatomii u Leonarda i Vesala do nowoczesnych technik
endoskopii. Chodzi przy tym nie tylko o rozwój instrumentów optycznych,
dzięki którym można obserwować wnętrze ludzkiego ciała, lecz już o metody
anatomii, techniki cięć chirurgicznych oraz techniki tworzenia preparatow
i ilustracji w medycynie.
Pod hasłem w i z u a l i z a c j i bada się tu nie tylko, jak w pierwszym przykładzie, określoną przez technikę zmianę wzorów postrzegania w jednym
zmysłowym wymiarze, lecz przejście od jednego wymiaru do drugiego. Chodzi o zmiany w cielesnym samorozumieniu spowodowane tym, że zniesiony
zostaje prymat odczuwania i cielesnego czucia w poznaniu własnego ciała,
na rzecz prymatu widzenia. Główny nacisk kładzie się w badaniach na pewne
techniczne wynalazki XX wieku, które gruntownie zmieniły, jak sądzi
Duden, rozumienie ciąży i stosunek kobiety do jej stającego się dziecka.
Duden bada przede wszystkim trzy techniki: sonografię, a więc ukazywanie wnętrza ciała poprzez ultradźwięki, bezpośrednią fotografię i optyczne
rozpoznanie przez sondy, co nazywa foetus-copie in situ, i wreszcie ukazywanie zapłodnienia jaja i wczesnych stadiów rozwoju komórek za pomocą
ultramikroskopu. Wszystkie trzy techniki traktuje jako techniki, za pomocą
których to, co samo w sobie jest niewidoczne, staje się widoczne. Przy tym
kopię płodu jeszcze najłatwiej jest traktować jako technikę czysto optyczną –
„skrajny przypadek teleskopu”, jak mówi Duden (op. cit., s. 25). Także tu
jednak chodzi o wizualizację, tzn. o uwidocznienie tego, co niewidoczne –
nie można wejrzeć we własne ciało. A gdy dzieje się to za pomocą aparatury,
ginie to, że jest ono własne, tzn. widzi się siebie jak coś obcego. To, co się
widzi, jako takie nie jest już dane we własnym cielesnym czuciu – za Schmitzem można by mówić o przemianie faktu subiektywnego w obiektywny.12
Dochodzi do tego okoliczność, że obraz, który widzi się dzięki tej technice,
jest pewnym konstruktem, gdyż jest zmontowany z wielkiej liczby pojedynczych zdjęć. Dotyczy to w każdym razie tych obrazów, które pokazuje się
laikom. Cytuję panią Duden: „Tym, co się ukazało ( in den Fokus kam), były
tylko małe wycinki z wnętrza macicy. Dopiero montaż takich często mocno
wyretuszowanych zdjęć (…) dawał złudzenie, że to, co dotąd było niewidoczne, stało się widoczne” (ibidem).
W przypadku zdjęć uzyskanych za pomocą ultramikroskopu i sonografii
chodzi o konstrukty w dużo bardziej fundamentalnym sensie. To, co się uwidacznia w sferze komórkowej, rozgrywa się w rzędach wielkości, które leżą
poniżej długości fal światła, tzn. chodzi o kontury, które leżą poniżej zdolności rozdzielczej widzialnego światła. Pani Duden słusznie mówi tu o fotogonii: „Nie jest to odrysowywanie za pomocą światła, lecz tworzenie za pomocą światła, bo obiekt nie zostaje odbity prze światło (sfotografowany),
—————————
12 Jeśli chodzi o to rozróżnienie, patrz np. Hermann Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand,
Grundzüge der Philosophie, Bouvier, Bonn 1990, s. 6nn i passim.
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lecz stworzony ze światła. Jest to zrobiony ze światła pozór, Photogome”
(ibidem, s. 27). Chodzi tu więc o wizualizację w najmocniejszym sensie,
o uwidocznienie tego, co samo w sobie niewidoczne (Sichtbarmachung von
an sich Unsichtbarem).
To samo dotyczy sonografii. Tutaj obraz nie zostaje już wytworzony za
pomocą fal elektromagnetycznych, to znaczy fal, które są z fizykalnego
punktu widzenia tego samego rodzaju co fale świetlne, lecz za pomocą fal
dźwiękowych. Ich echo w głębi ciała analizuje komputer, a wynik zostaje
uwidoczniony na monitorach, których ekranową grafikę można też następnie wydrukować jako f o t o g r a f i ę .
Te fotografie, wytworzone sonograficznie, są istotnym czynnikiem zmiany, która dokonała się ostatnio w samorozumieniu kobiet ciężarnych. To, co
kiedyś było płodem, który rozwijał się w kobiecie i z kobiety, czy też dziecko
w łonie matki, które się r u s z a ł o , staje się teraz kimś obdarzonym imieniem, wyposażonym w roszczenia, a później też i prawa. Oto znamienne
doświadczenie, jakie poczyniła pani Duden z ciężarną kobietą o imieniu
Joanne:
Czarno-białe zdjęcie wielkości kartki pocztowej przechodziło z rąk do rąk
w gronie pięciu kobiet. Można było na nim niewyraźnie rozpoznać rodzaj
stożka, w środku którego odznaczały się dwa nierówne ząbkowane cienie. Na
krawędzi satynowanego papieru była podana skala. „To jest Brendan – powiedziała Joanne – rośnie normalnie”, porównując końce cieni z jednostkami
miary na skraju. Z okrągłym brzuchem siedziała obok mnie i wyjaśniała gościom w kawiarni, co tam jeszcze można było zobaczyć. To ciemne tutaj, to
głowa, to brzuch, a to mają być stopy, które trzyma wysoko, na brzuchu.
„Patrzcie, patrzcie, […] tu może widać penisa” (ibidem, s. 38n).

Zainteresowanie badaniami nad wizualizacją ciąży i płodu jest dziś oczywiście spowodowane także debatami w sprawie aborcji, diagnozy i selekcji
prenatalnej, wreszcie naukowymi eksperymentami z zygotami lub płodami.
Pani Duden chce pokazać, że zmiana w postrzeganiu płodzenia, ciąży i porodu wiąże się ze zmianami w postrzeganiu w ogólniejszym sensie, mianowicie
w sensie światów wyobrażeń i świadomości publicznej. Embriony, płody,
zygoty nie są dane naturalnie, lecz są konstytuowane przez określone naukowo-techniczne sposoby dostępu do płodzenia, ciąży i porodu. Duden
wskazuje, że argumentacja, nawet jeśli (albo właśnie gdy) zmierza do obrony
życia nienarodzonego, jest określona przez proces wizualizacji, który prowadzi od zarodka przez embrion płód do abstrakcyjnego pojęcia ludzkiego życia. Dla kobiety ciężarnej znaczy to, że odwrotnie, musi ona rozumieć siebie
jako otoczenie (Umwelt) stającego się życia, które już przed urodzeniem ma
wobec niej roszczenia i prawa i za którego pomyślność (Wohlergehen) jest
odpowiedzialna. Eva Schindele przed Barbarą Duden sformułowała to
ostrzej w swojej książce Przezroczyste macice:
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Ciało kobiety, które dotąd chroniło tożsamość nienarodzonego przed spojrzeniem z zewnątrz (Zugriff von außen) zostaje zreinterpretowane jako miejsce
niebezpieczne, a jednocześnie żywy embrion staje się wielorakim obiektem
pożądania naukowego.13

Podsumuję. Techniki wizualizacji w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej
zmieniają doświadczenie ciąży i przez to samopostrzeganie stającej się matki
i postrzeganie jej dziecka. Chodzi w pierwszym rzędzie o przejście do innego
rodzaju postrzegania, mianowicie od czucia własnego ciała do widzenia.
Z tym związane jest pewne zdystansowanie i obiektywizacja, a to znaczy zarazem wyobcowanie. Nawet jeśli w szczególnym przypadku nie stosuje się
tych technik, zmieniają one to, czym jest w publicznej świadomości życie
przed urodzeniem i ciąża. Dyskusja na temat problemów politycznych
i prawnych w tej dziedzinie nie odnosi się już do tego, co czuje się we
własnym ciele, lecz do przedmiotów (zapłodnione jajo, blastocyt, płód)
współkonstytuowanych przez te techniki.
PERSPEKTYWY BADAWCZE

Spróbuję teraz ująć proces technicyzacji postrzegania z ogólniejszych
punktów widzenia. Chcę przy tym hasłowo podać dalsze przykłady, by wyjaśnić, że chodzi tu o dziedzinę słabo dotąd zbadaną.
W omówionych przykładach uderzająca jest przewaga sfery wizualnej.
Oczywiście odpowiada to dominacji percepcji wzrokowej w naszym kręgu
kulturowym, tak daleko idącej, że często stawia się znak równości między
widzeniem i postrzeganiem. Nasuwa się pytanie, czy w innych sferach zmysłowości można stwierdzić podobne procesy. Już zresztą przykład w i z u a l i z a c j i w d z i e d z i n i e m e d y c y n y r e p r o d u k c y j n e j dotyczył odczuwania (Fühlen) bądź czucia własnego ciała (eigenleibliche Spüren). Podaliśmy
też przykład termometru i jego roli w postrzeganiu ciepła. Ale radykalne
zmiany zachodzą też w sferze słyszenia. Technologie, o które tu chodzi, to
nie instrumenty służące słyszeniu, tak jak w sferze widzenia teleskop i mikroskop są instrumentami służącymi widzeniu. Zmiana w sferze słyszenia
wynika raczej z technologii reprodukcji. Krytycy kultury tacy jak Adorno
odnosili się nieprzychylnie do tych nowych urządzeń, uważali je za niedobre
substytuty słuchania w teraźniejszości, ale już Walter Benjamin w swojej
słynnej pracy Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit (1937)
przewidział, że nowe techniki reprodukcji zrodzą nowe gatunki sztuki i sposoby postrzegania. W istocie nowoczesne technologie nie zniwelowały wymagań wobec słuchania, jak sądził Adorno, lecz przeciwnie, znacznie je podniosły. Poza tym doprowadziły do tego, że muzyka i doświadczenia słuchowe
—————————
13 Eva Schindele, Gläserne Gebär-Mütter. Vorgeburtliche Diagnostik – Fluch und Segen, Fischer,
Frankfurt/M. 1990, s. 22.
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stały się wszechobecne, albo też – na przykład w ramach światowego projektu Soundscapes – zwróciły uwagę na wszechobecność elementu akustycznego. W dziedzinie samej muzyki doprowadziły do odkrycia odgłosu (des
Sounds), przestrzenności muzyki, integracji codziennych szmerów włącznie
z hałasem, i wreszcie do rehabilitacji głosu. Techniczno-kulturowa zmiana
obyczajów związanych ze słuchaniem jest jeszcze słabo zbadana. Jako przykłady wymieńmy badania dotyczące powstania konsumpcjonizmu w latach
50. i rozwoju muzyki jako paradygmatycznego dobra konsumpcyjnego,14
oraz esej Shuhei Hosokawy Efekt walkmana.15 Hosokawa bada słuchanie
walkmana jako element nowoczesnych miejskich form życia.
W ten sposób można by rozpatrzyć poszczególne zmysły. Przy tym jednak
narażalibyśmy się na ryzyko postępowania za fizjologicznie zorientowaną
i technologicznie podbudowaną nauką o pięciu zmysłach. Restrykcjom takiej
teorii percepcji należy przeciwstawić to, że postrzeganie odbywa się między
biegunami postrzegania atmosferycznego bądź synestezyjnego z jednej strony i postrzegania znaków z drugiej strony. Nie jest jeszcze całkiem jasne, co
się dzieje z cielesno-zmysłową egzystencją człowieka za sprawą technicznego
wytwarzania atmosfer z jednej strony i technicznego opanowywania świata
obrazów. Możliwe alternatywy określa się hasłami nowa zmysłowość,
i cyberprzestrzeń. Jasne jest w każdym razie, że to, czym jest zmysłowa
egzystencja człowieka, należy definiować uwzględniając warunki brzegowe
stwarzane przez nowoczesne technologie medialne.
Na koniec spróbuję wymienić główne tendencje w dziedzinie technicyzacji postrzegania:
1. Jeśli chodzi o naukę nowożytną, należy stwierdzić, że próbuje ona
uniezależnić się od postrzegania zmysłowego w ogóle. Ostatecznie jako dana
naukowa nie liczy się to, co jest dane w postrzeżeniu zmysłowym, lecz to, co
się ukazuje w przyrządzie. W przyrodoznawstwie ten trend już prawie całkiem zwyciężył, w medycynie jeszcze nie całkiem. Ważne jest to, że przejście
do uzyskiwania danych za pomocą aparatury oddziałuje zwrotnie na codzienną praktykę i doświadczanie siebie samego przez człowieka. Należy tu
wspomnieć o użyciu termometru i przyrządach służących wywoływaniu biologicznych sprzężeń zwrotnych.
2. Technicyzacja postrzegania prowadzi do dewaluacji bezpośredniej,
nieuzbrojonej zmysłowości. O ile pierwotnie jakość instrumentów oceniało
się miarą ludzkiej zmysłowości, to dziś odwrotnie, dostęp do rzeczywistości
za pośrednictwem aparatury wyznacza miarę dla oceny zmysłowości.
—————————
14 Arne Anderson (red.), Katalog, Perlon, Petticoat und Pestizide, Fr. Reinhard, Basel-Berlin
1994.
15 Shuhei Hosokawa, Der Walkmaneffekt, w: K.-H. Barck, P. Gente, H. Paris, S. Richter (red.),
Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Reclam, Leipzig 1980,
s. 229–251.
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3. Z technicyzacją postrzegania związane są nie tylko procesy obiektywizacji, lecz także uzewnętrzniania się i wyobcowywania(Veräußerung und
Entfremdung). Technicyzacja oznacza wprawdzie przyrost intersubiektywności, pewności i precyzji postrzegania, z drugiej jednak strony stwarza dystans wobec tego, co postrzegane i prowadzi do ubytku w zakresie emocjonalnego uczestnictwa.
4. Technicyzacja postrzegania prowadzi do ustanowienia nowych wzorów
postrzeżeniowych. P o s t r z e ż e n i o w e k l u c z e , za pomocą których organizujemy postrzeżeniowe pole, ulegają zmianie za sprawą instrumentów postrzegania i technologii odtwarzania, bądź w ogóle dopiero zostają wytworzone.
5. Technicyzacja postrzegania prowadzi do usamodzielniania się świata
postrzeżeń. Ponieważ postrzeganie odbywa się zasadniczo poprzez media,
tzn. to, co się postrzega, postrzegane jest w medium, to za sprawą mediów
technicznych staje się możliwe, że postrzeganie odbywa się jakby już tylko w
przestrzeni fikcyjnej.
Wymieniając pewne tendencje w dziedzinie technicyzacji postrzegania,
implicite wplotłem już kilka momentów o charakterze science fiction – może
nawet za mało. Trudno bowiem właściwie ocenić wręcz eksplozywny rozwój
technologii postrzegania i odtwarzania w naszej epoce w odniesieniu do
zmiany ludzkich form życia, nie ekstrapolując tych tendencji nieco dalej
w przyszłość za pomocą literatury science fiction. Rozwój techniki dotąd
badało się głównie w odniesieniu do technologii pracy i produkcji, technologii komunikacji (Verkehrstechnologien) i technologii wojny. Tymczasem
właśnie poprzez technologie postrzegania i odtwarzania rozwój techniki
określi, co w przyszłości będzie oznaczało bycie człowiekiem.
W naszej prezentacji dotknęliśmy już konsekwencji dla etyki. Techniki
wizualizacji w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej określają nie tylko to, co
postrzegamy, lecz także to, jakie mamy w ogóle wyobrażenia o płodzeniu,
ciąży, porodzie i życiu ludzkim, a stąd, co w tej sferze wydaje nam się nakazane i co dozwolone. Konsekwencje dla ludzkiej praktyki są dziś oszałamiające w dziedzinie chirurgii. Rozmaite endoskopie doprowadziły w pewien
sposób do urzeczywistnienia fantazmatu c z ł o w i e k a p r z e z r o c z y s t e g o .
Chirurgia nie musi już oznaczać otwierania ciała i inwazji, operujący porusza
się we wnętrzu ciała za pośrednictwem monitora. Wreszcie technicyzacja
postrzegania zmienia formy życia, to znaczy to, jak prowadzimy nasze życie
codzienne. Postrzeganie zmysłowe jest zgodnie ze swym najogólniejszym
pojęciem pewną formą obecności, jest fizyczną obecnością. Technicyzacja
postrzegania robi pewne cięcie w tej fizycznej obecności, urefleksyjnia ją,
oddala i podwaja. Ten proces rozpoczął się już wraz z fotografowaniem w
życiu codziennym, z tak zwaną migawką, która zmieniła formy przeżywania.
Można ją było uważać za pomoc w późniejszym wspominaniu, ale przedstawiała już coś, czego z powodu fotografowania już się nie przeżywa. Kontynu-
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ację tego procesu zapewnia polaroid czy wykorzystywana do fotografowania
komórka telefoniczna, tak iż w danej sytuacji od razu można mieć jej obraz.
Obrazowi zostaje już przy tym odebrana treść przeżyciowa. To samo dotyczy
użycia wideokamery. Przeżywanie nie ma tu już miejsca w określonej sytuacji, lecz wieczorem przed telewizorem. To, co się działo i co zostało przeżyte, definiuje się (definiert sich) przez obraz. Dlatego też jest ważne, by
samemu pojawiać się na obrazie i przy pewnych wydarzeniach troszczyć się,
żeby zostały na nim utrwalone. Prowadzi to ostatnio do tego, że święta i okazje biograficzne inscenizuje się „pod” wideo.
Mówiąc o oddziaływaniu na etykę, na ludzką praktykę i na formy życia
przekroczyliśmy już węższy krąg technicyzacji postrzegania. Jednakże postrzeganie pozostaje przecież osadzone w kontekście praktyki kulturowej i w
ludzkim życiu. Wobec tego takie przekroczenia są konieczne, jeśli chce się
uzyskać świadomość tego, co dzieje się z nami jako ludźmi wskutek technicyzacji postrzegania.
Przełożył Adam Romaniuk
Redakcja naukowa: Stanisław Czerniak
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BÜHLER I “PROROK Z PRAWEJ STRONY: FILOZOFIA”*
STRESZCZENIE

Celem tego artykułu jest omówienie związków wybitnego niemieckiego uczonego
Karla Bühlera1 z filozofią, zarówno pod względem tematyki filozoficznej, która odegrała ważną rolę w jego badaniach psychologicznych, jak i wpływu tych ostatnich na
myśl filozoficzną XX wieku. Rozważania skupione będą wokół głównego dzieła
Bühlera pt. Teoria języka,2 stanowiącego obowiązkowy punkt odniesienia w dyskusji
nad ukonstytuowaniem się rygorystycznej metodologii w dziedzinie nauk społecznych.

1. WYKSZTAŁCENIE I CELE FILOZOFICZNE

Jak podkreśla Friedrich Kainz w swoim przenikliwym wprowadzeniu do
drugiego wydania Sprachtheorie z 1965 roku, opus magnum Bühlera wykracza poza granice czysto psycholingwistycznego projektu badawczego.3
Nie ulega wątpliwości, że nakreślona jest w nim tego rodzaju perspektywa,
—————————
* Zmodyfikowana wersja IV rozdziału książk: Serena Cattaruzza, L`indicatione della realtà.
Teoria dei segni e della conoscenza in Karl Buehler, Milano – Udine 2008. Autorka przekazała
prawa autorskie do wydania polskiego FiN.
1 Karl Bűhler, urodzony w 1879 w Meckesheim (Badenia), był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli psychologii myślenia szkoły würzburskiej. Doktoryzował się z medycyny (1903) i filozofii
(1904), wydał pionierskie prace z dziedziny psychologii postaci, psychologii rozwoju, filozofii i teorii
języka. Był dyrektorem Wiedeńskiego Instytutu Psychologii (1922–1938), gdzie prowadził intensywną działalność naukową, dramatycznie przerwaną przez Anchluss. Wyemigrował do Norwegii
(1938–40), a stamtąd do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w Pasadenie (Los Angeles) w 1963
roku. Por. G. Lebzeltern (opr. i opatrzył biografią), K.Bühler. Die Uhren der Lebewesen und Fragmente aus dem Nachlass, w: „Österreichische Akademie der Wiss.-Philosophie”, t. 3, Böhlau, Wien
1969; A. Eschbach (opr.), Bühler-Studien, t. 1–2, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984; A. Eschbach
(opr.), Karl Bühler’s Theory of Language, Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1988.
2 K. Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellung der Sprache, Fischer, Jena 1934; wyd. pol.: Teoria
języka. O językowej funkcji przedstawiania, przeł. J. Koźbiał, Universitas, Kraków 2004; wyd. wł.:
Teoria del linguaggio, przeł. S. Cattaruzza Derossi, Armando, Roma 1983.
3 F. Kainz, Presentazione alla seconda edizione originale, w: K. Bühler, Teoria del linguaggio,
op. cit., s. 29: „Sam Bühler w licznych rozmowach, które odbył ze mną w trakcie pracy nad swoim
opus magnum, wyraził wprost przekonanie, że nie jest to praca z dziedziny psycholingwistyki.”
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podparta badaniami w zakresie ontogenetycznych uwarunkowań języka oraz
tyleż licznymi, co owocnymi nawiązaniami do wyników badań etnologicznych oraz dotyczących zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń centralnego ośrodka nerwowego. Niemniej jednak w rozmowach z Kainzem w okresie
wiedeńskim Bühler wielokrotnie odrzucał etykietę psycholingwistyki jako
tytułu i wyłącznego przypieczętowania swojego dorobku: „obrał sobie zupełnie inny, szerzej zakrojony cel” – wspomina Kainz. Bühler miał raczej świadomość, że kładzie aksjomatyczne podwaliny pod teorię języka opartą na
dyscyplinach zajmujących się analizą języków naturalnych – począwszy od
powszechnie uznanych dyscyplin z rzędu gramatyki i filologii, a skończywszy
na młodszych dyscyplinach, takich jak językoznawstwo ogólne i fonologia;
czynił to jednak w przekonaniu, że realizując ten projekt, wnosi nowatorski
wkład o charakterze filozoficzno-epistemologicznym do metodologii nauk
społecznych.
W istocie, w przedmowie do Teorii języka, w której zarysowuje całościowy obraz swojej żmudnej pracy, Bühler – posługując się figurą zapożyczoną
od Goethego – przyrównuje teorię języka do człowieka stojącego pomiędzy
dwoma prorokami: prorokiem z lewej jest psychologia, której trzyaspektowy
system naukowy już począwszy od pracy pt. Kryzys psychologii4 pozostaje
w ścisłym związku z elementami konstytutywnymi zjawiska językowego, zaś
prorokiem z prawej jest filozofia.5
Ta ostatnia zostaje wprost przywołana w incypicie do drugiego rozdziału
wspomnianej pracy, poświęconego teorii trzech aspektów: „a my potrzebujemy namysłu filozoficznego nad naszą aksjomatyką, jej charakterem i znaczeniem”. Do tego stwierdzenia dochodzi potem niemal rytualne wezwanie
do przeprowadzenia swoistej kantowskiej „dedukcji” w celu zunifikowania
trzech wyjściowych aspektów:6 w zakończeniu tego samego rozdziału autor,
zdradzając nieprzepartą skłonność do rygorystycznego kantowskiego wymogu przeprowadzenia stosownego „dowodu logicznego”, proponuje zbudowanie tego rodzaju „dedukcji” na kształt sylogizmu.
Z przesłanki większej: że wszystkie trzy aspekty („przeżycia”, „sensowne
postępowanie” i „obiektywne formy”) są konieczne do ukonstytuowania teorii języka, i mniejszej: że język to jeden z przedmiotów psychologii, płynie
wniosek, że to, co wchodzi w zakres psychologii, wymaga wszystkich trzech
aspektów. W tym miejscu jednak rysuje się niebezpieczeństwo quaternio
terminorum, ponieważ termin średni pojawia się w różnych sformułowa—————————
4 K. Bühler, Die Krise der Psychologie, Fischer, Jena 1927; wyd. wł. La crisi della psicologia,
przeł. L. Pusci, Armando, Roma, 1978.
5 W polskim przekładzie nie ma odnosiesienia do alegorii Goethego. Mowa jest nie o prorokach,
lecz o tym, że teoria języka „oscyluje między Scyllą i Charybdą spekulacji” (op. cit., s. XVIII) [przyp.
tłum.].
6 „Problem filozoficzny stanowić będzie zatem pytanie, czy i do jakiej jeszcze nieznanej jednostki
należą lub prowadzą te trzy wyjściowe aspekty jako momenty konstytutywne.” La teoria del linguaggio, op. cit., s. 47.
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niach, to jest w wyrażeniach „teoria języka” i „fenomen języka”. Niebezpieczeństwo to można jednak zażegnać, jeśli jeden z działów teorii języka,
a konkretnie psycholingwistyka, koniecznie posiada trzy aspekty. W konsekwencji można wnioskować, że: „[...] niezaprzeczalnym wymogiem epistemologicznym jest to, by partykularne ograniczenia nie dzieliły w sposób
nieobiektywny tego, co obiektywnie przynależy do systemu.”7
Potwierdza się zatem, że Bühler nie zapuszczał się na teren filozofii jako
„niedzielny myśliwy”, by posłużyć się autoironicznym komentarzem Ernsta
Macha na temat jego własnych wycieczek na obszar filozofii, daleki od jego
kompetencji.
Jak zauważa Rudolf Kamp, wystarczy przejrzeć najważniejsze dzieła Bühlera, by uświadomić sobie, jak liczne są w nim odniesienia historycznofilozoficzne.8 Dowiadujemy się zatem, że w pracy poświęconej umysłowemu
rozwojowi dziecka – która, nawiasem mówiąc, w 1922 roku przyniosła mu
katedrę filozofii w Uniwersytecie Wiedeńskim, słynącą ze szczególnego
otwarcia na psychologię i pedagogikę doświadczalną – autor wzmiankuje
i rozmaicie wykorzystuje blisko trzydziestu filozofów; w Teorii języka ich
liczba rośnie do około pięćdziesięciu, zaś w Kryzysie psychologii jedna trzecia nazwisk z indeksu autorów to filozofowie.
Zresztą po uzyskaniu magisterium z medycyny u wybitnego fizjologa
i metodologa Johannesa von Kriesa, w 1905 roku Bühler napisał pod kierunkiem Clemensa Bäumkera pracę z dziedziny filozofii, na temat psychologiczno-estetycznych teorii przedstawiciela szkoły szkockiej Henry’ego
Home’a, znanego także jako Lord Kames, zawierającą liczne odwołania do
filozofii nowożytnej, od Kartezjusza po Kanta.
Trzeba także podkreślić, że utożsamiając „proroka z prawej strony” z filozofią, Bühler wyznacza jej zadanie zapobieżenia „epistemologizmowi”,
w który teoria języka może popaść za każdym razem, gdy interpretowana
jest w świetle z góry ustalonej koncepcji gnozeologicznej. Ogólnie rzecz biorąc, jego zdaniem, jeśli w interpretacji wkładu zespołu dziedzin lub konkretnej dyscypliny jako kryterium stosuje się światopogląd typu Kartezjusza,
Kanta czy Hermanna Lotzego, nieuchronnie chybi się prawdziwego celu
epistemologicznego (i żaden badacz nie jest wolny od tego zagrożenia, nawet
cenieni przez niego wysoko Carl Stumpf i Ernst Cassirer).
Z drugiej strony, należy się także wystrzegać skażenia „psychologizmem”,
które również zagraża koncepcjom wybitnych badaczy, na przykład Wilhelma Wundta i Mikołaja Trubeckiego.9 Widzimy tu zatem pierwszy element
charakterystyczny dla użytku, jaki Bühler czyni z filozofii – wykorzystuje ją
—————————
Ibidem , s. 74.
Por. R. Kamp, Axiomatische Leitfaeden statt dogmatischer Gängelbänder. Karl Bühlers
Beitrag zur Wissenschaftstheorie der Einzelwissenschaften, w: A. Eschbach, Bühler-Studien, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1984, s. 40n.
9 W tej kwestii ograniczę się do odesłania: G. Ungeheuer, Bühler und Wundt, w: A. Eschbach,
op. cit., s. 9–67.
7
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systematycznie i odważnie, a zarazem bez skrępowania. To, że nie odgrywa
roli „niedzielnego myśliwego”, nie pozbawia go roli, by tak rzec, „wolnego
strzelca”.
W istocie od swojego debiutu na scenie naukowej i słynnego sporu
z Wundtem, nazwanego „Methodenstreit”, Bühler ogłasza, jaki jest charakter jego epistemologicznych rozważań: na podstawie faktów, które sam potwierdzi doświadczalnie oraz wyników badań doświadczalnych specjalistów,
w tym językoznawców, psychologów, biologów itd. – chce zbudować pewne
ogólne ramy teoretyczne. Dopiero wówczas, gdy uda się stworzyć dostatecznie rygorystyczną (ponieważ opartą na aksjomatach), spójną koncepcję
z zakresu teorii języka , potrzebna będzie konfrontacja z wszystkimi najważniejszymi interpretacjami filozoficznymi, zarówno starożytnymi, jak i najnowszymi, a nawet stanie się ona niemal niezbędna, by uchwycić problemy
z zakresu teorii poznania, które koncepcja ta stawia, pogłębiając je i wyjaśniając na drodze analizy krytycznej. .
Bühler ma zatem świadomość, że „istnieją też inne sposoby rozważania
zasadniczych kwestii teorii poznania; scholastycy na przykład dość często
usiłowali rozstrzygać alternatywy ontologiczne w oparciu o zjawiska językowe”.10 Nie zmienia to jednak faktu, że choć bierze pod uwagę te próby –
a wręcz właśnie dlatego, że to czyni – stanowczo chce podążać inną drogą,
zmierzającą do ukazania strukturalnych prawideł języka ludzkiego, by na tej
podstawie ocenić wkład klasycznych interpretacji filozoficznych.
Wiele wyjaśnia w tej kwestii następująca uwaga: „Najprostszy i historycznie najbardziej znany przykład, na którym chciałbym ukazać to, co mam
na myśli, to jeden z tych przypadków myślenia materialistycznego, które
teoria języka może i musi odrzucić sumarycznie i systematycznie. Chodzi mi
o błąd radykalnego nominalizmu, którego w wielu punktach będziemy musieli się wystrzegać w imię faktów.”11
„[…] żem od was to posiadł”, powiada Bühler, po raz kolejny posługując
się cytatem z Goethego, by uzasadnić, dlaczego „człowiek” (czy też, moglibyśmy powiedzieć, współczesny badacz języka) stoi „pomiędzy dwoma prorokami”. Nie może on bowiem uniknąć odwołań do teorii języka, czyli wyników w dużej mierze potwierdzonych przez systematycznie prowadzone przez
językoznawców badania empiryczne. „Chciałbym podkreślić – stwierdza
dobitnie – że wszystkie kluczowe prawdy, jakie przyjdzie nam tu przedstawić, odnajdziemy w dziełach wybitnych językoznawców przeszłości, począwszy od płaszczyzny deiktycznej (Zeigfeld), znanej już starożytnym Grekom
a odkrytej na nowo przez takich nowszych badaczy jak Wegener, Brugmann,
Gardiner.”12 Niemniej dodatkowo formułuje – równie dobitnie – dwa doniosłe wnioski o charakterze „filozoficznym”: teoria dwupłaszczyznowa, o której
—————————
Teoria języka, op. cit., s. XVII.
Ibidem , s. XVIIn.
12 Ibidem , s. XVI.
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mowa, potwierdza w dziedzinie języka Kantowską zasadę, że pojęcia bez
oglądów są puste, a oglądy bez pojęć – ślepe; lub, by posłużyć się bardziej
specjalistyczną i aktualną terminologią, jest ona zgodna z dwoma fazami
rozwoju języka ludzkiego nakreślonymi przez Cassirera, przynajmniej
w schemacie przedstawiania. Po drugie, nieusuwalna i niepodważalna rzeczywistość dwupłaszczyznowości, a tym samym rola wskazywania, które
pełnym prawem uzupełnia przedstawianie symboliczne, poszerza zakres tak
ustawionych badań, aż po biologiczne korzenie porozumiewania się za pomocą znaków.
Należy zatem podkreślić i pamiętać, że „strukturalne” wprowadzenie do
własnej teorii zasad opracowanych w obszarze filozofii oznacza nie tylko
świadome przyjęcie postawy krytycznej przez omawianego autora, ale także
stałe i systematyczne podejście metodologiczne, mające na celu wykorzystanie również innych dziedzin i badań niż dotyczące języka lub, ogólnie biorąc,
znaków, jeśli będą one powiązane z przedmiotem analizy i problemami, które on nasuwa.
I tak, przeprowadzając analizę krytyczną Darwinowskiej teorii wyrazu,
wysoko cenioną pod względem fenomenologiczno-obserwacyjnym, Bühler
dostrzega w niej logiczno-epistemologiczne braki w zakresie sformułowania
jej trzech ogólnych zasad: zasady skojarzonych nawyków użytkowych, tezy
i antytezy oraz bezpośredniego wpływu na układ nerwowy. Przede wszystkim bowiem zasady te nie są aksjomatami, z których wyprowadza się teorię,
lecz ich funkcja logiczna jest inna, jako że okazują się przydatne co najwyżej
jako „reguły odkrywania”. Wszystkie razem i każda z osobna wykazują zatem
skuteczność analogiczną do kartezjańskich regulae ad directionem ingenii,
ponieważ są użyteczne jedynie w niektórych, choć kluczowych, punktach
badań Darwina, pozwalając lepiej uchwycić najważniejsze zjawiska wyrazu
emocji.13
Metodologiczne ograniczenia wpisane w tę funkcję logiczną rzucają się
jednak w oczy przede wszystkim w tym, że implikuje ona podejście fonetyczne (klasyfikacyjne), by tak rzec, a nie fonologiczne (funkcjonalne) środków
wyrazu. W szczególności nie można właściwie podejść do ogólnego problemu biegunowości zjawisk gestualnych, jeśli także w zakresie gestykulacji nie
dysponuje się pojęciami relewancji i diakryzy, tak przenikliwie analizowanymi przez Trubeckiego (w ślad za de Saussure’em) w systemach samogło—————————
13 Należy bowiem mieć na względzie, że w rozdziale szóstym swojej Teorii wyrazu (K. Bühler,
Ausdruckstheorie. Das System an der Geschichte aufgezeigt, Fischer, Jena 1932) autor w sposób
systematyczny prowadzi epistemologiczno-krytyczne rozważania na temat badań Darwina nad
ekspresją uczuciową. Przypomina w nich, że trzy podstawowe zasady ekspresji, tj. zasada skojarzonych nawyków użytkowych, zasada tezy i antytezy oraz zasada bezpośredniego oddziaływania na
organizm przez pobudzony układ nerwowy, zostały skomentowane dwukrotnie, na początku i na
końcu wywodu Darwina, aby wyjaśnić większość ekspresji i gestów wykonywanych mimochodem,
pod wpływem emocji, przez człowieka i zwierzęta. Por. Ch. Darwin, The Expression of the Emotions
in Man and Animals, wyd. wł. L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, przeł.
F. Bianchi Bandinelli i I Blum Boringhieri, Torino 1982, s. 138n i 405n.
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sek i spółgłosek historycznych języków naturalnych.14 Wyodrębnione w ten
sposób właściwości – relewancja i diakryza – pełnym prawem wpisują się
tym samym w problematykę „użyteczności społecznej”, do której Darwin
nawiązuje w końcowych uwagach swojej pracy na temat wyrazu emocji
u człowieka i zwierząt, w odniesieniu do porozumiewania się za pomocą
znaków.
Jak słusznie zwrócił uwagę Robert E. Innis, ciągłe historyczne i teoretyczne powiązania pomiędzy rozważaniami Bühlera a jego filozoficznymi
źródłami uwypuklają oryginalność jego stanowiska, które wyraźnie odcina
się na tle poglądów jego poprzedników. Odnalezienie korzeni podstawowych
kategorii, by posłużyć się sformułowaniem Charlesa S. Peirce’a, to zatem
w przypadku teorii Bühlera niełatwe i czasochłonne zadanie.15 Nie można też
nie zgodzić się z poglądem Innisa, że odwołania do tradycji filozoficznej są
tak liczne, a zarazem tak gęsto splecione z tematyką językoznawczą, że tylko
szczegółowa analiza pozwoli ocenić stopień przyswojenia i wykorzystania
przez Bühlera rozlicznych źródeł filozoficznych.16
Niemniej, ogólnie rzecz biorąc, uwidacznia się w ten sposób strategia typowa dla badacza zajmującego się sematologią, które to wyrażenie ukuł sam
Bühler na określenie nauki o znakach. Ta propozycja terminologiczna, zainspirowana greckim słowem sema, miała, jego zdaniem, pozwolić na tworzenie całej gamy eufonicznych wyrazów pochodnych, podczas gdy z punktu
widzenia treści była zbieżna z semazjologią Heinricha Gomperza. A zatem
pod tym względem zamierza on, wychodząc od empirycznie pozyskanego
materiału językowego, dojść do stanowiska teoretycznego, które można
będzie sformalizować za pośrednictwem zasad strukturalnych. Wielokrotnie
podkreśla i powtarza, że nie ma najmniejszego powodu, by gramatyka
porzuciła drogę wyznaczoną przez sam jej przedmiot. Tylko w ten sposób
można zrozumieć niezwykłe zestawienie, które pokazuje, że Platon, Mill
i nowożytna logika matematyczna w tym punkcie kojarzą się Bühlerowi
z „kanoniczną” analizą językową.
Ta ostatnia potwierdza, nawiasem mówiąc, system oparty na minimalnych wymogach dwóch klas form językowych, będących abstrakcyjnie roz—————————
14 Na temat biegunowości, zob. w szczególności Ausdruckstheorie, op. cit.; wyd. wł.: Teoria
dell’espressione, przeł. L. Pusci, Armando, Roma 1978, s. 126.
15 Porównanie z semiotyką Peirce’a, w której także występują pewne elementy zbliżone do dorobku Bühlera oraz, ogólnie rzecz biorąc, porównanie z językoznawstwem amerykańskim, z racji swojej
złożoności wymaga odrębnego opracowania.
16 Por. R. E. Innis, The thread of subjectivity: philosophical remarks on Bühler’s language theory, w: A. Eschbach (red.), Karl Bühler’s Theory of Language, J. Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1988, s. 77. Nie ma tu miejsca, by przedstawić wyczerpujący przegląd tych odwołań i wzajemnych wpływów. Z konieczności ograniczę się więc do zasygnalizowania następujących
prac: D.G. Camhy, Sematologie als Grundlagenwissenschaft, w: A. Eschbach, Bühler-Studien,
Suhrkamp, Frankfurt/M. 1984, t. 1, s. 98–114; B. Kaplan, H. Werner, Űber den Charakter der Sprache als autonomes Medium, ibidem , s. 146–160; J. Veltrusky, Bühlers Organon-Modell und die
Semiotik der Kunst, ibidem, s. 161–205; I. Fonagy, Sprachfunktionen und Sprachentwicklung.
Variationen über Karl Bühlers Funktionsmodell, ibidem, s. 224–238.
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różnialnymi konwencjami, ale zarazem działających konkretnie w rzeczywistej komunikacji znakowej: słów i zdań. Jak twierdzi Bühler już począwszy
od swojej Aksjomatyki,17 naturalny system językowy opiera się na kodzie
obejmującym dwa „działy”, które determinują dobór słów i budowę zdań.
Bez uwzględnienia tej dualności mowy nie można, „z powodu zaślepienia
teorią”, uchwycić być może najistotniejszego prawa strukturalnego, które
rządzi tym systemem.
2. KONFRONTACJA Z FILOZOFAMI

Znamienne jest, że powiązanie to w istocie nie umknęło refleksji teoretycznej logików matematycznych szczególnie biegłych w filozofii, między
innymi Rudolfa Carnapa, który uznawał, że ma ono istotne znaczenie, co
zresztą Bühler podkreślał już wcześniej, całkowicie niezależnie, w wykładach
uniwersyteckich poświęconych temu zagadnieniu. Pozytywna ocena Carnapa
przez Bühlera, twórcę formuły „lingua docet logicam”, może się wydać paradoksem, ale ta konkretna i uzasadniona zbieżność zachodzi na obszarze
szczególnej produktywności aparatu językowego, obejmującego także aparat
symboliczny, którym logika matematyczna zajmuje się o tyle, o ile wykazuje,
że stanowi on konstytutywny fundament uniwersalnej funkcji „przedstawiania”. Bühler twierdza wprost:
Sądzę, że można to wykazać, jeśli z jednej strony założy się, że wszystko, co
jest przedstawiane, jest wystarczająco artykułowalne w oparciu o logiczny
schemat relacji o dwóch podstawach, a z drugiej, jeśli uświadomimy sobie, że
– jak twierdzą najwybitniejsi analitycy języka – zasadniczo jego całościowe
elementy konstytuują się zawsze dwumianowo.18

Kody jednoklasowe, na przykład kod sygnałów żeglugowych, w odróżnieniu od kodów dwuklasowych wykazują konkretne ograniczenia pojemności
pamięci w stosunku do poszczególnych korespondencji symboli globalnych,
które się w nich stosuje – do tego stopnia, że poszerzenie możliwości wymagałoby wprowadzenia specjalnego, sztucznego systemu pomocniczego. Nie
jest to natomiast konieczne przy zastosowaniu systemu dwuklasowego, który rozwiązuje problem poszerzenia obchodząc go, czyli po prostu pozbywając
się go: „W praktyce nie możemy opisać językowo, w sposób intersubiektywnie zrozumiały, czegoś, co jest ciągle, w nieskończoność nowe; nie dlatego,
że musielibyśmy wszyscy być akrobatami mnemotechniki, ale dlatego, że
dwuklasowy system typu językowego wcale tego nie wymaga.”19 Zresztą to
—————————
17 Por. K. Bühler, Die Axiomatik der Sprachwissenschaften, w: „Kant-Studien”1933, t. XXXVIII,
s. 19–90; wyd. wł: L’assiomatica delle scienze del linguaggio, przeł. S. Cattaruzza Derossi, Armando, Roma 1979.
18 Ibidem , s. 91.
19 Ibidem , s. 90.
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samo dzieje się w jakże ważnej dziedzinie liczb, która dysponuje ograniczonym zbiorem elementarnych znaków i umowną składnią, a może być odpowiednio porządkowana.
Odwołanie do Carnapa nie jest zatem przypadkowe, o czym wyraźnie
świadczy to, że w Teorii języka przywołany jest wprost jego Abriss der Logistik (1929), ze szczególnym odniesieniem do paragrafu poświęconego „spójnikom >i<”, które to wyrażenie wprowadziła szkoła Meinonga, a dokładniej
Rudolf Ameseder, autor ceniony przez Bühlera, podobnie jak Eduard Martinak i oczywiście sam Alexius Meinong.
I tak Bühler wylicza pięć wymienionych przez Carnapa funkcji “i”,
podkreślając szczególnie piąty przypadek. Jeśli “i” łączy cechy określenia
pojęciowego, na przykład w zwrocie „przedmioty zgubione i nigdy nieodnalezione”, Carnap ma rację – argumentuje Bühler – stwierdzając w tym przypadku zawężenie zakresu, albowiem klasa przedmiotów zgubionych i nieodnalezionych jest mniejsza od klasy przedmiotów zgubionych. Pod warunkiem jednak, że doda się jedno uściślenie. Otóż, gdy wykazuje się przymioty
pojęciowo zdefiniowanego przedmiotu lub ściśle określonej jednostki, na
przykład: „Juliusz Cezar, wódz i mąż stanu”, wówczas zamiast zawężenia
klasy mamy do czynienia z wyliczającą prezentacją przymiotów.
W każdym razie o tym, że zainteresowanie Carnapem nie było przypadkowe, a z drugiej strony dorobek Bühlera i jego szkoły był doskonale znany
najważniejszym przedstawicielom Koła Wiedeńskiego, świadczy ostatni rozdział pracy Bühlera poświęconej „zasadzie Gestalt” (1963). Rozdział ten,
złożony z dwóch krótkich części i napisany, podobnie jak cały błyskotliwy
esej, w suchym i zwięzłym stylu, rozpoczyna cytat z The Logical Syntax of
Language Carnapa, w którym autor przypomina, że zaproponowany przez
Bühlera termin „sematologia” dotyczy dziedziny symboli w najszerszym znaczeniu, a tym samym obejmuje także językoznawstwo. Niemniej Carnap
precyzuje, że osobne miejsce w obrębie lingwistyki należy zastrzec dla semazjologii, która zajmuje się znaczeniem wyrażeń w językach historycznych.
Wychodząc od tego uściślenia, Bühler ponownie przedstawia stanowisko,
którego niestrudzenie bronił w Teorii języka : jego zdaniem Carnapa projekt
„definite language of science” wchodzi, w ujęciu psycholingwistycznym,
w zakres funkcji znakowych potwierdzonych przez operacje pojęciowoprzedstawieniowe, występujące zarówno w językach historycznych, jak
i w symbolice matematycznej.
W odniesieniu do tej ostatniej, Bühler nie omieszka po raz kolejny przypomnieć wzorcowego przypadku rozszyfrowania egipskich hieroglifów, dokonanego za pośrednictwem tłumaczenia napisu, który okazał się zbiorem
wizualnych symboli, mających po części funkcję fonemów, a po części słów.
Skryba, a potem egipski czytelnik musieli dokonać inwersji analogicznej do
„logicznej metabasis”, niezbędnej do tego, by w trakcie pisania przełożyć
element dźwiękowy na wizualny, a w trakcie czytania wizualny na dźwięko-
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wy: „U czytelnika starożytnych egipskich epigrafów zachodzi, w sposób równie ewidentny, inwersja w trakcie przechodzenia od interpretacji fonematycznej określonej figury do interpretacji terminologicznej.”20
Jak wiadomo, czym innym jest fluktuacja – przypomina Bühler – symboli w piśmie chińskim, które w dialektach, ale także ogólnie rzecz biorąc, odczytuje się na podstawie kontekstu, mimo dźwiękowych różnic. Przy takim
założeniu można by przypuścić, że systemy pisma oparte na strukturze symboliczno-przedmiotowej będą zbliżone do tego, co Carnap włącza do swojej
semazjologii, zajmującej się znaczeniem naturalnych wyrażeń w językach
naturalnych.
W tym miejscu jednak należałoby, zdaniem Bühlera, postawić problem
konieczności uchwycenia także innych aspektów naturalnej komunikacji
znakowej, na przykład wchodzących w zakres poezji i estetyki, i ogólniej,
dotyczących też komunikacji znakowej zwierząt. Zasadniczo Bühler w swoim
ostatnim dziele po raz kolejny podnosi kwestię podstawowych funkcji komunikacji, która obok funkcji przedstawiającej, obejmuje również funkcję
ekspresywną i impresywną, w szerszym zakresie, wykraczającym poza znaki
wykorzystywane przez człowieka.
W ten sposób dochodzi się do podstawowego problemu przewagi (ale
nie wyłączności), jaką ma w poznaniu instrumentarium pojęciowe nad
równie istotnym wkładem intuicji. Rolę intuicji wykazał zresztą w godny
podziwu sposób nie tyle logik Carnap, ile jego nie mniej ceniony „kolega”
psycholog Wolfgang Koehler, który na przykład w epistemologicznej interpretacji odkrycia planety Neptun, dokonanego na podstawie pozornych
odchyleń w orbicie Urana, błyskotliwie zilustrował rodzaj percepcyjnie uzasadnionego doświadczenia gestaltowego, które umożliwiało nawet „najbardziej prymitywnemu homo sapiens” zorientowanie się w środowisku. Było to
doświadczenie prymitywne i tak dawne biologicznie, zauważa Bühler, że nie
można go sprowadzać do fizykalistycznych wyjaśnień wyznawanych przez
Carnapa i najwybitniejszych behawiorystów w imię ideału zunifikowanej
nauki.
Zresztą roli intuicji nie lekceważą także, jego zdaniem, rozważania epistemologiczne fizyka teoretycznego i filozofa nauki takiej rangi jak Albert
Einstein. W jedenastym rozdziale swojej Zasady Gestalt Bühler wychodzi
od autobiografii intelektualnej Einsteina, Out of My Later Years (1936),
w której autor, odwołując się do Kanta, stawia podstawową kwestię gnozeologiczną „tajemniczej zgodności” sfery doświadczeń zmysłowych z systemem pojęciowym, który z kolei jest powiązany – choć nie a priori w kantowskim sensie – ze sferą zmysłów: zgodność tej ostatniej z logicznym systemem pojęciowym (z kolei pozyskanym za pośrednictwem „idealizującej
—————————
20 K. Bűhler, Das Gestaltprinzip im Leben des Menschen und der Tiere, Verlag Hans Huber, Bern
1963; wyd. wł.: Il principio della Gestalt nella vita dell’uomo e degli animali, przeł. S. Cattaruzza
Derossi, Armando, Roma 1980, s. 118.

446

Serena Cattaruzza

inwencji”)21 jest zrozumiała, zdaniem Einsteina, „tylko (ale zawsze) intuicyjnie”.
Otóż jeśli znaczenie angielskiego terminu intuitively odpowiada niemieckiemu anschaulich, można by wysunąć hipotezę, że percepcja gestaltowa
odgrywa w sferze empirii rolę pomostową, jako że konfiguracja percepcji ma
– w odróżnieniu od zatomizowanych wrażeń zmysłowych – strukturę „twórczo-wytwórczą”. Nie zaprzeczyliby temu ani starożytni i nowożytni prekursorzy teorii Gestalt, między innymi Lao-Tse i Mach, ani autorzy współcześni
tacy jak Heidegger, niezależnie od odmiennej, rzecz jasna, argumentacji
każdego z nich. Czy w takim razie należałoby w całości lub w części odrzucić
Kantowski system kategorii wraz z samym pojęciem fenomenalizm, pozostaje kwestią otwartą.
W tym miejscu należy ponownie przypomnieć, że Bühler od samego początku działalności naukowej pragnął rozliczyć się z Kantem, podejmując
otwartą grę. Przyznawał mianowicie, że w swojej pracy korzysta z gnozeologicznych refleksji filozofa z Królewca, ale uważał, że nie ulega jego wpływowi
bezkrytycznie i systematycznie. I tak we wprowadzeniu do Teorii języka
przypomina, że podwaliny pod jego badania zostały już położone w 1907
roku przez określenie „schematów syntaktycznych” w myśleniu językowym,
odwołujących się wprost – jego zdaniem – do Kantowskiego pojęcia „schematu”. Nie zmienia to jednak faktu, że choć na ostatnich stronach rozdziału
poświęconego symbolicznej płaszczyźnie języka Bühler po raz kolejny pozytywnie wyraża się o schematyzmie pojęć intelektu, podkreśla zarazem, że
myśl Kanta w tej kwestii jest zbyt „trudna i raczej ciemna”, a tym samym nie
nadaje się do zastosowania – jako taka – do konkretnego zagadnienia symbolicznej płaszczyzny języka. Przyznaje jednak przy tym, że podstawowa
idea, która zainspirowała jego koncepcję funkcji przedstawiającej, zaczęła się
rysować w jego umyśle w trakcie lektury Krytyki czystego rozumu.
Jak wyjaśnić ten paradoks? Sądzę, że przynajmniej po części tłumaczy go
niebłaha okoliczność, o której wspomina sam Bühler, a mianowicie to, że
korzystał przede wszystkim z pierwszego wydania Krytyki, które jego zdaniem jest „o wiele bardziej żywe i nadające się do stosowania w badaniach
empirycznych”, oraz opierał się na skreślonych z następnych wydań kluczowych fragmentach dotyczących transcendentalnej dedukcji kategorii.
Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę inną, nie mniej istotną okoliczność. Otóż idea schematu syntaktycznego zrodziła się i została dopracowana
także pod wpływem okazjonalnych samoobserwacji w trakcie badań nad
myśleniem językowym prowadzonych w Würzburgu i przez kilka miesięcy
obejmujących także inne osoby (doświadczonych psychologów i studentów).
Kluczowy ich punkt dotyczył świadectw na temat osiągania przez badanych
—————————
21 To sformułowanie Einsteina świadczy o tym, że – jak sam stwierdził – uwolnił się on częściowo
od wyznawanej wcześniej koncepcji Macha, wedle której pojęcie jest ściśle powiązane z odczuciem.
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szczególnego stanu umysłu, kiedy w obliczu tekstu zrozumiałego z gramatycznego punktu widzenia, wyszukiwali „najlepszych” słów, to jest najbardziej nadających się do wyrażenia jakiegoś trudnego pojęcia lub rozwiązania.
Jak się okazało, mogło się wówczas zdarzyć, że treść i językowy schemat
przedstawienia jawiły się odrębnie i pozostawały w oderwaniu od siebie także w retrospekcji prowadzonej przez badanych według określonego schematu. Oznaczało to zatem, że w obliczu zadania, jakim było sformułowanie
trudnego pojęcia – wszystkie pojęcia dotyczyły analityczno-spekulatywnej
problematyki o charakterze filozoficznym (chodziło na przykład o zdefiniowanie Kantowskiego pojęcia transcendentalności) lub naukowym (na przykład podstaw teorii ewolucji) – rzeczywista odpowiedź była poprzedzona
nakreśleniem nieuświadamianego w normalnych warunkach „pustego
schematu syntaktycznego”, czyli swego rodzaju „formy zdaniowej”, odgrywającej rolę narzędzia pośredniczącego między myślą a słowami.
Z tego powodu materiał doświadczalny, niezbędny, aby pokazać operacje
myślowe interpretowane jako formalne zasady przewodnie, stanowiły formuły i aforyzmy z dziedziny historii i filozofii oraz ogólnej wiedzy o charakterze teoretyczno-naukowym,.
W tym miejscu nieprzypadkowo ujawnia się inne ważne odniesienie
filozoficzne, jako że wyraźnie widać wpływ wielokrotnie przez autora przywoływanych Badań logicznych Edmunda Husserla. Czytelnik, który zna
młodzieńczy dorobek Bühlera, może wręcz odnieść wrażenie – całkowicie
uzasadnione – że liczne stronice tego dzieła stanowią rodzaj programowej
antycypacji wspomnianych eksperymentów dotyczących myślenia.
Widzimy na przykład, że Husserl, pragnąc wykazać, że istota znaczeniowości nie jest tożsama z treścią obrazów, proponuje następujące doświadczenie:
Wystarczy wziąć dla przykładu dobrze zrozumiane znaki algebraiczne albo całe formuły czy twierdzenia słowne; takie jak „każde równanie algebraiczne
nieparzystego stopnia ma co najmniej jeden pierwiastek rzeczywisty”, i rozpocząć wymaganą obserwację. Jeśli mam zreferować, co sam właśnie odnalazłem, to w ostatnim przykładzie przyszło mi do głowy: otwarta książka
(rozpoznaję ją jako Algebrę Serreta), potem zmysłowy znak (typus) funkcji
algebraicznej w zapisie Teubnerowskim […]. Zdążyłem przeczytać to twierdzenie dobry tuzin razy i w pełni je zrozumiałem, lecz nie odnalazłem
najmniejszego śladu wyobrażeń, które jakoś należałoby do przedstawionej
przedmiotowości.22

Zaś na zarzut – komentuje Husserl – że jednak treść wyobrażeniowa
w jakiś sposób tu występuje, choć niemal nieuchwytnie, można by odpowiedzieć, że także w przypadku jej braku pojawia się pełne zrozumienie zdania,
a zatem nie może ono wynikać z obrazu.
—————————
22

E. Husserl, Badania logiczne, przeł. J. Sidorek, PWN, Warszawa 2000, t. II/ I, s. 79.
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Bühler, ze swojej strony, tak streścił w Kryzysie psychologii prowadzone
swego czasu badania empiryczne nad myśleniem: „Ostatecznymi i decydującymi stałymi w myśleniu wcale nie są wyobrażenia, które pojawiają się u nas
łańcuchowo, jedno po drugim, wierne prawu skojarzeń, lecz określone, proste i złożone operacje myślowe na zmiennym materiale złożonym z wyobrażeń.”23
Można tu dostrzec, moim zdaniem, fakt o decydującym znaczeniu, mianowicie sprzężenie między krytyką treści wyobrażeń (Vorstellungsinhalte)
w wydaniu Husserla a Kantowską ideą „głębokich” struktur pośredniczących. Toteż w Teorii języka Bühler obok odkrycia sentiment (termin, należy
zwrócić uwagę, zaczerpnięty od de Saussure’a) struktury gramatycznej, która
zawsze lub prawie zawsze pośredniczy między rozumowaniem a produkcją
językową, próbuje wskazać także momenty stałe w postrzeganiu. Do koncepcji nierozerwalnego związku między dwoma komponentami – syntaktycznym i percepcyjnym – przenika wciąż na nowo idea pośredniczącego schematu, zapożyczona z Kantowskiej Krytyki: „Istota rozważań Kanta na temat
konstytucji jednolitego postrzegania w morzu ciągle zmieniających się danych zmysłowych znajdzie, według mnie, dopełnienie i oczyszczenie jako
podstawa naszej nowej teorii postrzegania.”24
Inspiracja i przeformułowanie nie wykluczają wybiórczej krytyki i dążenia do nowatorskich uściśleń. I tak, rola, jaką u człowieka i zwierząt odgrywają w postrzeganiu momenty stałe, natychmiast otwiera przed teoretykiem
języka i filozofem nową płaszczyznę potwierdzonych lub możliwych do potwierdzenia faktów: „Nawet najbardziej ze wszystkich wyważone stanowisko
Kanta, któremu Helmholtz zawdzięczał swoje najważniejsze odkrycia
w dziedzinie analizy procesu percepcji, jest tylko w części aktualne.”25 Poza
tym kreśląc cztery aksjomatyczne zasady stojące u podstaw swojej teorii,26
Bühler podkreśla jej otwarty charakter – w odróżnieniu od podejścia Kantowskiego, które stawiało sobie bardziej ambitny cel w postaci aksjomatyki
matematycznych nauk przyrodniczych, by tak rzec, pancernej: „Ale dziś
wiemy także i to, że wzniesiona przez Kanta piękna architektura dwunastu
kategorii i zasad była efemerydą historyczną.”27
Jak wiadomo, najwybitniejsi filozofowie XX wieku konfrontowali się
z Kantowskim paradygmatem, rozmaicie go interpretując. Chcemy w tym
miejscu w szczególności przypomnieć, w odniesieniu do stanowiska Bühlera,
dobrze znany cykl wykładów wygłoszonych we Fryburgu przez Martina
—————————
K. Bűhler, La crisi della psicologia, op. cit., s. 32.
Teoria języka, op. cit., s. 262.
25 Ibidem , s. 302.
26 Są to: zasada A ( „Model języka jako organonu (narzędzia)”), zasada B („Znakowa natura języka”), zasada C („Działanie mowne i dzieło językowe; akt mowy i twór językowy”), zasada D („Wyraz
i zdanie”).
27 Ibidem , s. 22.
23
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Heideggera w latach 1935–36, zatytułowany Pytanie o rzecz.28 Jak podkreśla Vincenzo Vitiello, który opracował ich włoską edycję, Heideggerowska
interpretacja problemu „rzeczy”, czyli „bytu”, „napotykanego”, a nie tworzonego przez człowieka, wychodzi od uznania roli intuicji zharmonizowanej
z wyobraźnią (Einbildungskraft), ze szczególnym odniesieniem do pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu, o którym mowa już w Kantbuch
z 1929, w odróżnieniu od opartego na drugim wydaniu Bycia i czasu.
Analiza skończoności ludzkiego poznania, które wychodzi od doświadczenia „napotkanego” bytu, by dojść do horyzontu sensu, w którym byt ten
się ujawnia, stawia problem rzeczy jako „każdorazowego tego-oto”, na które
się napotyka.29 Każda rzecz, w istocie, jest zawsze jakimś „tym oto”: „Ten
podstawowy charakter rzeczy”, jaki stanowi „bycie każdorazowym tym-oto”,
jest ugruntowany w czasie i przestrzeni. Toteż na pytanie: czym coś jest,
należy zawsze odpowiedzieć, że jest tym-oto.30 Pytanie o otaczające nas rzeczy ujawnia ich „jednostkowość”, czyli ich prerogatywę bycia „tymi” ze
względu na umiejscowienie w czasie i przestrzeni, ale także, jak to ma miejsce w koncepcji Leibniza, ukształtowanej przez zasadę tożsamości przedmiotów nierozróżnialnych, ze względu na bycie samych rzeczy.
Jednak jeszcze bardziej podstawowa kwestia dotyczy tego, że mówiąc „to”
coś wskazujemy: „w ‘to’ wpisane jest pokazywanie, wskazywanie”, czytamy
na początku szóstego rozdziału, szczególnie interesującego w odniesieniu do
Bühlerowskiego dyktatu. W tym miejscu, obok analizy przestrzennoczasowej korelacji wpisanej w fundamentalny charakter rzeczy, Heidegger
wprowadza uściślenie o charakterze językoznawczo-gramatycznym, które
wykazuje niezwykłe pokrewieństwo z analizami Bühlera z Teorii języka.
Stwierdziwszy, że przez „to” należy rozumieć „to tutaj”, czyli „to, co teraz
wskazujemy”, a zatem dostarczamy innym, którzy „są z nami, tym, z którymi
jesteśmy razem”, wskazania dotyczącego czegoś, Heidegger jeszcze bardziej
ogranicza pole semantyczne wyrazu „to” (bezpośrednia bliskość), przeciwstawionego wyrazowi „tamto” (coś bardziej odległego), przypominając także
subtelniejsze rozróżnienia, na przykład odzwierciedlone w języku łacińskim
poprzez hic – iste – ille.
Znamienne jest, że choć słowa „to” i „tamto” pod względem gramatycznym zaliczane są do wyrazów wskazujących, zostały przypisane do szerszej
klasy zaimków, która to definicja zdaje się ograniczać ich funkcję do – niepodważalnej, ale nie pierwotnej – funkcji zastępowania rzeczowników. Za
—————————
28 M. Heidegger, Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, przeł. J. Mizera, KR, Warszawa 2001.
29 Na temat „napotkanego” pragnę tu jedynie zasygnalizować interesujące ujęcie psychologicznofenomenologiczne u badacza tak mocnego w filozofii jak Wolfgang Metzger. Por. na ten temat:
W. Metzger, Psychologie. Die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung des Experiments, 1 wyd. 1941, 6 wyd. Verlag Kramer, Wien 2001; wyd. wł.: I fondamenti della psicologia della
gestalt, przeł. L. Lumbelli, Giunti-Barbèra, Firenze 1971, s. 22n.
30 Op. cit. s. 22.
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pierwotną należy bowiem uznać funkcję w s k a z u j ą c ą . Nie jest to funkcja
pomocnicza, „drugorzędna, podporządkowana”, lecz przeciwnie, u k a z u j e
r z e c z y , n a k t ó r e n a p o t y k a m y . Ostatecznie więc „dokonująca się
w zaimku wskazującym zdolność nazywania należy do najbardziej źródłowego powiadania w ogóle”.31
Oczywiście Heideggerowski kontekst tematyczny i problemowy zdecydowanie różni się od Bühlerowskiego, niemniej fenomenologicznojęzykoznawcza analiza przeprowadzona ze ściśle filozoficznego punktu
widzenia zdaje się całkowicie zgodna z istotą argumentacji Bühlera na temat
„wyrazów wskazujących”. By posłużyć się jego trafnym sformułowaniem: hic
rhodus – hic salta. Funkcja wskazująca jest tak silna, że, jak mogliśmy się
przekonać, proponuje on wręcz utworzenie nowej kategorii gramatycznej –
prodemonstrativa.
Naturalnie, w zakresie tej problematyki, dotyczącej zasadniczo orientacji
przestrzenno-czasowej, do której rozmówcy nie mogą się nie odwoływać
w trakcie komunikacji językowej, autorem, do którego Bühler odnosi się
szczególnie, jest Husserl. Pomijając tutaj kwestię powszechnie uznanego
wpływu Husserla na Heideggera w zakresie tego tyleż szczególnego, ile podstawowego aspektu, ograniczę się do przypomnienia niezaprzeczalnego faktu, że Badania logiczne stanowiły atrakcyjne źródło inspiracji dla Bühlero
skich doświadczeń dotyczących myślenia.32
Co się zaś tyczy samej tematyki deixis, wielokrotnie podkreślano dług
Bühlera wobec Husserla, uzasadniający wręcz, jak twierdzi Kevin Mulligan,
hipotezę „Husserl-Bühler account of indexicality”.33 Nie ulega wątpliwości,
że Bühler miał na uwadze znakomite Husserlowskie rozważania na temat
słów-wskaźników (tu-tam-ja-ty): terminologia, przykłady, subtelność analizy
(za przykład może posłużyć analiza wyrazu „ja”) odbijają się echem, niekiedy
niemal dosłownie, w rozważaniach Bühlera. Nie zabrakło w nich także
odniesień do ważnego dla obu filozofa – Johna Stuarta Milla, choć w tym
wypadku ocena obu autorów jest diametralnie różna.
Ten rozdźwięk dobrze, jak sądzę, pokazuje odmienną od Husserlowskiej
interpretację momentu deiktycznego u Bühlera. Okazuje się ona zbieżna
z zaproponowanym przez Milla modelem procesu komunikacji, zaś niezgodna
z hipotezą idealnej jednoznaczności znaczenia wysuniętą przez Husserla
i podtrzymywaną potem przez Hellmutha Dempego w pracy poświęconej systematycznemu porównaniu Husserlowskiej i Bühlerowskiej teorii języka.34
—————————
M. Heidegger, op. cit., s. 30.
Można to wywnioskować z przychylnej oceny wyrażonej przez morawskiego fenomenologa
w liście do Bühlera z 28 czerwca 1927 r., którego kopia znajduje się w „Husserl-Archiv” w Louvain.
Por. S. Raynaud, Il Circolo Linguistico di Praga (1926-1939). Radici storiche e apporti teorici, Vita
e Pensiero, Milano 1990, s. 78, 148.
33 Por. K. Mulligan, On Structure: Bühler’s linguistic and psychological
examples,
w: A. Eschbach (red.), op. cit., s. 214.
34 Por. H. Dempe, Was ist Sprache? Eine sprachphilosophische Untersuchung im Anschluss an
die Sprachtheorie Karl Bühlers, Weimar 1930.
31
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Według Husserla, na przykład, gdy ktoś mówi „to”,
w konkretnych okolicznościach mówienia myśl ta staje się dostatecznym
wyznacznikiem tego, o co rzeczywiście chodzi. Czytanie w izolacji to znów pozbawione jest swego właściwego znaczenia […]. Jednak w przypadku, gdy
pełni ono swą normalną funkcję, znaczenie pełne i rzeczywiste może się rozwinąć tylko na podstawie narzucającego się przedstawienia tego, do czego się
ono przedmiotowo odnosi.35

Otóż takie uściślenia, zdaniem Bühlera, otwierają drogę do wyrażeń okazjonalnych, entymematycznych, niejasnych. Natomiast deiktyczne znaki
językowe, nie mające nic wspólnego z niedookreślonymi, zmiennymi i niepewnymi odsyłaczami, ujawniają pełnię i precyzję znaczenia, które to cechy
są strukturalnie powiązane z komunikacją znakową między nadawcą i odbiorcą.36
3. WPŁYW NA FILOZOFÓW

W tym miejscu należy podkreślić, że – jak słusznie zauważył Innis – dogłębne zbadanie relacji miedzy teorią Bühlera i filozofią wymaga nie tylko
odszukania filozoficznych inspiracji myśli tego autora, ale także ukazania
jego wpływu na liczne dwudziestowieczne koncepcje i metodologie: „These
are some critical points where philosophers might allow themselves and
their procedure to be challenged and led by a ‘non-philosophical’ guide and
where they might utilize Bühler’s language theory not just as a source but as
a resource.”37
Sam Innis we przywoływanej pracy sygnalizuje różne aspekty filozoficznych implikacji, jakie pociąga za sobą Bühlerowska interpretacja języka jako
narzędzia intersubiektywnej komunikacji. Po pierwsze, epistemologicznie
istotny fakt, że abstrahując od wymiany informacji, dysponuje się w ten sposób narzędziem umożliwiającym kontrolowanie doświadczenia, zgodnie
z tematyką bliską Wygotskiemu i Wołoszynowowi, ale także współbrzmiącą
z procesami embodiment opisanymi przez Michela Polanyi’ego i Maurice’a
Merleau-Ponty’ego. U tego ostatniego jednak, w jego podstawowych analizach na temat fenomenologii percepcji, dominują rozważania na temat
cielesności, postrzeganej jako wyraz i jako język, możliwe zaś powiązanie
z Bühlerowską koncepcją semiotyczno-percepcyjną, w szczególności w jej
zastosowaniu do fonologicznego mechanizmu języka, Innis upatruje przede
wszystkim w koncepcji wiedzy milczącej Polanyi’ego.
—————————
Por. E. Husserl, Badania logiczne, op. cit., s. 101n.
Na temat różnic między koncepcjami Bühlera i Husserla, zob. błyskotliwy i szczegółowy komentarz F. Toccafondi, Linguaggi della psiche. Teorie della mente, della percezione e del comportamento da Würzburg a Vienna, Guerini, Milano 1995, s. 229–234.
37 R. E. Innis, op. cit., s. 101.
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Z kolei polifunkcjonalna koncepcja języka stanowi źródło, z którego obficie czerpał filozof Karl R. Popper. Choć nie przywiązuje on szczególnej wagi
do technik analizy językowej, zdecydowanie opiera się na teorii funkcji językowych zainspirowanej bezpośrednio teorią mistrza – Bühlera.38 Znaczenie,
jakie wiedeński epistemolog przypisuje funkcjom języka, szczególnie zaś
funkcjom wyższym (jak przedstawiająco-opisowa i dodana przez Poppera
funkcja argumentacyjna, niezbędna do krytycznego wykorzystania języka),
znajduje uzasadnienie w obrębie ewolucjonistycznego podejścia do ludzkiego poznania, przede wszystkim naukowego, a także w powiązaniu z teorią
trzeciego świata, złożonego z obiektywnych wytworów, których nie można
sformułować bez udziału wyższych funkcji językowych.
Przejściu od ewolucji naturalnej do egzosomatycznej (niegenetycznej), by
posłużyć się terminologią Poppera, sprzyja właśnie przyjęcie języka i opracowanie związanych z nim teorii. W trzecim świecie doskonali się lub umiera
nie organizm cielesny, lecz sztuczny, wytworzony przez człowieka w procesie
językowej artykulacji. Z nie mniejszym przekonaniem, choć naturalnie
w oryginalnym ujęciu i zastosowaniu, Popper wykorzystuje także dwa pojęcia: kontroli i twórczości. kluczowe dla metodologicznej i epistemologicznej
koncepcji Bühlera.
Pierwsze z nich wiąże się bezpośrednio z dwupłaszczyznową komunikacją
językową, w której nadawca i odbiorca sprawują wzajemną kontrolę, aby
w szczególny sposób kierować wyposażonym w sens zachowaniem człowieka
i zwierzęcia (stąd wprowadzenie metaforycznego terminu „sternik”, przyjętego potem bardzo przychylnie przez nową dyscyplinę, cybernetykę, z greckiego kybernetes – sternik).39 Drugie pojęcie jest nadrzędne wobec rozległej
sfery takich znaczeń jak „tworzenie formy”, „przyjemność tworzenia” i „przyjemność funkcji”, wypracowanych przez Bühlera w pismach z zakresu psychologii i psychopedagogiki – i wykorzystywanych także krytycznie (na
przykład wobec Freudowskiej „zasady przyjemności” lub centralnego dla
systemu filozoficznego Ernsta Cassirera pojęcia formy symbolicznej) –
w kontekście przedstawionej w Kryzysie psychologii teorii trzech aspektów,
to jest przeżyć, zachowania i wytworów ducha.
Logiczna konieczność kontroli, ściśle związana z próbami obalenia teorii
naukowych, obok twórczej podstawy samych teorii, charakteryzuje metodologiczną strukturę ustaloną przez Popperowską epistemologię. W istocie
procedury kontroli są wdrażane i ujawniają się już w trakcie ewolucji biologicznej, pojmowanej jako stopniowe rozwiązywanie problemów metodą prób
i błędów. Każde rozwiązanie jest nieuchronnie poddawane surowym próbom
—————————
38

Por. D. Antiseri, La Vienna di Popper, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, zwłaszcza. s. 237–

261.
39 Zob. rozważania H. Rohrachera w jego wprowadzeniu do: K. Bűhler, Die Krise der Psychologie,
wyd. wł. op. cit., s. 15, oraz artykuł G. Ungeheuera Die kybernetische Grundlage der Sprachtheorie
von Karl Bühler, w: To Honor Roman Jakobson, The Hague 1967, s. 2067–2086.
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obalenia, zostaje potwierdzone lub wykluczone. Kontrola nie tylko eliminuje
błędy, lecz także pobudza do twórczego poszukiwania lepszych rozwiązań.
Podobna tematyka i problematyka, rozwinięta przez Bühlera i szkołę
wiedeńską, nie mogła oczywiście nie odegrać szczególnej roli w zakresie treści i stylu prowadzenia badań także w etologicznym podejściu zastosowanym
w sposób tyleż nowatorski, co błyskotliwy przez Konrada Lorenza. Podobnie
jak w przypadku Poppera, nie chodzi mi o to, by podkreślać wyraźny wpływ
lub dosłowne zastosowania koncepcji Bühlera. Pionierski dorobek Lorenza,
który proponuje „naturalistyczne” badania zachowań zwierząt i ludzi według
metodologii zainspirowanej ewolucjonizmem o Darwinowskich korzeniach,
zakłada, ogólnie rzecz biorąc, pełne opanowanie wiedzy o charakterze zarówno historycznym, jak i teoretycznym, typowej dla psychologii naukowej
szczegółowo omówionej przez Bühlera w Kryzysie.
Także Lorenz w swoich rozprawach epistemologicznych podejmuje krytykę filozofów i badaczy, wytykając im niedociągnięcia metodologiczne, braki w empirycznej bazie konstrukcji teoretycznych, a nawet błędy logiczne.40
I tak na przykład behawioryzm jest, jego zdaniem, podszyty formą eksplikatywnego monizmu, natomiast amerykańska psychologia celowościowa postuluje czynniki typu „pozaprzyrodniczego” (na przykład zachowania instynktowne), ujawniając tym samym pokrewieństwo z pozbawionym wiarygodności witalizmem. Nie przeszkadza mu to jednak w uznaniu rygoryzmu
doświadczalnego behawioryzmu, głębokiej znajomości świata zwierząt na
przykład u Mc Dougalla, a także oryginalności teoretycznej von Uexkülla,
„wybitnego witalisty”.
Kontakty z wykładowcami i zagranicznymi gośćmi słynnego wówczas
Wiedeńskiego Instytutu Psychologii, zajmującymi się pracą badawczą, ale
także krytyczną dyskusją na temat filozoficznych fundamentów psychologii
– tym bardziej pozbawioną uprzedzeń, im bardziej spójną z wynikami
obserwacji i eksperymentów – odciskają się na badaniach Lorenza, które
odrzucają jednostronność, piętnują ekskluzywizm i nie dopuszczają oderwania od siebie różnych punktów widzenia.
Także w przypadku słynnego mechanizmu wrodzonego wywołania
(rozpętania lub reakcji – Auslősung), który odegrał tak kluczową rolę
w opracowaniu przez Tinbergena koncepcji zachowań instynktownych, Lorenz nie dochodzi do wyraźnego przeciwstawienia czynników wrodzonych
—————————
40 Spośród prac o charakterze epistemologicznym należy wymienić przynajmniej dwie: K. Lorenz,
Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, przeł. K. Wolicki,
PIW, Warszawa 1977; idem, Die Naturwissenschaft vom Menschen, z teki pośmiertnej wyd. Agnes
von Cranach, München 1992; wyd. wł.: La scienza naturale dell'uomo: il "manoscritto russo”, przeł.
M. Sampaolo, Mondadori, Milano 1993. W obu rozprawach badania przyrodnicze są systematycznie
powiązane z problematyką filozoficzno-kognitywną, w przekonaniu że nauki przyrodnicze i nauki
o człowieku wzajemnie się przenikają, choć niewątpliwie posługują się odmiennymi językami. W tej
delikatnej konfrontacji szczególną rolę odgrywa badanie p e r c e p c j i f o r m y oraz cech, które
Lorenz określa mianem kryteriów Ehrenfelsa (od nazwiska autora słynnego eseju na temat Gestaltqualitäten, wydanego w 1890 r., który zapoczątkował psychologię Gestalt).
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i nabytych, lecz obok roli impulsów filogenetycznie zaprogramowanego mechanizmu uznaje rolę zjawiska uczenia się, właściwego ontogenezie. Pojęć
„wrodzone” i „nabyte” nie należy definiować przez wzajemne wykluczenie,
lecz ukazując raczej ich współdziałanie w odniesieniu do „życiowych” wskazań dostarczanych przez informacje dotyczące świata zewnętrznego, leżących u podstaw wszelkich form przystosowania (zarówno wrodzonych, jak
i nabytych).41
O tym, że sam Bühler pokładał wielkie nadzieje w nurcie badań rozwijanych przez Lorenza i Tinbergena, świadczy także uwaga, jaką poświęca im
w ostatnim eseju na temat zasady Gestalt. Badania te nie są wykluczone
z „życiowych” działań o wrodzonym charakterze, a odkrycie Lorenza można
rozumieć, zdaniem Bühlera, właśnie jako rodzaj pomostu, ponieważ wykazuje ono, że cechy dziedziczone stanowią podstawę uczenia się przez
doświadczenie.42
Ale wróćmy do filozofii języka. Nie można, rzecz jasna, pominąć możliwych powiązań z myślą jednego z jej najwybitniejszych przedstawicieli w XX
stuleciu – Ludwiga Wittgensteina. Należy przypomnieć i podkreślić, że liczni
znakomici badacze (od Stephena Toulmina i Briana Mc Guinnessa po
Williama W. Bartleya i J. C. Nyíriego) wielokrotnie podejmowali temat
porównania dorobku Bühlera z dorobkiem Wittgensteina, zarówno z historycznego, jak i z teoretycznego punktu widzenia. W szczególności Andreas
Eschbach starał się potwierdzić hipotezę ewentualnego wpływu Bühlera na
drugą fazę myśli Wittgensteina, poprzedzoną, jak wiadomo, dziesięcioleciem
(lata 20.) „filozoficznej drzemki”.43
W tym samym okresie, a konkretnie w 1927 r., doszło do spotkania – za
sprawą siostry Wittgensteina Margaret – słynnego filozofa z małżonkami
Bühler i Moritzem Schlickiem. Nie zachowały się jednak bezpośrednie relacje uczestników. Nic też nie wiadomo o ewentualnym dalszym ciągu. Z drugiej strony warto zauważyć, że Bühler i Wittgenstein bardzo się od siebie
różnili zarówno pod względem osobowości, jak i doświadczeń i stylu życia.
Niemniej nie można zaprzeczyć, że zajmowali się pokrewnymi tematami,
toteż Eschbach uważa za wysoce prawdopodobne, że młodszy z nich, Wittgenstein, przyswoił sobie dokonania Bühlera. W szczególności przypisuje
wyjątkowe znaczenie pokaźnemu maszynopisowi Wittgensteina z końca lat
20., który miałby stanowić „brakujące ogniwo” między Tractatus a Dociekaniami filozoficznymi. Tekst charakteryzuje wyraźne zainteresowanie semio—————————
41 Por. K. Lorenz, Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie, Springer,
Wien-New York 1978, s. 4–8.
42 K. Bühler, Das Gestaltprinzip im Leben des Menschen und der Tiere, wyd. wł. op. cit.,
s. 35.
43 A. Eschbach, Bühler und Wittgenstein, w: A. Eschbach (opr.), Karl Bühler’s Theory of Language, op. cit., s. 386.
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tyką,44 koncentruje się między innymi na szczegółowo analizowanych przez
Bühlera pojęciach znaku językowego oraz działania znakowego.
Z drugiej strony wiadomo, że w przypadku Wittgensteina znalezienie
źródeł jest niezwykle trudne, zważywszy wyjątkową lakoniczność odwołań
do tekstów i autorów, z których w jakiś sposób korzystał. Mimo to wysunięto
wiele uzasadnionych podejrzeń w odniesieniu do tej „ukrytej wiedzy”. Co się
tyczy tak zwanej filozofii austriackiej, dotyczą one zarówno Macha, jak i Meinonga i jego szkoły (którą doskonale znał jego przyjaciel i mentor Russell).
Także na obszarze badań psychologicznych, którymi zajmował się Bühler,
autor Tractatus – jak podkreśla między innymi Paolo Bozzi w swoim błyskotliwym komentarzu do fragmentu Wittgensteinowskich Uwag o filozofii
psychologii45 – był w stanie w pełni świadomie skonfrontować się z problematyką percepcji wzrokowej i słuchowej, szczegółowo badaną przede
wszystkim przez gestaltystów (spośród których w Uwagach szczególnie
często wymieniany jest Koehler).
Kontakty i wzajemne wpływy, w tym miejscu siłą rzeczy jedynie zasygnalizowane, pomiędzy Bühlerem a jego wybitnymi uczniami lub, jak w przypadku
Wittgensteina, uważnymi czytelnikami, z racji swojej złożoności wymagają
oczywiście dalszego rozpoznania i dogłębnej analizy, w ślad za badaniami
prowadzonymi już pomyślnie przez licznych znakomitych badaczy.46 W tym
miejscu jednak zależy nam na tym, by podkreślić, że nawet tak powierzchowne konfrontacje, jakie mogliśmy tutaj przedstawić, dobitnie świadczą o „podstawowej częstotliwości”, wpisanej w cały dorobek Bühlera, którego celem
było zawsze owocne pośredniczenie, by powtórzyć za Kantem, pomiędzy pojęciami a intuicjami, czyli, inaczej mówiąc, pokazanie niezastąpionego wkładu
poznania intuicyjnego opartego na rozszyfrowywaniu roli i uwarunkowań
orientacji czasowo-przestrzennej, a z drugiej strony, uwolnienie myślenia
abstrakcyjno-symbolicznego od czysto kognitywno-językowego wymiaru poprzez ukazanie jego organicznej relacji z tym poznaniem.
—————————
44 Chodzi o to, co Eschbach nazywa Typoscript von 1931. Należy on do serii maszynopisów powstałych w okresie przejściowym pomiędzy wydaniem Tractatus i Philosophische Untersuchungen.
G. H. von Wright opisuje go jako rozprawę liczącą blisko osiemset stron, podzieloną na rozdziały
i podrozdziały opatrzone numerami podobnie jak w innych dziełach Wittgensteina (por.
A. Eschbach, op. cit., s. 389). Warto tu na potwierdzenie przytoczyć niektóre poruszane tematy:
„Verstehen”, „Bedeutung”, „Satz. Sinn des Satzes”, „Augenblickliches Verstehen”, „Wesen der Sprache”, „Gedanke. Denken”, „Grammatik”, „Intention und Abbildung”, „Phänomenologie” (ibidem,
s. 391). Sądzę, że należy się zgodzić z opinią samego Eschbacha, zdaniem którego w świetle tych dzieł
Wittgenstein jawi się z pewnością nie jako swoisty „megafon“ (Sprachrohr) sematologii, lecz raczej
ktoś, kto przygotował grunt (Wegbereiter) pod pełniejsze zrozumienie Teorii języka Bühlera
w okresie powojennym.
45 L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie. Letzte Schriften über die
Philosophie der Psychologie, Suhrkamp, Franfurt/M. 1984 (jest to 7 tom ośmiotomowego Werkausgabe); S. Bozzi, Vedere come. Commenti ai paragrafi 1–29 delle Osservazioni sulla filosofia
della psicologia di Wittgenstein, Guerini, Milano 1998 (zob. zwł. Avvertenza).
46 Por. m.in. A. Eschbach, Verstehen und Interpretation. Karl Bühlers synchytische Begriffe und
Ludwig Wittgensteins Familienähnlichkeiten, w: A. Eschbach, Bühler-Studien, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1984, t. 2, s. 175–206.
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Najkrócej mówiąc, możemy stwierdzić, że Bühler podejmuje atak na trzech
frontach: zaczyna od określenia pustego schematu syntaktycznego, pośredniczącego między myślą a słowem; następnie wykazuje rolę momentów stałych,
świadczących o pomostowej roli percepcji gestaltowej i przez rozwiązanie problemu dźwięku werbalnego – do czego Carl Stumpf zbliżył się o krok w pojęciu
łańcucha fonematycznego, zainspirowanym przez fonologię Trubeckiego –
kładzie podwaliny pod teorię znaków, która łączy wszystkie najważniejsze
teorie (Saussure’owską semiologię, semiotykę Peirce’a i tak dalej) nie tylko
z „technicznego” punktu widzenia, ale także – naszym zdaniem – przede
wszystkim z punktu widzenia psychologicznego i filozoficznego.
Jak słusznie zwraca uwagę Luis Prieto – który przez swoją semiologię
komunikacji jako ostatni prowadził idealny dialog z wiedeńskim sematologiem – odkrycie fonemu wykracza poza granice lingwistyki i pełnym prawem wchodzi na obszar teorii poznania: „Nie idzie tylko o modelowy przykład, lecz, pod pewnymi względami, przykład jedyny: zmuszone do namysłu
nad trafnością składowych fonemu, językoznawstwo ukonstytuowało się,
bardziej z tego powodu niż z innych, często podkreślanych, jako model nauk
o człowieku, który dotąd nie znalazł naśladownictwa.”47
Dzięki temu szczęśliwemu, epokowemu odkryciu, ostatecznie dopracowanemu przez praską szkołę fonologii, z całą mocą ujawnił się fakt o podstawowym znaczeniu nie tylko dla teorii znaków, lecz także właśnie dla teorii
poznania, a mianowicie to, że głęboka struktura języka „stoi u podstaw
wszelkiego poznania”.48
Na tle tej interpretacji wyróżnia się, z jednej strony, Saussure’owska idea,
że przedmiot językoznawstwa stanowi langue jako struktura determinująca
sposób poznawania znaków i sens, a z drugiej, koncepcja sformułowana
przez autora, zdaniem Prieto, niesłusznie pomijanego, przede wszystkim
w środowiskach francuskich i włoskich, mianowicie Alana Gardinera, dla
którego przedmiotem językoznawstwa jest zasadniczo to, w jaki sposób mówiący poznaje dźwięki i znaczenia, których są one nośnikiem. Nie trzeba
przypominać, że ten tak ceniony przez Prieto autor to nie tylko ten sam,
z którym Bühler wielokrotnie współpracował i dyskutował, lecz także ten,
którego, jak wynika z Teorii języka, gorąco zachęcał, by opublikował swoje
najważniejsze dzieło z dziedziny językoznawstwa.49
—————————
47 Wyd. wł.: L. Prieto, Lineamenti di semiologia. Messaggi e segnali, przeł. S. Farè i L. Ferrara
degli Uberti, Laterza, Bari 1971, s. 169. Warte odnotowania są błyskotliwe uwagi argentyńskiego
semiologa zamieszczone w Aneksie (s. 169–194), który ukazał się jako odrębny artykuł, pt. La découverte du phonème. Interprétation épistémologique, „La Pensée” 1969, 148.
48 Wyd. wł.: L. Prieto, Pertinenza e pratica. Saggio di semiotica, przeł. D. Gambarara, FeltrinelliBocca, Milano 1976, s. 9.
49 Pisze: „Czuję się osobiście odpowiedzialny nie tyle za koncepcję (która jest wyłączną własnością
szanownego Autora), co za wydanie tej pouczającej książki. Trzeba było mianowicie namawiać Gardinera do wydania w usystematyzowanej formie tego, co dojrzewało powoli w umyśle badacza. Nie
omieszkałem też tego uczynić, gdy tylko nadarzyła się okazja. W książce znalazły się rzeczy, których
nie znałem z przekazu ustnego. W wielu miejscach niniejszej pracy będziemy się odwoływać do
książki Gardinera i wiele się od niego nauczymy.” (Teoria języka, op. cit., s. 23.)
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W istocie także zdaniem Prieto pojęcie komunikacji nie może abstrahować od wymiany znaków między dwoma podmiotami, z których jeden przekazuje drugiemu wskazanie. I to ono właśnie stoi u podstaw owej wymiany,
która realizuje się na trzy sposoby: jako „powiadomienie” lub „apel”, który
z kolei może mieć funkcję „polecenia” lub „zapytania”. W komunikacji, także
w jego ujęciu, realizuje się asymetryczna relacja społeczna między nadawcą
i odbiorcą, a powodzenie aktu semicznego zależy od tego, czy przekazywany
komunikat zostanie właściwie odebrany przez odbiorcę.
Zdaniem Prieto, należy podkreślić, że zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy pierwszym krokiem aktu jest klasyfikacja, umożliwiająca rozpoznanie
konkretu jako członka danej klasy. Jest to moment decydujący, jak pokazaliśmy, także w teorii Bühlera, który interpretuje go zgodnie z zasadą relewancji abstrahującej, zakładającą, że w akcie komunikacji nie biorą udziału zjawiska zmysłowe z całą gamą konkretnych własności, lecz jedynie ów
moment abstrahujący, lecz funkcjonalnie konkretny i w tym sensie realny,
który nadaje im rzeczywistą rolę znaków.
Wykorzystanie zarówno metodologii fonologicznej, jak i logicznej, cechuje zatem dorobek teoretyczny i Bühlera, i Prieto. Ten ostatni charakteryzuje
się większą systematycznością, jeśli chodzi o odwołania do logiki klas i technik duńskiej szkoły glossematyki, opartych w szczególności na metodzie
komutacji, pozwalającej określić rozkład konkretnych faktów parole w klasach langue, podczas gdy Bühler zadanie to przypisuje raczej zasadzie
relewancji abstrahującej, związanej z definicją fonemu.
Wydaje mi się, że warto w tym miejscu przypomnieć także, dla porównania, ważną i znaną semiologię oznaczania Rolanda Barthes’a, która zdaniem
Prieto jest drugą tendencją w semiologii inspirowanej dorobkiem de Saussure’a. Okazuje się ona zresztą mniej spójna z Bühlerowską teorią semiologii
komunikacji rozwiniętą przez Prieto, gdyż postuluje, jak wiadomo, że językoznawstwo nie powinno należeć do semiologii, lecz raczej odwrotnie.
4. FILOZOFIA I SEMATOLOGIA:
TRANSDYSCYPLINARNA SYNTEZA

Szczególnie znamienne i pouczające wydaje mi się zakończenie tego pobieżnego przeglądu najważniejszych tematów, problemów i autorów, na
różne sposoby i różnym tytułem wpisujących się sferę wpływów dorobku
Bühlera, postacią wybitnego i niestety przedwcześnie zmarłego współczesnego semiologa L. Prieto, która pod pewnymi względami ujawnia wyraźne
analogie z postacią Bühlera. Nie przypadkiem argentyński semiolog przez
wiele lat kierował Saussure’owską katedrą semiologii w Uniwersytecie
Genewskim, prowadząc intensywną działalność dydaktyczną i angażując się
w badania naukowe, które, przy całej swojej oryginalności, stanowiły kontynuację dorobku de Saussure’a, ukazując żywotność i aktualność jego dzieła
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i całego nurtu idei, badań doświadczalnych i szkół myśli, które zrodziły się
pod jego wpływem w XX wieku.
Podobnie jak niemiecki sematolog, Prieto wyraźnie stwierdził, że nauka
o znakach (niezależnie od tego, czy nazwiemy ją semiologią, sematologią,
semiotyką, czy jeszcze inaczej) ukonstytuowała się co prawda jako nauka
o jasno określonych granicach i metodologicznym podbudowaniu, ale właśnie z tego powodu może być przydatna i atrakcyjna także dla psychologów,
logików, a nawet filozofów, jako solidne wsparcie w ich wyprawach w dziedzinę znaków i języka, nie zawsze zadowalających z technicznego punktu
widzenia.
By posłużyć się ulubionym mottem Bühlera: hic Rhodus – hic salta.
W gęstej i często poplątanej sieci dróg, jakimi w XX wieku podążały badania
w tej dziedzinie i nad nią, dorobek Bühlera stanowi swoiste rozstaje dróg,
niemal nieuchronne i nieuniknione. Nieuchronne, ponieważ większość tych
dróg (od ściśle semiologicznych, po psychologiczne, socjologiczne, logiczne,
filozoficzne itd.) przebył także sam Bühler, a nieuniknione dlatego, że wyniki
tych dogłębnych i błyskotliwych badań mogą być przedmiotem dyskusji,
krytyki oraz oceny (co zresztą często miało miejsce), ale w żadnym razie nie
można ich pominąć lub zignorować bez rezygnacji z trudnej do zastąpienia
bazy pojęciowej.
I właśnie niektóre powody wciąż stosunkowo słabej znajomości jego dorobku (a na pewno mniejszej, niżby na to zasługiwał) stanowią potwierdzenie jego aktualności, czy wręcz potrzeby przywrócenia go współczesnej nauce. Na przykład zdumiewający fakt, że niektóre podręczniki i rozprawy
z dziedziny językoznawstwa, psycholingwistyki lub socjolingwistyki o dokonaniach Bühlera w ogóle nie wspominają lub wspominają jedynie sporadycznie, zwraca uwagę na zagrożenie branżową hiperspecjalizacją.50 Tym
samym ryzyko, jakie grozi dorobkowi Bühlera, wynika z jednej z jego największych zalet: systematycznej pluri- i interdyscyplinarości. Zresztą taki los
zawsze spotyka uczonych w różnych dziedzinach badań docierających na
szczyty, z których roztacza się rozległy widok, tak że wręcz „góruje się” nad
okolicą. Tym, którzy zatrzymują się na stokach po jednej lub po drugiej stronie, takie górowanie może się niekiedy wydać zbyt ryzykowne.
—————————
50 Z niezbędnymi wyjątkami, rzecz jasna, wśród których wymienić należy następujące dwa traktaty: Th. Herrmann, Allgemeine Sprachpsychologie. Grundlagen und Probleme, Urban & Schwarzenberg, München–Wien–Baltimore 1985; H. Schnelle, Die Natur der Sprache, De Gruyter,
Berlin–New York 1996.
Należy w tym miejscu przytoczyć autorytatywną opinię K. Hegera. Przyznaje on, że istotnie doszło do częściowego, choć nie całkowitego „zapomnienia“ dorobku Bühlera, zasadniczo z dwóch
powodów. Pierwszy to wymuszona emigracja polityczna w 1938 r. do Norwegii i Stanów Zjednoczonych, a drugi – o charakterze bardziej ogólnym – „jednostronna prowincjalizacja”, do której doszło
w ramach dominującej tendencji w powojennej lingwistyce. Por.: K. HI, Karl Bühlers Sprachtheorie
und die Sprachwissenschaft der letzten fünfzig Jahre, w: A. Eschbach, Karl Bühlers Theory of
Language, op. cit., s. 184n.
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Z drugiej strony, dla kogoś nawykłego do rozrzedzonego powietrza szczytów przybycie kogoś, kto z mozołem wspiął się na górę, może być, parafrazując Macha, niczym wtargnięcie „niedzielnego turysty”. Mimo to niektórzy
poczuli się i nadal czują się uprawnieni do tego, by wyjmować z jego plecaka
rzadkie, z trudem nazbierane okazy skał i roślin.
Jeśli zatem zebrany przez Bühlera skarb może dziś sprawiać wrażenie
mocno uszczuplonego, dzieje się tak również dlatego, że niektóre najcenniejsze okazy stały się już (jak zauważa Kainz)51 własnością wszystkich, a tym
samym zostały bardziej docenione. W istocie, choć, z jednej strony, niekiedy
unika się badań transdyscyplinarnych jako szczególnie żmudnych, to z drugiej ceni się je ze względu na wyniki, które można wykorzystać na różne sposoby i z różnych punktów widzenia.
Pozostawiając historykom kwestię pochodzenia i ewolucji poszczególnych
dokonań, starałam się w tym eseju naświetlić jedną zasadę – zasadę wskazywania, która jawi się dzisiaj jako szczególnie istotna, zwłaszcza z filozoficznego punktu widzenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zajmuje ona
centralne miejsce w teorii Bühlera, choć rola ta nie została uznana explicite.
Znaczenie to potwierdza niezaprzeczalny fakt, że zasada wskazywania – choć
głęboko przekształcona – powraca w niektórych najbardziej reprezentatywnych dyskursach filozoficznych w XX wieku.
Najistotniejszym i najbardziej płodnym z nich wydaje mi się, jak wspomniałam, dyskurs o inspiracji fenomenologicznej, i to on właśnie ma szansę
przywrócić tej zasadzie znaczącą rolę w dzisiejszym odrodzeniu nurtu ontologicznego. Podkreślenie fundamentalnej roli wskazywania w Bühlerowskim
systemie sematologicznym, m i m o ż e pozornie nie została w nim w pełni
uznana, jest głównym zadaniem, jakie stawia sobie ten esej w konkretnym
celu – by pokazać, że właśnie z tej racji, iż w tym systemie wskazywanie
otrzymało solidną podbudowę naukową, jego rola nie ogranicza się do nauki
o znakach, lecz może także ujawnić swój ontologiczny potencjał we współczesnej debacie filozoficznej.52 Jestem zdania, że stanowisko Husserla
i Heideggera jest w tym względzie szczególnie znamienne. Obaj (choć każdy
inaczej) pokazują, że wskazywanie jest komponentem szczególnie i dogłębnie związanym, by powtórzyć za Heideggerem, z „pytaniem o rzecz”. Ostatecznie można zapewne zbliżyć stanowisko Heideggera i Bühlera stwierdzając, w najkrótszym ujęciu, że rzecz i wskazywanie rzeczy należą do tej samej
rzeczywistości, czyli, inaczej mówiąc, wskazywanie ma swój udział w rzeczywistości rzeczy jako fundament jej poznawalności, jednostkowości samej
rzeczy. Jest to, rzecz jasna, funkcja, która – choć stanowi konieczny element
—————————
51 Por. F. Kainz, Presentazione, op. cit., s. 25: „W istocie jest to dzieło w swojej dziedzinie klasyczne. Jego wartość wykracza poza epokę, w której powstało. [...] Obfituje ono w intuicje i tyleż trafne,
co fundamentalne sformułowania, które na stałe weszły do dziedzictwa badań teoretycznych, toteż
bez nich w zasadzie nie można sobie wyobrazić całej późniejszej działalności naukowej.”
52 Zagadnienie to zostało wyczerpująco omówione w: S. Cattaruzza, L’indicazione della realtà,
Mimesis, Milano 2008.

460

Serena Cattaruzza

porozumiewania się za pomocą znaków – daleko wykracza poza granice samej komunikacji. W istocie, nie przypadkiem, sam Bühler nie zalicza jej do
funkcji kanonicznych, zważywszy że stanowi raczej o możliwości komunikacji, która ma odniesienie ontologiczne.
Należy, rzecz jasna, unikać wprowadzania na siłę tej funkcji, wyłożonej
przez Bühlera zasadniczo sposobem naukowym, do dobrze opracowanych
teorii filozoficznych. Jednakże właśnie uznanie tych specyficznych korzeni
naukowych nie wyklucza możliwości ostrożnego, lecz skutecznego przejścia
od ujęcia naukowego do filozoficznego.
Co więcej, wydaje mi się, że z epistemologicznego punktu widzenia mamy
tu do czynienia z wzorcowym przypadkiem relacji nauka–filozofia, w nie
mniejszym stopniu niż w analogicznym przypadku etologicznego podejścia
Lorenza. Nauka jest oczywiście w pełni autonomiczna i pozbawiona uprzedzeń w swoim zakresie, w którym dzięki owocnej syntezie teoretycznej kreatywności, empirycznej kontroli i formalnego rygoru dochodzi do coraz to
nowych i wiarygodnych, choć nie ostatecznych wyników. Jednakże jej zakres
ma granice, poza które sama odsyła, by prowadzić namysł nad samą sobą,
a także nad znaczeniem wyników, do których dochodzi.
Podobne refleksje wymagają, rzecz jasna, filozoficznego podejścia i kompetencji w tym zakresie. Nie mogą one jednak być oderwane od adekwatnej
znajomości przedmiotu, którego ta refleksja dotyczy. I to na tym obszarze,
zdaniem Bühlera, sytuuje się bezpośrednia lub pośrednia współpraca między
dwoma kompetencjami – naukową i filozoficzną, umożliwiająca i legitymizująca wykorzystanie wiedzy naukowej poza jej zakresem. Mam nadzieję, że
udało mi się pokazać, że Bühler był w pełni świadom, iż ta relacja wzajemnej
współpracy jest konieczna i owocna, i że po części starał się także w praktyce
do niej dążyć (o czym świadczy choćby doktryna trzech aspektów sformułowana w Kryzysie).
Sądzę, że w obecnej fazie filozoficznej rewizji kluczowych pojęć klasycznej
fenomenologii w perspektywie, jaką stwarza ujęcie doświadczalne i ontologiczne, wkład Bühlera może stanowić skuteczną zachętę zarówno do zintensyfikowania wzajemnej współpracy nauki i filozofii, jak i opracowania bardziej sprawnych narzędzi pojęciowych, które i jedna, i druga, będą mogły
wykorzystać. Jednym z nich, przy tym najbardziej wiarygodnym i nowatorskim, mogłoby być pojęcie wskazywania. I to właśnie przekonanie legło
u podstaw tego eseju, w którym próbowałam ukazać jego najgłębsze motywacje i fundamenty.
Przełożyła Anna Dudzińska-Facca
Redakcja naukowa: Stanisław Czerniak
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