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O IV TOMIE CZASOPISMA FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
I.
Jeszcze stosunkowo niedawno filozofia miała przejrzystą, względnie stabilną i prostą strukturę, dobrze znaną m.in. z podręczników historii filozofii
– była podzielona na dyscypliny filozoficzne oraz na szkoły. Poszczególne
szkoły były odrębnymi dziedzinami refleksji, mimo iż zachodziły pomiędzy
nimi podobieństwa, miały punkty styczne oraz inspirowały się wzajemnie –
zwłaszcza w diachronicznym porządku. W szczególności nowe szkoły i generowane w nich programy wyrastały niekiedy z ujawnionej problematyczności
programów i stanu swych poprzedniczek. Szkoły filozoficzne miały wyraźną
autonomię i tożsamość, mimo iż pozostawały w rozmaitych związkach z niektórymi szkołami sobie współczesnymi, a także od siebie wcześniejszymi,
oraz z wiedzą pozafilozoficzną, w tym także z wiedzą naukową – co było w
każdym przypadku ważną decyzją programową.
Fundamentem szkół filozoficznych są metateoretyczne ramy stanowiące
o ich tożsamości i zarazem o ich odrębności od innych. Te identyfikacyjne
fundamenty, bogatsze niż programy filozoficzne, determinują właściwe dla
danej szkoły dziedziny rozważań, wytyczają zakres problematyki oraz konstytuują możliwe przedmioty dociekań. Zadają też kategoryzacje – zawsze
usankcjonowane decyzjami programowymi, np. pojęcia weryfikacji, koroboracji, zdania atomowego itp. są właściwe dla filozofii analitycznej, zaś pojęcie
społecznych determinant wiedzy – dla socjologii wiedzy. Każda szkoła filozoficzna operuje wykształconym w niej zestawem pojęć konstytuującym jej
dziedzinę przedmiotową, z zadanymi kontekstualnie ich sensami powiązanymi w system. Programy szkół zawierają fundamentalne tezy będące obowiązującymi przesłankami dociekań. W ten różnoraki sposób szkoły formują
podstawy wglądów w rzeczywistość, przy czym „rzeczywistość”, tj.
w tym wypadku obszar badań jest również konstruktem szkół.
Metateoretyczne ramy są punktem wyjścia i podłożem wszelkich konstrukcji filozoficznych na poziomie przedmiotowym – poziom metateoretyczny wyprzedza w porządku logicznym i w kolejności konstytuowania poziom koncepcji. To głównie metateoretyczne bazy, a nie same koncepcje
formułowane w ich obrębie lub w każdym razie nie tylko one stanowią o
tożsamości szkół i przesądzają w ogólnym wymiarze ich możliwe dokonania.
Metateoretyczna baza presuponuje – poprzez wytyczenie gruntu, a przezeń
ogólnej wizji badanej rzeczywistości – co dany system myśli jest w stanie
ujawnić, jak tego może dokonać, jaki jest jego zasięg, forma i charakter.
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Metateoretyczne ramy zarazem rygoryzują dociekania, określają ich formy, blokują metodyczną anarchię, a także pojęciową i treściową dowolność
refleksji. Filozof należący do danej szkoły jest przez nią ukierunkowany –
wyposażony w pojęciowy, problemowy i metodyczny fundament rozważań
oraz w zestaw aksjomatów, z których wyrastać mają jego myśli, koncepcje,
intelektualne obrazy. Wraz z przyjęciem tych bazowych determinant refleksji filozof godzi się na ograniczanie swej intelektualnej wolności – przystaje
na podleganie określonym kanonom myślenia, środkom filozoficznego wyrazu, tezom programowym i na poruszanie się w wytyczonej sferze przedmiotowej. Znamienne jest, że przełomowe dokonania w filozofii dokonują
się poprzez proponowanie nowych metateoretycznych ram, programów,
czyli poprzez tworzenie nowych szkół filozoficznych, poprzez – można to tak
wyrazić – zerwanie dotychczasowych więzów i utworzenie nowych.
Ta długo utrzymywana przejrzystość struktury i metafilozoficznego fundowania filozoficznych badań obecnie komplikuje się, traci swą wyrazistość,
a w diagnozach najradykalniejszych – istotnie się zmienia.
Dzieje się tak dlatego, że szkoły tworzone w filozofii od co najmniej drugiej połowy XX wieku często przenikają się wzajemnie. Implementują elementy programów i sposobów ujmowania wypracowane w innych szkołach,
dawniejszych i teraźniejszych. Nowe szkoły często czerpią z kilku różnych
tradycji, niekiedy uważanych za niewspółmierne. Marksizm „żeni się” ze
strukturalizmem i z psychoanalizą, fenomenologię z materialistycznymi
koncepcjami spostrzeżenia zmysłowego (np. Maurice Merleau Ponty), fenomenologię z kognitywistyką, filozofię chrześcijańską z materialistycznymi
koncepcjami przyrody opartymi na teoriach współczesnej nauki (np. Pierre
Theilard de Chardin), darwinizm z kantyzmem (Konrad Lorenz).
Ten stan rzeczy nie wypływa z nieprzemyślanego dążenia do eklektyzmu
czy godzenia się nań. Rodzi się raczej ze stałego w filozofii pragnienia ogarnięcia całości, ujęcia rzeczy w ich totalności, z różnych zunifikowanych perspektyw jednocześnie. W tym trendzie do przekraczania barier myślenia
(jakimi są szkoły filozoficzne) konstruuje się kolaże tradycji i szkół, w tym
także kolaże zaskakujące. Szkoły filozoficzne, które wyrastają na fundamentach kilku innych szkół, mają złożone konstytucyjne ramy, niekiedy o niejasnych wewnętrznych koneksjach pomiędzy ich elementami. Czasem tak powstające metateoretyczne bazy nie są całkowicie spójnymi systemami,
a problematycznymi zlepkami różnych wątków. Równie problematyczna jest
w niektórych przypadkach i tożsamość i autonomiczność szkół wyrastających z jednoczesnego przejmowania wątków różnych tradycji filozoficznych
lub fragmentów baz różnych szkół.
Następną cechą najnowszej filozofii jest dynamiczność i generowana
przez nią radykalność zmian w obrębie poszczególnych szkół i tradycji filozoficznych. Te nie tylko ewoluują, zmieniając się pod wpływem tworzonych
w nich koncepcji oddziałujących zwrotnie na poziom metafilozoficzny. Nie-

O IV tomie czasopisma Filozofia i nauka
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które transformują się znacznie radykalniej, m.in. przejmując tezy wydawałoby się sobie obce lub penetrując nowe obszary eksploracji – poprzez dołączenie nowych kategorii i wraz z nimi nowych ukonstytuowanych obiektów.
Dobrym przykładem jest rozwój tradycji filozoficznego darwinizmu. Ten,
będący przez dziesięciolecia ostoją biologizującego materializmu, wraz z
wprowadzeniem do niego pojęcia memu, kulturowego odpowiednika genu,
porzucił swoją jednoznacznie materialistyczną naturę, a więc i swoją pierwotną tożsamość. Inny casus zmian, które podważają lub nawet rezygnują
z tożsamości swych fundujących tradycji, to fenomenologia. Jej przeobrażenia są na tyle głębokie, że skłaniają do zadania pytania, w jakim stopniu fenomenologia XXI wieku realizuje pierwotny program Husserla, a w jakim
staje się nową tradycją budowaną po części na swej poprzedniczce, a po części na jej zaniechaniu, na jej gruzach, wyrażając rzecz dosadniej. Rozpływanie się pierwotnej tożsamości znamionuje również filozofowanie występuje
pod szyldem filozofii analitycznej, m.in. w związku z implementowaniem do
niej wątków pragmatystycznych jak i ze względu na prowadzenie w niej specjalistycznych badań należących pierwotnie do logiki formalnej. Notabene
owocuje to wkraczaniem filozofii na grunt podstaw matematyki i przy tym
częściową rezygnacją ze specyficznej tożsamości filozoficznej.
Ze względu na obecną otwartość tradycji i szkół oraz na transformacje ich
tożsamości przestają one być stabilnymi centrami organizującymi dyskursy
i wytyczającymi na stałe ich formy oraz granice.
Następna cecha znamienna dla najnowszej filozofii jest związana z wyłanianiem się nowych obszarów problemowych (np. kwestie gender, ekologiczne, problemy moralne we współczesnej medycynie). Dla takich obszarów, „bezdomnych” w momencie ich recepcji przez filozofię, poszukuje się
punktów teoretycznego umocowania i znajduje się je w różnych tradycjach
i szkołach filozoficznych. Rezultatem jest sytuowanie nowych obszarów problemowych równocześnie w różnych filozoficznych tradycjach, np. problemy
ekologiczne są ulokowane i w filozoficznym darwinizmie, i badane przez
różne szkoły filozofii społecznej oraz filozofii polityki, i również podejmowane w obrębie filozofii mistycyzujących.
Spektakularną cechą niektórych obszarów najnowszej filozofii jest jej naturalizowanie, rozumiane na rozszerzony sposób Quine’owski, a mianowicie
polegające na coraz rozleglejszym recypowaniu przez nią wiedzy pozafilozoficznej, w tym głównie naukowej. Z jednej strony, wkraczanie nauki do filozofii wydaje się nieuniknione, ponieważ nauka jest obecnie nieusuwalnym
elementem kultury i Lebensweltów, przenikając całą świadomość – i indywidualną, i zbiorową. Jednak, z drugiej strony, jeśli nie postawi się tam, nie
weźmie w karby tego pochodu naturalizowania filozofii, może on przerodzić
się w jej uśmiercanie. Grozi jej bowiem niebezpieczeństwo – typowe dla
radykalnych scjentyzmów – zburzenia jej tożsamości, przekształcenia jej
w intelektualny dyskurs usytuowany na graniach nauki, oparty bezkrytycz-
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nie oraz bez kategoryzacyjnej i problemowej odrębności na wynikach nauki.
Filozofia nadmiernie znaturalizowana może łatwo stać się rodzajem popularyzacji nauk empirycznych wśród humanistów lub w uscjentyfikowaną
alternatywę dla faktycznej filozofii. Na takie realne niebezpieczeństwo wystawia obecnie filozofię kognitywistyka, roszcząca sobie względnie często
rolę przejęcia funkcji epistemologii, rolę nowej filozofii umysłu i filozofii
języka. Jednak w kognitywistyce równie żywe, jak powyżej sygnalizowane,
jest dążenie do przekształcenia się jej w grupę nauk empirycznych, inspirowanych wybranymi ideami filozoficznymi (np. z filozofii umysłu). Taka dokonana secesja – obecnie in statu nascendi – byłaby kolejnym, po m.in.
psychologii i socjologii, przypadkiem wyłaniania się z filozofii nowej nauki
empirycznej, o odrębnej tożsamości.
W większości tekstów zamieszczony w IV tomie Filozofii i nauki. Studia
filozoficzne i interdyscyplinarne są widoczne opisane powyżej metafilozoficzne transformacje dokonujące się w najnowszej filozofii. W prezentowanych i analizowanych w nich koncepcjach filozoficznych zaznacza się ich
wielorakie metateoretyczne fundowanie, otwarty charakter konstytuujących
je programów oraz stała obecność wątków czerpanych z nauki, jednak bez
scjentystycznego radykalizmu.
IV tom czasopisma zawiera dwa autorskie bloki tematyczne: FILOZOFIA
NAUK SPOŁECZNYCH – TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją Marioli
Kuszyk-Bytniewskiej oraz IDEA I TEORIA GESTALT – PRZESZŁOŚĆ
I TERAŹNIEJSZOŚĆ pod redakcją Stanisława Czerniaka. Trzy teksty stanowią trzeci blok tematyczny WOKÓŁ EWOLUCJONIZMU.
W dziale
POLEMIKI I DYSKUSJE zamieszczamy dwa głosy o poglądach Hansa-Jörga
Rheinbergera.
Z autentyczną satysfakcją przekazujemy też czytelnikom dwa rozdziały
książki Jürgena Habermasa Nachmetetaphysisches Deneken II. Aufsätze
und Repliken, Suhrkamp, Berlin 2012 (rozdział I opublikowaliśmy w III
tomie czasopisma). Wydawnictwo Suhrkamp udostępniło nam prawa autorskie do tej ważnej publikacji.
Pragniemy podziękować twórcom IV tomu Filozofii i nauki. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne: autorom, redaktorom bloków tematycznych
oraz recenzentom (lista recenzentów jest dostępna na stronie internetowej
czasopisma).

II.
Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne jest od roku
2016 oficjalnie wydawana przez dwa ośrodki. Do Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, pierwotnego wydawcy i założyciela czasopisma, dołączył Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

O IV tomie czasopisma Filozofia i nauka
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IV tom został przygotowany jeszcze przez pierwszego wydawcę, tj. Instytut
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Decyzje o współwydawaniu
zostały bowiem sfinalizowane, gdy tom ten był już w zaawansowanej fazie
przygotowania redakcyjnego. Dziękujemy kolegom redakcyjnym z Lublina
za włączenie się do prac koncepcyjnych. Wprowadzenie nowego działu:
POLEMIKI I DYSKUSJE jest ich inicjatywą.

III.
Czasopismo Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
z uwagi na swój krótki okres wydawania mogło być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poddane ocenie MNiSW po raz pierwszy w ubiegłym roku.
Zespół redakcyjny starał się spełnić wszystkie kryteria, uznawane przez
MNiSW za ważne – jest regularnie wydawane, publikuje oryginalne recenzowane studia, artykuły, rozprawy (ponad 20 rocznie), ze streszczeniami w
języku angielskim, publikuje listy swych recenzentów, na swej stronie internetowej zamieszcza w trybie open access całą zawartość kolejnych swych
roczników (3 miesiące po ukazaniu się wydania papierowego) itd.
Mimo spełnienia przez czasopismo Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i
interdyscyplinarne większości tych kryteriów MNiSW przyznało czasopismu
4 punkty. Zwróciliśmy się do MNiSW z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego
punktacja jest tak niska. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Gdy ją
otrzymamy, poinformujemy o tym na stronie internetowej czasopisma.
Chciałabym zauważyć, że zdecydowana większość kryteriów składających
się na ocenę czasopism nie ma żadnego związku z poziomem publikowanych
w nich prac. Kryteria te odnoszą się do technicznych aspektów organizacji
czasopism i ich funkcjonowania. Taka, głównie techniczna ocena czasopism
przenoszona jest jednak automatycznie – co musi budzić zdumienie – na
merytoryczne oceny tekstów publikowanych w czasopismach. Autorzy publikacji w czasopismach są bowiem oceniani merytorycznie – w rankingach
przeprowadzonych w ich instytucjach afiliujących, w procedurach nadawania stopni i tytułów itp. – na podstawie liczby punktów, które zdobyło czasopismo, w którym ich teksty są opublikowane.
Jest dla nas satysfakcjonujące, że Filozofia i nauka. Studia filozoficzne
i interdyscyplinarne znajduje się na liście The European Reference Index
for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus). Zapewne jest jednym z najmłodszych czasopism w tej prestiżowej europejskiej bazie czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Małgorzata Czarnocka, redaktor naczelny

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 4, 2016

W niniejszych dwóch tekstach Jürgen Habermas stosuje swoją teorię
działań komunikacyjnych, która ma być przede wszystkim podstawą samorefleksji społeczeństwa nowoczesnego, do rozważań antropologicznych
nad genezą i wczesną ewolucją gatunku ludzkiego. Mamy więc tutaj do
czynienia z frapującym powiązaniem współczesnego myślenia filozoficznego – notabene o silnie normatywnej orientacji, w tym powiązaniu po
części, jak mówi autor, „spekulatywnego” – z wybranymi wynikami badań
naukowych z zakresu antropologii kultury, religioznawstwa, psychologii
rozwojowej, teorii języka itd.
Przekłady na podstawie: Jürgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken II.
Aufsätze und Repliken, Suhrkamp Verlag, Berlin 2012, rozdziały 2 i 3.
Redakcja FiN i tłumacz

Jürgen Habermas

ŚWIAT ŻYCIA JAKO PRZESTRZEŃ
RACJI UCIELEŚNIONYCH SYMBOLICZNIE
(1) Język służy wprawdzie zarówno komunikacji jak przedstawianiu, ale
pragmatyczna rola racji tłumaczy się komunikacyjnym użyciem języka.
Racje są twierdzeniami, za pomocą których jeden odpowiada drugiemu na
pytanie „dlaczego?” (albo na stanowisko odpierające): „Dlaczego maszyna
polskiego prezydenta spadła przy podejściu do lądowania na lotnisku rosyjskim?” albo: „Dlaczego obstajesz przy swoim sprzeciwie wobec decyzji fiskusa?” albo: „Dlaczego tak agresywnie wszedłeś mu w paradę?” Na to możemy
odpowiedzieć podając wyjaśnienie kauzalne, mianowicie okoliczności, które
spowodowały zdarzenie; uzasadnienie normatywne, mianowicie reguły
uprawniające; albo wyjaśnienie psychologiczne, czyli okoliczności i motywy
uzasadniające. Miejscem naturalnym dla posługiwania się racjami zdaje się
być komunikacja w życiu codziennym. Czyż jednak filozofia, która od czasów
Platona uczyniła swoim właściwym tematem „podawanie racji”, nie wyróżniła praktyki naukowej jako miejsca wyjaśnień i uzasadnień?
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„Dlaczego uważasz, że konwencjonalne środki kontroli urządzeń nuklearnych są niewystarczające?” Adresat tego pytania może odpowiedzieć
wskazując na prasową informację o sprawozdaniu komisji ekspertów; ale
jeśli sam jest ekspertem, jego odpowiedź oprze się na szeregu testów, na
złożonych obliczeniach, na argumentach probabilistycznych, krótko: na naukowych analizach wyników pomiaru w laboratoriach, które są odległe od
praktyki życia codziennego. Czy zatem racje nie są u siebie raczej w tekstach
naukowych niż w życiu codziennym? To przypuszczenie prowadzi na fałszywy trop o tyle, że w tekstach naukowych, które przedstawiają rozważania
i wyniki, rola pragmatyczna, którą racje w praktyce naukowej niejako dziedziczą po praktyce życia codziennego, blednie – rola mianowicie dyskursywnej wymiany racji, które tłumaczą coś niezrozumiałego, to znaczy usuwają irytacje w obliczu niepokojących i niejasnych zdarzeń czy działań.
Osobom, które potrzebują orientacji, racje dostarczają oświecenia co do
nieprzejrzystych czy zagadkowych okoliczności, które niepokoją, bo tworzą
dziurę w horyzoncie jakiejś uprzednio rozumianej całości, choćby tylko
mgliście się rysującej – albo, jak może się okazać, fałszywej. Racje przywracają epistemiczny stosunek do znanego nam świata, zaburzony przez niezrozumienie. Naprawiają właściwą światu życia, a oto spłoszoną naiwność nawet wtedy, gdy rewolucjonizują nasze rozumienie świata. Tę funkcję racji,
niejako budującą zaufanie, przywracającą zażyłość z rzeczywistością, zinstytucjonalizowane badanie raczej skrywa, bo utrwala nastawienie, by traktować wiedzę jako omylną. Racje mają swe właściwe miejsce w praktyce dyskursywnej, czy to w eliptycznych formach komunikowania się w życiu codziennym, czy w profesjonalnie wykształconych praktykach prawa, polityki,
nauki itd. Między życiem codziennym a kulturami eksperckimi przestrzeń
racji nie jest w każdym razie „opieczętowana”, lecz jest osmotycznie przepuszczalna,1 jako że racje cyrkulują między szerokim łożyskiem komunikacji
codziennej i silniej skanalizowanymi dyskursami ekspertów.
Skupianie uwagi na dyskursach naukowych nie tylko jednak skłania do
fałszywego separowania racji od świata życia; wprowadza też w błąd dlatego,
że zawęża spojrzenie na nasz epistemiczny stosunek do świata i prowadzi do
jednostronnego określenia pragmatycznej roli racji. Racje służą nie tylko do
oświecenia osób potrzebujących orientacji – oświecenia co do świata i co do
osób i ich motywów jako czegoś, z czym spotykamy się w świecie. W praktyczno-performatywnym wzajemnym stosunku osób pytanie o racje ma całkiem inną funkcję niż wypełnianie luk w rozumieniu świata: racje pomagają
unikać pęknięć w łańcuchu społecznie utartych interakcji, albo takie pęknięcia zalepiać. W komunikacji codziennej racje są przede wszystkim smarem
—————————
1 Jeśli chodzi o krytykę „separatystycznego ujęcia przestrzeni racji”, patrz obecnie L. Wingert,
„Was geschieht im Raum der Gründe?”, w: D. Sturma (red.), Vernunft und Freiheit, Berlin 2012.
Tutaj też wskazówki bibliograficzne dot. odnośnych analiz Donalda Davidsona, Juliana NidaRümelina i Johna Searle’a.
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dla niezakłóconej kooperacji. Tym, co racje zarówno umożliwiają jak naprawiają, jest powiązanie intencji osób działających, a więc społeczne usieciowienie działań. W tym funkcjonalnym kontekście na pierwszym planie nie
stoi to, by czynić zrozumiałymi napotykane w świecie zdarzenia, które
wymagają wyjaśnienia, i działania, które wymagają uzasadnienia; chodzi
raczej o to, by w drodze refleksji wytłumaczyć lub usprawiedliwić propozycjonalne nastawienia innej osoby wobec świata, lub krytykę tych nastawień.
Racje, które mają znaczenie w sferze interakcji, oświecają daną osobę co
do tego, dlaczego inna osoba ma takie przekonania, zamiary i odczucia,
jakie ma.
Rzecz interesująca, zwykle racje te nie oddziałują w ten sposób, że się je
wypowiada explicite w postaci wyjaśnień lub uzasadnień. Operują w tle.
Z każdym aktem mowy, który wyraża jakieś przekonanie, uczucie lub zamiar, z każdym wezwaniem, każdą obietnicą wiąże się milcząco cały semantycznie powiązany szereg racji. Większość wypowiedzi pozostałaby bowiem
niejasna albo wieloznaczna, gdyby mówiący nie dzielił ze słuchającym pewnej wiedzy uprzedniej, obecnej implicite. Wyobraźmy sobie następującą
scenę: Ktoś chce samym gestem, kładąc palec na ustach, wskazując na drzwi
do sąsiedniego pokoju, powstrzymać swojego brata przed wejściem do sypialni obok, bo tam odpoczywa przyjaciel. Okoliczność powrotu z męczącej
podróży i racja normatywna, że trzeba oszczędzać wyczerpaną osobę, mogą
pozostać nie wypowiedziane, bo należą do domyślnie podzielanej wiedzy,
stanowiącej tło.
Wiedza ta upłynnia bieg codziennej komunikacji, jako swego rodzaju
amortyzator. Ale w horyzoncie nie wypowiedzianych oczywistości spoczywa
też potencjał negacji, który w każdej chwili może się obudzić; nawet uznane
pewniki milcząco czerpią z takiego trybu uważania-za-prawdziwe albo zasłuszne, który w przypadku problematyzacji tego, co zostało powiedziane,
odsyła do racji. Dlatego racje mają w procesach dochodzenia do porozumienia dwojaką funkcję: skały, która daje oparcie, oraz otoczaków – mogą zarówno wspierać konsens, jak nim zachwiać. Działania językowe, a nawet
wszelkie działania intencjonalne są osadzone w aktualnie nieprzejrzystej
przestrzeni usieciowionych racji. Ponieważ status wypowiedzi językowej
zależy od racji, użytkownik języka wraz z każdą swoją wypowiedzią bierze na
siebie odpowiedni ciężar normatywny. Wypowiadając treść znaczącą, to jest
konwencjonalnie uregulowane „co” i „jak”, użytkownik języka za każdym
razem implicite wiąże się określonego rodzaju racjami i określonymi konsekwencjami, i przez to bierze na siebie zobowiązanie wobec innych uczestników komunikacji, by zdać z tego sprawę.2 Racje implikują po stronie tego,
który je reprezentuje, odpowiednie sytuacje związania (Festlegungen);
—————————
2 R. B. Brandom, Expressive Vernunft. Begründung, Repräsentation und diskursive Festlegung,
Frankfurt/M. 2000.
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a adresata, który ma je przyjąć, wzywają do tego, by zajął racjonalne stanowisko, to znaczy stanowisko umotywowane racjami.3
Zakładanie lub tematyzowanie racji, co do których obie strony przypuszczają, że się dla nich liczą, należy do pragmatyki takiego używania języka,
które ukierunkowane jest na dochodzenie do porozumienia. Ten rozpowszechniony, komunikacyjny tryb [interakcji] charakteryzuje zamiar
uczestników, by porozumieć się co do czegoś we wspólnie zakładanym świecie obiektywnym, w ramach podzielanej wiedzy, która pozostaje w tle.4 Mówiący wysuwa przy tym dla treści swojej wypowiedzi roszczenie do ważności,
wobec którego słuchający może zająć stanowisko na „tak” lub „nie”. Jakie
roszczenia ważnościowe mogą tu w ogóle wchodzić w grę, to widać gdy
przyjrzymy się, pod jakimi względami możemy każdorazowo w całości
zakwestionować dane działania językowe. Możemy postawić pod znakiem
zapytania prawdziwość twierdzeń, uprawnienie do wezwań lub wiarygodność obietnic, jak też szczerość wyznań. W tych roszczeniach do ważności
wypowiedzi znajduje wyraz wewnętrzny związek treści semantycznej z potencjałem racji. Tłumaczy to, dlaczego rozumienie języka jest już splecione
z praktyką dochodzenia do porozumienia i o tyle też z praktyką zapytywania
o racje i podawania racji. Do rozumienia danego działania językowego należy też to, że znany jest rodzaj racji, za pomocą których mówiący mógłby
w danych okolicznościach zrealizować roszczenie do ważności tego, co powiedział.
Analiza działań językowych zwraca się ku komunikacji językowej jako
takiej, podczas gdy badanie działań komunikacyjnych interesuje się tym
komunikacyjnym procesem tylko o tyle, o ile umożliwia on łączenie planów
działania jednej osoby z planami drugiej, a więc społeczne interakcje. Działania nadają się do tego, by je łączyć (sind „anschlußfähig”), jeśli możliwości
wyboru, jakie mają osoby wchodzące ze sobą w interakcję, są ze sobą tak
uzgodnione, że interesujące je tematy i powodujące nimi intencje mogą się
ze sobą łączyć w sieć, w ograniczonych społecznych przestrzeniach i historycznych czasach. W działaniach komunikacyjnych to łączenie dochodzi
do skutku dzięki wiążącemu działaniu (Bindungswirkung) faktycznie
uznanych roszczeń ważnościowych. Przy tym siła oferty składanej w akcie
mowy, siła motywująca w sposób racjonalny, wynika nie z mocy obowiązującej (Gültigkeit) tego, co zostało powiedziane, lecz stąd, że mówiący
implicite bierze na siebie gwarancję, że jego roszczenie do ważności wypo—————————
3 Dla adresata rację stanowi sama treść aktu mowy i nie da się ona zredukować do intencji, którą
mówiący chciałby dać poznać słuchającemu. J. Nida-Rümelin („Grice, Gründe und Bedeutung”,
w: idem, Philosophie und Lebensform, Frankfurt/M. 2009, 135–154)) kieruje ten argument
przeciwko empirystycznie zredukowanemu intencjonalizmowi. W przestrzeni racji to, co powiedziane nie wyczerpuje się w tym, co miało się na myśli. W tym sensie już J. Habermas, „Intentionalistische Semantik” (1975/76), w: idem, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt/M. 1984, 332–352.
4 Jeśli chodzi o moje podejście, które nazywam pragmatyką języka, por. rozprawy
w: J. Habermas, Rationalitäts- und Sprachtheorie. Philosophische Texte, t. 2, Frankfurt/M. 2009.
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wiedzi można zrealizować – to ta gwarancja może zapewnić koordynację
działań.
(2) Rola racji w działaniach komunikacyjnych o kolejny krok przybliżyła
nas do tematu świata życia jako przestrzeni racji ucieleśnionych w symbolach – przybliżyła nas bardziej niż ta funkcja racji, jaką jest budowanie
zaufania w epistemicznym stosunku do niespodzianek kontyngentnego otoczenia. Racje, które są zaangażowane (im Fluß sind) na płaszczyźnie komunikacji, umacniają się w tradycjach kulturalnych i zachowaniach zinstytucjonalizowanych, które w codziennej komunikacji należą do tła, jakie stanowi świat życia.5 Chodzi przy tym o konsolidujące ucieleśnienie wyższego
stopnia; jakoż racje, które wchodzą do takich tradycji i norm, ze swej strony
są już ucieleśnione symbolicznie. Dlatego najpierw chciałbym się zająć przypadkiem elementarnym, jakim jest symboliczne ucieleśnianie treści semantycznej w ogóle. Otóż racje mogą się pojawić dopiero w języku wykształconym i wyodrębnionym propozycjonalnie (propositional ausdifferenzierten).
Działania językowe bowiem kwalifikują się jako racje tylko dzięki logicznym
związkom między twierdzeniami. Muszą istnieć twierdzenia deskryptywne,
ekspresywne lub normatywne, które mogą przyjąć pragmatyczną rolę wyjaśnień kauzalnych lub psychologicznych i uzasadnień normatywnych. Ale w
jakim wymiarze dokonuje się ucieleśnienie symboliczne jako takie? To, jak
funkcjonuje medium ucieleśniania treści symbolicznych, można zbadać już
poniżej tego progu złożoności, jaki stanowi język wykształcony i wyodrębniony propozycjonalnie, biorąc za przedmiot użycie pojedynczych symboli,
na przykład prostą komunikację za pomocą ekspresywnych gestów. Teoria
znaków Charlesa Sandersa Peirce’a kierowała uwagę na znaki ikoniczne
i deiktyczne, na zwierzęta herbowe, flagi narodowe, koguty na wieżach kościelnych itd., które wprawdzie symbolizują pewne treści, ale nie treści
explicite formułowanych twierdzeń.6
O symbolu językowym mówię wtedy, gdy jakiś znak zostaje użyty przez co
najmniej dwóch kompetentnych użytkowników w tym samym znaczeniu
w tym celu, by porozumieć się co do czegoś w świecie. Już użycie elementarnych gestów może spełnić normatywny sens porozumienia, zanim racje
dojdą do głosu explicite.
Przypomnijmy sobie scenę wspomnianą na początku: Ktoś milcząco
spogląda na drzwi do sąsiedniego pokoju i czyni gest, który ma dać komuś
innemu do zrozumienia, żeby tam nie wchodził, bo ktoś tam śpi. Żeby
—————————
5 Jeśli chodzi o to, co poniżej, por. rozprawy w: J. Habermas, Sprachtheoretische Grundlegung
der Soziologie. Philosophische Texte, t. 1, Frankfurt/M. 2009.
6 Jeśli chodzi o znaczenie Peirce’a dla zmiany paradygmatów, jaką było przejście od filozofii
świadomości do filozofii języka, ostatnio K.-O. Apel, „Metaphysik und die transzendentalphilosophischen Paradigmen der Ersten Philosophie”, w: idem, Paradigmen der Ersten
Philosophie, Berlin 2011, 164–190.
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komunikacja się powiodła, muszą być spełnione co najmniej następujące
warunki: uczestnicy
– na podstawie intencjonalnie wykonywanych ruchów ciała, gestów
wskazujących i innych,
– nawiązują stosunek między mówiącym i adresatem, czyli osobami, które zwracają się do siebie każdorazowo z perspektywy Ja i Ty;
– wiążą ten interpersonalny stosunek każdorazowo z własnym intencjonalnym odniesieniem do jakiegoś stanu rzeczy w świecie,
– odnosząc się wspólnie, na mocy gestów, do tego samego stanu rzeczy,
– przy czym słuchający, na podstawie już podzielanej wiedzy normatywnej, która pozostaje w tle, wyciąga wniosek, że informacja o stanie rzeczy jest
tutaj rozumiana jako prośba, by nie budzić śpiącej osoby.
Uczestnicy, „na mocy” czy „dzięki” intencjonalnie wykonywanym ruchom
ciała nawiązują ze sobą stosunek komunikacyjny i na podstawie tych gestów
odnoszą się wspólnie do tego samego stanu rzeczy. Naturalnie mamy tutaj
do czynienia z kompetentnymi użytkownikami języka, którzy już wiedzą,
czym jest symbol, i rozumieją znaczenie określonych gestów.
Z czego się składa ta wiedza? W praktycznej wiedzy o tym, jak rozumie się
dany publicznie postrzegany ruch ciała jako gest, który dla różnych osób
znaczy „to samo”, możemy odróżnić dwa nastawienia intencjonalne, które
wiążą się ze sobą w akcie użycia i rozumienia gestu: W komunikacyjnym
użyciu symbolu uczestnicy nawiązują ze sobą stosunek interpersonalny,
odnosząc się do siebie nawzajem jako do drugiej osoby; jednocześnie czynią
z symbolu użytek przedstawiający, przy czym zwracają się intencjonalnie ku
jakiemuś przedmiotowi lub stanowi rzeczy, w obiektywizującym nastawieniu
obserwatora. Element materialny, głos albo ruch ciała, niczym katalizator
uruchamia sprzężenie dokonania socjokognitywnego z dokonaniem w węższym sensie kognitywnym: Gest jest elementem publicznym, w którego postrzeganiu intencje uczestników spotykają się ze sobą. Nastawienia uczestników wobec czegoś w świecie, wywołane przez zgodne postrzeżenia tego katalizatora, zostają poprzez wzajemne przyjmowanie perspektyw tak uwspólnocone (vergemeinschaftet), że mogą powstać shared intentions, czyli podzielane postrzeżenia i zamiary. Uczestnicy, wchodząc w stosunek interpersonalny, przyjmują nawzajem swoje perspektywy postrzegania czegoś w świecie i w ten sposób tworzą wspólną wiedzę.
Michael Tomasello w swoich pomysłowych badaniach z zakresu psychologii rozwojowej wykazał dokładnie ten triadyczny stosunek, wytworzony
przez symboliczne powiązanie wertykalnego odniesienia do świata z horyzontalnym odniesieniem do innego między uczestnikami komunikacji, już
dla interakcji z dziećmi w wieku przedjęzykowym.7 Dzieci mniej więcej
—————————
7 M. Tomasello, Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, Frankfurt/M. 2002 (wyd.
oryg.: The Cultural Origins of Human Cognition, Cambridge Mass. 2001; wyd. pol.: Kulturowe
źródła ludzkiego poznawania, przeł. Joanna Rączaszek, Warszawa 2002).
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jednoroczne śledzą gest wskazujący osób odniesienia i same posługują się
palcem wskazującym, by skierować uwagę innych osób na określone rzeczy,
by dzielić z nimi swoje postrzeżenia. W funkcjonowaniu tych prostych gestów Tomasello odkrywa socjokognitywne jądro pragmatycznych założeń
językowego dochodzenia do porozumienia. Na płaszczyźnie horyzontalnej
matka i dziecko wraz ze skierowaniem spojrzenia przyjmują też wzajemnie
intencję drugiej osoby, tak że powstaje perspektywa społeczna, z której oboje
wertykalnie kierują uwagę na ten sam przedmiot. Za pomocą gestu wskazującego dzieci nabywają intersubiektywnie podzielanej wiedzy o wspólnie
identyfikowanym i postrzeganym przedmiocie. Wkrótce dochodzą do tego
gesty naśladujące i mimika. Te reprezentują cechy przedmiotów, także
przedmiotów poza zasięgiem wzroku dziecka. Później z obu elementów
rozwijają się wyrażenia dla dwóch komponentów wypowiedzi, mianowicie
odniesienia i opisu.
Widzimy tu in statu nascendi, jak komunikacja za pomocą gestów, na
drodze intersubiektywnego krzyżowania się kierunków uwagi i postrzeżeń
sprawia, że może dopiero powstać obiektywizujące odniesienie do czegoś w
świecie. Świat traci stopniowo cechy „egocentrycznie” postrzeganego otoczenia dopiero dzięki decentrującemu zrównywaniu wzajemnie przyjmowanych perspektyw.8 W ten sposób dziecko uzyskuje ów dystans do świata,
który wiążemy z intencjonalnością odniesień do i nastawień wobec przedmiotów i stanów rzeczy. Badania porównawcze, które Tomasello przeprowadził nad dziećmi i szympansami, dają ponadto kontrastowe tło, od którego
odcinają się filogenetyczne początki ludzkiej komunikacji.9 Wydaje się, że
szympansy nie są w stanie wyłamać się z ograniczeń swojej perspektywy,
samoodnoszącej, regulowanej za każdym razem własnym zainteresowaniem.
Są wprawdzie nadzwyczaj inteligentne i potrafią działać intencjonalnie,
potrafią rozumieć intencje osobników swojego gatunku i właściwie ocenić
różnicę swoich położeń w przestrzeni, a nawet wyciągać stąd wnioski praktyczne. Ale nie są w stanie nawiązać ze sobą owych stosunków interpersonalnych, które umożliwiłyby symboliczne uspołecznienie ich wysiłków
poznawczych. (Nie trzeba być „lingualistą”, żeby przyjąć, że kulturowe uczenie się zastąpiło mechanizm ewolucyjny dopiero wraz z nabyciem zdolności
do posługiwania się językiem.) Z punktu widzenia pragmatyki społecznej
decydującym ewolucyjnym osiągnięciem homo sapiens jest zdolność do tego, by przyjąć wobec osobnika tego samego gatunku takie nastawienie, że
—————————
8 Przy czym używam terminu „egocentryczny” w sensie metaforycznym, jako że odniesienia do
siebie samego, które wyposażają mowę w słowo „ja”, wykształcają się dopiero na językowym szczeblu
komunikacji. „Ja” jest konstrukcją społeczną (dlatego też neurobiologiczne poszukiwanie centralnej
instancji wśród fal mózgowych, usieciowionych w sposób zdecentrowany, musi pozostać
bezowocne). Jeśli chodzi o genezę jaźni jako rezultatu interakcji społecznych, por. J. Habermas,
„Das Sprachspiel verantwortlicher Urheberschaft und das Problem der Willensfreiheit”, w: idem,
Kritik der Vernunft. Philosophische Texte, t. 5, 318 nn.
9 M. Tomasello, Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation, Frankfurt/M. 2009 [wyd.
oryg.: Origins of Human Communication, Cambridge, Mass. 2008].
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oba, odnosząc się za pośrednictwem gestów do danych obiektywnych zmierzają do tych samych celów, a więc mogą kooperować.
Jednakże krytyczna rola gestów dla powstawania stosunku triadycznego
nie wyczerpuje się w tym, że są one katalizatorem dla wytwarzania intersubiektywnie podzielanej wiedzy. To może dotyczyć samych początków, ale
dopiero następny krok, jakim jest skonwencjonalizowanie użycia znaków
czyni sam substrat znakowy nosicielem znaczeń. Dopiero regularne kojarzenie podzielanej wiedzy z owymi głosami i ruchami ciała, które najpierw jako
katalizatory wywołują wspólną uwagę i tworzą podzielaną wiedzę, prowadzi
do symbolicznego ucieleśniania treści semantycznych. Możemy odróżnić
dwa socjokognitywne założenia dla symbolizowania treści: Bez pośrednictwa
(Dazwischentreten) intencjonalnie wytwarzanej, ale wspólnie postrzeganej
ekspresji za pomocą gestu nie ma koordynowania odniesienia do innego
z intencjonalnym nastawieniem wobec czegoś w świecie; i bez trwałego kojarzenia podzielanej wiedzy z gestem, który po obu stronach powoduje koordynację owych dwóch intencji, nie ma symbolicznego ucieleśnienia treści
semantycznych.10
(3) Mentalistyczne wyrażenie „podzielana wiedza” przesłania to, że symbolizacja to takie dokonanie, które polega na udostępnianiu i konstytuowaniu świata (welterschließend-konstituierende Leistung), co musimy odróżnić od jej funkcji socjokognitywnej (sozialkognitive Leistung). Dotąd rozpatrywaliśmy uspołecznienie poznania, wysoko rozwiniętego już u naczelnych,
z tego punktu widzenia, że używanie gestów jest konieczne dla łączenia wzajemnie wymiennych perspektyw z intencjonalnym, to znaczy uprzedmiotawiającym dystansowaniem się od nacisku otoczenia. Gesty nadają się do tej
roli między innymi dzięki swemu charakterowi publicznemu, jako ruchy
ekspresywne, które wszyscy uczestnicy komunikacji mogą postrzegać jako
elementy fizyczne. Ale gdy tylko zaczyna się używać tych gestów regularnie
i stają się one konwencjonalnymi nosicielami wiedzy podzielanej intersubiektywnie, uzyskują one wobec umysłu pojedynczego podmiotu autonomię
—————————
10 Sam Tomasello przedstawia wprawdzie przyczyny wyjaśniające w innym porządku ewolucyjnym; postępuje zgodnie z mentalistyczną strategią wyjaśniania, sprowadzając znaczenia
symboliczne do podzielanych postrzeżeń i intencji. Ale jak zdolności mentalne mogą cieszyć się
pierwszeństwem w porządku wyjaśniania, jeśli sprzężenia stosunku interpersonalnego i intencjonalności (w sensie obiektywizującego nastawienia wobec świata) nie da się wyjaśnić bez pośredniczącej roli (Dazwischentreten) gestu? Skłaniam się do założenia równej pierwotności trzech ludzkich
monopoli (użycia symboli, wzajemnego przyjmowania perspektyw i intencjonalnego nastawienia
wobec przedmiotów). Dla analizy pojęciowej oznacza to, że te charakterystyczne zdolności tworzą
system. Równa pierwotność w sensie genetycznym kieruje naszą uwagę na znaczną kontyngencję
nieprawdopodobnej konstelacji wyjściowej w życiu hord, naszych bezpośrednich biologicznych
przodków – na przykład sytuacji, w której ekologicznie uwarunkowane przymusy kooperacyjne
i wysoki stopień dojrzałości inteligencji praktycznej zderzają się ze sobą i sprzyjają zmianie funkcji
[dotąd] nieintencjonalnych ekspresyjnych ruchów ciała, która oznacza jednocześnie uspołecznienie
wysiłku poznawczego, nową formę komunikacji, [odtąd] zapośredniczonej przez symbole, i uspołecznienie motywów. Tomasello natomiast każe zaczynać antropogenezę od nieprawdopodobnej
moralnej rewolucji motywów (patrz niżej, przypis 11).
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umysłu obiektywnego. Generują publicznie dostępną przestrzeń interpretacji, które wysforowują się na czoło, tak że uczestnicy komunikacji już siebie
zastają w tej przestrzeni.
W tym fundowaniu sfery publicznej ujawnia się fikcjonalna moc symbolizacji, która wytwarza wspólny świat życia. Ten moment poiesis poświadczają
też obserwacje ontogenetyczne. Dzieci nie tylko uczą się rozumieć symbole,
lecz w zabawie upewniają się co do osiągnięć symbolizacyjnych jako takich. W zabawowych zachowaniach małych dzieci psychologów zawsze
fascynowało fikcjonalne wytwarzanie sfery „jak-gdyby”. Kiedy dwulatek
w interakcji z dorosłymi bawi się używając ołówka jako szczotki do zębów,
świadomie porusza się między dwoma poziomami rzeczywistości, z których
jeden symbolicznie „reprezentuje” drugi.11
Ta interpretacja kładzie nacisk na niezależny status, jaki osiągają skonwencjonalizowane gesty jako nosiciele znaczeń lub zasobniki intersubiektywnej wiedzy. Między uczestnikami komunikacji tworzy się zatem, na podstawie rozumienia gestu, który odpowiada czemuś w świecie, wspólna
perspektywa spoglądania na to coś i intersubiektywnie podzielana wiedza
o nim.12 Żeby zrozumieć dany gest, nie jest potrzebna złożona kalkulacja
wzajemnie rozpoznawanych zamiarów. To ujęcie unika trudności wyjaśnienia mentalistycznego, które jako wyjściowy warunek posługiwania się symbolami zakłada wymagający szczebel abstrakcji: Uczestnicy musieliby już
dysponować zdolnością tworzenia rekursywnej wiedzy o sobie nawzajem,
a więc przedstawień o charakterze metareprezentacji.13
U szympansów nie ma tego rodzaju komunikacji, który poprzez użycie
symboli w tym samym znaczeniu udostępnia wspólny świat obiektywny
w horyzoncie każdorazowo intersubiektywnie podzielanego świata życia. Ale
wydobywanie się z egocentrycznego zamknięcia we własnym otoczeniu
i przechodzenie do świata intersubiektywnie podzielanego, wspólnie interpretowanego, wiąże się z kolejnym dokonaniem w zakresie symbolizacji,
wykraczającym poza komunikację za pomocą gestów. Wraz z tym, jak ta
wspólna wiedza odrywa się od umysłu subiektywnego, sfera mentalna usamodzielnia się nie tylko w komunikacji językowej; ta bowiem nie jest jedyną
formą eksternalizacji dokonań świadomości. Na podstawie komunikacji
językowej, wraz z przekazami ustnymi, strukturami rodzinnymi, obyczajami
i zwyczajami kształtują się także inne postaci umysłu obiektywnego. Wraz
z tradycjami i przyswajanymi normami powstaje publicznie dostępna
—————————
11 M. Tomasello, H. Rakoczy, „Was macht menschliche Erkenntnis einzigartig? Von individueller
über geteilter zu kollektiver Intentionalität”, w: H. B. Schmid, D. P. Schweikard (red.), Kollektive
Intentionalität, Frankfurt/M. 2009, 697–737.
12 Tego order of explanation, porządku wyjaśniania broni z epistemologicznych punktów widzenia W. Sellars, Der Empirismus und die Philosophie des Geistes, Paderborn 1999 (z instruktywnym
wprowadzeniem Richarda Rorty’ego i Roberta Brandoma) [wyd. oryg.: Empiricism and the Philosophy of Mind, Cambridge, Mass. 1997].
13 Jeśli chodzi o ten zarzut, por. W. Detel, „Sprachliche Fähigkeiten”, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 59, 2011, 147–152.
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przestrzeń przedmiotów symbolicznych. Rozpatrując rzecz ontologicznie, te
osobliwe przedmioty uzyskują egzystencję najpierw w komunikacyjnych
ekspresjach, działaniach i artefaktach uspołecznionych uczestników komunikacji i aktorów. Dla nich plecionka praktyk i tradycji tworzy performatywnie obecne i intersubiektywnie podzielane tło, kiedykolwiek odnoszą się
intencjonalnie do siebie i do czegoś w świecie obiektywnym. Krótko mówiąc,
umysł eksternalizuje się nie tylko w symbolach używanych komunikacyjnie,
lecz w normatywnych strukturach świata życia, które uczestnicy dzielą
ze sobą, tak jak swój język, poprzez wiedzę pozostającą w tle, obecną
implicite.
W jaki sposób to dokonanie symbolizacyjne wykracza poza symboliczne
ucieleśnianie treści semantycznych, to manifestuje się w swoistym wiążącym działaniu tradycji, ról i instytucji. Oczywiście, już wraz z konwencjonalnym użyciem symboli rozwija się świadomość normatywna, która jest
wpisana we wszelkie zachowania kierujące się regułami: znajomość
różnicy między zachowaniem właściwym czyli zgodnym z regułą i zachowaniem niewłaściwym czyli odchylającym się od reguły. Ale ta normatywność,
która dochodzi do głosu w przestrzeganiu konwencji językowych, jest
słabsza niż autorytet, który znajduje wyraz w egzemplarycznym działaniu
tradycji i w powinności wyrażonej w normatywnych oczekiwaniach co do
zachowań.14 Musimy odróżniać moc reguł gramatycznych i logiczno-semantycznych, ukierunkowującą w sposób kognitywny, od mocy instytucji,
kierującej w sposób afektywny i wiążącej motywacyjnie. Źródło tej mocnej
normatywności właściwych i niewłaściwych działań społecznych nie zawiera
się już w samym użyciu symboli językowych ukierunkowanym na porozumienie.15 Jakoż interpersonalnej mocy wiążącej obowiązków i uprawnień nie
należy mylić z apelem, jakim są wezwania w sensie jednostronnej ekspresji
woli. Z punktu widzenia pragmatyki społecznej, [to jest teorii,] która wyjaśnia użycie języka jedynie na podstawie kognitywnych wymagań dla skutecznego koordynowania działań, brakuje tu przejścia od imperatywnych
—————————
14 L. Wingert, „Die elementare Strukturen der menschlichen Sozialität”, Deutsche Zeitschrift für
Philosophie, 59, 2011, 158–163; H. B. Schmid, “Am Ursprung der Freundlichkeit”, tamże, 153–157.
15 O to rozbija się nawet próba wyjaśnienia społecznych obowiązków (soziale Verbindlichkeiten)
za pomocą zbiorowej intencjonalności – próba z zakresu ontologii społecznej. Por. przegląd debaty
w: H. B. Schmid, D. P. Schweikard (red.), op. cit. Dobrym przykładem jest podejście Johna Searle’a,
który sprowadza obowiązki deontyczne (deontische Verpflichtungen) do deklaratywnego nadawania
czy tworzenia określonego statusu społecznego. Spełnianie deklaratywnych działań językowych
(mocą których np. zawiera się małżeństwa, mianuje prezydentów, ogłasza ważność walut) zakłada
już instytucje, które mają być wyjaśnione za ich pomocą. Patrz J. R. Searle, Die Konstruktion der
gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer Tatsachen, Berlin 2011 (wyd. oryg.: The
Construction of Social Reality, New York 1995); idem, Wie wir die soziale Welt machen, Berlin
2012 (wyd. oryg.: Making the Social World. The Structure of Human Civilization, Oxford 2010).
[Por. idem, Ontologia społeczna. Niektóre podstawowe zasady, przeł. T. Zarębski, w: Lotar
Rasiński (red.), Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej,
Warszawa 2009.]
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wezwań do mocnych wartościowań i normatywnych oczekiwań co do zachowań.16
(4) Uważam, że z filogenetycznych punktów widzenia lukę tę można
wypełnić, jeśli uwzględni się inną formę komunikacji, lecz spokrewnioną
z użyciem ikonicznych gestów – mianowicie komunikację rytualną. Antropologowie badający społeczeństwa plemienne informują o wielkiej liczbie praktyk rytualnych, mających miejsce z najrozmaitszych okazji. Rozpatrywane
strukturalnie, wykazują one cechy podobne do omawianej dotąd kooperacji
za pośrednictwem gestów. Jednakże między obu formami komunikacji istnieje uderzająca różnica. Rytuały są bezpośrednio oderwane (unmittelbar
entkopelt) od funkcjonalnych kontekstów kooperacji społecznej. Badania
z zakresu antropologii kultury pouczają nas o tym, że mimetyczne zdolności
naszych przodków nie wyczerpywały się w codziennej komunikacji za pomocą gestów, lecz rozwijały się jednocześnie w modelowaniu niezwykłych
przedmiotów i zdarzeń, w tańcach, przedstawieniach pantomimicznych,
rzeźbach, obrazach, pomnikach itd.17 Komunikacja rytualna tym jednak różni się od innych przedstawień ikonicznych, że jest osobliwie samoodnosząca:
nie odnosi się – choć na tym właśnie polega nowość komunikacji zapośredniczonej symbolicznie – do wspólnie identyfikowanego czegoś „w świecie”.
Odwraca się raczej od świata życia codziennego i pozostaje w szczególny
sposób w sobie zamknięta. To ta okoliczność, brak odniesienia w świecie
życia codziennego, nadaje jej właśnie charakter komunikacji spoza życia
codziennego.18
Pomyślmy o tańcu rytualnym. Rytmiczne ruchy w zbiorowym spełnianiu
tej praktyki wyrażają wspólnotę intencji, zagrzewają do wzajemnego naśladowania gestów i przyjmowania perspektyw, i oczywiście wywołują intersubiektywnie podzielane przeżycie, podczas gdy próżno szukać tutaj trzeciego
filaru triadycznej struktury znaków – w każdym razie dopóki dla tego, co
przeżywane i intendowane szukamy jakiegoś przedmiotu w świecie obiektywnym. Wymiarem, w którym musimy szukać brakującego odniesienia,
jest najwyraźniej wymiar samego społecznego współżycia, ewolucyjnie nowy, wytworzony dopiero przez komunikację zapośredniczoną symbolicznie.
Zachowanie rytualne rozumiem jako odpowiedź na problemy z uspołecznieniem jednostki, które występują na tym szczeblu komunikacji. Z punktu
widzenia pragmatyki społecznej rozpatrujemy komunikację za pomocą
—————————
16 Nad tą pojęciową trudnością Michael Tomasello w odnośnym rozdziale Die Ursprünge… pt.
„Von Affengesten zur Sprache des Menschen” może się niezauważenie prześliznąć, bo wychodzi
z założenia, że nasz gatunek od początku wyróżnia się przez niezwykły rozmiar zachowań
prospołecznych. Empirycznie biorąc, trzeba by jednak wówczas wyjaśnić ewolucję komunikacji
ludzkiej nieprawdopodobną „mutacją moralną” (Detel).
17 M. Donald, A Mind So Rare. The Evolution of Human Consciousness, New York 2001.
W rozdziałach 7 i 8 autor streszcza swoją teorię stadiów rozwoju kultury, epizodycznego,
mimetycznego, mitycznego i teoretycznego.
18 M. Riesebrodt, Cultus und Heilsversprechen. Eine Theorie der Religionen, München 2007.
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gestów jako nową, ewolucyjnie wyższą formę inteligentnej kooperacji. Ale to
uspołecznienie inteligencji musiało się odbić na sposobie koordynowania
zachowań. Pierwszy gest, który dla ego i alter ma identyczne znaczenie,
uwalnia subiektywną świadomość z jej egocentrycznego zamknięcia. Kiedy
treści świadomości, którymi żyje jednostka, poprzez symbolizację znaczeń
ulegają eksternalizacji i uspołecznieniu, monadyczne życie świadomości
jednego otwiera się dla drugiego osobnika gatunku. To wkroczenie
w publiczny świat form symbolicznych oznacza nie tylko przezwyciężenie
egocentryzmu kognitywnego; uspołecznienie inteligencji zbiega się raczej
z rewolucją w sposobie koordynowania zachowań – z przestawieniem się na
symbolicznie zapośredniczone interakcje członków grup, którzy operując
w horyzoncie wspólnego świata życia, muszą sobie kooperacyjnie radzić
z kontyngencjami świata. To kognitywne wyzwanie idzie ręka w rękę z wyzwaniem psychodynamicznym.
Kontrast w stosunku do „egocentrycznej” formy życia szympansów, który
uwypuklił Tomasello, zwraca uwagę na przewrót w stosunkach społecznych,
który musiał wciągnąć jednostkę w wir komunikacyjnego uspołeczniania
własnych motywów. Możemy sobie wyobrazić, że ten socjalizacyjny przewrót wywarł na świadomość jednostki kleszczowy nacisk, zmuszający do
jednoczesnego uspołecznienia i indywidualizacji. Z jednej strony, wraz z tą
nową formą, jaką jest komunikacja poprzez symbole używane w identycznym znaczeniu, ciężar koordynowania działań spada coraz bardziej na działania komunikacyjne, a zatem na barki samych jednostek; z drugiej strony,
zaczynają one sobie uświadamiać, że reprodukcja ich własnego życia zasadniczo zależy od zbiorowego samopotwierdzania się, to znaczy od funkcjonowania kooperacji społecznej. Pojedynczemu członkowi grupy musiał się
przeciwstawić organizm społeczny jako siła opanowująco-konsumująca
(überwältigend-konsumierende Gewalt) i jednocześnie ocalająca życie,
gwarantująca najpierw własne przeżycie. Nowa forma, jaką jest uspołecznienie komunikacyjne, wytwarza strukturalne napięcie między samopotwierdzeniem indywidualnym i zbiorowym, i domaga się stabilizacji między przeciwnymi imperatywami. Jeśli teraz praktyka rytualna zapewnia spójność
grupy, stale wystawioną na ryzyko, i utrzymuje równowagę, podatną na zakłócenia, to nasuwa się przypuszczenie, że z tej formy komunikacji, spoza
sfery życia codziennego, płynie mocna normatywność oczekiwań co do zachowań.
Jak się zdaje, w społeczeństwach ludzkich komunikacja w sferze życia codziennego i poza tą sferą od początku się uzupełniały. Ta pierwsza wynika
z więzi kooperacyjnych i prowadzi do uspołecznienia pojedynczych inteligencji, ta druga zaś reaguje na napięcie wynikające z uspołecznienia
motywów – napięcie między imperatywami samopotwierdzenia jednostki
i zbiorowości. Komunikacja codzienna wytwarza słabą normatywność
ponadsubiektywnego językowego logosu, który uwrażliwia ludzki umysł
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na racje; komunikacja z siłami dobra i zła (Mächten des Heils und des
Unheils)19 wytwarza mocną normatywność społecznej solidarności i odnawia
ją. Kiedy już z komunikacji za pomocą gestów w codziennych związkach kooperacyjnych rozwinęła się mowa w pełni gramatyczna, obie te formy komunikacji otwierają się na twierdzenia i narracyjne łączenie twierdzeń, to
znaczy na racje. W badaniach antropologicznych napotyka się rytuały już
niemal tylko w świetle wyjaśniających mitów. W każdym razie rytuały, które
[jak się rzekło] tworzą solidarność, stanowią wraz z mitycznymi interpretacjami świata i siebie kompleks sakralny, który w przekształconej postaci
zachował się do dziś.
Opowieści mityczne najpierw odzwierciedlały normy systemu pokrewieństwa w całym kosmosie i uzasadniały je w sposób narracyjny. Ale jednocześnie z obcowania i obchodzenia się z otoczeniem społecznym i naturalnym
w komunikacji codziennej czerpano nowe doświadczenia i dyskursywnie je
opracowywano. Oczywiście te mityczne opowieści na dłuższą metę nie mogły
wytrzymać presji dysonansów poznawczych wynikłych ze spotkania z pragmatyczną wiedzą o świecie, którą potwierdzały skuteczne działania. Racje
rozwijają własną dynamikę. W świetle tego antagonizmu między wiedzą
profaniczną i kompleksem sakralnym nasuwa się funkcjonalistyczna interpretacja powstawania kompleksu sakralnego. Oto dla opowieści mitycznych,
które objaśniają świat i wystawiają się na krytykę ze strony profanicznej
wiedzy o świecie, ich powiązanie z praktykami rytualnymi ma także funkcję
ochronną. Już bowiem z powodu strukturalnej różnicy (Gefälle) między tymi
dwoma poziomami komunikacji racje formułowane w języku wykształconym
propozycjonalnie odbijają się od tej ikonicznej formy komunikacji za pomocą gestów.
Mimo to przypuszczam, że ten antagonizm między wiedzą profaniczną,
kierującą się doświadczeniem i gromadzoną na profanicznych obszarach
życia, a obrazami świata, związanymi z kompleksem sakralnym, był siłą napędową procesów uczenia się. W ten sposób wracam do kwestii symbolicznego ucieleśniania racji (poza dyskursami) – na wyższym poziomie. Dopiero
to konsolidujące ucieleśnianie racji w kulturze i społeczeństwie wyjaśnia
świat życia jako przestrzeń ucieleśnionych racji.
(5) We wszystkich społeczeństwach istnieje pełna napięć korespondencja
między racjami, które są powiązane w tradycjach i skodyfikowane w instytucjach, z jednej strony, i racjami puszczonymi wolno i krążącymi swobodnie. Racje rozwijają swoją moc problematyzującą i zarazem moc rozwiązywania problemów w komunikacyjnej wymianie działań językowych; ale
z punktów widzenia społecznej stabilności wszędzie czające się ryzyko
—————————
19 Riesebrodt (2007) ogólnie definiuje praktyki religijne jako obcowanie i obchodzenie się (als
Umgang) z siłami dobra i zła.
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niezgody, jakie niesie możność-powiedzenia-nie, sprawia że komunikacyjna
praktyka życia codziennego jest niepewnym i dość kosztownym mechanizmem integracji. W istocie każde społeczeństwo ogranicza potencjał negacji
zawarty w racjach, które każdorazowo są do dyspozycji w postaci tradycji
kulturowych i norm, nawet jeśli racje w ten sposób konserwowane są to
głównie dobre racje. Dogmatyzacja tych nauk, które uważa się za prawdziwe
i wzorcowe, oraz instytucjonalizacja tych oczekiwań co do zachowań, które
uważa się za dobre i słuszne – to dwa mechanizmy ucieleśniania racji kanalizujące rzekę ich dyskursywnej wymiany i w ten sposób ograniczające tę
wymianę.
Tradycje kulturowe i odpowiadające im typy mentalności stanowią ten
wycinek horyzontu wspólnej wiedzy, nagromadzonej w symbolach i pozostającej w tle, który jest wprawdzie dostępny tematyzacji, ale którego radykalna
problematyzacja ma pozostać niemożliwa. Tradycje zapewniają przekazywanie tej wiedzy, którą dana kultura wyróżnia jako niezawodną, doskonałą
i miarodajną. Mechanizm kształtowania tradycji ukazuje się w sposób wzorcowy w tym rodzaju kanonu wykształcenia, który ukształtował się już we
wczesnych kulturach piśmiennych Bliskiego Wschodu. Już wtedy dzieła
„klasyczne” uzyskują ważność kanoniczną przez to, że ich treść zostaje zabezpieczona dzięki możliwie najbardziej dosłownemu przekazowi, który ma
uniemożliwić krytyczne podejście i przemiany na drodze dyskursów.20 Kompetentny wybór korpusu dobrych i znaczących dzieł uodparnia na krytykę,
paraliżuje ją. Aż do dnia dzisiejszego moc impregnująca wszelkich tradycji
polega na tym, że wybrane jądra danego stanu wiedzy zabezpiecza się przed
problematyzującym ssaniem pytań i zarzutów.
Kultura kształtuje więc i stabilizuje rozumienie siebie i świata, właściwe
osobom działającym komunikacyjnie, ponad dzielącymi je wielkimi dystansami czasowymi, poprzez wiążący wybór interpretacji; ucieleśnia racje
w trybie dogmatyzacji stanów wiedzy. Jednocześnie społeczeństwo ucieleśnia racje działań na drodze normowania oczekiwań co do zachowań, które
to oczekiwania z kolei zgęszczają i stabilizują sieci działań komunikacyjnych
horyzontalnie, łącząc społeczne przestrzenie.21 Racje praktyczne, na których
opiera się obowiązywanie norm, muszą zostać zinternalizowane, by móc
skutecznie regulować zachowania; dotyczy to nawet podstaw prawa sankcjonowanego przez państwo, a więc takiego, które można wymusić. Inaczej
niż w najszerszym sensie epistemiczny autorytet tradycji, normatywna moc
wiążąca obyczajów, imperatywna moc instytucji i struktur władzy zostaje
zakotwiczona w motywacyjnych strukturach dorastających członków społe—————————
Co do kanonizacji, por. J. Assmann, Religion und kulturelles Gedächtnis, München 2007.
Jeśli chodzi o racje służące stabilizowaniu oczekiwań co do zachowań, z filozoficznych punktów
widzenia interesują mnie tylko te, które są zasadniczo – w sposób uświadomiony lub nieuświadomiony – dostępne samym członkom społeczeństwa, nie zaś latentne funkcje struktur
społecznych, które często można rozpoznać tylko z perspektywy naukowego obserwatora.
20
21
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czeństwa poprzez procesy socjalizacyjne, to znaczy poprzez implicite „kształcący” wpływ środowisk społecznych. Podstawowe wartości i racje normatywne danego społeczeństwa zostają na drodze internalizacji ucieleśnione
w strukturach osobowości jego członków.
Naturalnie te orientacje aksjologiczne, przekształcone w trwałe dyspozycje, pozostają w związku z odpowiednimi tradycjami kulturowymi; struktura
norm społecznych jest bowiem osadzona w uzasadniającym ją kontekście
rozumienia świata i siebie właściwego danej społecznej zbiorowości. Racje
ucieleśniają się także w przedmiotach kultury materialnej. Często można je
wyczytać z funkcji tych przedmiotów, albo zrekonstruować z projektów
architektonicznych. Zdogmatyzowaniu i zinstytucjonalizowaniu racji odpowiada, jako trzeci wyższego rzędu mechanizm ucieleśnienia, umaterialnienie racji w artefaktach. Te trzy sposoby ucieleśniania racji, kulturowy, psychospołeczny i materialny, są konstytutywne dla kontekstu, jaki stanowi
świat życia, w którym osoby działające komunikacyjnie siebie zastają. Metafora przestrzeni racji uzyskuje przez to konkretne znaczenie, które wykracza
poza opanowywanie związków inferencyjnych zmagazynowanych w słowniku danego języka.
Kultury i społeczeństwa konserwują dobre racje. Ale dobre racje mogą
w świetle innych okoliczności i nowych poglądów ustępować pod naporem
lepszych racji. Na tym polega wewnętrzna dynamika procesów uczenia się.
W niektórych epokach dysonanse poznawcze piętrzą się w takich rozmiarach, że kumulatywne procesy uczenia się powodują pchnięcie, podważając
całą kategorię racji dotąd powszechnie przyjętych, i rewolucjonizując panujące w danym społeczeństwie kulturowe rozumienie siebie i świata. Wymienię tylko dwa wybitne przykłady takich kognitywnych pchnięć. Mam na myśli, po pierwsze, tę rewolucję w obrazach świata, którą przyniosła epoka
osiowa, a więc powstanie owych metafizycznych i religijnych obrazów świata
około połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą w Chinach i w Indiach,
w Izraelu i w Grecji – przezwyciężyły one myślenie magiczne i czary, pozbawiły mity ich mocy wyjaśniającej i do dziś nie straciły mocy naznaczania
różnych cywilizacji.22 Inny przykład pochodzi z ewolucji Zachodu – mam na
myśli tak zwaną rewolucję nominalistyczną w szczytowym okresie Średniowiecza, która zapoczątkowała deprecjację metafizycznych form myślenia
i wyjaśnień esencjalnych; to zaś przyniosło w skutku wielkie innowacje kulturowe i naukowe zachodniej nowoczesności.23 Te przykłady nie powinny
jednak sugerować wigowskiego obrazu linearnej i niepowstrzymanej racjonalizacji naszego rozumienia świata i siebie samych. Istnieją wprawdzie
pewne punkty oparcia dla przyjęcia hipotezy takiej społecznej ewolucji,
która polega na stopniowym upłynnianiu i komunikacyjnym uwalnianiu
—————————
22 R. N. Bellach, Religion in Human Revolution. From the Paleolithic to the Axial Age, Cambridge, Mass. 2011.
23 L. Honnenfelder, Ursprünge der Moderne im Denken des Mittelalters, Berlin 2008.
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[semantycznych] potencjałów, niejako zasklepionych w kompleksach
sakralnych.24 Ale „upłynniać” nie znaczy sprawiać, że rzecz się ulatnia. Najwyraźniej także praktyki dyskursywne, które poddają kontrowersyjne
wypowiedzi wolnemu od przymusu przymusowi lepszego argumentu, ostatecznie poruszają się wewnątrz horyzontu nieprzeniknienie-nieprzezroczystych doświadczeń, które można przedstawić ikonicznie, a nie można
ich ująć i w pełni wyjaśnić dyskursywnie.
Racje mogą wystąpić jako takie dopiero wraz z powstaniem języka gramatycznego, czyli wraz z tym, jak treści o charakterze twierdzeń wykształcają się i wyodrębniają z ekspresji holofrastycznych, właściwych komunikacji
za pomocą gestów. W jednosłownych zdaniach dzieci – na przykład przy
okrzyku: „Ogień!” – trzy tryby (poinformowanie o zdarzeniu, wyrażenie
przerażenia na jego widok i wołanie o pomoc) jeszcze tworzą jeden syndrom,
podczas gdy w języku gramatycznym treści o charakterze twierdzeń odrywają się od trybów ich możliwego zastosowania, tak że można się nimi posługiwać dyskursywnie. Ten decydujący krok ku formułowaniu racji explicite
nie sprawia jednak, że całkiem zostawiamy za sobą syndromy znaczeniowe
znane z gestów i przedstawień ikonicznych, jako rzecz przeszłości. Obszar
sensu wyrażanego symbolicznie nadal rozciąga się poza sferę znaczeń wyrażanych językowo i splecionych z racjami. Inaczej mówiąc: Przestrzeń racji
osadzona jest w takim sensotwórczym horyzoncie (Sinneshorizont), którego
nie można zwerbalizować, w horyzoncie przedpredykatywnym. Ogranicza ją
strefa niejęzykowych przedstawień i praktyk, których znaczenie można
wprawdzie komentować, ale nie można ich dyskursywnie wyczerpać. Emil
Angehrn zanalizował obraz, muzykę i taniec jako takie właśnie media pozajęzykowego ucieleśniania sensu.25
Również teologia czerpie nie tylko ze świętych tekstów; pozostaje zależna
od i porusza się na gruncie wiary wspólnot religijnych, które w swojej praktyce liturgicznej zachowują związek przekazanego słowa z kultem. Sens działań sakramentalnych odsłania się bowiem tylko z perspektywy uczestników,
we wspólnym spełnianiu praktyki kultowej, nawet jeśli interpretuje się je
w ramach wysoce rozwiniętych doktryn teologicznych, środkami nauki hermeneutycznej. Dla nas niewierzących członków społeczeństw zsekularyzowanych dostęp do tych archaicznych źródeł solidarności jest w znacznym
stopniu zamknięty. Może się nam nasuwać pytanie, czy z filozoficznego
punktu widzenia powinniśmy religię – to znaczy, w moim rozumieniu, kult
w powiązaniu z koncepcjami sprawiedliwości ocalającej – traktować poważnie, jako współczesną postać ducha.
—————————
24 Z tego punktu widzenia opisałem racjonalizację świata życia w: J. Habermas, Theorie des
kommunikativen Handelns, Frankfurt/M. 1981, 2 tomy [wyd. pol.: Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. M. Kaniowski, Warszawa 1999, 2002].
25 E. Angehrn, Sinn und Nicht-Sinn, Tübingen 2010. W tej sprawie A. Wellmer, Eine Hermeneutische Anthropologie, w: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 59, 2011, 455–465.
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Rzecz interesująca, tego pytania nie stawiamy w obliczu nowoczesnej
sztuki, choć próba, by ująć w słowa treści symfonii i obrazów, form architektonicznych, dizajnów i ornamentów, przedstawień baletowych czy rzeźb,
napotyka podobne granice dyskursywnej eksplikacji, nawet u profesjonalnych krytyków. Doświadczenia estetyczne można pojęciowo okrążać i objaśniać, ale nie można ich bez reszty ująć w explicite formułowane sądy. Krytyka sztuki postępuje wprawdzie także jak wykładająca, wnikająca w swój
tekst hermeneutyka; ale ostatecznie musi się zadowolić ewokującym komentarzem, który otwiera oczy, pobudza oglądanie.26 Oczywiście wysoko rozwinięte estetyczne formy wyrazu, jak muzyka, taniec i pantomima, malarstwo
i rzeźba, a także onomatopeje – formy, bez których nie można rozumieć także literatury, przede wszystkim ewokacyjnej siły poezji, są wciąż jeszcze zakorzenione w symbolicznej, ale niejęzykowej komunikacji. Praktyki rytualne
też wykorzystują ikoniczne media przedstawiania artystycznego; rozwijają
wielkie bogactwo efektów estetycznych, ale wchodzą do zespołu wysoko rozwiniętych form estetycznych jako element archaiczny. Inaczej niż sztuki,
które uzyskały autonomię i związały się z dyskursywną krytyką, same rytuały, nawet jeśli objaśnia się je w opowieściach mitycznych, zdają się nie być
jeszcze zarażone duchem języka, w odróżnieniu na przykład od muzyki instrumentalnej, co do której Adorno był przekonany, że wykazuje pozajęzykowe „podobieństwo do języka”.27
Krótko: racje i myślenie dyskursywne stanowią wprawdzie centrum umysłu operującego w sposób zależny od języka, a przede wszystkim wehikuł
uczącego się ludzkiego umysłu; ale przestrzeń sensów ucieleśnionych
w symbolach zawsze jeszcze rozciąga się na osady zbierające się na peryferii
i wykraczające poza przestrzeń racji, którymi można rozporządzać explicite.
przełożył Adam Romaniuk

—————————
26 Jeśli chodzi o znaczenie estetyczne i krytykę, por. M. Seel, Die Kunst der Entzweiung. Zum
Begriff der ästhetischen Rationalität, Frankfurt/M. 1985, 180 nn.
27 Co do sporu między Dieterem Schneblem i Adornem na temat tego, czy muzyka jest bliska
językowi, czy od niego odległa, patrz obecnie znakomitą analizę Albrechta Wellmera w tegoż
Versuch über Musik und Sprache, München 2009, 9–124.
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HIPOTEZA NA TEMAT SENSU RYTUAŁU
W PERSPEKTYWIE HISTORII GATUNKU
Kiedy dziś jako socjologowie lub antropologowie mówimy o „religii”, posługujemy się pojęciem inkluzywnym, które rozciąga się na wszelkie możliwe
religijne wyobrażenia i praktyki, o ile manifestuje się w nich obcowanie
i obchodzenie się z siłami dobra i zła (Umgang mit Mächten des Heils und
des Unheils).1 To samo zainteresowanie i interes (das gleiche Interesse)
przyświeca zarówno kalifornijskiemu guru i indiańskiemu czarownikowi, jak
prorokowi Starego Testamentu czy chińskiemu mędrcowi. Kiedy jednak
mówimy o „religii” jako wykształceni laicy, myślimy przede wszystkim
o owych religiach światowych, które badał Max Weber, a Karl Jaspers tłumaczył jako wykwit epoki osiowej. Nazwa „epoka osiowa” bierze się stąd, że
Jaspers wyobraża sobie rok 500 p.n.e. jako „oś”, wokół której obrót dziejów
powszechnych niejako przyspiesza, ponieważ we względnie krótkim okresie
między ok. 800 i 200 rokiem p.n.e. wydarzyły się niezależnie od siebie rewolucje mentalne, z których wynikły „mocne”, do dziś potężne nauki religijne
i metafizyczne obrazy świata.
Wtedy z opowieści mitycznych i praktyk rytualnych powstało coś takiego
jak „religia”, w sensie doktryny i praktyki „ufundowanej”, a więc dającej się
zidentyfikować w swych historycznych początkach – zoroastryzm w Iranie,
monoteizm w Izraelu, konfucjanizm i taoizm w Chinach, buddyzm w Indiach
i metafizyka grecka, z tym zastrzeżeniem, że nie była ona zakorzeniona
w kulcie praktykowanym przez polis. Te „religie” przyjmują postać nauk
kanonizowanych w pismach – nauk, które naznaczają całe cywilizacje. Święte księgi stanowią jądra krystalizacji dla dogmatycznego ukształtowania różnych tradycji, zdolne do ich racjonalizacji i instytucjonalizacji, jak też dla
organizacji wspólnot kultowych o szerokim wpływie, rozpowszechnionych
w świecie. Jaspers zwraca uwagę na fakt, że kosmologiczne obrazy świata
i religie światowe powstały mniej więcej jednocześnie – jest to fakt godny
—————————
1 M. Riesebrodt, Cultus und Heilsversprechen. Eine Theorie der Religionen, München 2007,
109: „Generalnie religie w swych liturgiach zastrzegają sobie zdolność do obrony przed nieszczęściem (Unheil), opanowywania kryzysów i zapewniania zbawienia (Heilsstiftung) przez
komunikację z mocami ponadludzkimi.”
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uwagi z punktu widzenia historii powszechnej, skłaniający go do tego, by
eurocentrycznej perspektywie Jerozolimy i Aten przeciwstawić pluralistyczną tezę o równej pierwotności wielkich cywilizacji eurazjatyckich.
Dostrzegając zrewolucjonizowanie sposobu myślenia, trzeba się wystrzegać intelektualistycznej jednostronności w rozpatrywaniu religijnych i metafizycznych obrazów świata. Kognitywne przełamanie, prowadzące do
perspektyw zakotwiczonych poza światem – albo u podstawy świata – i do
uniwersalistycznych koncepcji moralnych, czy też do nowych pojęć zbawienia i sprawiedliwości ocalającej, w rzeczy samej jest zdumiewającym osiągnięciem. Ale również w tych naukach zostaje zachowana archaiczna jedność
mitu i rytuału, bo religijne interpretacje świata strzegą archaicznej jedności
z praktykami kultowymi, transformując je i uzgadniając z wyższym szczeblem refleksji. Bez tego proprium religie nie mogłyby się do dziś utrzymać,
zachowując autonomię wobec myślenia świeckiego. Poprzez zakorzenienie w
kompleksie sakralnym utrzymują łączność z doświadczeniem archaicznym,
które tymczasem dla wszystkich pozostałych sensoriów kulturowych stało
się niedostępne. Żeby doświadczenie obcowania z tym, co „święte” zlokalizować w biegu rozwoju ludzkości i wyłuskać jego znaczeniowe jądro, chciałbym się zastanowić, jak się do siebie mają mit i rytuał. Rzut oka na odnośne
teorie antropologiczne prowadzi mnie do rozważenia możliwości, że w praktykach rytualnych uległo przetworzeniu to zasypane doświadczenie filogenetyczne, które polegało na przestawieniu społecznego współżycia z wzorów
zachowań wrodzonych dla gatunku na wzory kooperacji zapośredniczone
symbolicznie.
I. KOMPLEKS SAKRALNY

Jeśli chcemy zrozumieć kompleks sakralny, musimy sięgnąć do obserwacji, które poczyniła antropologia kultury na temat tak zwanych nowoczesnych ludów naturalnych, z tych bowiem obserwacji można wnioskować
wstecz o neolitycznych formach życia, sięgających 11 tysiąclecia p.n.e.
W późniejszych świadectwach literackich wyższych kultur, lepiej dostępnych, i w dotyczących ich znaleziskach archeologicznych znajduje odbicie już
rekonstrukcja starszego zasobu mitów i rytuałów. Jego opracowywanie
i dalsze literackie kształtowanie dokonywało się od ok. 3000 lat p.n.e. pod
wpływem interesów władzy zorganizowanej na sposób państwowy i na poziomie wykształcającej się świadomości historycznej. Początki kompleksu
sakralnego sięgają jednak daleko wstecz poza młodszą epokę kamienia. Najstarsze malowidła naskalne, znalezione w Australii, świadczące o istnieniu
miejsc kultu, datuje się na epokę sprzed 50 000 lat, a pierwsze zaświadczone
u homo sapiens miejsce pochówku jest sprzed 100 000 lat. Z tego czasu pochodzą też najstarsze znaleziska przedmiotów ozdobnych. Niezniszczalny
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materiał tych pereł przypomina o tym, że jeszcze dawniejsze opowieści mityczne i działania rytualne, spełniające się w bardziej ulotnych mediach mowy, śpiewu i tańca, nie mogły zostawić żadnych śladów.2 Dlatego nasuwają
się spekulacje na temat starszych początków kompleksu sakralnego, sprzed
znalezisk archeologicznych, w okresie powstawania homo sapiens i homo
neanderthalensis z dawniejszego homo heidelbergiensis (przed 300 000 lat
do 100 000 lat temu).
Opowieści mityczne i praktyki rytualne tworzą całość, choć w czasach historycznych już nie w każdym wypadku występują razem. Dla nas opowieści
mityczne niejednokrotnie dostarczają dopiero klucza do rozumienia rytuałów. Przy takich „przekładach” chodzi naturalnie o przenoszenie semantycznych treści w medium komunikacyjne innego szczebla rozwoju (a może nawet o nakładanie późniejszego szczebla komunikacji na wcześniejszy?).
Praktyce rytualnej przypisujemy sens obrony przed niebezpieczeństwami
i opanowywania kryzysów, w tym opanowywania egzystencjalnego doświadczenia śmierci. Rytuały pogrzebowe mają godzić uczestników z faktem skończoności ludzkiej egzystencji, który właśnie sobie uświadomili. Wyobrażenie
duszy czy ducha, który opuszcza martwe ciało, sprzeciwia się trudnej do
zrozumienia i zniesienia obojętności pożegnania bliskich. Idea „ducha” wyposażonego w nadludzką moc, który może się manifestować w wielu postaciach i może też być obecny w sposób niewidoczny, stanowi człon łączący
między rytualnym przywoływaniem „wyższych” czy „nadludzkich” mocy,
w ogóle zrytualizowanym obcowaniem i obchodzeniem się z nimi, a opowieścią mityczną.
Opowieści mityczne zawierają w medium języka w pełni rozwiniętego coś
z tego sensu, który już rytuały wyrażają performatywnie we własnych formach przedstawiania ikonicznego – w muzyce, tańcu, pantomimice, malowaniu ciała, a więc w postrzeganych gestach i obrazach. Uszczegóławiają
wtedy sens zachowania rytualnego, pierwotnie być może autarkiczny –
przepędzanie zła i przywoływanie dobra – ze względu na potrzebę opanowania sytuacji krytycznych (katastrofy naturalne, głód, epidemie czy napaści
wrogów), jak też ze względu na zabezpieczenie ważnych dla życia funkcji
(upragniony deszcz, wystarczające plony, przywrócenie zdrowia itd.). Wyraźnie archaiczny charakter praktyk rytualnych i potrzeba ich przekładu
rodzi pytanie, czy rytuały i mity rozwinęły się równie pierwotnie wraz z pojawieniem się mówiącego homo sapiens, czy też zachowanie rytualne sięga
nawet wstecz przed ewolucyjny próg, jakim było wykształcenie się języka
gramatycznego.

—————————
2

R. Berger, Eine Naturgeschichte der Sprache, Frankfurt/M. 2008, 110 nn.
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II. MIT I RYTUAŁ
– UDOSTĘPNIANIE ŚWIATA I INSCENIZOWANIE

Według mojej wiedzy owa kwestia pierwszeństwa, dyskutowana od wczesnych lat XIX wieku, dotąd nie została rozstrzygnięta.3 Giętka, narracyjna
forma tłumaczy, dlaczego mity od początku nadają się do relacjonowania
i wyjaśniania, a więc kognitywnego opracowywania zdarzeń w świecie (des
Weltgeschehens). Ponieważ w gramatycznej formie opowieści można je zorganizować w całość, rozpatrujemy te opowieści najpierw ze względu na ich
aspekt przedstawiania również wtedy, gdy nie chodzi o wypracowane systemy klasyfikacji obserwowanych zjawisk natury ani o kosmogonie, wyjaśniające pochodzenie świata. Rytuały natomiast ukazują nam przede wszystkim performatywny aspekt spełniania dokładnie uschematyzowanych
i powtarzanych działań. Przy tym treści semantyczne, mimo wyrazistego
charakteru użytych symboli i obrazów, są obecne tylko implicite. Choć mamy tu dodatki werbalne i wtrącane komentarze, zachowania rytualne są zasadniczo symbolicznymi działaniami na poziomie komunikacji związanym
z interakcjami i jeszcze nie wykształconym i nie wyodrębnionym propozycjonalnie.
To przeciwstawienie mitu i rytuału nie oddaje sprawiedliwości psychodynamicznej roli obrazów świata. Lévi-Strauss w swojej analizie mitów słusznie podkreśla rolę intelektualnej ciekawości jako motywu dla pojęciowego
systematyzowania wiedzy uzyskiwanej naocznie.4 Ale ci, którzy opowiadają
sobie nawzajem swoje mity i wspólnie je inscenizują, upewniają się przez to
zarazem co do swojej tożsamości. Zbiorowość w swym obrazie świata ogląda
siebie samą, i to jednocześnie w strukturach swego społecznego współżycia
i jako integralny składnik otoczenia naturalnego. Dopiero refleksyjne odniesienie do siebie samej, właściwe zbiorowości opowiadającej, czyni zrozumiałym, dlaczego opowieści mityczne odzwierciedlają w obrazie natury każdorazowo własną kulturę. Sam Lévi-Strauss w polemice z Krytyką rozumu dialektycznego Sartre’a tłumaczy totalizujący ruch myśli nieoswojonej motywem upodabniania tego, co obce i nieznane do tego, co znajome, własne.5
Dopiero ten motyw zabezpieczania zbiorowej tożsamości – a nie sama intelektualna ciekawość – tłumaczy pojęciowe łączenie binarnych klasyfikacji
zdarzeń naturalnych z klasyfikacjami stosunków pokrewieństwa, przestrzennej organizacji wspólnego życia, sposobu produkcji itd.6
Ponieważ opowieści mityczne nie tylko opracowują obserwacje i mówią
coś o świecie, lecz także odzwierciedlają psychodynamikę obchodzenia się
—————————
3 W. R. Smith, „Lectures on the Religion of the Semites” (1899), w: R. A. Segal (red.), The Myth
and Ritual Theory, Oxford 2004, 15–34.
4 C. Lévi-Strauss, Mythologica I–IV, Frankfurt/M. 1971–75.
5 Idem, Das wilde Denken, Frankfurt/M. 1968, 283 [wyd. pol.: Myśl nieoswojona, przeł.
A. Zajączkowski, Warszawa 2001].
6 Das wilde Denken, 198.
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z różnymi rodzajami ryzyka, jakie towarzyszy poczynaniom w świecie, z samego mitu prowadzi most do rytuału: „Mit nie jest po prostu wypowiedzią,
lecz działaniem.”7 Mit nowego roku, który stał się sławny dzięki J. G. Frazerowi, mówi o tym, że rytualne zabicie starego króla zapewnia, iż wegetacyjny
cykl pór roku z powrotem wiosny pozostaje nienaruszony – to jest wyrazisty
przykład ścisłego związku między opowieścią mityczną i inscenizacją. Musimy je widzieć razem: „framing”, czyli właściwa mitowi moc językowego udostępniania świata, na którą rzucają światło analizy Lévi-Straussa, idzie
w parze z „re-enacting”, z periodycznie powtarzanym „wystawieniem”, inscenizacją mitu.
III. WEWNĘTRZNE ZNACZENIE ZACHOWANIA RYTUALNEGO

Nie byłoby jednak dobrze, gdybyśmy traktowali zachowanie rytualne tylko jako zjawisko towarzyszące mitowi. Z punktów widzenia teorii komunikacyjnej rozpoznajemy w rytuale dawniejszy szczebel ekspresji symbolicznej
niż opowieści mityczne.8 Media wspólnego tańca, śpiewu, pantomimy i mimiki, malowania ciał, ozdabiania i przedmiotów kultowych (maski, emblematy, godła, ornamenty itd.) pozwalają na takie ikoniczne przedstawianie
i naśladowanie, które nie jest zdane na językowe tłumaczenie swego znaczenia. Kiedy szukamy pierwotnego sensu, jaki kompleks sakralny miał dla
samych uczestników, musimy iść wstecz po śladach prowadzących do znaczeń odciśniętych w samym rytuale.
Przy przeglądzie teorii rozwiniętych w ostatnich stu latach uderza mnie
to, że większość wyjaśnień rytuału zakłada już świat konkretnych duchów
i bogów ukształtowany przez mity, dostępny narracji. Dotyczy to wyjaśniania
rytuału jako próby magicznego zabiegania o życzliwość ponadludzkich mocy,
albo wyprowadzania go z ofiary (np. teoria mechanizmu kozła ofiarnego
René Girarda). Z mojego punktu widzenia bardziej pouczające są elementarne rytuały podarunków i wymiany, które zbadali już Henri Hubert i Marcel Mauss, uczniowie Durkheima, gdyż te praktyki niejako niosą swój sens
w sobie. Fundują – być może poczynając od wymiany kobiet – stosunki wzajemności między rodami i przez to umacniają więzy solidarności, czy w każdym razie stosunki wolne od przemocy.9 Święte rytuały ofiarne mogły się
rozwinąć z takich profanicznych rytuałów wymiany. Wzajemność, którą tworzy i odnawia wymiana, zawiązuje więź społeczną między potencjalnymi
rywalami.
W ten sposób zbliżamy się do wewnętrznego sensu zachowań rytualnych,
na tropie którego był Emile Durkheim, w tej sprawie nadal najważniejszy
—————————
„Myth is not just a statement but an action.” R. A. Segal, Myth, Oxford 2004, 61.
W. Burkert, Homo Necans, wyd. 23 Berlin 1997, 39–45.
9 Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions, Oxford 1997, 108–120.
7

8
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interpretator. Rozumie on rytuał jako praktykę samoodnoszącą, która stabilizuje spójność grup społecznych.10 Przypisuje praktyce rytualnej sens niezależny od jakiegokolwiek wyjaśnienia narracyjnego. Ściśle biorąc, bada sens
praktyk rytualnych z dwóch punktów widzenia: samotematyzacji społeczeństwa i wytwarzania poczucia, że powinno się spełniać normatywne oczekiwania co do zachowań. Po pierwsze więc, w rytuale mają znajdować odbicie
istniejące struktury społeczne, po drugie zaś członkowie zbiorowości
w akcie samoprzedstawienia społeczeństwa mają się upewniać co do własnej
tożsamości i przez to nadawać moc normatywną formom społecznego
współżycia.
Chciałbym też wspomnieć o innym klasyku, Arnoldzie van Gennepie.
Jego znane badania nad rytuałami inicjacji, regulującymi przejście od obecnego statusu do następnego (przy narodzinach, na progu dorosłości, przy
zawieraniu małżeństwa i pogrzebie) uzupełniały analizy Durkheima o pewien decydujący punkt widzenia.11 Rytualne przejście od jednego cyklu życia
do kolejnego odgrywa ważną rolę również ze względu na wspomniane dwa
aspekty: samotematyzacji społeczeństwa i wytwarzania obowiązków normatywnych. Kiedy na przykład młodzieniec zostaje przyjęty do grona dorosłych
mężczyzn, zaznajamia się z rolami społecznymi związanymi z tym nowym
statusem. Wykonując przepisane czynności rytualne spotyka się niejako
z istotnym wycinkiem społeczeństwa i jednocześnie nabywa dyspozycji do
tego, by spełniać odpowiednie społeczne oczekiwania co do zachowań.
Inicjacja zapobiega niebezpieczeństwu, że przy zmianie generacyjnej zerwana zostanie ciągłość społecznej integracji – i osłabną normatywne siły
wiążące.
Jeśli chodzi o sens wymiaru sakralnego, pouczający jest jednak ten
aspekt, ze względu na który van Gennep interpretuje przejścia statusowe,
dokonujące się w trzech fazach: Inicjacja, która dla tego, kto ją przechodzi,
oznacza głęboką zmianę tożsamości, inscenizowana jest jako śmierć i społeczne nowe narodziny. Nowym momentem, który wprowadza do analizy
van Gennep, jest przejście przez stadium odłączenia od wspólnoty, w którym
członkostwo młodzieńca jest niejako zawieszone; jego społeczna egzystencja
przejściowo wygasa, mianowicie aż do ocalającego aktu powrotnego włączenia w nowym charakterze. Ta pośrednia faza odłączenia, porzucenia na społecznej ziemi niczyjej, powtarza skrajne doświadczenie utraty gruntu. Oto
istnienie cofnięte do izolowanego trybu samozachowania organizmu, który
nie może liczyć na niczyją pomoc, uświadamia sobie swoją całkowitą zależność od społecznej formy egzystencji. Ze względu na hipotezę, którą chciałbym wysunąć, wyjdę od pewnej generalizacji tego doświadczenia.
—————————
10 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł.
A. Zadrożyńska, Warszawa 2010; por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, przeł.
A. M. Kaniowski, t. II, Warszawa 2002, 79–107.
11 A. van Gennep, Übergangsriten, Frankfurt/M. 1986.
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Symulowane doświadczenie całkowitej ekskluzji i wyobcowania uświadamia jednostce nie tylko określoną zmianę ról społecznych, a przez to
strukturę i dynamikę własnego społeczeństwa, w które nowicjusz zostaje
wprowadzony. Konfrontuje ją raczej z doświadczeniem właściwym procesowi socjalizacji jako takiemu, samemu trybowi uspołecznienia. Mianowicie
dorastający chłopiec w długim okresie wychowu i zależności nie może zabezpieczyć swojej tożsamości przez przywieranie do status quo ante. Oto
więc czyni egzemplaryczne doświadczenie, że tylko na drodze samoporzucenia może siebie odzyskać i potwierdzić jako zregenerowane ja.
Tymczasem badania w dziedzinie antropologii kultury, o ile je ogarniam,
oświetliły rytuał z innych jeszcze stron, przynosząc owocne wyniki, ale nie
kwestionując centralnych rozeznań Durkheima i van Gennepa. Tak na przykład Max Gluckmann i Victor Turner przesuwają akcenty z odnawiania społecznej solidarności na otamowywanie i stabilizowanie wciąż istniejących
napięć społecznych. Funkcjonalizm pojmuje zachowania rytualne jako mechanizm zapewniający zwartość grupy. A od czasu zwrotu kulturalistycznego, który zapoczątkował Clifford Geertz, rozpatruje się praktyki rytualne ze
względu na ich swoisty kod, który strukturalizuje stosunki społeczne. To
ujęcie rytuału, jako samoistnego języka, skłoniło Wilhelma Dupré, by nawiązać do tradycji romantycznej, sięgającej Herdera, Hamanna, Humboldta
i Hegla, rozumiejącej człowieka jako animal symbolicum. Dupré pojmuje
uniwersalny, obecny we wszystkich społeczeństwach prymitywnych wymiar
sakralny jako samoodnoszącą się komunikację, możliwą dzięki tej rewolucyjnej innowacji, jaką było posłużenie się w identycznym znaczeniu symbolami udostępniającymi świat. Znów tutaj rytuał jest pierwotną formą samorefleksji wczesnych społeczeństw.12 Ale teraz wraz z wymiarem sakralnym
ma być odnaleziony „język” dla komunikacji na temat egzystencjalnych założeń formy życia konstytuowanej symbolicznie – a więc na temat narodzin
i śmierci, kruchości współżycia, na temat tego, że zasoby materialne i organiczne łatwo się wyczerpują, a ciało i dusza są podatne na zranienie. Te warunki są „ostateczne" w sensie nierozporządzalności: „Zwrot ku temu, co
ostateczne […] jest więc spleciony z należącym do historii rodów procesem
stawania się człowiekiem (mit dem Prozess der stammesgeschichtlichen
Menschenwerdung).”13

—————————
12 W. Dupré, Religion in Primitive Cultures, Den Haag 1975, 64 n: „Ponieważ żyjemy w
symbolach i poprzez symbole, jesteśmy zdolni pojąć symbol symbolizacji. (…) Możemy więc zapytać,
czy ten wymiar jest źródłem i początkowym spełnieniem religii, wymiarem, z którego wyłaniają się
symbole (…)?”
13 „The turn to the ultimate (…) is thus interwoven with the process of hominization.” Ibidem,
247. [W tekście przekład z przekładu niemieckiego, przypuszczalnie dokonanego przez J. H.;
w przypisie tekst w oryginale podany przez J. H.]

36

Jürgen Habermas

IV. HIPOTEZA

Chciałbym wyostrzyć te rozważania do postaci hipotezy, że w kompleksie
sakralnym znajduje odbicie usiłowanie, by opanować pewien problem, który
pojawił się wraz z przekroczeniem ewolucyjnego progu i przejściem do nowego szczebla interakcji zapośredniczonej symbolicznie. W ewolucji gatunku
ludzkiego ważną cezurę stanowi początek języka. A ponieważ tymczasem
dawny pogląd o pochodzeniu języka gramatycznego z komunikacji za pomocą gestów nabrał zaskakującej aktualności, nasuwa się kwestia stosunku
między tą wczesną formą komunikacji w życiu codziennym a językiem rytuału, spoza życia codziennego, wyspecjalizowanym w obcowaniu i obchodzeniu
się z mocami dobra i zła. W obu przypadkach mamy do czynienia z pewną
formą naśladowania czy przedstawiania ikonicznego, która skłania do porównań między zachowaniem rytualnym a profaniczną komunikacją za pomocą gestykulacji i mimiki. Ale co oznacza podział pracy między formami
komunikacji, z których jedna wynikła ze związków kooperacyjnych, podczas
gdy druga wypada z wszelkich funkcji życia codziennego? Wspomniane badania antropologiczne dostarczają punktów oparcia dla przypuszczenia, że
rytuał jest odpowiedzią na to, że ta ewolucyjnie nowa forma, jaką stanowi
uspołecznienie komunikacyjne, jest podatna na zakłócenia. Żeby jednak
rozpoznać problem, dla którego rozwiązaniem mógł być rytuał, musimy sobie najpierw wyjaśnić, na czym w ogóle polega ta ewolucyjna innowacja, jaką
jest język.
V. POROZUMIEĆ SIĘ Z KIMŚ CO DO CZEGOŚ

Zgodnie z dzisiejszym poglądem, mutacja i selekcja kierują przystosowaniem specyficznego dla gatunku zbioru genów do zmienionych warunków
otoczenia. Ten mechanizm ewolucji naturalnej wraz z powstaniem gatunku,
który uczy się mówić, zostaje zastąpiony przez kulturowe procesy uczenia
się, coraz bardziej przyspieszające. Kulturowe zdolności uczenia się powstają
dzięki kognitywnemu pchnięciu, które wiąże się wyraźnie z socjokognitywnym przestawieniem zachowań społecznych na interakcje zapośredniczone
symbolicznie.14 Zdolność adresowania sygnałów do osobników tego samego
gatunku obserwujemy też u naczelnych; innowacja polega, mówiąc zwięźle,
na wzajemnym posługiwaniu się symbolami, które dla osobników gatunku
nabierają tego samego znaczenia. Nowe jest komunikacyjne wytwarzanie
przestrzeni intersubiektywnie podzielanych treści semantycznych. Nasi
wysoce inteligentni krewniacy natomiast, szympansy, wydają się nie być
—————————
14 M. Tomasello, Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, Frankfurt/M. 2002,
23 nn [wyd. pol.: Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. Joanna Rączaszek, Warszawa
2002].
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w stanie wyrwać się z granic swojej samoodnoszącej perspektywy, którą za
każdym razem kierują własne motywy. Właśnie ten krok poza egocentryczne
pole widzenia w sobie uwięzionej świadomości naczelnych, ku publicznej
sferze wspólnie interpretowanego świata pozwala odgadnąć coś z tego, jakie
znaczenie (Relevanz) miało przestawienie się na nową formę interakcji, zapośredniczoną symbolicznie.15
Komunikacja językowa wyróżnia się przez to, że horyzontalny stosunek
między mówiącym i adresatem jest sprzężony z wertykalnym stosunkiem
do przedmiotów lub stanów rzeczy, wychodzącym z tej wspólnej bazy. Stosunek interpersonalny między uczestnikami sprzęga się z takim odniesieniem do czegoś w świecie obiektywnym, które nie tylko zwraca się w tym
samym kierunku, lecz jest intersubiektywnie podzielane. Uczestnicy uno
actu porozumiewają się ze sobą co do czegoś.16 Ewolucyjnie decydującej
innowacji trzeba zatem upatrywać nie bezpośrednio w tym wytworze, jakim
jest sam język, w jego formie gramatycznej i semantycznych treściach, lecz
w pragmatycznych warunkach ramowych dla skonwencjonalizowanego,
a więc omylnego posługiwania się symbolami w ogóle. Dla komunikacji
o charakterze „językowym”, zapośredniczonej przez symbole, wystarczy
skonwencjonalizowana wymiana gestów. Do tego nie jest jeszcze potrzebne
opanowanie języka gramatycznego. Treść semantyczna, którą wyrażają na
przykład wykrzykniki, zdania jednosłowne lub gesty dziecięce – jak przy
okrzyku „Pożar!”, który jednocześnie odnosi się do zdarzenia, wyraża przerażenie i woła o pomoc – składa się z jednego syndromu trzech jeszcze nie
rozdzielonych elementów: postrzeżenia epizodu lub stanu rzeczy w świecie,
ekspresji każdorazowo własnych nastrojów czy afektów, jak też związanych
z nimi imperatywów i oczekiwań co do zachowania skierowanych ku innym.17
—————————
15 Patrz na ten temat wyczerpująco tekst 2 („Świat życia jako przestrzeń racji ucieleśnionych
symbolicznie”) w tym tomie [artykuł pierwszy w naszym tomie – red.].
16 J. Habermas, „Handlungen, Sprechakte, sprachlich vermittelte Interaktionen und Lebenswelt”,
w: idem, Sprachtheoretische Grundlegung der Soziologie. Philosophische Texte, t. I, Frankfurt/M.
2009, 197–242.
17 Jeśli przyjmiemy, że niejęzykowe media sztuki mają swe korzenie w symbolicznej komunikacji
na tym szczeblu, mogłoby to tłumaczyć, dlaczego rozumiemy dzieła sztuki, nie mogąc wyczerpać ich
treści semantycznej w komentarzach i wyjaśnieniach. Rdzeń doświadczenia estetycznego, dla języka
nieprzejrzysty, sięga wysoce czułego posługiwania się mediami, które umożliwiają porozumienie
między autorem i publicznością, nie pozwalając rozłożyć komunikowanych treści na propozycjonalne i modalne części składowe. Wyższość sztuki zasadza się na tym, że złożona treść
subtelnych nastrojów, stanów ducha o najróżniejszym zabarwieniu (facettenreichen), często skrajnie
ambiwalentnych, i poruszeń intelektualnych, w czym znajdują odbicie najgłębiej refleksyjne
doświadczenia i reakcje najwrażliwszych umysłów danej epoki, nie mogą znaleźć adekwatnego
wyrazu w prozaicznym języku. Albowiem język wykształcony i wyodrębniony propozycjonalnie
rozrywa semantyczne nici między postrzeżeniami, które w aktualnych doświadczeniach wiążą się ze
sobą w sieć i interferują, z jednej strony, i towarzyszącymi im uczuciami z drugiej. Tej
doświadczanej interferencji propozycjonalnych, ekspresywnych i apelatywnych komponentów
znaczeniowych, które niejako tworzą echo dla siebie nawzajem, może oddać sprawiedliwość tylko
przedstawienie w medium niejęzykowym.
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Dopiero w toku gramatycznego wiązania takich semantycznych konwencji dochodzi, w filo- i ontogenezie, do dwóch decydujących rozróżnień, które
cechują nasze gramatyczne języki, to znaczy do wykształcenia struktury wypowiedzi złożonych z wyrażeń referencjalnych i predykatywnych, i do rozróżnienia między składnikami propozycjonalnymi i illokucyjnym trybem ich
użycia.
W naszym kontekście decydujące jest to, że nawet proste gesty mogą tworzyć wspólną przestrzeń semantyczną dla wspólnoty komunikacyjnej tylko
wtedy, gdy używa się ich w ten sposób, że
– dzięki wzajemnemu przyjmowaniu perspektywy innego zostaje wytworzony interpersonalny stosunek między ego i alter (mianowicie w formie
relacji ja-ty); oraz że
– zamiar komunikacyjny wobec drugiej osoby spełnia się dopiero we
wspólnym, a więc intersubiektywnie podzielanym odniesieniu do czegoś
w świecie (przez co z kolei ten nabiera obiektywności świata dla wszystkich
uczestników identycznego i istniejącego niezależnie).
Emergencję tych dwóch osiągnięć człowieka, konstytutywnych dla posługiwania się językiem, można wykazać między innymi za pomocą obserwacji,
że wśród naczelnych nie spotykamy ani spotkania wzrokiem (Augengruß),
ani pantomimy, ani wskazywania gestem. Małpy nie patrzą sobie w oczy,
nie są więc dla siebie „drugimi osobami”. I żaden naczelny nie zwraca
osobnikowi swojego gatunku, w sposób bezinteresowny uwagi na określony
przedmiot w otoczeniu, już to bezpośrednio nań wskazując, już to naśladując
przez pantomimę jego cechy charakterystyczne; gdyby tak było – a tego
uczą się już jednoroczne dzieci – to poprzez owe gesty wskazujące i naśladownictwo dawałby wyraz założeniu, że istnieje wspólny świat obiektywny.18
Michael Tomasello i jego współpracownicy za pomocą pomysłowych eksperymentów z dziećmi ludzkimi i szympansimi próbowali wykazać, że triadyczne odniesienie intencji do czegoś w świecie, podzielanej przez mówiących i słuchających, jest ludzkim monopolem.19
Szympansy są niezwykle inteligentne; mają zdolność do działań intencjonalnych, do rozumienia intencji innych działających i do wyciągania wniosków praktycznych. Ważna różnica kognitywna w sposobie wzajemnego
komunikowania się, dzieląca szympansy i ludzi, polega na tym, że szympan—————————
18 Przeciwko zarzutom patrz M. Tomasello, „On the Different Origins of Symbols and Grammars”,
w: M. H. Christiansen, S. Kirby (red.), Language Evolution, Oxford 2003, 90–110, tu 100:
„Jednakże szympansy nie posługują się swoimi gestami w sposób referencjalny. Wynika to stąd, że
(1) umieszczają się w kontekstach diadycznych – żeby albo ściągnąć uwagę innych na siebie, albo
spowodować, by inni skierowali swoje zachowanie na nich (np. w zabawie, w pielęgnowaniu ciała,
przy seksie) – nie zaś triadycznych, żeby zwrócić uwagę innych na jakąś realność zewnętrzną; poza
tym (2) posługują się gestami wyłącznie w celach imperatywnych, by żądać od innych określonego
zachowania, nie zaś w celach deklaratywnych, gdy chodzi o to, żeby zwrócić uwagę innych na coś
tylko dlatego, że uważa się to za interesujące, albo chce się to skomentować.”
19 M. Tomasello, Die kulturelle Entwicklung…, wyd. cyt., 71 nn.
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sy używają swoich bajecznych zdolności tylko w zamiarze samoodnoszącostrategicznym, do manipulowania istotami swojego gatunku w interesie własnych zamierzeń. Nie potrafią wejść w żaden stosunek interpersonalny
odnośnie do wspólnego celu w świecie obiektywnym. Nie są w stanie kooperować w tym sensie, by koordynować swoje działania z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu, jak tego wymaga na przykład polowanie na grubego
zwierza. Brak im zarówno wspólnej intencji, jak odniesienia do świata, które
byłoby konieczne, by antycypująco ująć kooperację, w której uczestniczą
z innymi, w sposób przedmiotowy, to znaczy przedstawić ją [sobie] (vorzustellen) jako projekt.20 Ta obserwacja nie oznacza naturalnie, że szympansy
nie rozwinęły bogatego życia społecznego, regulowanego przez afekty. Ale na
płaszczyźnie świadomego, intencjonalnego wywierania wpływu na istoty
swojego gatunku brak im orientacji kooperatywnej; spoiwem ich życia grupowego są mechanizmy ewolucyjnie starsze.
VI. ROZWINIĘCIE HIPOTEZY: KOMUNIKACJA
W ŻYCIU CODZIENNYM I SPOZA ŻYCIA CODZIENNEGO

Rytuał rozumiem teraz jako pewną odmianę komunikacji za pomocą gestów; także on jest mimetyczną formą komunikacji, która wytwarza wspólny
świat znaczeń symbolicznych. W rytmicznych ruchach tańca stapiają się ze
sobą przedstawienia ikoniczne o różnych modalnościach.21 Od innych przedstawień ikonicznych zachowanie rytualne różni się jednak tym, że właściwe
mu jest osobliwe samoodniesienie: rytuał nie odnosi się do wspólnie identyfikowanego „czegoś w świecie”. Trzeci filar triadycznej struktury skierowany
jest w próżnię – w każdym razie dopóki dla tego, co przeżywane i intendowane szukamy przedmiotu lub stanu rzeczy w widzialnym, obiektywnym
świecie. Referentu tej komunikacji, zwróconej ku sobie, nie można uchwycić
rękami, leży on w innym wymiarze. Zakłócenia, na które odpowiedzią jest
rytuał, powstają w wewnętrznej sferze życia zbiorowości; wiążą się w sposób
swoisty z wrażliwością (Anfälligkeit) komunikacyjnej formy uspołecznienia.
Komunikacja za pomocą gestów, która powstała w związkach kooperacyjnych, spotyka się najpierw z wyzwaniami natury kognitywnej. Wraz
z otwarciem się na zdarzenia w świecie, ujmowane z dystansu i wspólnie
interpretowane, otwarty na świat umysł człowieka wystawia się na ogromną
falę informacji, które trzeba przetworzyć. To, co za każdym razem nowe,
trzeba włączać do znanych już kontekstów, w nich klasyfikować. Owo bogactwo obserwacji prowokuje myśl nieoswojoną, by przetwarzać je w postaci
mitycznych obrazów świata, w sposób – jak z uznaniem sądzi Lévi-Strauss –
—————————
20 M. Tomasello, Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation, Frankfurt/M. 2009, rozdz.
5.1.1.
21 M. Donald, Origins of the Modern Mind, Cambridge, Mass. 1991, 168.
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analogiczny do naukowego; może się ono narzucić umysłom dopiero gdy, i w
tej mierze, w jakiej funkcja przedstawieniowa odrywa się od kontekstów
społecznej kooperacji, i w jakiej wykształca się i wyodrębnia język gramatyczny. Ale wkroczenie w publiczny świat form symbolicznych nie stanowi
jedynie wyzwania natury kognitywnej. Kiedy istoty tego samego gatunku,
które dotąd były uwięzione w przeżywaniu egocentrycznym, przestawiają się
z interakcji kierujących się afektami, wywoływanych za pomocą sygnałów,
na interakcje takich członków grupy, którzy muszą radzić sobie z kontyngencjami świata w sposób kooperacyjny, już w horyzoncie wspólnego im świata
życia – to powstaje sytuacja, która wymaga rewolucji w sposobie koordynowania zachowań. Przestawienie się na kooperację oznacza przewrót w stosunku jednostki do jej otoczenia społecznego; świadomość egocentryczna
podlega przy tym ssaniu komunikacyjnego uspołecznienia jednostek, które
stają się świadome własnej intencjonalności.
Ten przewrót wywiera na świadomość indywidualną kleszczową presję w
kierunku jednoczesnego uspołecznienia i indywidualizacji, która jest charakterystyczna dla symbolicznie ustrukturowanych form życia. Ciężar koordynowania działań spada coraz bardziej na działania komunikacyjne i przez to
na barki samych jednostek, a zarazem do ich świadomości dochodzi fakt,
że reprodukcja własnego życia zależy od samopotwierdzenia zbiorowego
i funkcjonowania społecznej kooperacji. Ale świadomość subiektywna postrzega siebie w tej zależności od ducha obiektywnego także jako świadomość indywidualna. Złożony organizm społeczny musi więc ona napotykać
jednocześnie jako moc opanowująco-konsumującą (als eine überwältigendkonsumierende Gewalt) i jako moc ocalającą, gwarantującą przeżycie
i bezpieczeństwo. Z punktu widzenia jednostki, trzeba było jednocześnie
bronić się przed tą mocą zbiorowości i utrzymywać ją nienaruszoną.
Kryzysowe doświadczenie, że oto traci się grunt pod nogami, gdy trzeba
oscylować między egzystencją oddaną do dyspozycji zbiorowości i taką,
która jednak ma się „spełniać” indywidualnie, powtarza się zarówno w reprodukcji życia społecznego, jak w każdej ontogenezie. Znalazło ono swoje
literackie echo w Rousseau’wskim opisie umowy społecznej jako aktu samowyobcowania i jednoczesnego oddania się jednostki społeczeństwu. Jest to
figura myślowa o tyle pouczająca, że umowa społeczna wskazuje na warstwę
norm działania, które pozwalają prawowicie rozwiązywać konflikt między
jednostkowym i ogólnym. Normatywność, która uzyskuje taką moc regulowania działań, wykracza poza normatywność uregulowanego, posłusznego
konwencjom użycia symboli, właściwą samej komunikacji. Gdy dla tej mocnej normatywności, związującej działające jednostki motywacyjnie, szukamy
generatora w historii naturalnej, to nasuwa się myśl, że prawdopodobnym
źródłem jest tutaj zachowanie rytualne.
Durkheim scharakteryzował praktyki rytualne z punktów widzenia regeneracji solidarności społecznej i samotematyzacji społeczeństwa. Oba te
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punkty widzenia w świetle naszych rozważań w sposób zaskakujący wiążą się
ze sobą. To, że rytuałowi brak odniesienia do czegoś w świecie, tłumaczy się
tym, że chodzi w nim o opracowanie samoodnoszącego się tematu, mianowicie kryzysu, który powstaje w sytuacjach presji w obrębie samego procesu
uspołecznienia. Zgodnie z moją propozycją, z punktu widzenia historii gatunku kryzys ten sprowadza się do przestawienia czynności poznawczych
i koordynacji działań z przedjęzykowego na językowy poziom komunikacji,
przy czym uspołecznienie inteligencji idzie w parze z indywidualizującym
uspołecznieniem działających podmiotów. To tłumaczy konflikt, który jest
właściwy uspołecznianiu motywów. Powstaje napięcie między komplementarnymi imperatywami samozachowania jednostek i zapewnienia społecznej
kooperacji, to znaczy między indywidualnym samozachowaniem i solidarnością. Imperatywy są komplementarne, a więc mogą być spełnione tylko jednocześnie. Otóż napięciu temu przeciwdziała ewolucyjnie nowa normatywność społecznie zinstytucjonalizowanych oczekiwań co do zachowań – ale
nigdy go raz na zawsze nie przezwycięża. Jest ono natury strukturalnej
i wymaga ciągłego balansowania między imperatywami samozachowania
indywidualnym i zbiorowym. Wobec tej niepewnej równowagi, wciąż na
nowo wymagającej stabilizowania, rytuał można rozumieć jako tę praktykę
społeczną, która odnawia źródłowy proces wytwarzania normatywności.
Każda destabilizacja i tak chwiejnej równowagi domaga się praktyki, w
której indywidualni członkowie upewniają się co do swej zależności od potężnego kolektywu. To upewnienie przyjmuje formę autoreferencyjną, gdyż
referent nie jest czymś, co można wskazać palcem. Referent, przywołana
wyższa moc, powstaje wraz z przejściem na nowy szczebel komunikacji i do
odpowiadającego mu uspołecznienia czynności poznawczych i motywacji.
Uspołecznienie inteligencji prowadzi do powstania nowego autorytetu –
ponadsubiektywnego logosu języka; jednocześnie dokonuje się dialektyczne
uspołecznienie jednostek, o charakterze twórczego burzenia, które skazuje
na upadek dawne tożsamości. Indywidualizujący efekt językowego trybu
uspołecznienia sprawia, że niepewne wyważanie między jednostką i wspólnotą staje się ukrytym ciągłym problemem.
VII. TRANSFORMACJE KOMPLEKSU SAKRALNEGO

Rytualne odnawianie społecznej solidarności pojmijmy więc jako odpowiedź na aktualne wstrząsy nękające ten właśnie rezonator, jakże podatny
na zakłócenia. Skoro tak, to nasuwa się też na koniec możliwe wyjaśnienie
powstania kompleksu sakralnego, a więc powiązania mitu i rytuału. Mity,
wszystko jedno czy rozszyfrowują tylko sens rytuałów, czy powstały całkiem
od tego niezależnie, pełnią przede wszystkim kognitywną funkcję interpretacji świata. Dlatego nie są uodpornione na dysonanse poznawcze, które po-
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wstają w zderzeniu z profaniczną wiedzą o świecie. Nie są w stanie trwale
chronić spójności swych interpretacji przed sprzecznymi z nimi doświadczeniami, toteż ze względu na swą szerszą rolę zapewniania tożsamości są raczej
częścią składową problemu stabilności niż jego rozwiązaniem. Dlatego
z pewnością funkcjonalne było powiązanie opowieści mitycznych z praktykami rytualnymi, w ten sposób że treści mityczne niejako się inscenizuje. Ale
to powiązanie, wobec zasadniczo nierozwiązalnego konfliktu między funkcją
objaśniania świata i zapewniania tożsamości, w dłuższej perspektywie mogło
tylko odraczać problem. W każdym razie religie światowe epoki osiowej,
przezwyciężając myślenie magiczne i znosząc (lub przekształcając)22 praktykę składania ofiar, pozbawiły mit fundamentu. A tymczasem to religijnometafizyczne myślenie ułożyło się z kolei z roszczeniami do wiedzy zinstytucjonalizowanych nauk i z roszczeniami legitymizacyjnymi zsekularyzowanych państw. Z drugiej strony, praktyka rytualna utrzymała się. Kompleks
sakralny się nie rozpadł; tradycje religijne w symbiozie z kultem zachowały
żywotność. Członkowie wspólnot religijnych mogą nawet uważać za swój
przywilej, że spełniając praktyki kultowe zachowały dostęp do takiego archaicznego doświadczenia – i do takiego źródła solidarności – które dla niewierzących synów i córek nowoczesności jest niedostępne.
przełożył Adam Romaniuk

—————————
22 R. Girard, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kritische Apologie des
Christentums, München 2002 [wyd. oryg.: Je vois Satan tomber comme l’éclair, Paris 1999; wyd.
pol.: Widziałem Szatana spadającego z nieba jak błyskawica, przeł. E. Burska, Warszawa 2002];
idem, Das Ende der Gewalt. Analyse des Menschheitsverhängnisses, Freiburg 2009 [wyd. oryg.:
Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris 1978].
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ALTHUSSER I FOUCAULT
– DWIE EPISTEMOLOGIE LEKTURY1
STRESZCZENIE

Filozoficzne rekonstrukcje tekstów, wypowiedzi, dyskursów, nauk – tak można
sformułować zadanie, jakie stawiają sobie Louis Althusser i Michel Foucault
w swych pracach. Zadanie to pojmują nieidentycznie, choć ich drogi myślowe niejednokrotnie się krzyżowały. Tak czy inaczej pojmowane zadanie tego rodzaju zawiera pewien warunek istotny dla spełnienia wymogu czystości jego epistemologicznych
intencji. W zamysł wkomponowany musi być pewien sposób odczytywania tekstów,
który roszczenia poznawcze dyskursu-przedmiotu pozwalałby oddawać epistemologicznej krytyce. Spełnienie tego warunku nadawałoby całemu przedsięwzięciu charakter koncepcji produktywnej, wzbogacającej naszą wiedzę o sposobach mówienia
prawdy, jakie zna historia myśli. W jakiej kulturze słowa wykształciły się propozycje
omawianych autorów? Jak programy badawcze, jakimi stały się te rekonstrukcje,
same odnoszą się do tej kultury? Przeczą jej, wpisują się w jej paradygmaty, poddają
ją selektywnej krytyce? Jaką reformę stosunku znaczącego do znaczonego proponują? Oto kwestie podejmowane w artykule.
Słowa kluczowe: Althusser, Foucault, kultura słowa, lektura symptomalna,
dyskurs.

1. CZYTANIE WIEDZY

Filozoficzne rekonstrukcje tekstów, wypowiedzi, dyskursów, nauk – tak
można sformułować zadanie, jakie stawiają sobie Louis Althusser i Michel
Foucault w swych pracach. Zadanie to pojmują nieidentycznie, choć ich
drogi myślowe niejednokrotnie się krzyżowały. Althusser, komentator
Marksowskiego Kapitału i Foucault, analityk „dyskursów wiedzy” zrealizowali, w jakimś stopniu, swe zamiary teoretyczne w innych przestrzeniach
intelektualnych, za pomocą odmiennych aparatów myślowych i w oparciu
—————————
1

Praca została wykonana w ramach grantu: NPRH nr 11 H 12 0302 81.
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o odmienne temperamenty intelektualne. Tym jednak, co stanowi wspólne
wyzwanie dla ich przedsięwzięć jest uprzedniość dyskursu-przedmiotu wobec aktywnego w odniesieniu do niego dyskursu rekonstrukcyjnego i przeczuwana, lub też wskazywana ich nieprzynależność do jakiegoś wspólnego
epistemologicznego pola wypowiedzi. Filozoficzne zdziwienie, zaniepokojenie „czytelnika wiedzy”, jakie rodzi taka sytuacja, gdy dyskurs-przedmiot
wymyka się komentarzowi, albo – jak chce tego Foucault – wywołuje filozoficzny śmiech: odruch umysłu filozoficznego wobec osobliwość wypowiedzi
będącej radykalnie odmienną od naszych własnych, pobudzają do krytyk
i nadają sens takiej aktywności intelektualnej. Zadane nie jest jednak śmiechu warte. Chodzi bowiem o rozpoznanie porządku myśli, jaki historia zamyka przed nami „cięciami epistemologicznymi”, „epistemami”, albo o określenie warunków możliwość porzucenia tego porządku wypowiadania
prawd, do którego sami należymy i który nam samym ciąży jako przeszkoda.
Obydwa przedsięwzięcia mają charakter rekonstrukcji epistemologicznych,
tj. są krytykami wypowiedzi, w których rekonstruuje się warunki możliwości
ich jako wypowiedzi roszczących sobie pretensje do spełniania wymogów
dyktowanych wartościami poznawczymi.
Jednakże tego rodzaju przedsięwzięcie zawiera pewien warunek istotny
dla spełnienia wymogu czystości jego epistemologicznych intencji, a mianowicie wkomponowany musi być weń pewien sposób odczytywania tekstów,
który owe roszczenia dyskursu-przedmiotu pozwalałby poddawać krytyce,
który z kolei krytykom tym nadawałby charakter przedsięwzięcia produktywnego, wzbogacającego naszą wiedzę o sposobach mówienia prawd, jakie
zna historia myśli. Owo „czytanie wiedzy” jest próbą przebicia się przez
wszystkie ograniczenia dyskursów zamkniętych w swej historycznej postaci
w celu uwolnienia prawdy-efemerydy, którą głoszą.
Czy bowiem prawda kiedykolwiek w historii występowała w szyku zwartym, bez retardacji, w jednostajnym rytmie przyrostu, przekazywana nieproblematycznie przez „wpływy” i przejęcia idei? – pyta Foucault. Trzeba tę
prawdę rekonstruować, restytuować z zapisów, które mają dziś często dla
nas walor hieroglifów myśli. A jak określić zdolność krytyczną tekstu, jakim
sposobem wytworzyć albo odkryć w nim „światło”, w którym inne teksty
stają się zrozumiałe w swoim bogactwie albo w swych ułomnościach? – pyta
Althusser. Trzeba czytać teksty jak palimpsesty wiedzy, wykrywać w nich
luki i opuszczenia za pomocą wskazówek znajdowanych w innych tekstach.
Nam zaś trzeba zapytać przede wszystkim o to: W jakiej kulturze słowa
wykształciły się ich propozycje? Jak programy badawcze, jakimi stały się te
rekonstrukcje, same odnoszą się do tej kultury? Przeczą jej, wpisują się w jej
paradygmaty, poddają ją krytyce? Jaką reformę stosunku znaczącego do
znaczonego proponują?
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2. KULTURA SŁOWA

Techniki odkrywania lub projektowania na wypowiedzi form ich inteligibilności znane są kulturze intelektualnej Zachodu od bardzo dawna. Można
więc odkrywać pewien tekst jako miarodajny dla interpretacji innych,
stanowiących pulę tekstów krążących w kulturze. Można też ustanowić –
w oderwaniu od faktycznie wytwarzanych tekstów – pewien język interpretacyjny narzucający krążącym w kulturze tekstom jakiś ład, często odmienny
od tego, jaki panował wcześniej, często modyfikujący znaczenia tekstów
wcześniej akceptowane. Tego rodzaju wybory zdarzały się i zdarzają nie tylko w tradycjach kultury Zachodu, ale także w tradycjach wszystkich
tych kultur, które wytworzyły refleksyjny stosunek do różnorodnych form
przenoszenia sensu w czasie, jego słownego czy przedstawieniowego utrwalania.
Techniki słowa, o których tu mowa, zawsze przekształcały dwie sfery oddziaływań – praktyki lektury oraz porządek, często hierarchiczny, samych
tekstów. Narzucały więc to, co i jak należy czytać, co jest tekstem głównym,
a co komentarzem, co jest wypowiedzią źródłową i miarodajną, a co jedynie
efemerydą. Tego rodzaju praktyki użytku ze słowa – zwłaszcza w sferze dyskursu, zdarzenia ulokowanego w czasie i otwartego na wpływy ze strony
innych zdarzeń – kształtowały potrzebę normatywnego ich oglądu i kontroli.
Wymogi regulujące przywileje i obowiązki podmiotów wypowiedzi, określające ich wzajemne pozycje pozwalające na zawłaszczania wypowiedzi lub
systematyczne ich marginalizowanie, normy hierarchizujące teksty i dopuszczalne lub nakazane sposoby posługiwania się nimi przekształcają wciąż ład
wypowiedzi wiążąc swymi postanowieniami znaczne obszary racjonalności
rozumianej jako trwała dyspozycja podmiotu. To właśnie, co ów ład przeistacza, w szerokim tego słowa znaczeniu, składa się na kulturę słowa.
Ważnym momentem w dziejach zachodnioeuropejskiej kultury słowa było nałożenie na dyskurs norm inteligibilności i poddane go niemal tym samym rygorom, jakie praktyki innego rodzaju ukształtowały polis i okiełznały
hybris tworząc postać podmiotowości, dla której współmierność wartości
dyskursu mogła być określana znaczeniem wypowiedzi. Od tej pory zwycięstwo w agonie mogło być już „czysto słowne” tj. oparte na prawdzie, moralnej słuszności, czy silniejszym przekonaniu, albo dzięki racjonalnej argumentacji. W świecie zachodnim zatem V wiek p.n.e. otwiera nowy okres
w historii kultury słowa. Wtedy bowiem powstaje ta jej postać, która jest
ściśle związana z wartościami, jakie przypisuje się dyskursowi właśnie na
mocy jego inteligibilności. Odkąd zatem zaczęto postrzegać moc oddziaływania słowa jako jego siłę wiążącą ludzką myśl, postawy i czyny, moc kreowania subiektywności, zaczęto także różnicować wartość wszelakich wypowiedzi w sposób, który odwoływać się musiał do inteligibilności słowa – do
wartości takich jak prawda, piękno, słuszność.
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To dlatego historia zachodniej kultury słowa w znacznej mierze jest historią kształtowania się technik i praktyk pozwalających temperować moc
słowa wszędzie tam, gdzie wykracza ona poza inteligibilność wypowiedzi.
Pozwoliło to także doceniać negatywną stronę tej potęgi, obudziło czujność
wobec dyskursu kierowaną myślą, która faworyzuje wielorakie odmiany
inteligibilności. Fatalna moc błędu w odczytaniu tekstu, pomyłka w rozumowaniu rozciągniętym na szereg kroków nie dających się ogarnąć jednym
aktem umysłu (dowodzenie!), albo potknięcie w ocenie wartości słowa, jakim jest niedocenienie zawartej w nim siły wiążącej ludzkie przekonania, lub
lekceważenie jeszcze innej mocy słowa, jaką wyraża parezja, czy wreszcie
bagatelizowanie mocy „śpiewu syren”, moc pięknego, poetyckiego słowa –
wszystko to są postaci zagrożeń, które otwierają drogę mocom interweniującym w inteligibilność dyskursu i racjonalność podmiotu. By okiełznać siłę
atrakcji, jaką emanuje dyskursywna hybris, wytworzono rozliczne techniki
kontroli dyskursu i powołano do życia różne instancje normujące i regulujące sposoby posługiwania się słowem, zapewniające prawidłowy przebieg
i owocne rezultaty użytku z wypowiedzi. Wreszcie wokół tych technik i praktyk powstaje wiedza, która nie tylko opisuje prawidła użytku z dyskursu, ale
też je sankcjonuje własnym metadyskursem lokującym się już ponad zdarzeniową substancją wypowiedzi i poza efektami, jakie przynosi on jako zdarzenie pośród innych zdarzeń. To być może jeden z decydujących momentów
w historii kultury słowa Zachodu. Kultura ta zyskuje bowiem autonomię
w specyficzny sposób, a mianowicie tak, że normy inteligibilności dyskursu
stają się nie tylko normami jego wartościowania, ale też zasadami, które
w ogóle pozwalają rozpoznawać zespół wypowiedzi jako dyskurs, systematycznie badać go i kształtować jako przedmiot. W ten sposób filologia
i epistemologia zawierają kulturowo doniosłe przymierze, które dyskursom,
pełniącym swe kulturowo zadane role, nada zarazem funkcje przedmiotu
i instrumentu poznania. W takim ujęciu słowo, ujawnia swój sens wtedy, gdy
jest traktowane wyłącznie jako nośnik swej inteligibilności, gdy zostaje wyosobnione i wypreparowane ze swej zdarzeniowości, ale też tylko wtedy daje
się traktować jako pewien swoisty przedmiot dociekań i zabiegów technologicznych. Dlatego jego moc magiczna, moc oddziaływania nie związana
z jego inteligibilnością, przestaje być przedmiotem metadyskursów kultury
słowa, a jego performatywne własności będą dostrzegane jedynie wtedy, gdy
ich funkcje będzie różnicować znaczenie, prawda, wartość estetyczna czy
moralna słuszność.2
Wraz z utrwalaniem się autonomii dyskursu opartej na inteligibilności,
przesłaniającej jego zdarzeniowość, specjalizuje się też wiedza o nim. W antycznej Grecji od V w p.n.e. coraz silniej wiedza ta wiąże się z technolo—————————
2 Być może cezurę ustanawia tu Kratylos Platona – zakorzeniony jeszcze w dyskusję angażującą
pytanie o moc słowa zadawane spoza horyzontu kultury słowa opartej na jego inteligibilności.
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giczno-normatywnym stosunkiem do słowa kosztem preferencji wobec jego
praktyczno-ekspresyjnych form.3 To, co dyskurs sprawia przestaje być interesujące tak bardzo jak to, w jaki sposób należy go wytwarzać. Powiązana
z odpowiednimi typami aktywności sprawczej (τέχνη) wiedza o dyskursach
rozwija się w swej antycznej, klasycznej postaci w czterech zasadniczych
kierunkach:
Po pierwsze, jako dialektyka, czyli sztuka dochodzenia do poprawnego
rozumienia znaczeń pojęć przez zastosowanie praw logiki: niesprzeczności,
wyłączonego środka, tożsamości. Tu działa przymus logiczny, a więc ten,
któremu dobrowolnie poddaje się każda istota racjonalna. Tak dialektykę
pojmuje Platon i jego współcześni. Jej przeciwieństwem, opartym na kwestionowaniu inteligibilności wypowiedzi jako własności rozstrzygającej
o wartości dyskursu, jest sofistyka. Uruchamia ona moce zwalczane dialektycznym „tak” i „nie”. Pozwala paradoksowi, entymematowi i metaforze wysforować się przed prawdą i swą siłą atrakcji opanować myśli i wolę tych,
którzy ulegają jej pięknemu słowu.
Po drugie, jako poetyka, czyli sztuka słowa mająca na uwadze jego własności estetyczne. To, co poetyckie jest dziedziną rządzoną przez mimesis,
naśladownictwo rzeczywistości. Terenem aktywności poetyki w dziedzinie
kultury słowa, są rozmaite gatunki literackie, „twórczość epicka, tragiczna,
a także komediowa i dytyrambiczna” – jak stwierdza Arystoteles.4 I dalej,
właśnie w swej Poetyce, konstatuje on: „Różnią się zaś od siebie z trzech
względów: ze względu na odmienne środki, różne przedmioty oraz różny
i odmienny sposób naśladowania.”5 Świadomość genologiczna pięknego
słowa normuje wartość poetycką wypowiedzi, rozpoznaje jej spójność i separuje ją od tej wypowiedzi, w której mimesis żadnej roli nie odgrywa, która
jest przezroczysta względem sensu, jaki niesie. Wedle norm poetyki wartość
słowa jest uchwytna o tyle, o ile zasada mimesis, zasada naśladownictwa jest
w nim stale obecna jako zasada wytwórcza i pozwala ona oddzielać słowo
poetyckie od innych jak i od samej rzeczywistości, w której ono nie uczestniczy lecz ją naśladuje.
Po trzecie, jako hermeneutyka, czyli sztuka interpretacji. W swej archaicznej postaci pozostawała hermeneutyka głównie w dyspozycji świątynnych
interpretatorów słów boskich. Arystoteles nadaje jej całkiem świeckie znaczenie. Hermeneutyka jest w jego ujęciu sztuką (dziś powiedzielibyśmy –
techniką) rozpoznawania w słowach prawdy w obliczu konwencjonalnego
związku, w jakim pozostają one z przedmiotami, do których się odnoszą.
Problem, który stawia Kratylos Platona, problem charakteru odniesienia
słowa do rzeczy, jest tu rozstrzygnięty. Arystotelesowska hermeneutyka jest
więc trochę logiką, trochę gramatyką i jeszcze trochę metafizyką słowa
—————————
Por. M. Detienne, The Masters of Truth in Archaic Greece, Zone Books, New York 1999.
Arystoteles, Poetyka, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa, 574.
5 Ibidem, G574.
3
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a najmniej jego interpretacją. Nieco inaczej będzie funkcjonować hermeneutyka w epoce hellenistycznej. Staje się ona krytyką tekstu, której zadaniem
jest ustalenie jego autentyczności oraz hierarchicznego porządku rozmaitych
wersji tekstu wyznaczonego stopniem ich bliskości do oryginału. Interpretacja kierowana zasadami sztuki celuje więc nie w prawdę wypowiedzi, ale
w prawdę wytwarzania wypowiedzi, rozumianą jako zgodność wytworu (tekstu) z zasadami jego wytwarzania, lub jako zgodność tekstu z jego postacią
źródłową - oryginałem. W tym znaczeniu hermeneutyka przeciwstawia się
wszystkim sztukom wytwórczym, które prawdy, jako momentu inteligibilności samego wytworu, nie angażują.
Po czwarte, jako retoryka, sztuka perswazji i – jak pisze – Arystoteles antystrofa dialektyki, czyli „umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w
odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonywające.”6 Tu wartością jest konsensus słownie potwierdzany, na słownym konsensusie oparty
i słownie wciąż odtwarzany. Przeciwieństwem sztuki retorycznej (τέχνη
ῥητορική, téchnē rhētorikḗ) jest praktyka parezji7, praktyka niespokojnego,
wolnego i buntowniczego słowa, którego użytek zakłada niezgodę, opór wobec tego, co niesprawiedliwe. Parezjastą jest ten, kto w obronie prawdy jaka
uczestniczy w tworzeniu jego własnej podmiotowości jest skłonny narażać
się na potępienie i represje ze strony tych, co instrumentalizując prawdę
zapewniają czynem, nierzadko przemocą, ład polityczny pośród ludzi.
3. CZYM JEST LEKTURA

Oparcie norm każdej ze sztuk słowa na inteligibilności dyskursu jako
przeciwieństwa jego zdarzeniowości jest widoczne wszędzie tam, gdzie przekroczenie granic wyznaczonych tymi normami ujawnia zarówno sposób istnienia dyskursu właśnie jako zdarzenia, a zarazem zdradza ograniczoność
ramy jaka chroni czystość jego inteligibilności. Przekroczenie granic dialektyki ujawnia fakt, że słowo to albo flatus vocis, za którym skrywa się nonsens, albo też słowo - poza grą dialektyki – ujawnia siłę, która jedynie posługuje się inteligibilnością, zamiast ją wyrażać. Wypowiedź nieunormowana,
nonsensowna, „bez znaczenia” zbliża się w swym statusie ontycznym do bytu
tego, co ujawnia swój sens już tylko jako fenomen, zdarzenie, efemeryda w
procesie stawania się i ginięcia wszystkich innych zdarzeń. Naruszenie granicy wyznaczonej poetyką rodzi kakofonię, co jest nie tylko złym współbrzmieniem słów, ale co prowadzi także do utraty ich mimetycznych własności. Słowo, które rozbrzmiewa nieartykułowanym dźwiękiem nabiera cech
fonicznych naturalnego zjawiska, albo też – w przypadku wypowiedzi pisa—————————
6

Arystoteles, Retoryka, op. cit. 305.
Por. M. Foucault, Fearless Speech (red. J. Pearson, Semiotext(e), Los Angeles 2001, a także
G. A. Scott, Plato’s Socrates as Educator, State University of New York Press, Albany 2000 .
7
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nej - grafizm tekstu zamienia w niezrozumiały obraz.8 Przekroczenie granic
perswazji z kolei rodzi przemoc, a oddzielenie słowa od jego możliwych interpretacji lokuje je poza tradycją kulturową, w której może być zrozumiałe.
W tradycjach normatywnego, właściwego wytwarzania i rozumienia słowa intelekt Zachodu zakorzenił się przede wszystkim dzięki pismu, 9 jako
prymarnej postaci obiektywizacji dyskursu i uniwersalnej technice wytwarzania wypowiedzi. Pismo, rozrywające więź współobecności dyskursu z jego
wytwórcą, otamowujące autorskie prawa zwierzchności wobec zawartego w
nim sensu, sprzyjało zacieraniu rozumienia słowa jako zdarzenia na rzecz
eksploracji form jego inteligibilności za pomocą normujących słowo technik.
Pismo sprzyjało także sekularyzacji dyskursu, ponieważ unifikowało społeczną przestrzeń komunikacji i czyniło tym samym koniecznym nie tylko
jego powszechną dostępność, ale także wymagało desakralizacji różnych
form kultury słowa. Wreszcie pismo, z uwagi na swe zdolności abstrahowania od zdarzeniowości wypowiedzi ułatwiało realizację funkcji metadyskursywnej. Wolne od uwikłań kontekstowych narzucało myśli refleksyjność.
I choć samowiedza antyku pod wieloma względami daje pierwszeństwo słowu wypowiedzianemu, to jednak zapis zdominował praktykę wytwarzania
i ochrony inteligibilności dyskursów.
Jednakże w rezultacie tych przemian zapis wprowadził do praktyk kultury słowa ambiwalencję wcześniej nieznaną. Odrywając bowiem słowo od
kontekstu zdarzeniowego, z jednej strony, zubażał dyskurs, o ile można było
domniemywać w nim obecności czegoś jeszcze niż tylko znaczenia językowego, choćby tylko śladu obecności: tego, kto dyskurs wytwarza i tego w czym
dyskurs uczestniczy jako zdarzenie. Z drugiej strony, owo oderwanie niepomiernie dyskurs zarazem wzbogaciło, o ile bogactwo to wynikało z możliwości odniesienie go do innych zapisów i w ogóle wszelakich form obiektywiza—————————
8

A oto poetycka ilustracja tego zjawiska:
„Bywa niekiedy, że chwytamy pióro,
Znaki kreślimy na papierze białym,
Wymowne wielce – zgodnie z ich naturą,
Ta gra ma wszakże swe zasady stałe.
Lecz gdyby dzikus lub człowiek z księżyca
Wziął taką kartkę, runami zdobioną,
I z ciekawością do oczu przybliżał,
Świat by w niej ujrzał, dziwnie odmieniony:
Obraz magicznej, obcej, wielkiej sali,
A lub B jako zwierza lub człowieka,
Oczy, kończyny, którymi ruszali Zwierzę, gnane instynktem, zwierzę, które czeka.
Czytałby niczym ślady ptasich stóp na śniegu,
Latał wraz z nimi, cierpiał, brał udział w ich biegu.”
H. Hesse, Gra szklanych paciorków. Próba opisania życia magistra ludzi Józefa Knechta wraz
z jego spuścizną pisarską. Wyd. Jednorożec, Poznań 1992, 326.
9 W istocie rzeczy chodzi o pismo alfabetyczne, twór kultury Zachodu. Istotna jest nie tylko łatwość jego przyswojenia i operowania nim. Pismo alfabetyczne, inaczej niż piktograficzne, rozrywa
więź między sensem konwencjonalnego znaku a sensem tego, co widzialne i, inaczej niż pismo ideograficzne, każe akustycznym obrazom znaków pośredniczyć w określaniu sensu wypowiedzi.
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cji sensu. W ten sposób lektura, oparta na wymogach stawianych przez
pismo alfabetyczne, wyemancypowała się jako samodzielna postać praktyki posługiwania się słowem10: oparta na zmyśle wzroku, ale wolna od poszukiwania znaczenia fenomenów, tego, co bezpośredni dane, zorientowana
na pierwotność zjawisk audytywnych, ale przekształconych tak, że mogą być
dane wzrokowi. Podejrzliwość wobec słowa, które nie może utrzymać się
w granicach ogarnianych czysto zmysłowo, ani samym tylko intelektem,
które objawia się w czymś w rodzaju synestezji tego, co inteligibilne i tego,
co zmysłowe, jest efektem historycznym przekształceń jakie poczęto na Zachodzie z górą 2,5 tysiąca lat temu. Tego rodzaju ambiwalencja zawarta
w piśmie alfabetycznym, która nie pozwala kierować lektury zdecydowanie
ani w stronę zmysłowości, ani w stronę intelektu, która zakłada dualizm
obecności fenomenu i pośredniości reprezentacji, wizualną formę i audytywną materię, kieruje sposobami odczytywania wypowiedzi odkąd w kulturze Zachodu pismo stłumiło zdarzeniowość dyskursu. Pismo w ten sposób
ustanowiło marzenie, którym żyje zachodnioeuropejska kultura słowa od
chwili swej alfabetyzacji, marzenie pełni sensu, tj. marzenie o możliwości
wypowiedzenia wszystkiego, co jest do wyrażenia i odczytania wszystkiego, co jest dane do zrozumienia jako sens.11
Jednakże marzenie to, marzenie o wydobyciu z zapisu pełni sensu wypowiedzi, marzenie o osiągalności kresu jego poszukiwań i definitywności znaczenia wypowiedzi w obliczu desakralizacji dyskursu, w obliczu uwolnienia
go od ograniczonego kontekstu kultury oralnej, stały się niedostępnymi celami wszystkich interpretatorów. Odkąd bowiem słowo daje się badać za
pomocą słowa i tylko słownie pozwala ustanawiać ład wypowiedzi wymyka
się ono sobie nieustannie.
W tych warunkach kulturowych, zainaugurowanych procesem alfabetyzacji, zasadniczą motywacją interpretacji stała się podejrzliwość skierowana
—————————
10 Jeszcze w IV w n.e. Aureliusz Augustyn przyglądając się cichej lekturze swego mistrza, św. Ambrożego dziwi się tej czynności i, jak się zdaje, stanowi ona dla niego całkowite novum w praktyce
posługiwania się słowem jaką znał ze swej kultury, nieco prowincjonalnego, a więc konserwatywnego
środowiska Tagasty. Pisze o swym mistrzu: „Gdy czytał, oczy przebiegały stronnice, a umysł rozważał
treść tekstu, język zaś był bezczynny i żaden dźwięk nie dobywał się z jego ust.” Dostarcza przy tym w
dalszej części swych obserwacji dość nieprawdopodobnych wyjaśnień praktyki cichego czytania:
„Być może, obawiał się, że gdyby czytał na głos, to jakiś niejasny ustęp u autora, którego właśnie
studiował, mógłby zaniepokoić uważnego słuchacza i wtedy trzeba by udzielić wyjaśnień albo nawet
szerzej przedyskutować pewne trudniejsze punkty dzieła. Gdyby zaś temu musiał poświęcić czas, nie
zdołałby przeczytać tylu książek, ile chciał poznać. Albo może przyczyną owego czytania po cichu
była raczej troska o oszczędzanie głosu, łatwo bowiem chrypł? Ta czy inna była przyczyna, na pewno
taki człowiek kierował się w tym wypadku słusznymi względami.” Por. św. Augustyn, Wyznania,
Znak, Kraków 1994, 116–117.
11 Stąd powtarzająca się przeciwstawność dezyderatów kierowanych w stronę kultury słowa:
z jednej strony postulaty ascezy milczenia (Wittgenstein), z drugiej oszałamiające swą ambicją postulaty wypowiedzenia wszystkiego (Joyce). Ten pierwszy, jak wiadomo, unormował sens do granic
tego, co niesie jedynie to, co się da wypowiedzieć, ten drugi postanowił zrealizować zamach na język
i w grze, jaką ustanowił w Finnegans Wake zechciał „powiedzieć wszystko”. Obydwaj mają niemal
zabobonny stosunek do tego, co niewysłowione.
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w dwóch kierunkach, które tworzą nadzieję odzyskania z zapisu pełni sensu:
Trop pierwszy, nazwijmy go symbolicznym, zakładał głębię znaczenia jako
formę ujawniania się pełni sensu w znaku, w czystej inteligibilności tego, co
reprezentowane. Trop drugi, nazwijmy go symptomatologicznym, wskazywał pełnię sensu tam, gdzie dyskurs podejrzewano o zdolność do wchłaniania zdarzeniowego kontekstu swego pojawienia się, tego, co obecne a jednak
niewysłowione. Przyswajając dyskursowi niewysłowione, interpretacja mogłaby osiągnąć swą pełnię i kres.12 Podążanie za pragnieniem pełni sensu
musi więc prowadzić do poznawczo wysublimowanych postaci lektury, które, ponieważ kierują się odmiennymi oczekiwaniami dotyczącymi tego, czym
jest owa pełnia, pełnia sensu, zakładają odrębne epistemologie, to jest odrębne odpowiedzi na pytanie o to, czym jest lektura jako akt poznawczy i co
w ogóle może być jej przedmiotem? Czym zatem jest czytelność jako ogólna
dyspozycja wypowiedzi podatnej na krytykę epistemologiczną?
O tych dwóch możliwościach sublimacji technik interpretacji, jeszcze w
kontekście tylko kulturowym i bez ich epistemologicznej interpretacji, pisze
Foucault:
Ogólnym wstępem do myślenia o historii technik interpretacji można by, jak
sądzę, uczynić stwierdzenie, że język, w każdym razie język w kulturach indoeuropejskich, narzucał zawsze dwa rodzaje podejrzeń:
— Najpierw podejrzenie, że język nie mówi dokładnie tego, co mówi. Dający
się uchwycić i bezpośrednio objawiany sens jest, być może, tylko sensem podrzędnym, który osłania, ogranicza, a mimo wszystko transmituje inny sens;
byłby on zarazem najpełniejszy i „głębinowy”. Grecy nazywali to allegoria
i hyponoia.
— Z drugiej strony, język wzbudza inne podejrzenie: że wykracza w jakiś sposób poza swą formę czysto werbalną i że istnieją również inne rzeczy na świecie, które mówią, jakkolwiek nie są z języka. W końcu nie jest niemożliwe, że
przyroda, morze, szumiące drzewa, zwierzęta, twarze, maski, skrzyżowane
noże, że wszystko to mówi; być może istnieje język artykułujący się inaczej niż
werbalnie. Byłby to, jeśli chcecie, w najgrubszych zarysach semainon Greków.
Te dwa podejrzenia, których wyłanianie się śledzić można już u Greków, nie
zniknęły; ciągle są wobec nas współczesne, skoro zaczęliśmy na nowo wierzyć,
dokładnie od XIX wieku, że nieme gesty, choroby, że cała ta wrzawa wokół
nas może również mówić; i bardziej niż kiedykolwiek nadstawiamy dzisiaj
uszu na tę potencjalną mowę, usiłując pochwycić pod wierzchnią warstwą
słów brzmienie bardziej zasadniczego dyskursu.13

—————————
12 Podział ten odpowiadałby więc zaproponowanemu przez G. Duranda podziałowi technologii
hermeneutycznej na „hermeneutyki redukcyjne” i „hermeneutyki ustanawiające”. Te pierwsze redukują wypowiedz do symptomu, te drugie przekształcają wypowiedz w mowę symbolu. Por. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. PWN, Warszawa 1986.
13 M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marks “Literatura na świecie” nr 6 (203), 1988, 252–253.
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Jeśli tego rodzaju rozpoznanie wzmocnimy przekonaniem o fundamentalnym znaczeniu dla kultury Zachodu historycznego sporu między ikonoklazmem a ikonodulstwem to okaże się, że wybory sposobu odczytywania
tekstu stanowią także silna presupozycję epistemologiczną.
4. ALTHUSSER: MIĘDZY INTERPRETACJĄ A DESTRUKCJĄ SENSU
– LEKTURA SYMPTOMALNA

Althusser epistemologizuje lekturę zgodnie z pryncypium, dla którego
łączną formułą mogłoby być przywołane powyżej stwierdzenie podane przez
Foucaulta i głoszące, że „język […] wykracza w jakiś sposób poza swą formę
czysto werbalną i że istnieją również inne rzeczy na świecie, które mówią,
jakkolwiek nie są z języka.”14 To formuła pryncypium lektury symptomalnej (lecture symptomale), która pozwala czytać niejako w dwóch porządkach
naraz. Pod powierzchnią zwykłej lektury tekstu lektura symptomalna – która jest epistemologiczną, właściwą, krytyczną lekturą – odkrywa bowiem to,
co w tekście nieobecne, „niewidzialne”15 i dokonuje jego translacji na to, co
się daje już powiedzieć.
W rozwoju teorii niewidzialny element pola widzialności to na ogół nie cokolwiek — byle zewnętrzne i obce w stosunku do widzialności określonej
przez to pole. Widzialność określa niewidzialność jako s wo ją niewidzialność
swo je tabu wzrokowe: - niewidzialne nie jest więc, by raz jeszcze użyć metafory przestrzennej po prostu zewnętrznością widzialnego, ciemnościami
zewnętrznymi obszaru wyłączonego, tylko właśnie c i em n o ś c ia m i w ewn ę t rzn y m i o b sza r u wy ł ą c zo n ego należy do tego właśnie, co widzialne,
bo jest określone przez strukturę tego, co widzialne.16

Polem teoretycznym zawierającym widzialne i niewidzialne rządzi „tabu
wzrokowe”. To ono – jakby w granicach Foucaultowskiej episteme – pozwala widzieć tylko to, co w polu tym daje się skonstruować. Pole teoretyczne
wytwarza zatem swą problematykę17 w sposób, który pozwala „widzieć”
—————————
Ibidem, 252.
Althusser powołuje się tu na jak sam stwierdza „wspaniale fragmenty przedmowy Michela Foucault do jego Historii szaleństwa” choć może w większym stopniu chodzi o Narodziny kliniki gdzie
relacja widzialnego i niewidzialnego stanowi jeden z zasadniczych tematów rozprawy. Por Ibidem, 48.
16 L. Althusser, É. Balibar, Czytanie „Kapitału”, Warszawa PIW 1975, 48.
17 Dołączony do tekstu W imię Marksa Słownik pojęć podaje następujące tłumaczenie Althusserowskiego rozumienia problematyki: „Problematyk (problématique). Żadne słowo czy pojęcie nie
może być rozpatrywane osobno. Zawsze funkcjonuje ono w pewnym teoretycznym czy ideologicznym kontekście – na gruncie określonej problematyki. Podobną koncepcję odnajdujemy w Foucaultowskiej Historii szaleństwa. Należy jednak podkreślić, że problematyka nie jest tym samym, co
światopogląd. Nie jest żadną istotą sposobu myślenia jednostki lub epoki, którą można by wydobyć z
jakiegoś korpusu tekstów na zasadzie empirycznej, uogólniającej lektury. W równym stopniu chodzi
tu bowiem o obecność pewnych problemów i pojęć, co o ich nieobecność na gruncie badanej problematyki; dlatego właściwą metodą jest tu raczej »lektura symptomalna« (lecture symptomale),
wzorowana na Freudowskiej metodzie analitycznego odczytywania sensu wypowiedzi pacjentów.”
Por. B. Brewster, Słownik pojęć, w: L. Althusser, W imię Marksa, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, 318.
14
15
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pewne przedmioty teorii, jej problemy itp. obiekty, lecz nie pozwala na dostrzeżenie całego pola z jego wewnętrzną granicą między widzialnym a niewidzialnym, nie pozwala na dostrzeżenie w tym, co obecne symptomu
systemowego braku w wiedzy, nieobecności tego, co teoria „powinna dostrzec”. Tak więc:
…kiedy zdarza się – w pewnych bardzo szczególnych okolicznościach krytycznych – że rozwój problemów wytworzonych przez problematykę […] doprowadza do wytworzenia ulotnej obecności jakiegoś aspektu jej strony niewidzialnej w widzialnym polu istniejącej problematyki — produkt ten musi być
wtedy niewidzialny, ponieważ światło pola mija go na ślepo nie odbijając się
od niego. Ten niewidzialny aspekt przemyka się wówczas jako teoretyczny
lapsus, luka, brak lub symptom.18

By stwierdzić poznawcze walory lektury symptomalnej trzeba przede
wszystkim przeciwstawić ją lekturze „zwykłej” „empirystycznej”. Jak stwierdza uważny czytelnik Czytania „Kapitału”, R. Łoziński, „jest to lektura implikująca ukryte założenie, że autor pisząc, a czytelnik czytając mają na myśli
ten sam przedmiot, lub inaczej mówiąc, że przedmiot jest dany (taki sam dla
piszącego, jak dla czytającego).”19 Tego rodzaju lektura korzysta z realistyczno-naiwnego poglądu na związek między wypowiedzią a jej przedmiotem,
a mianowicie, że przedmiot poznania znajduje się „po tamtej” stronie znaczącego, że jest dany, a nie skonstruowany i że teoria odzwierciedla go,
a jedyne zadanie wypowiedzi polega na reprezentacji przedmiotu. Lektura
naśladuje proces tworzenia tekstu, ten zaś jest wtórny wobec sposobu dania
przedmiotu takim, jakim on jest. Dopiero lektura symptomalna, ujawniając
luki i nieobecności, tłumacząc ich systematyczność i konieczność, pozwala
zobaczyć nie tylko – jakby to ujął Foucault – „rzeczy”, ale zarazem „słowa
i rzeczy” to jest sposób, w jaki epistemologiczna odpowiedniość między nimi
pozwala wytworzyć wiedzę.20
Można zatem pryncypium lektury symptomalnej sformułować jeszcze
inaczej: strukturalnym elementem wypowiedzi teoretycznej jest to, co w niej
nieobecne, co się wymyka słowom a jest „rzeczą” współdaną z nimi jako
symptom, choć niewidzialną. Zatem lektura symptomalna to lektura, w której tekstualna analiza ujawnia palimpsestową warstwę „nieobecnego”. Ponieważ lektura symptomalna jest formą epistemologicznej krytyki nieobecne
musi być odczytane tak, by luka w dyskursie wiedzy, jaką tworzy „niewidzialne”, znalazła swe wytłumaczenie. Lektura symptomalna to odkrycie
—————————
L. Althusser, É. Balibar, Czytanie "Kapitału", op. cit., 49.
R. Łoziński, Filozofia Althussera, Wrocław 1977, 43.
20 Pisze Łoziński: „Althuserowska lektura symptomalna nie jest w istocie niczym innym jak procedurą umożliwiającą odkrycie zmiany epistemé (bowiem tym w gruncie rzeczy jest jego „mutacja
problematyki”). Wpływy Foucaultowskiego strukturalizmu są tu bardzo widoczne.” Por. R. Łoziński,
Filozofia Althussera, op. cit., 56.
18
19
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inteligibilności nieobecnego właśnie jak znaczącego. „Teoria o d c z y t a n a
staje się dla althusseryzmu zgodna z teorią o d c z y t a n i a ” – jak lapidarnie określa strategię Althussera Lech Witkowski.21
Lektura symptomalna pracuje poniżej poziomu teoretycznej samowiedzy
wytwórcy tekstu. Jej przedmiotem są bowiem pola teoretyczne i cięcia epistemologiczne, jakich, z natury rzeczy, samowiedza ta, zamknięta w obszarze
lektury empirystycznej, epistemologicznie niekrytycznej nie obejmuje.
Stąd też lektura symptomalna, tak samo jak w medycynie oględziny ciała,
spełnia rolę diagnostyczną. Jest zatem nie tylko lekturą normującą i krytyczną, ale też unormowaną. Tak jak każda procedura diagnostyczna potrzebuje bowiem do oceny wzorca, swego rodzaju matrycy, która byłaby miarodajnym dla oceny składnikiem porównań. Światło krytyki, w którym ujawniają się ocienione czy niewidzialne elementy składowe pola teoretycznego
pada z określonego kierunku. Luki, jakie dostrzega lektura symptomalna
staja się widzialne z perspektywy innego tekstu, któremu przypisuje się wartość niezawodnego źródła ocen i metod, ostatecznego w jego potencjale
epistemologiczno-krytycznym. Lektura symptomalna oparta jest zatem na
procedurze redukcji jednego tekstu do warunków poznania ustanowionych,
albo zrealizowanych w drugim i skoro lektura ta jest jakimś wariantem krytycznej analizy porównawczej, to oczywiście zakłada hierarchię i podporzadkowanie: to, co jest źródłem krytyki epistemologicznej ustala normę lektury
tego, co pod nią podpada.
Strategia lektury symptomalnej jest więc kulturowo konserwatywna choć
ma – w zamiarze – rewolucyjne cele. Lektura symptomalna bowiem to typ
lektury, który pewnemu tekstowi (resp. Kapitałowi Karola Marksa) nadaje
walor samointerpretującej się wypowiedzi teoretycznej, a więc jedynego
w swej hermeneutyce i miarodajnego dla ocen wszystkich innych.
5. FOUCAULT: MATERIALNOŚĆ DYSKURSU
– ANI FORMALIZACJA, ANI EGZEGEZA

Pojęcie dyskursu jest najważniejszym pojęciem „późno-archeologicznej”
myśli Michela Foucaulta. Eksponuje je Foucault w Archeologii wiedzy i czyni głównym przedmiotem zainteresowania w swym inauguracyjnym wykładzie w Collège de France. Zwyczajem wprowadzającym wielu czytelników
w konfuzję, wchodzi on w dyskurs o dyskursie bez zapowiedzi, bez istotnego
nawiązania w tej materii do swych wcześniejszych prac, a co więcej, zamiast
przyjmować jakieś zastane sposoby pojmowania „dyskursu” od razu wszystkie je albo ignoruje, albo neguje.
—————————
21 L. Witkowski, Louis Althusser: próba nowego odczytania Marksa, Acta Universitatis Nicolai
Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia, t. 10 (182), 1987, 81.
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Zamiast zabierać głos, wolałbym raczej być objęty przez mowę i niesiony poza
wszelki możliwy początek. Pragnąłbym zobaczyć się dopiero w chwili, gdy
mówię głosem bez imienia poprzedzającego mnie od dawna. Wystarczyłoby
mi wtedy powiązać, podążyć za zdaniem, usadowić się, nie zdając sobie z tego
sprawy, w jego szczelinach, tak jakby ono samo dawało mi znak, utrzymując
się, w danej chwili, w zawieszeniu. Nie byłoby wtedy początku, a ja sam, zamiast być tym, od którego pochodzi dyskurs, byłbym raczej zdany na przypadkowość jego biegu, niczym niewielkie niedopełnienie, punkt jego możliwego zaniku.22

Jest tak chyba dlatego, że Foucaultowskie rozumienie dyskursywności to
efekt przemyśleń, które trudno powiązać z jakimś określonym dyscyplinarnie trybem dociekań naukowych: ani to językoznawstwo, ani socjologia języka, ani epistemologia, ani historia idei, ani krytyka ideologii. W Foucaultowskim pojęciu dyskursu - takim, jakie znajdziemy w Archeologii wiedzy –
chodzi bowiem o ukazanie sposobu istnienia wypowiedzi, który pozwala
je uformować w naukę, lub, mówiąc ostrożniej, w „dyscyplinę”. Chodzi tu
o określenie granic pewnego rodzaju reżimu, któremu wypowiedzi są posłuszne w jakimś czasie i który czyni je wypowiedziami serio – wiedzą.
Reżim ten, określany jest w Archeologii wiedzy terminem – jak pisze sam
Foucault – nieco barbarzyńskim, a mianowicie terminem „historycznego
a priori”. Jest coś – powiada Foucault – co wypowiedzi systematyzuje, co
zostaje im narzucone w sposób, który nie wynika z reguł języka, co je artykułuje nie na poziomie językowym ale epistemicznym – jako wiedzę. U Foucaulta, inaczej niż w językoznawstwie, wypowiedzi nie poprzedza język, jako
warunek jej możliwości ale historyczne a priori, jako warunek jej realności.
Tak więc ograniczenia, jakim podlegają wypowiedzi w dyskursach, są zarazem warunkami możliwości ich istnienia. Zamiar epistemologiczny, który
Foucault nazywa archeologią wiedzy, to zatem pewna propozycja lektury
tekstów, która w tym, co powiedziane dostrzega nie tyle realizację kodów
języka, ale urzeczywistnienie reguł praktyk, które czynią z wypowiedzi fakty,
zdarzenia. Choć więc archeologia zakłada inteligibilność wypowiedzi, to
sytuuje reguły ich formacji poza interpretacjami jako prymarnymi formami
tej inteligibilności.
Stawką Foucaultowskiej problematyzacji dyskursu w jego Archeologii
wiedzy jest więc realność wypowiedzi, a nie tożsamość sensu, jaki ona wyraża. Stąd też waga innego aspektu Foucaultowskiego ujęcia dyskursu, który
utożsamia on z materialnością:
to, co poddaję analizie w dyskursie – stwierdza Foucault – to nie system jego
języka, ani pewien ogólny sposób uformowania reguł jego konstrukcji. Nie
dbam o to, co zapewnia mu usprawiedliwienie, co udziela mu intelligibilności

—————————
22 M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France,
2 grudnia 1970, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, 5.
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i pozwala służyć w komunikacji. To, o co pytam, to nie kody ale zdarzenia:
prawo egzystencji wypowiedzi (la loi d'existence des énoncés) – tylko tych,
które prawo to uczyniło możliwymi. Chodzi o warunki ich indywidualnego
wyłonienia się, ich korelacji z minionym lub równoczesnymi zdarzeniami,
dyskursywnymi lub niedyskursywnymi. […] Tak więc to, co robię, to ani formalizacja ani egzegeza, lecz archeologia: to znaczy, na co wskazuje w oczywisty sposób jej nazwa, opis archiwum (la description de l'archive).23

Materialność dyskursu to nie tyle substancja znaków, wehikuł znaczeń ile
to, co sprawia, że tak samo jak zdarzenia społeczne i ludzkie działania ma on
zdolność nie tylko do nadawania znaczeń innym zdarzeniom, ale sam w nich
uczestniczy jako działanie.
„Opis archiwum” chce zachować dystans wobec dwóch dobrze znanych w
intelektualnej kulturze Zachodu technik kultury słowa, które łączy to, że
pytają o znaczenie dyskursu: to interpretacja i formalizacja. Stawką
archeologii jest materialność, zdarzeniowość, indywidualność dyskursu –
wszystko to, co zabiegi formalizacji i interpretacji niwelują w poszukiwaniach znaczenia. W ten sposób Foucault zamyka przed swą archeologią możliwość interpretacji jako możliwość analizy dyskursu.
Jaki jest jednak cel tego zabiegu? Cel ten wskazuje Foucault dopiero w
Porządku dyskursu24 stanowiącym jego inauguracyjny wykład w Collège de
France. Chodzi o wskazanie związku między wypowiedziami a środowiskiem
kulturowym i społecznym, które formuje je w uporządkowane zbiory, dyscypliny, nauki itp. twory dyskursywne.
Elementarnym doświadczeniem każdego, kto ma do czynienia z wypowiedziami, tekstami jest to, że ich czytelność i ich inteligibilność ma dwie
strony. Pierwsza zależy od tego, czy potrafimy przyporządkować im właściwy
język wypowiedzi. Sprawa nie jest tak oczywista jakby się wydawało a świadczą o tym meandry lektury kabalistycznej jak i trud dociekań językoznawców, którzy nie do końca potrafią uchwycić zależności między tekstem
(wypowiedzią) a językiem, (systemem) by zdać sprawę z produktywności
języka. Z drugiej strony trzeba też umieć przyporządkować daną wypowiedź
do jednego z wielkich zbiorów wypowiedzi takich jak literatura, którą rządzi
fikcja, albo jak nauka, która wysuwa roszczenia do prawdy, albo jak prawo,
gdzie funkcje wypowiedzi spełniają się jeszcze inaczej, itp. Lektura pojmowana w sensie tradycyjnym zależy więc od rozpoznania wewnętrznych mechanizmów tekstualnych odpowiedzialnych za tworzenie struktury inteligibilności wypowiedzi. Foucault odwraca te relacje: to podmiot lektury musi
dysponować sprawnościami w tym zakresie. Musi więc poddać się unormowanym społecznie i kulturowo oddziaływaniom. „Czytanie” dyskursu, jego
—————————
23

681.

M. Foucault, Réponse à une question [w:] Dits et ecrits 1954–1988 t. 1, Galimard Paris 1994,

24 M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France
2 grudnia 1970, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
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epistemologiczne czytanie w duchu Foucaulta, jest odczytaniem sił i zdarzeń
wytwarzających te dyspozycje. To społeczno-kulturowy ład sił, który kształtuje zdarzeniowa historia ich oddziaływań narzuca dyskursom ich sposoby
odczytywania a co więcej, zaciera ślady owej zdarzeniowości, materialności
dyskursu eksponując zarazem inteligibilność ich treści. W istocie rzeczy lektura nierozerwalnie jest związana z podmiotem. Jest – na dobre czy na złe –
sposobem jego kształtowania przez to, że ograniczenia dyskursu są zarazem
warunkami kształtowania podmiotowości.
Wypowiedź i dyskurs to nie flatus vocis, ale element rzeczywistości społecznej. Dyskurs jest co prawda rozumiany przez swe znaczenia, ale działa
poprzez ograniczenia, jakim podlega i jakie wytwarza w porządku wypowiedzi. Foucault problematyzuje tę sytuację tak oto:
podejrzewam mianowicie, że w każdym społeczeństwie wytwarzanie dyskursu
jest równocześnie kontrolowane, selekcjonowane, organizowane i poddane
redystrybucji przez pewną liczbę procedur, których rolą jest zaklinać moce
i niebezpieczeństwa, zawładnąć przypadkowością zdarzeń, wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności.25

Pytanie zasadnicze o „czytelność” dyskursów to pytanie o to, co spoza systemu jakim jest język ogranicza wypowiedź i w ten sposób kształtuje jego
inteligibilność jak i ogranicza jego przypadkowość, poszczególność, historyczną indywidualność. Porządek dyskursu wyznaczają zatem jego granice
ufundowane w pozajęzykowych przymusach. To nie symptomy pozwalają
odkryć ukryte znaczenia wedle epistemologicznych reguł czytelności, ale to
znaczenia pozwalają odkryć symptomy, jako ślady sił formujących czytelność w oparciu o sposób istnienia wypowiedzi. Inteligibilność dyskursu
posiada swa nieinteligibilną podstawę, tak samo jak podmiot, jest ufundowany w porządku sił, które nimi dysponują. Znaczenie dyskursu skrywa siły,
które w nim działają i jego własną siłę, jaką wywiera na wypowiadających.
Jeśli więc istnieje jakaś technika, która jest zdolna do analizy dyskursu to
ma za swe antypody zarówno hermeneutykę jak i analizę strukturalną. Ta
pierwsza poszukuje uprzywilejowanych wobec innych interpretacji, ta druga
poszukuje kodów, jakie rządzą wypowiedziami. Nie o to chodzi, jak słowa
łączą się ze światem, ani o to jak łączą się z innymi słowami, ale o to jak łączą
się one z bytem ludzkim. Oznacza to niemożność teorii lektury takiej, jaką
proponuje jej Althusserowska epistemologia.
W konsekwencji rozumienie porządku tekstów w kulturze, jak go pojmuje
Foucault, całkowicie odbiega od tego, jaki zakłada lektura symptomalna.
Zamiast hierarchii tekstów normujących i unormowanych, teorii pełnych
i zawierających nieprzypadkowe luki teoretyczne, mamy tu pewien układ
rozproszenia. Luki, niewidzialne miejsca są nie tyle w samych wypowie—————————
25

M. Foucault, Porządek dyskursu…, op. cit., 7.
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dziach, ale rozdzielają je od siebie. Nie istnieje bowiem tekst główny.
Foucault być może w ten sposób doprowadził do końcowego etapu proces
sekularyzacji europejskiej kultury słowa.
Nie można zatem wejść w dyskurs o dyskursie tak, by być w dystansie, jaki zapewnia metajęzyk albo transcendentalne uprzywilejowanie krytyki, albo
quasi-transcendentalne spojrzenie jakie ugruntowanemu już przedmiotowi
jakiejś dyscypliny użycza inna dyscyplina jak ma to miejsce w socjologii języka, czy w ekonomii politycznej.
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ALTHUSSER AND FOUCAULT—TWO EPISTEMOLOGIES OF READING
ABSTRACT

The philosophical reconstruction of texts, utterances, discourses, sciences—in
this way we can formulate the task set in Louis Althusser and Michel Foucault’s
works. Both the philosophers determine this task non-identically, although their
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paths often intersect with each other. Anyway, this kind of work includes a condition
essential to meet the requirement of the purity of epistemological intentions. In the
task of this kind a way of readings texts must be set it, namely the way which would
allow to epistemologically criticize the matter of discourse-subject. The satisfaction
of this condition would give the whole enterprise a character of a productive conception, enriching our knowledge on the way of speaking about the truths known in the
history of thought. What is the “culture of the word” in which Althusser and Foucault have developed proposals for the epistemologically valid theory of reading?
What is the richness of research programmes which have become the matrix of these
reconstructions, and what is its concern to this culture? Critics, refutations or another way of special treatment? What the reform of the relation between significant
and signifié they offer? These problems are considered in the paper.
Keywords: Althusser, Foucault, the culture of word, simptomal lecture, discourse.
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NAUKA KONSTYTUOWANA PRZEZ INTERESY.
O KONCEPCJI JÜRGENA HABERMASA
STRESZCZENIE

W artykule analizuję koncepcję Jürgena Habermasa trzech interesów i przyporządkowanych im trzech typów nauk, przedstawioną w Erkenntnis und Interesse
(1968) oraz w Teorii i praktyce, w tekście Niektóre trudności próby związania teorii
z praktyką. Wprowadzeniu do nowego wydania (1971). Dwie cechy tej koncepcji
sprawiają, że jest ona aktualnie ważna. Po pierwsze, zawiera niestandardowy pogląd
na naturę i rolę nauki. Po drugie, jest rzadką obecnie koncepcją poznania ufundowaną antropologicznie, z odcieniem transcendentalizmu i z rozbudowanymi wątkami ewolucjonistycznymi, jednak przełamującą redukcjonizm konsekwentnych
epistemologii ewolucyjnych poprzez wprowadzenie sfery duchowej, transcendującej
biologiczność.
Słowa kluczowe: Jürgen Habermas, interes poznawczy, rola nauki.

WPROWADZENIE

Stosunkowo dawna koncepcja Jürgena Habermasa konstytuowania nauki
przez interesy, przedstawiona w Erkenntnis und Interesse, uzupełniana i
wyjaśniana w czwartym wydaniu Teorii i praktyki,1 jest ważna przede
wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, rozważania Habermasa są oryginalnym, wartym uwzględnienia głosem w dyskusji o roli nauki, dyskusji toczącej się od co najmniej kilkudziesięciu lat i istotnej nie tylko w filozofii.
Rozpoznanie i ocena cywilizacyjnej funkcji nauki jest fundamentalnie ważna
dla teraźniejszości i przyszłości ludzkiego świata, jako że nauka i technologia
—————————
1 J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, 1968. W tej pracy opieram się na opublikowanym
przekładzie angielskim: Knowledge and Human Interests, Heinemann Educational Books 1972.
Następne wydanie: Polity Press, 1987; Niektóre trudności próby związania teorii z praktyką.
Wprowadzeniu do nowego wydania, w: Teoria i praktyka, przeł. Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa
1983 (1971, IV wydanie).
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stanowią jeden z filarów nowoczesności.2 Spór o rolę nauki to ważny element
debaty o tym, ku czemu zmierza ludzki świat, co stanowi o kierunku zmian,
a także ku czemu powinien zmierzać i czy wartości konstytuujące projekty
przyszłości powinny zostać przeorganizowane. Konkretniej, dyskusja o roli
nauki – tocząca się na dwóch planach, normatywnym i deskryptywnym –
dotyczy i jej statusu, natury, i jej ulokowania we współczesnym ludzkim
świecie, relacji pomiędzy naukami empirycznymi i technologią, zagrożeń
oraz dobrodziejstw, jakie nauka sama oraz nauka stowarzyszona z technologią przynosi ludzkości. Dzieje tej dyskusji i jej obecny stan są przygnębiające: nie doprowadzono do zbliżenia przeciwstawnych stanowisk. Co ważniejsze, nie doprowadzono do chociażby częściowego zrozumienia racji oponentów, a argumenty stron sporu nie są najczęściej uwzględniane i dyskutowane. Przepaść pomiędzy totalnymi krytykami nauki a jej obrońcami zdaje się
powiększać. Spór nabiera przy tym niepokojących cech walki ideologicznej
pomiędzy dwoma typami szkół filozoficznych, a szerzej pomiędzy wizjami
świata, tracąc charakter dyskusji stricte filozoficznej. Obie strony sporu –
z jednej strony, intelektualiści-scjentyści, wśród których jest niewielu akademickich filozofów, a z drugiej, filozofowie przejmujący obecnie poglądy
postmodernistów i znaczna część ekofilozofów – okopują się w swoich wizjach nauki, stylów życia i norm, a znacznie rzadziej oferują możliwe do
zrealizowania recepty, jaka ma być przyszła ludzkość. Radykalizm obecnych
stanowisk prowadzi do projektów biegunowych, obu równie trudnych do
zaakceptowania: albo ludzkość ma bez reszty zawierzyć kryteriom naukowości i uwięzić się w stechnologizowanym świecie, w imię fałszywie pojmowanej nowoczesności, albo ma wykluczyć naukę, zrezygnować ze wszystkiego,
co dała ona światu i co może mu w przyszłości zaoferować.
I zwolennicy, i przeciwnicy nauki radykalizują poglądy i przy tym pozbawiają je częściowo filozoficznej subtelności, argumentacji, głębi i teoretycznych kontekstów, jakie cechowały rozważania tej kwestii prowadzone
wcześniej, w tym przez przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej, Maksa Horkheimera, Herberta Marcusego3 i właśnie „wczesnego” Habermasa, jednych
z najważniejszych XX-wiecznych pionierów teoretyzowania na temat roli
nauki.
Habermas zajmuje bardziej wyważone stanowisko w kwestii społecznej
roli nauki niż inni uczestnicy sporu, w szczególności jest ono mniej radykalne niż stanowisko Horkheimera i Marcusego. Przy tym wyjaśnia tę rolę inaczej niż ci dwaj Frankfurtczycy i podaje też inne niż oni powody jej mniej lub
bardziej zasadnego, bynajmniej jednak – podkreślę – nie totalnego depre—————————
2 Np. Max Weber wyróżnia w kulturze nowoczesnej naukę, moralność i prawo oraz sztukę.
Abstrahując od tej czy innej typologii kultury, rola nauki we współczesnym świecie jest niezaprzeczalnie istotna, nawet fundamentalna.
3 Często są przemilczani jako autorzy szczególnych ujęć nauki, chociaż fragmenty tych ujęć weszły
do kanonu rozważań o nauce.
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cjonowania nauk empirycznych. Koncepcja Habermasa w pewnym wymiarze przełamuje polaryzację obecnie lansowanych poglądów na rolę nauki.
Po drugie, Habermasowska koncepcja trzech interesów i trzech determinowanych przez nie typów nauk jest ważna z powodów metafilozoficznych.
Jest ona rzadkim obecnie sposobem ujmowania natury nauki i poznania
w ogóle jako fenomenu pierwotnie antropicznego, a nie jako pierwotnie logicznego, językowego (w tradycji analitycznej) albo społecznego (w tradycji
socjologii wiedzy). Habermas w swym stanowisku przejmuje wątki typowe
dla epistemologii ewolucyjnych, lecz bez całkowitej biologizacji człowieka
i kultury, typowej dla tych epistemologii.
Podstawą Habermasowskiej koncepcji poznania jako kształtowanego
przez interesy jest obraz indywidualnego człowieka oraz kultury. Interesy
determinujące naturę poznania są ulokowane w niejednorodnym ludzkim
świecie (przyrody i kultury połączonych w jedność), a pierwotnie w gatunkowych atrybutach człowieka. Koncepcja ludzkiego świata oraz koncepcja
człowieka są ze sobą powiązane (pierwsza jest szczególnym odbiciem drugiej) i każda z nich jest dwuwarstwowa. Każda zawiera mianowicie warstwę
biologiczną oraz transcendentalną, wyłaniającą się z tej pierwszej.
Transcendowanie, którego dokonuje się zarówno z poziomu indywidualnego Ja, jak z poziomu świata biologicznego w jego wymiarze gatunkowym,
to wykraczanie poza biologiczną naturę człowieka. Według Habermasa ludzkie indywidualne Ja oraz kultura, zajmując nową, niebiologiczną sferę, zyskują nowy wymiar – autonomiczny, jednak związany z biologicznym genetycznie i w całym swym istnieniu.4 Obie warstwy transcendentalne, indywidualnego Ja oraz kultury, nie przezwyciężają odpowiednich dla siebie
warstw biologicznych, lecz stanowią nowe autonomiczne obszary – wyrastające ponad świat zwierzęcy i egzystujące razem z nim. Innymi słowy, Habermas nie opowiada się za biologicznym redukcjonizmem w ujmowaniu
kultury i człowieka, a również przypisywanie charakteru emergencji jest
niepewne.
Jego zdaniem natura wiedzy jest ukonstytuowana antropologicznie
w dwóch wymiarach: indywidualnego człowieka oraz kultury. Ostatecznym
jednak źródłem poznania i jego fundamentalnym czynnikikem konstytuującym jest indywidualne Ja, a dopiero wtórnie kultura, ukonstytuowana na
bazie atrybutów jednostkowego Ja. Późniejszy pogląd Habermasa w kwestii
pierwotności jest inny; mówi on o równej pierwotności (Gleichursprüglichkeit) – jednostka swoiście ludzka powstaje gleichursprünglich
z uspołecznieniem swoiście ludzkim.5
—————————
4 Która interpretacja przeważa – genetyczno-indywidualistyczna czy funkcjonalno-kolektywistyczna – to kwestia do dyskusji. Erkenntnis und Interesse nie dostarcza jednoznacznego, pewnego rozstrzygnięcia tej kwestii – naczelnej i dla jego poglądów w kwestii indywidualnej natury
ludzkiej, i kultury.
5 Mówi o tym m.in. w swym autobiograficznym rozdziale 1 w Między naturalizmem i religią.

64

Małgorzata Czarnocka

TEZY HABERMASOWSKIEJ KONCEPCJI
INTERESÓW POZNAWCZYCH

Według Habermasa warstwą fundującą poznanie są wywodzące się
z ludzkiej natury impulsy – właśnie interesy. Dwa typy nauk, empiryczne
i historyczno-hermeneutyczne, inaczej, kulturowe, są konstytuowane przez,
odpowiednio, interes techniczny i praktyczny. Oba te interesy są impulsami
człowieka jako istoty biologicznej. Trzeci typ nauk tzw. krytycznych, kreowany i aktywizowany przez interes emancypacyjny wiąże się z dążeniem do
wyrwania się z poziomu ludzkiej biologiczności i odseparowania od imperatywów tej warstwy. Dążenie to nie jest inicjowane na biologicznym poziomie
człowieczeństwa. I nie tylko jest zbędne dla człowieka jako istoty biologicznej, ale, co więcej, bywa dla niego samo-destrukcyjne. Habermas nie rozpoznaje pochodzenia i impetu transcendencji biologiczności. Jest to – można
sądzić – najgłębsza, nieodkrywalna tajemnica człowieczeństwa, polegająca
na tym, że człowiek będąc bytem biologicznym auto-kreuje się zarazem jako
byt niebiologiczny. W człowieku, można mniemać, tkwi wyjątkowa w świecie
biologicznym potencja do kreacji duchowości, która nie jest motywowana
biologiczną konstytucją człowieka, a, co więcej, może się jej sprzeniewierzać.
Według Habermasa trzy postulowane interesy są fundamentem kształtującym naturę poznania, w tym przede wszystkim poznania naukowego. To
interesy ustanawiają punkty widzenia w poznaniu, a w efekcie to one są podstawą ujmowania rzeczywistości jako jakiejś określonej. Zatem interesy
kategoryzują rzeczywistość, dają ramy do jej pojęciowego, a więc również
i ontologicznego ujmowania. Także fundamentalne decyzje metodologiczne
są ustanawiane przy użyciu kryterium metalogicznej konieczności interesów,
z którymi musimy dojść do porozumienia – musimy się ułożyć, wybrać je,
zaakceptować je i w oparciu o nie funkcjonować. Krótko rzecz ujmując, metoda naukowa jest konstytuowana na bazie interesów.6
Ukonstytuowanie poznania przez interesy jest według Habermasa konieczne dlatego, że to idee kreowane przez interesy dostarczają ludzkim
działaniom uzasadniających motywów.
W perspektywie indywidualnego podmiotu interesy racjonalizują działania, a w perspektywie działań zbiorowych funkcjonują jako ideologie. Habermas odwołuje się tu pośrednio do pojęcia racjonalności instrumentalnej,
przypisywanej poznaniu w naukach empirycznych przez m. in. innych
Frankfurtczyków. Działania są zracjonalizowane, jeśli są podporządkowane
celom, motywom działania. Ideologia, kolektywny odpowiednik racjonalności instrumentalnej (funkcjonuje ona na poziomie działań indywidualnych
podmiotów) nie jest racjonalna w sensie klasycznym. Według orientacji
Marksowskiej – przejętej przez Szkołę Frankfurcką i za nią, już w rozmyty
sposób, przez Habermasa – istotą ideologii jest to, że kieruje się ona tylko
—————————
6

J. Habermas, Knowledge and Human Interests, op. cit., 311–312.
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interesami,7 a nie zważa na prawdziwość sądów. W koncepcji Marksowskiej,
Mannheimowskiej i późniejszych ich filiacjach ideologia jest czynnikiem
deracjonalizacji świadomości zbiorowej, a następnie, poprzez nią – indywidualnej. W konsekwencji, mamy do czynienia z diagnozą mówiącą, że nauka
w sferze kolektywnej jest tworzona przez fałszywą świadomość i jest nieracjonalna, natomiast na poziomie indywidualnym jest racjonalna instrumentalnie. Ta niespójność czająca się w ujęciu Habermasa jest spowodowana
przez operowanie dwoma różnymi pojęciami racjonalności: jej wersją klasyczną, według której racjonalność to akceptowalność twierdzeń prawdziwych lub za takie zasadnie uznawanych, oraz pojęciem racjonalności
instrumentalnej, nie związanej z prawdziwością.
Habermas twierdzi, że zawęża obszar obiektywności wiedzy naukowej:
Nauka zabezpiecza obiektywność swych rezultatów, usuwając nacisk interesów partykularnych. Jednak jest ona wystawiona na działanie trzech interesów fundamentalnych, gatunkowych – tej triadzie bowiem nauka zawdzięcza
swój impet i instrumentalną racjonalność. Skoro tak, to – można twierdzić
wbrew Habermasowi – nauka nie jest racjonalna już w swych konstytutywnych podstawach – tworzy i zawiera wiedzę, która nie ujmuje neutralnie (tu:
względem interesów) swoich obiektów, ale jest zaprojektowana do tego, aby
realizować interesy – nie zważając na obiektywność swych sądów. Nauki
konstytuowane przez interesy nie są obiektywne niezależnie od odseparowania ich od interesów partykularnych, ponieważ obiektywność jest zablokowana w momencie ich konstytucji. Trzy interesy konstytuujące poznanie
naukowe, techniczny, praktyczny i emancypacyjny, ukierunkowują poznanie na techniczną kontrolę, na wzajemne zrozumienie pomiędzy podmiotami, lub na emancypowanie od biologicznych więzów. Techniczny interes
poznawczy jest podstawą nauk empirycznych, nauki historyczno-hermeneutyczne włączają jako swą bazę interes praktyczny, zaś nauki krytyczne
opierają się na emancypacyjnym interesie poznawczym.
Według Habermasa ludzkie interesy pojawiły się w naturalnej historii
człowieka. Wyłoniły się w pierwotnym, wyjściowym habitacie człowieka
(przyrodzie), oraz również w związku z kulturowym przekraczaniem przyrody, zrywaniem z nią i wzbijaniem się do sfery kultury, będącej w rozdwojonym stosunku do przyrody.8 Habermas nie rozumie interesów poznawczych
ani tak, jak są one ujmowane w psychologii poznania, ani tak jak w socjologii
wiedzy, ani też węziej, jak w krytyce ideologii. Określa je następująco: „Wyrażenie ‘interes’ ma […] oznaczać jedność całości życiowych związków,
w których zakorzenione jest poznanie.”9
—————————
Jest kwestią do dyskusji, czy pojęcia interesu w obu teoretycznych kontekstach są jednakowe.
Ibidem, 312.
9 Zob. J. Habermas, Niektóre trudności i próby związania teorii z praktyką. Wprowadzenie do
nowego wydania w: J. Habermas, Teoria i praktyka, przeł. Z. Krasnodębski PIW, Warszawa 1983,
32. Tekst ten był pierwotnie opublikowany jako wprowadzenie do czwartego wydania Theorie und
Praxis, Frankfurt a. M. 1971.
7

8
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W ujęciu Habermasa interesy poznawcze mają dwojaki status, zależny od
sposobu ich ujmowania – jeśli identyfikuje się je w refleksji nad logiką nauk
przyrodniczych i humanistycznych, mają status transcendentalny, natomiast
jeśli „ujmuje się je z punktu widzenia antropologii poznania jako wynik
historii naturalnej, mają status ‘empiryczny’”.10 Interesy poznawcze są uogólnionymi motywami „systemów działań sterowanych za pośrednictwem
komunikowania zdań prawdziwościowych”.11
Wyłaniają się, gdy na pewnym szczeblu ewolucji społecznej instynkty
i popędy są rugowane lub tłumione. Wtedy w ich miejsce pojawiają się ogólne poznawcze strategie – właśnie interesy. Interesy są zatem – swobodnie
rzecz ujmując – zastępnikami popędów i instynktów, a nawet ich jakościowo
nowymi formami. Czy mają one status biologicznych impetów, tkwiących
w ludzkiej naturze, będąc tego samego ontycznego typu co instynkty, które
zastępują? Czy też są związane – jak np. interesy w koncepcji Marksa – ze
specyficznym uspołecznieniem człowieka, z jego kreacją transcendentnej
sfery specyficznie ludzkiego świata? Nie można tu mówić o dysjunkcji –
w poglądach Habermasa, podobnie jak u Marksa, tkwi przekonanie, że socjalizacja ma grunt biologiczny i w ruchu ku socjalizacji ten grunt nie jest
opuszczany, choć wyłania się z niego nowy ontyczny poziom – duchowość.
NAUKI EMPIRYCZNE A INTERES TECHNICZNY

Zdaniem Habermasa nauki empiryczne tkwią w obiektywistycznej iluzji
wiedzy jako czystej, kontemplacyjnej bezinteresownej teorii; iluzja ta – niewiarygodna, destrukcyjna i nierealizowalna – jest podtrzymywana od starożytności.12
Interes techniczny fundujący nauki empiryczne to techniczna kontrola
uprzedmiotowionych procesów – stwierdza Habermas.13 Istotę poznania
w naukach empirycznych ujmuje on, jakże standardowo, jako zestawianie
wiedzy z rzeczywistością przy użyciu eksperymentów. Jednak w opozycji
wobec standardowych ujęć postuluje, że to zestawienie jest oceniane przy
użyciu dwóch wartości: sukcesu i porażki.
Konieczną obecność interesu technicznego w naukach empirycznych Habermas wywodzi następująco. Testowane przewidywania teorii wymagają
ich odniesienia do rzeczywistości, czyli, inaczej, przytaczając słowa Habermasa, istnieje możliwość jej technicznej eksploatacji. Sądzę, że nadużyciem
(rodzącym deformację, a w konsekwencji fałszywy obraz) jest nazywanie
techniczną eksploatacją przyrody eksperymentalnego testowania teorii, tj.
—————————
Ibidem, 46.
Ibidem, 45–46.
12 J. Habermas, Knowledge and Human Interests, op. cit., 302–303.
13 Ibidem, 308–309.
10
11
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zestawiania teorii z rzeczywistością. To nadużycie związane z nieprawidłowym,14 nie objaśnianym i nie uzasadnianym wyobrażeniem eksperymentu
zmienia perspektywę widzenia w stosunku do standardowych ujęć w filozofii
nauki i ma niebagatelne konsekwencje: właśnie za jego sprawą teoretycznym
naukom empirycznym przypisuje się rolę technicznej eksploatacji przyrody.
W istocie – twierdzi Habermas – twierdzenia testowane w eksperymentach
nie są reprezentacjami faktów samych w sobie, ale wyrażają sukces lub porażkę przeprowadzonych operacji. Sukces i porażka w eksperymencie są
dwoma wartościami służącymi do ewaluacji tych twierdzeń teorii, które są
testowane: potwierdzenie teorii to sukces doświadczenia, falsyfikacja – to
jego porażka. Czy „sukces” i „porażka” to jedynie nowe nazwy, kamuflujące
inne wartości poznawcze (przede wszystkim prawdziwość) wprowadzone do
standardowego ujęcia zastanego w filozofii nauki, typowo reprezentacjonistycznego? Można by tak sądzić, jako że Habermas posługuje się pośrednio,
wbrew własnym deklaracjom pojęciem reprezentacji, mianowicie wtedy, gdy
mówi o zestawianiu teorii z rzeczywistością. Jednak ta supozycyjna interpretacja nie jest zgodna z jego naczelną ideą – wiedzy empirycznej, która nie
przedstawia obiektywnie rzeczywistości, ale ją bierze w karby, używa jej dla
realizacji interesu technicznego. Bardziej zasadnie jest wobec tego uznać, że
sukces i porażka są wartościami konkurencyjnymi wobec prawdziwości. Ich
pojawienie się ujmuje fakt podstawowy w koncepcji Habermasa, taki oto:
treść wiedzy empirycznej, w tym jej poznawcze przedstawienia rzeczywistości, nie jest istotna; istotne jest, że jest ona narzędziem realizacji interesu
kontroli rzeczywistości. Habermas nie opowiada się za pragmatyzmem
sprzężonym z realizmem, a za stanowiskiem instrumentalistycznym.
Podsumowując, Habermas przyjmuje standardowy, reprezentacjonistyczny model poznania naukowego, i następnie rozbija go od wewnątrz –
poprzez wprowadzenie do niego pojęcia technicznej kontroli oraz wartości
sukcesu i porażki. W efekcie zmienia jego naturę. Główny pogląd Habermasa
głoszący, że testowanie teorii w eksperymentach jest techniczną kontrolą
przyrody, jest wątpliwy także, gdy abstrahuje się od jego uwikłania w przejęty, a następnie rozbity model poznania. Eksperymenty, którym ta rola jest
przypisana, mają raczej, mówiąc najogólniej, charakter fizyczno-mentalnego
„wgłębiania się” w przyrodę.
Habermas, przypisując naukom empirycznym rolę kontroli i manipulowania przyrodą w celach biologicznego przetrwania, odmawia im w ogóle
roli intelektualnej, czysto poznawczej. Paradoksalnie, ujęcie ograniczające
rolę nauk empirycznych do walki o biologiczny byt przyznaje im jednak pozytywną wartość. Otóż, nauki te są uznane za efektywne narzędzie w walce o
przetrwanie, a więc mają przynajmniej wartość utylitarną. Ta konsekwencja
—————————
14 Habermas dokonuje wolty – od stwierdzenia, że w eksperymentach zestawia się teorię z rzeczywistością, przechodzi do stwierdzenia głoszącego, że w eksperymentach kontroluje się rzeczywistość. Nie podaje racji za zasadnością tego przejścia.
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jego stanowiska stoi w opozycji do poglądów innych Frankfurtczyków,
a także postmodernistów i większości trendów ekofilozofii, które nauki empiryczne uznają nie tylko za destrukcyjne pod względem intelektualnym
(zarzucając im m.in. instrumentalizację i formalizację rozumu), ale także za,
można powiedzieć, technologicznie destrukcyjne, a więc w sumie za destrukcyjne totalnie.
Powyżej zarysowana ekspozycja stanowiska Habermasa mówi o istocie
tych nauk, a ostrożniej o ich metodologicznym ugruntowaniu. Interes techniczny wiąże się ściśle z pierwotnym i fundamentalnym ludzkim dążeniem
do opanowania przyrody, równoważnie, z pędem do jej kontrolowania
w celach biologicznego przetrwania. Kontrolowanie techniczne w szerokim
„nietechnologicznym” rozumieniu konstytuuje podstawę, przede wszystkim
metodologiczną nauk empirycznych. Kształtuje ono mianowicie specyficzne
i esencjalne dla tych nauk zestawianie wiedzy z rzeczywistością. Poznawczy
związek wiedzy ze światem, nazwany przez Habermasa sprzężeniem zwrotnym, jest bazą metody empirycznej. Sprzęganie to musi zawierać legitymizowany poznawczo sposób przełożenia rzeczywistości na wiedzę i przeciwnie.
W tej interpretacji interes techniczny nie odnosi się do motywacji uczonych, ani do stawianych w nauce celów (odnotowują to James Bohman
i William Rehg15), a ma wytyczać sposób poznawczego docierania do przyrody i społeczeństwa. Warto tu wspomnieć, że Habermas posługuje się terminem „techniczne kontrolowanie” w dwojakim rozumieniu; widać to zwłaszcza w ostatnich rozdziałach Teorii i praktyki.
Można obraz nauki jako konstytuowanej przez interes techniczny zinterpretować inaczej. Według drugiej interpretacji podstawą powstania i trwania
nauk empirycznych są dowolnie odległe cele praktyczne, o charakterze technicznym. 16 Siłą napędową i przyczyną powstania tych nauk są oczekiwane
technologiczne korzyści; nauki te mają stanowić ich bazę, wypracowywać dla
nich teoretyczny fundament. Wiedza teoretyczna uzyskiwana w naukach
empirycznych jest jedynie źródłem i oferentem rozwiązań technologicznych.
Jedynym zadaniem tych nauk jest przygotowanie gruntu dla praktyk technologicznych, a więc mają one pełnić jedynie rolę służebną wobec technologii.
Nauki empiryczne są motywowane dążeniem do korzystania z przyrody lub
społeczeństw jako rezerwuaru dóbr potrzebnych do przetrwania.17 Inaczej,
nauki te pełnią funkcję instrumentu realizowania interesu technicznego
—————————
15 J. Bohman, W. Rehg, Jürgen Habermas, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/
habermas/>
16 Cele dowolnie odległe to takie, które mogą być w ogóle nie stawiane w czasie tworzenia wiedzy
empirycznej o charakterze teoretycznym. Podstawowe nauki empiryczne wytwarzają wiedzę, kierując się motywem możliwości jej wykorzystania w przyszłości, nawet odległej, i nie określając, na
czym owo wykorzystanie mogłoby polegać.
17 Jest zasadne uznanie odpowiednich relacji zachodzących w obrębie w obrębie społeczeństw,
społecznej organizacji za środki do przetrwania.
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(kontroli), będącego substytutem lub wyższą formą rozwojową instynktu
biologicznego przetrwania. W tej interpretacji interes techniczny nie determinuje w pierwszym rzędzie metodologicznych podstaw nauk, ale określa
ich społeczne cele.
Ta interpretacja to obecnie niemal standardowa ekspozycja przeświadczeń antyscjentystycznych postulowanych w różnych kierunkach, szkołach
i trendach najnowszej filozofii oraz w myśleniu poza filozofią, m.in. obecna
w diagnozach ekologów. Habermas i inni filozofowie Szkoły Frankfurckiej
stanowisko to rozwinęli do rozbudowanych koncepcji filozoficznych w wersjach różniących się od siebie – mówią między innymi o redukcji myślenia
do poziomu procesów industrialnych,18 o pojmowaniu nauki jako dodatkowego środka produkcji,19 o panowaniu nauki nad przyrodą i nad człowiekiem. W najnowszej filozofii ich prekursorskie dokonania są prawie zapomniane, chociaż w deprecjonowaniu nauki, przypisywaniu jej funkcji
wyłącznie instrumentu dla technologii powiela się je lub czerpie z nich obficie i często. Równie rzadko przywoływany jest w tym kontekście Friedrich
Nietzsche, jeden z prekursorów, obok Marksa, linii myślenia o nauce charakterystycznego dla Szkoły Frankfurckiej. Wyłonienie jako odrębnego rozumu
kalkulacyjnego i formalistycznego przez Frankfurtczyków i zagrożenia, które
wnosi do ludzkości, jest blisko pokrewne krytyce Nietzschego rozumu obliczeniowego.
Jest jednak ważna różnica pomiędzy stanowiskiem Habermasa a poglądami Horkheimera i Marcusego; ten pierwszy dystansuje się od socjologicznego kontekstu rozważań Horkheimera i Marcusego, zmierzając ku antropologicznemu ujmowaniu nauki, z interesami jako instancjami antropicznymi.
NAUKI HISTORYCZNO-HERMENEUTYCZNE
A INTERES PRAKTYCZNY

Konstytucyjną podstawą nauk historyczno-hermeneutycznych, a inaczej
nauk kulturowych20 – drugiego typu nauk w Habermasowskiej typologii –
jest interes praktyczny, podobnie jak interes techniczny ulokowany w ludzkiej naturze. Istotą nauk historyczno-hermeneutycznych jest rozumienie
i interpretowanie tekstu, osadzone w przedrozumieniu specyficznym dla
każdego interpretującego. Interes praktyczny wiąże się z chronieniem
i rozwijaniem wzajemnego rozumienia i samorozumienia koniecznego
w ludzkiej egzystencji, a równoważnie, z zachowaniem i ekspansją intersubiektywności. Pogląd ten zwiastuje Habermasowską koncepcję rozumu
—————————
18 M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, w: idem, Społeczna funkcja filozofii, przeł.
J. Doktór, PIW, Warszawa 1987, 263.
19 Ibidem, 297.
20 Ibidem, 309.
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komunikacyjnego i komunikacyjnej intersubiektywności. W Erkenntnis und
Interesse Habermas głosi, że konieczność interpersonalnej komunikacji tkwi
w biologicznych podstawach człowieczeństwa, jednak zarazem wskazuje
kulturę jako współkreującą interes praktyczny. Zatem interesy nie są tylko
pochodzenia biologicznego, co Habermas sugeruje w swych objaśnieniach
pojęcia interesu, lecz transcendują poziom biologiczny i lokują się w transcendentnej sferze ludzkiej duchowości.
W istocie, trudno przypisać samorozumienie i przedrozumienie wyłącznie biologicznej warstwie ludzkiej natury. Człowiek jako istota biologiczna, w
jego darwinowskim ujęciu, kieruje się przede wszystkim dążeniem do przetrwania, z fundującymi to dążenie instancjami – popędami, instynktami lub
substytutami tychże, czyli interesami. Te instancje biologiczne motywujące i
wytyczające jego aktywność raczej nie inicjują refleksji, ani dążenia do samo-rozumienia. Jak bowiem wyjaśnić ich udział w walce o byt? Można by
ewentualnie ostrożnie mniemać, że te dwa typy aktywności zwiększają samoświadomość człowieka i pozwalają mu na nowo organizować posiadaną
wiedzę o świecie, zyskiwać nowe perspektywy widzenia miejsca człowieka w
świecie, a przez to dostarczać mu, w pewien enigmatyczny sposób, nowe
poznawcze środki w walce o przetrwanie i lepiej rozeznać instrumenty tej
walki. Są to jednak tylko luźne domniemania, w zasadzie imputacje; Habermas nie wypowiada się na ten temat. Niewątpliwie uspołecznianie indywidualnego człowieka, łączenie ludzi w grupy i konieczne wtedy komunikowanie się pomiędzy jednostkami jest pierwotnym, biologicznym sposobem na
przetrwanie, pojawiającym się także w świecie zwierzęcym, lecz dyskusyjne
jest, czy intersubiektywna komunikacja wymaga samorozumienia i refleksji.
Pogłębia trudności docieczenia, czym kieruje się Habermas lokując samorozumienie i refleksję w sferze biologiczności i to, że wiąże on interes praktyczny z naukami kulturowymi – dystansującymi się od sfery biologicznej
ludzkiej egzystencji.
Następną wątpliwość rodzi pojęcie rozumienia; Habermas przejmuje to
pojęcie z hermeneutyki. Za filozofią hermeneutyczną sądzi, że rozumienie
jest elitarnym rodzajem poznania, zarezerwowanym dla szczególnych nauk,
a mianowicie kulturowych. Reguły sensu wyznaczające znaczenie ważności
twierdzeń w naukach kulturowych są możliwe przy odsłonięciu obu światów
– świata znaczeń pojmowanych tradycyjnie oraz własnego świata interpretatora i ich zestawianie ze sobą.21 W ten sposób fakty są ustanawiane poprzez
standardy hermeneutyczne, w ich koniecznym uwikłaniu w przedrozumienie interpretatora, związane z jego sytuacją.
Czyż rozumienie nie jest jednak koniecznym elementem wszelkiego
ludzkiego poznania, a nawet wszelkich ludzkich działań, poza instynktownymi, zautomatyzowanymi? Biorąc pod uwagę uniwersalność rozumienia,
—————————
21

Ibidem, 307–308.
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pogląd Habermasa ograniczający interpretowanie i rozumienie do nauk kulturowych trudno zaakceptować. Habermas przejmując tezę hermeneutyczną
o niepowszechności rozumienia, odmawia naukom empirycznym i wiedzy
zdroworozsądkowej funkcji rozumienia. Jest to, jak sądzę, dosyć istotny
mankament jego stanowiska, a w konsekwencji i mankament trójpodziału
nauk zgodnie z interesami. Faktów empirycznych nie da się interpretować,
osadzać w teoretycznych kontekstach, prowadzić wnioskowań bez rozumienia przedmiotu i bez zrozumienia samych operacji poznawczych i metody,
której podlegają. Wprawdzie kategoria rozumienia rzadko pojawia się w
filozoficznych koncepcjach nauki, lecz nie znaczy to, że rozumienie nie jest
obecne w naukach empirycznych. W konsekwencji sądzę, że nie da się wydzielić takich nauk, których differentia specifica stanowi obecność w nich
rozumienia.
NAUKI KRYTYCZNE I INTERES EMANCYPACYJNY

Trzeci interes, emancypacyjny, jest bazą samorefleksji i rekonstrukcji.
Ma on konstytuować nauki zorientowane krytycznie; Habermas nazywa je
też rekonstrukcyjnymi. Jest to interes rozumu w przezwyciężeniu dogmatyzmu, kompulsji i dominacji.22 Kieruje się on ku niezrealizowanym ideom
i utopiom w szczególnym przyjętym przez Habermasa sensie; utopie to mianowicie wizje, które można zrealizować, jeśli usunie się obowiązujące
dogmaty ograniczające wolność społeczną i intelektualną. Interes emancypacyjny jest podstawą tradycyjnych teorii, konstruowanych w różnych naukach oraz w filozofii.23 Funduje dążenie do uwolnienia się od sił hipostazujących, w tym od ideologii, zwłaszcza jeśli ideologię rozumieć jako fałszywą
świadomość.24 Pojawia się tu pozorne semantyczne pęknięcie. Utopie w tradycyjnym rozumieniu mają w sobie znaczący ładunek hipostaz, a wobec tego
drogi konstruowania utopii i uwalniania się od hipostaz są w istotnym stopniu rozbieżne – jeśli przyjąć standardowe rozumienie utopii jako światów
istotnie nierealizowalnych. Jednak Habermas rozumie utopie jako możliwe
światy projektowane i przyjmuje, że hipostazy w utopiach mają status bytów
potencjalnych; nie są więc hipostazami istotnymi, nieodwoływalnymi,
a tymczasowymi – takimi mianowicie, które można przekształcić w realne
byty. Zatem nie odchodzi on od tej wykładni celów teorii krytycznej Szkoły
—————————
J. Bohman, W. Rehg, Jürgen Habermas, op. cit.
J. Habermas, Knowledge and Human Interests, op. cit., 308, 310.
24 Tak Habermas rozumie ideologię w nieco późniejszym tekście „Niektóre trudności i próby
związania teorii z praktyką. Wprowadzenie do nowego wydania” w Teorii i praktyce, op. cit., 52.
Dążenie do normatywistycznych projektów, opartych na deskrypcyjnych diagnozach nie jest osobliwością prac Marksa. Jest ono powszechne w filozofii – ta w większości swych dziedzin, szczególnie w
antropologii filozoficznej, etyce, nowożytnej teorii poznania zamierza do formowania normatywnych
przepisów (jak ma żyć indywidualny człowiek, jakie ma być społeczeństwo, jakie metody stosować
w poznaniu itp.)
22
23
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Frankfurckiej, jaką przedstawił Marcuse w swym wczesnym tekście Über
konkrete Philosophie,25 zarysowującym charakter badań teorii krytycznej.
Marcuse odrzuca rozumienie filozofii, według którego ta ma narzucać utopijne ideały, a proponowane przez nią koncepcje mają być fundowane na
rzeczywistej kondycji człowieka. Filozofia musi zatem „brać pod uwagę sytuację społeczno-historyczną wpływającą na życie ludzi”.26
W Teorii i praktyce interesowi emancypacyjnemu przypisany jest szerszy obszar oddziaływania. Do zbioru teorii Habermas zalicza w tej książce
nie tylko tradycyjne teorie, o których mowa w Erkenntnis… (notabene można się tylko z niepewnością domyślać, czym one są) i nienormatywistyczne
filozofie, ale także normatywne projekty i idee, w szczególności te będące
bazą przemian społecznych.27 Normatywne ustanowienia mówiące, jaki
świat może być, mają charakter normatywny i opisowy, a nie są – jak teorie
w tradycyjnym rozumieniu – wyłącznie deskryptywne. Idee takie, zawierające hipostazy, a także refleksje intelektualne nie pełnią przy tym ról jedynie
intelektualno-kontemplacyjnych, lecz ich intencją jest także kształtowanie
i zmienianie praktyki, i często są silnym instrumentem inicjowania takich
zmian. Tworzy się je z myślą o wpływaniu na rzeczywistość.
Habermas mówiąc w Teorii i praktyce o teorii społecznej (Szkoły Frankfurckiej), rozumie ją właśnie w normatywno-deskrypcyjny sposób. W ten
sposób interes emancypacyjny zostaje związany z praktyką; nie można
utrzymywać, że generuje on zadania jedynie rekonstrukcji i samorefleksji.
Zatem można sądzić, że interes emancypacyjny ma, w części jego realizacji w
naukach, taki sam status w relacji do praktyki jak pozostałe dwa interesy.
Samo wyodrębnienie nauk krytycznych jako realizujących jedynie cele
pozapraktyczne staje się problematyczne. Czym są owe nauki krytyczne?
Można by przypuszczać, że to w istocie szczególne obszary badań w obrębie
nauk, głównie projektowanych nauk społecznych, którymi w innych ich
obszarach rządzi jeden z dwóch pozostałych interesów. To, inaczej, nauki,
które mają cele nie tylko deskrypcyjne lub wyjaśniające rzeczywistość, ale
i cele ją projektujące. Ta supozycja załamuje jednak konstrukcję trzech interesów i podział na trzy typy nauk, odpowiednio przyporządkowanych poszczególnym interesom, ponieważ zgodnie z nią poszczególne nauki nie są
konstytuowane przez jeden interes, a determinowane są przez różne interesy
w zależności od charakteru podejmowanych przedsięwzięć badawczych, od
celów i nastawienia badaczy, grup i środowisk naukowych.
—————————
H. Marcuse, Über konkrete Philosophie, Archiv für Sozialwissenschaften, 1929.
W. Gromczyński, Wstęp, w: H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, Badania nad ideologią
rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, PWN, Warszawa 1991, xv–xvii.
27 Projekty te łączą w sobie warstwę normatywną z deskrypcyjną, ponieważ opierają się na
(opisowych) diagnozach tego, co zastane, i na tej między innymi podstawie konstruują wizje rzeczywistości, jaka ona może być. To połączenie wątków deskrypcyjnych i normatywnych jest jasno
widoczne w teoriach społecznych takich jak m.in. myśl Marksa, najważniejsze ówczesne odniesienie
Habermasa w obszarze filozofii społecznej.
25

26
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Interes emancypacyjny ma polegać na dążeniu do przekroczenia i oderwania się od pozornie „naturalnych” (przyrodniczych) ograniczeń.28 Wyłania się on z dążenia człowieka do uwalniania się z więzów przyrody. Dążenie
to jest niezrozumiałe w obrębie samego darwinizmu i w ogóle w każdej konsekwentnie biologistycznej koncepcji człowieka. Habermas twierdzi, że w
człowieku ograniczonym tylko do warstwy biologicznej tkwi szczególny impuls emancypacyjny, który umożliwia mu transcendencję własnej biologiczności i zawartych w niej bazowych sił mających na celu samo-przetrwanie.
Interes emancypacyjny przekracza tę biologiczność, zwraca się przeciw niej
i powoduje, że człowiek niekiedy przeciwstawia się jej. Interes emancypacyjny w istocie tworzy człowieka jako istotę transcendującą własną biologiczność i egzystującą w dwóch światach: biologicznym i duchowym. Punktem
koronnym dla tej biologiczno-duchowej wizji podmiotu jest charakter sprzężenia obu warstw. Transcendowanie biologiczności nie jest jej opuszczaniem, relegowaniem wątków biologicznych i wkraczaniem człowieka do
czystej sfery ducha. Nie polega na porzucaniu biologiczności, lecz na wytwarzaniu – w konstytuowaniu się człowieczeństwa – nowego ludzkiego wymiaru, który jest nadbudowany nad biologicznym i mu towarzyszy: „Równolegle
z tendencją do realizowania przyrodniczych naporów, interesy te mają wbudowaną tendencję do uwalniania się z więzów przyrody.”29 W powstaniu
interesu emancypacyjnego uczestniczyłaby zatem zarówno przyroda jak
i dążenie człowieka do wyrwania się ze swej pierwotnej biologicznej natury.
Duchowość rodzi się z cielesności i, chociaż oderwana od cielesności, zautonomizowana, trwa jednak obok niej w sprzężeniu. Rodzi to – wydaje się –
egzystencjalne napięcie.
Inne wyjaśnienia, czym jest interes emancypacyjny, powiększają niepewność interpretacji. Jako baza samorefleksji jest on bliski interesowi
praktycznemu. Samorozumienie (za inicjację którego odpowiada interes
praktyczny) jest bowiem pokrewne samorefleksji, jeśli nie jest po prostu tym
samym.
Interes emancypacyjny motywuje działania czysto intelektualne – twierdzi Habermas. Ponieważ samorefleksja indukowana przez ten interes uwalnia człowieka od hipostaz, interes ten jest podmiotową podstawą racjonalizacji ludzkiego świata. Funkcja tego interesu polega, posługując się pojęciem
Weberowskim, na odczarowywaniu świata duchowego, który przecież wcześniej – skoro jest racjonalizowany – musiał zostać wytworzony. Rodzi to
pytanie, co generuje ten świat. Który z Habermasowskich interesów jest jego
podmiotową instancją inicjującą? Nie interes emancypacyjny, ponieważ
temu jest przypisana rola wkraczania do gotowego już świata duchowego
i rozpoznawania go.
—————————
28
29

J. Habermas, Knowledge and Human Interests, op. cit., 311.
Ibidem, 312.
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Interes emancypacyjny jest dwojaki, rozdarty: po pierwsze, jest siłą generującą procesy uwalniania się od hipostaz, a po drugie jest siłą, która prowadzi człowieka do kreowania świata utopijnych idei. W pewnym przynajmniej obszarze te dwa dążenia wzajemnie się znoszą: tworzeniu idei, zwłaszcza
utopijnych, towarzyszy tworzenie hipostaz. Ponadto i indywidualny człowiek, i kultura funkcjonują kierowane przez dwa rodzaje dążeń, które mogą
być wzajemnie sprzeczne. Dążenie do realizacji utopijnych idei prowokowane przez interes emancypacyjny może stać w opozycji do dążenia do reprodukcji życia i do zachowania biologicznej egzystencji – i wymiarze indywidualnego człowieka, i społecznym. Wojny o idee, o wpajane wartości (honor,
ojczyzna) niosące śmierć, wojny religijne,30 śmierć w imię wiary lub w imię
innych ideałów są świadectwami takiej kolizji dążeń.
Interes emancypacyjny znajduje się w szczególnym stosunku wobec wiedzy: dla Habermasa ten interes, baza samorefleksji, jest dążeniem do zdobywania wiedzy dla niej samej, dążeniem do refleksji jako takiej. W tym
przypadku – twierdzi Habermas – w sile samorefleksji wiedza i interes jest
tym samym.31
W przywoływanym już powyżej Wprowadzeniu… do książki Teoria
i praktyka Habermas przedstawia interes emancypacyjny z innej strony
i nieco odmiennie. Wiąże się to z tym, że Teoria i praktyka jest poświęcona
innej problematyce niż Erkenntnis und Interesse, a mianowicie ma „rozwinąć ideę teorii społeczeństwa tworzonej z praktyczną intencją i określić jej
status w stosunku do teorii innego pochodzenia.”32 Habermas podejmuje ten
zamysł w oparciu o Arystotelesowską parę teoria–praktyka. Podtrzymuje też
swoje nieco wcześniejsze przekonanie o odmienności interesu emancypacyjnego od dwóch pozostałych, które kwalifikuje jako niższe.33 Za cel tego interesu, tak samo jak w Erkenntnis und Interesse, uznaje samorefleksję, którą
przedstawia jednak nieco inaczej; kładzie mianowicie nacisk na jej społeczne
fundowanie. Struktura samorefleksji jest odmienna od argumentacji naukowej: nie jest ona dyskursywna, ani nie jest sposobem uzasadniania. Genezę interesu emancypacyjnego Habermas wiąże tu z faktem społecznym:
„Interes ten wykształcić się może dopiero wówczas, gdy represja trwale zakorzenia się w strukturach zniekształconej komunikacji, przybierając postać
normatywnego sprawowania władzy, tj. wówczas, gdy panowanie zostaje
zinstytucjonalizowane.” Czy znaczy to, że człowiek żyjący w warunkach ideologicznej i w ogóle totalnej represji – dostrzegając swoją alienację i ideologiczną presję na swoją indywidualną świadomość, zaburzaną, pozbawianą
swej pierwotnej autentyczności, ubezwłasnowolnianą – wkracza w swą sa—————————
30 Idee są z reguły oficjalnie propagowanym, ideologicznym pretekstem większości wojen; w ukryciu pozostają faktycznie interesy grup je forsujących.
31 J. Habermas, Knowledge and Human Interests, op. cit., 314.
32 J. Habermas, „Niektóre trudności i próby związania teorii z praktyką. Wprowadzenie do nowego wydania” w Teoria i praktyka, op. cit., 24.
33 Ibidem, 47.
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moświadomość, aby w niej odnaleźć pierwotne prawdy, aby zdjąć z siebie
ideologiczne pozory prawdy i dojść do swego autentyczne Ja, aby tam odnaleźć prawdę o sobie, a następnie prawdę o świecie? Według Teorii i praktyki
celem samorefleksji jest uświadomienie sobie podstaw naszych działań praktycznych, odnalezienie dla nich teorii. W samorefleksji mają być rekonstruowane systemy reguł, „które musimy opanować, jeśli chcemy poznawczo
przetwarzać doświadczenia, uczestniczyć w systemach działania i prowadzić
dyskursy”.34 Wyniki samorefleksji nie mają skutków praktycznych – stwierdza Habermas.35 Jest to, można powiedzieć, refleksja bezinteresowna,
uświadamiająca „determinanty […] które ideologicznie określają aktualną
praktykę działań i rozumienia świata”. W realizowaniu interesu emancypacyjnego ma chodzić o to, że teoretycznie uświadamiamy sobie to, co zwykle
robimy automatycznie, np. posługujemy się językiem gramatycznie poprawnie. Teorie gramatyczne nie wpływają na praktyki językowe – przy założeniu, że w tych praktykach regułami gramatycznymi operuje się poprawnie,
choć nieświadomie. Zauważyć należy, że inaczej jest, gdy użytkownik języka
koryguje swe użycia językowe pod wpływem teorii.
W sumie, pogląd Habermasa o niezależności interesu emancypacyjnego
od działania nie jest jednoznaczny. W niektórych fragmentach Wprowadzenia do nowego wydania Teorii i praktyki, uznaje on, że samorefleksja generowana przez interes emancypacyjny wpływa na praktykę, choć pośrednio.
Teoria, wynik realizowania interesu emancypacyjnego, wpływa na podejmowane działania, np. w sferze społecznych walk klasowych, poprzez m.in.
umożliwianie pracy oświeceniowej, choć „nie może a fortiori uprawomocnić
ryzykownych decyzji podejmowanych w konkretnych okolicznościach
w trakcie działania strategicznego”.36
W Teorii i praktyce Habermas rozważa samorefleksję i generujący ją interes emancypacyjny w innym obszarze niż w Erkenntnis…, gdzie koncentruje uwagę na czysto rozumowej emancypacji podmiotu. W Teorii i praktyce natomiast – za Marksem – rozważa rolę interesu emancypacyjnego podmiotu jako istoty społecznej zorientowanej na realizację zadań społecznych.
Uchylając tu tę społeczną orientację,37 można uogólnić postulat Habermasa:
wszelkie formy działania powinny być ufundowane w poznaniu teoretycznym. Celem teorii powstającej w wyniku realizowania interesu emancypacyjnego, jest oświecenie.38
Uderzające jest Habermasowskie objaśnienie procesu samorefleksji indywidualnego podmiotu. Habermas sytuuje je w tworzonej ówcześnie teorii
rozumu komunikacyjnego. Dąży do ujęcia aktywności indywidualnego pod—————————
Ibidem.
Ibidem, 48.
36 Ibidem, 58.
37 Konkretniej, Habermas deklaruje, że celem jego rozważań, jest rozwinięcie idei teorii społeczeństwa. Ibidem, 24.
38 Ibidem, 61.
34
35
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miotu w kategoriach komunikacji. W związku z tym postuluje, że w samorefleksji samotny (indywidualny) podmiot rozdwaja się: „część Ja (Selbst) musi się oddzielić od innej części w ten sposób, by podmiot mógł sam sobie
udzielić pomocy”.39 Samorefleksja jest rozmową Ja z samym sobą realizowaną w ten sposób, że indywidualny podmiot staje się dwoma podmiotami
prowadzącymi ze sobą dialog; dialog ten jest uwewnętrznionym dyskursem.
Taki też charakter Habermas przypisuje myśleniu w ogóle – pojmuje je jako
„uwewnętrzniony przez indywidualny podmiot proces argumentacji związanej z dyskursem”.40 Przyjmuje, że w dialogu (w myśleniu w ogóle, w szczególności w samorefleksji) role jego uczestników są równe, inaczej niż w psychoterapii. Ta idea jest próbą objęcia komunikacją wszelkich typów aktów
umysłowych, także aktów indywidualnego podmiotu w sytuacjach jego izolacji względem innych podmiotów. W tym frapującym zamyśle akty indywidualnego podmiotu przedstawia się – przez pryzmat formowanej ówcześnie
teorii komunikacji – jako sytuacje dialogu. Stąd bierze się rozdwojenie podmiotu i przeciwstawienie go samemu sobie, choć w przeciwstawieniu tym
podmiot dąży do konsensu. Jednak Habermas nie przedstawia koncepcji
podmiotu fundującej ten zamysł. Nie precyzuje, jak podmiot w rozmowie
wewnętrznej, sam ze sobą, dzieli się na dwa podmioty, gdzie biegnie linia
przeciwstawienia i jakie są kryteria wyróżniania w podmiocie dwóch podmiotów, fundujących sytuację dialogu. Nie wspomina, czy podmiot w takich
sytuacjach składa się z dwóch autentycznie obcych sobie podmiotów, staje w
sytuacji autentycznego rozdwojenia, czy też, inaczej, bycie w punkcie wyjścia
jednym podmiotem w jakimś stopniu uniemożliwia mu podjęcie uwewnętrznionego dyskursu.
TRIADA INTERESÓW A JEDNOŚĆ NAUKI

W głównej tezie koncepcji nauki fundowanej na trzech interesach, które
rozbijają jedność nauk w samych ich fundamentach, pojawiają się zagadki.
Habermas traktuje nauki empiryczne fundowane przez interes techniczny
jako konieczną daninę na rzecz tego, co w człowieku biologiczne. Nauki te
generują same lub są podstawą generowania wiedzy technologicznej, która
ma być specyficznie ludzkim sposobem biologicznej walki o byt. Nauki empiryczne, instrument w biologicznej walce o przetrwanie, nie mają wartości
intelektualnej. Nie są – twierdzi Habermas – wkładem w intelektualne dziedzictwo ludzkości. Jeśli spojrzeć na tę konsekwencję stanowiska z perspektywy niekiedy heroicznej walki uczonych o prawdę o przyrodzie i o człowieku, w sytuacjach, w których zastosowania technologiczne prowadzonych
badań nie pojawiały się nawet w najbardziej mglistych perspektywach, to
—————————
39
40

Ibidem, 53.
Ibidem.
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budzi ona sprzeciw. Jednak dobrze wpasowuje się w obecny klimat intelektualny, głównie filozoficzny, w którym naukom empirycznym nie tylko odmawia się i wartości intelektualnej, i nawet pozytywnej praktycznej, ale, co
więcej, upodmiotawiając ją, oskarża się ją o stan ludzkiego świata.
Interes praktyczny będący podstawą intersubiektywnego rozumienia
wywodzi się również z biologicznych uwarunkowań ludzkiego życia. Jest on
konstytuowany przez biologiczne dążenie do przetrwania ludzkiego gatunku;
w tym dążeniu – utrzymuje Habermas – czynnik kontroli otoczenia jest
równie konieczny jak wzajemne porozumienie się pomiędzy członkami ludzkich społeczności. Tak więc interes praktyczny należy – tak samo jak interes
techniczny – do biologicznej sfery Ja. Przejście do transcendentnej warstwy
człowieka indywidualnego oraz kultury jest stowarzyszone wyłącznie z interesem emancypacyjnym.
Jest według mnie wątpliwa, a co najmniej dyskusyjna teza o konstytuowaniu nauk empirycznych wyłącznie przez interes techniczny, przy obu przedstawionych powyżej interpretacjach stanowiska. Nie jest w pełni zrozumiałe,
dlaczego nauki empiryczne wyrosłe ze starożytnej teorii, nieprzerwanie tworzące teoretyczne wglądy w rzeczywistość, mają być fundowane tylko przez
ten interes. Zasadne jest pytać, czy, a jeśli tak, to kiedy i z jakich powodów
dokonał się w dziejach przełom, który spowodował, że naukowe badania
przyrody zrezygnowały – samoistnie lub pod wpływem zewnętrznego przymusu – ze swych aspiracji intelektualnych, z dążenia do poznania świata dla
intelektualnych potrzeb, i przekształciły się w instrument przetrwania. Czy
faktycznie zrezygnowały? Czy astrofizycy tworzący obecnie modele wszechświata działają z myślą o jakichkolwiek technologicznych korzyściach?
Czy wiedza o powstaniu wszechświata jest ludzkości potrzebna do biologicznego przetrwania? Nie można twierdzić, że ta dramatyczna zmiana statusu
i natury nauk empirycznych dokonała się w czasie przekształcania się u progu nowożytności nauk o przyrodzie w nauki empiryczne. Mimo bowiem
postulatów Francisa Bacona nauki empiryczne pełniły wtedy i w następnych
wiekach głównie funkcje intelektualne, oświeceniowe, emancypacyjne. Ich
technologiczne wykorzystanie było projektem ówcześnie nierealizowalnym
i nie aprobowanym zbyt szeroko. Z autobiografii uczonych, również dwudziestowiecznych, i z innych dokumentów historycznych widać wyraźnie,
że w tzw. podstawowych naukach przyrodniczych dominowały cele teoretyczne, czysto intelektualne, a kwestie technologii zwiększających szanse
na przeżycie implikowane przez wyniki badań naukowych nie zaprzątały
uwagi np. fizyków tworzących mechanikę kwantową lub biologów formujących teorie antropogenezy. Zainteresowania technologicznymi pożytkami
w naukach przyrodniczych narastały stopniowo, chociaż do tej pory nie zawładnęły wszystkimi naukami w równym stopniu i całkowicie. Nikłe jest
takie zainteresowanie w astronomii w porównaniu np. z chemią, a nawet
w tej drugiej kontynuuje się badania teoretyczne, nie będące projektami
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prowadzonymi dla potrzeb firm farmaceutycznych czy koncernów kosmetycznych.
Jeśli nawet przyzna się, że nauki empiryczne są obecnie bardziej niż kiedykolwiek powiązane z technologią, poddane presji wymogu technologicznej
użyteczności i tzw. innowacyjności, to można tu raczej mówić o zmianach
stopnia, zawłaszczeniu obszarów nauki, a nie o całkowitej zmianie ich fundowania – od interesu emancypacyjnego do interesu technicznego.
Sądzę, że nauki empiryczne w jej części teoretycznej produkują w dalszym ciągu to, co Habermas nazywa czystymi teoriami. Współcześnie teorie
naukowe w naukach podstawowych są podporządkowane raczej – pod
względem swego bezinteresownego charakteru – etosowi podobnemu do
tego, który określał starożytne teorie. Wyłaniają się w intelektualnym dążeniu do poznania nie kierującego się potencjalnymi technologicznymi korzyściami.
Wiedza empiryczna nie jest tworzona w celu zaspokojenia ciekawości,
dla spełnienia potrzeb duchowych. Podstawy jej powstania i trwania są inne
– to jedna z centralnych tez w Erkenntnis und Interesse. Jednak Habermas
wprowadzając trzeci interes – emancypacyjny – wydaje się negować swój
pogląd, a przynajmniej ograniczać obszar jego obowiązywania. Uznaje istnienie wiedzy de facto bezinteresownej, zawierającej czyste teorie, choć zawęża je do specjalnego, dosyć enigmatycznie określonego typu wiedzy, której
nie można włączyć do nauki. Wiedza ta, według postulatu Habermasa relegująca argumentowanie, nie spełnia bowiem jednego z najważniejszych kryteriów naukowości.
ZAKOŃCZENIE

W koncepcji trzech interesów poznawczych Habermas powraca w dalekiej perspektywie do jednej z podstawowej idei transcendentalizmu, a mianowicie, podobnie jak Kant, stawia on indywidualny podmiot w podstawach
konstytucji poznania. Podmiot Habermasa różni się od podmiotu Kanta
tym, że to nie władze poznawcze są jego podstawową instancją, determinującą charakter poznania, ale interesy – pierwotna ludzka instancja, budząca
do życia lub aktywizująca – jak można się domyślać – władze poznawcze.41
Podmiot Habermasa nie jest jednak transcendentalny, a typowo empiryczny, w Kantowskim rozumieniu. Jest on obiektem zastanym w rzeczywistości,
wyposażonym w atrybuty, które pozwalają mu poznawać. Zamysł Habermasa jest inny niż u Kanta; ten drugi wywodzi podmiot transcendentalny z antycypowanego faktu możliwości wiedzy – faktu pierwotnego w porządku
—————————
41 O władzach poznawczych, zdolnościach poznawczych itp. Habermas nie wypowiada się w swych
ekspozycjach koncepcji trzech interesów poznawczych.
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dociekań i, według niektórych interpretacji, również w porządku konstytucji
poznania.
Czy podmiot Habermasa jest naturalistyczny w sensie ontologicznym?
Odpowiedź jest zrelatywizowana do założonego związku pomiędzy naturą
(przyrodą) a kulturą, gdyż podmiot przynależy do obu sfer, i z obu czerpie
modusy swego istnienia. Jeśli przyjąć, że Habermas opowiada się za emergencją kultury z natury, bez zmiany modusu istnienia i z zachowaniem ciągłości pomiędzy naturą a kulturą, to podmiot jest naturalistyczny, w rozumieniu naturalizmu ontologicznego. Wydaje się, że Habermas waha się tu
pomiędzy naturalizmem a antynaturalizmem; wszak kultura transcenduje
biologiczność i wytworzona zyskuje autonomię względem sfery biologicznej.
Nie jest jasne, czy w tej transcendencji dokonuje się też zmiana na poziomie
ontologicznym.
Poglądy Habermasa w kwestii podmiotowości prezentowane w Erkenntnis und Interesse należą do nurtu słabego naturalizmu. Główną podstawą
fundowania podmiotu jest jego przynależność do świata biologicznego, eksplikowanego przez darwinizm. Według Habermasa człowiek nie jest jednak
istotą wyłącznie biologiczną – dokonuje transcendencji własnej biologiczności. Widać to wyraźnie w powołaniu interesu emancypacyjnego i w dążeniu
do realizacji idei i utopii przezeń inicjowanym. To właśnie ten interes ma
zagadkowy, właściwie rozdwojony charakter – będąc substytutem czy też
nową formą biologicznego instynktu, wyprowadza człowieka z jego biologiczności i kieruje go do sfery czystej duchowości, która niekiedy przynajmniej przeciwstawia się roszczeniom warstwy biologicznej, a w każdym razie
nie jest znacząca z punktu widzenia interesów biologicznych.
Nauki empiryczne Habermas ocenia nisko, kwalifikuje je jako pośledniejszy ich rodzaj, tj. jako działalność fundowaną przez dążenie do biologicznego przetrwania. W diagnozie Habermasa nauki empiryczne są, mówiąc najdosadniej, przedłużeniem darwinowskiej walki o byt. Nie pełnią
funkcji intelektualnych, czysto poznawczych ani innych duchowych; te są
rezerwowane dla nauk krytycznych sterowanych interesem emancypacyjnym. Domaganie się w naukach empirycznych czystej teorii jest według
Habermasa nierealistyczną mrzonką, zafałszowaniem ludzkich motywacji
w tym obszarze i, co najważniejsze, sposobu konstytuowania się tych nauk.
Jednak Habermas nie stawia tezy tak kategorycznej jak Horkheimer
i Marcuse, a mianowicie nie twierdzi, że nauki empiryczne są fundamentem
degradacji cywilizacji, zniewolenia człowieka przez system społecznopolityczny późnego kapitalizmu i ograniczenia jego duchowości poprzez wytworzony w nauce, obecnie dominujący rozum instrumentalno-formalistyczny, i poprzez służebność nauki wobec technologii. Racjonalność instrumentalno-formalistyczna – ów leitmotiv ujęcia nauk empirycznych przez
tych dwóch filozofów – jest zaledwie zauważana przez Habermasa. Rzecz
w tym, że Habermas nie stawia problemu racjonalności w centrum swej
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koncepcji, przywołuje ją jedynie na marginesach swych rozważań. Ponadto
odchodzi od specyficznego dla Horkheimera i Marcusego teoretycznego sytuowania swego wglądu w naukę w relacjach społecznych w późnym kapitalizmie. Ustanawia konstytucyjną bazę nauk w uniwersalnych atrybutach
człowieka.
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RELIGIA I NAUKA W MYŚLI PIERRE’A TEILHARDA
DE CHARDIN (1881–1955)
STRESZCZENIE

Celem niniejszego tekstu nie jest szczegółowa analiza myśli francuskiego jezuity,
ale przypomnienie niektórych jej głównych tez ze szczególnym uwzględnieniem nauki i religii. Poświęcam też nieco miejsca ich krytyce. W końcowej części stawiam
pytanie, czy tezy te są w jakikolwiek sposób falsyfikowalne.
Słowa kluczowe: kosmogeneza, ewolucja, świadomość, noosfera, religia, nauka, technika.

WPROWADZENIE

Teilhard jest prawdopodobnie największym optymistą w historii zachodniej filozofii, ale jego życie nie dawało do tego podstaw. Gdy miał lat czterdzieści i był wykładowcą paleontologii i geologii w Instytucie Katolickim w
Paryżu, władze kościelne przedłożyły mu do podpisania dokument mówiący,
jak należy ortodoksyjnie wykładać dogmat o grzechu pierworodnym. Miał
bowiem nieostrożność twierdzić, że należy go interpretować inaczej niż tradycyjnie, gdyż w naukowym obrazie dziejów ziemi nie ma miejsca na rezerwat, w którym nie było cierpienia i śmierci. Posłuszny jezuita podpisał, ale
od wykładów został na zawsze odsunięty, a resztę życia spędził poza Francją
na badaniach wykopaliskowych, głównie w Chinach. Żadne z jego głównych
dzieł nie przeszło watykańskiej cenzury. Ukazały się dopiero po jego śmierci
staraniem świeckiej osoby Jeanne Mortier, której on swe rękopisy przekazał
w testamencie. Posunięcie to zasugerował mu jego własny przełożony zakonny ojciec René D’Ouince i tak mu wolno było zrobić, gdyż władza kościelna może ograniczyć prawo człowieka do wolności poglądów za życia, ale
rozciągnięcie go na czas pośmiertny byłoby przesadą.
Stosunek Kościoła katolickiego do Teilharda de Chardin był i pozostaje
ambiwalentny. Ostatni papieże niekiedy go cytują, widoczna jest także jego
inspiracja w konstytucji Soboru Watykańskiego II O obecności Kościoła
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w świecie współczesnym (1965). Ale jak z jednej strony daleko do uznania
go za heretyka, tak z drugiej strony daleko do mianowania go myślicielem
reprezentatywnym Kościoła. Dystans, jaki Kościół wobec niego zachowuje,
jest zrozumiały ze względu na prawie dwa tysiące lat odmiennej tradycji.
Z kolei uniwersalizm i niezależność myśli Teilharda zdają się czynić z niego
postać nie tyle kapłana Kościoła, ile kapłana ludzkości.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MYŚLI TEILHARDOWSKIEJ

Kosmos nie jest zbiorem bytów, głosi francuski myśliciel, lecz organiczną
całością. „Ponad ogółem wzajemnie powiązanych bytów i zjawisk niewyraźnie dostrzegam czy też przeczuwam jakąś rzeczywistość globalną, której natura polega na tym, że jest bardziej konieczna, trwalsza, bogatsza, pewniejsza niż jakakolwiek rzecz poszczególna w niej zawarta” (Pisma t. 2, 22). Każdy atom ma powiązania z całym wszechświatem i nic nie wkracza w sferę
istnienia jak tylko na drodze genezy, w której rodzicem jest cała przeszłość
kosmosu. Żadnego bytu nie można by przesunąć w czasie i przestrzeni nie
naruszając całej sieci jego kosmicznych powiązań.
Tworzywem kosmosu, twierdzi dalej Teilhard, nie jest czysta materia, ani
czysty duch, lecz duchomateria (Pisma t. 2, 60). Materia jest wielością,
a duch jednością osiąganą na podłożu materii. Im więcej jedności, tym więcej ducha we wszechświecie. Materia jest rodzicielką ducha, ale na poziomie
człowieka duch zwrotnie oddziałuje na swoje materialne podłoże i zyskuje
nad nim przewagę, w ten sposób kierując dalszym biegiem ewolucji. Ta bowiem w coraz większym stopniu staje się samoewolucją. Mózg stwarza świadomość, ale świadomość coraz bardziej opanowuje mózg i to w podwójnym
sensie. Najpierw w sensie indywidualnym. Myśliciel z entuzjazmem witał
początki badań nad mózgiem, a dziś cieszyłby się z szeroko zakrojonych
badań tego rodzaju prowadzonych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych pod nazwą Human Brain Project. Bardziej jednak akcentował znaczenie zbiorowego mózgu ludzkości, który dopiero się kształtuje, i wiedzy przez
niego stwarzanej, którą nazwał noosferą.
Kolejna teza głosi, że ewolucja kosmosu (kosmogeneza) ma charakter
zbieżny, to znaczy, że jego tworzywo zwija się w sobie według powtarzającego się na wszystkich jego poziomach prawa złożoności – świadomości
(nazywanego też centrokompleksyfikacją). Prawo to mówi, że świadomość,
inaczej duch, wzrasta proporcjonalnie do złożoności materialnego tworzywa
wszechświata. Myśl, że wszechświat się zwija, zostaje wzmocniona wartościującą tezą, że wyższa świadomość jest większym dobrem niż niższa.
Wszechświat zatem dąży do czegoś lepszego, gdyż u kresu jego dotychczasowej ewolucji widzimy świadomość ludzką, najwyższą ze znanych. Jest to
założenie intuicyjne, nie wszystkich przekonujące. Wynika z niego, że
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wszechświat jest dobry, sensowny, godzien zaufania, „nie może zmylić drogi,
ani zatrzymać się”. Jego ewolucja nie jest ślepa, cykliczna czy chaotyczna, ale
ma określony kierunek:
Skoro dotychczas przebiegał pomyślnie niewiarygodnie trudny proces, w którego w wyniku myśl ludzka pojawiła się we wszechświecie sprawiającym wrażenie niepojętej plątaniny przypadków i niepowodzeń, to znaczy, że w głębi
kieruje nim moc niepodzielnie władająca wszystkimi elementami, co się na
ten świat składają (Pisma t. 1, 113).

Powyższe założenia spotykają się z krytyką niektórych współczesnych filozofujących biologów, takich jak Peter Medawar, Richard Dawkins, Kunicki –
Goldfinger, Zdzisława Piątek. Niżej przytoczę ich racje i postaram się na nie
odpowiedzieć.
DWIE EKSTRAPOLACJE PRAWA ZŁOŻONOŚCI–ŚWIADOMOŚCI

Francuski jezuita uważa, że prawo złożoności–świadomości ma charakter
naukowy. Niewątpliwie istnieje ścisły związek między stopniem złożoności
systemu nerwowego i mózgu, a stopniem świadomości istot żywych. To
można uznać za fakt naukowy, przy czym natura tego związku jest w filozofii
niejasna. Jednak w myśli Teilharda fakt ten stanowi wstęp do dwóch wielkich ekstrapolacji: w przeszłość i przyszłość życia na Ziemi. Pierwsza zakłada, że nie ma materii całkowicie martwej, ale nawet na poziomie atomów ma
ona rudymentarne kwanty psychizmu, nieuchwytne dla nauki. Jest to tak
zwane wnętrze rzeczy – kamień obrazy dla Petera Medawara (zob. poniżej)
i prawdopodobnie wielu innych naukowców. Założenia tego wymaga holistyczna koncepcja kosmosu, w świetle której nie ma procesów ani bytów
izolowanych, ale geneza każdego sięga samych początków wszechświata.
Druga ekstrapolacja mówi, że na poziomie ludzkim tworzywo wszechświata w dalszym ciągu ewoluuje, przy czym jego materialnym podłożem nie
są atomy, cząsteczki chemiczne ani komórki, ale współmyślące jednostki
ludzkie, zaś biegun duchowy tworzy zbiorowe dziedzictwo myśli wszystkich
pokoleń zwane noosferą. Nie wydaje się jasne, czy noosferę tworzą dosłownie wszystkie myśli ludzkie, także te w przytłaczającej masie trywialne, czy
tylko ich wybrane cząstki nadające się do tworzenia cywilizacji globalnej.
Obie ekstrapolacje mają charakter rozległej filozoficznej syntezy, od której
nie można wymagać ścisłości właściwej dla fizyki bądź biologii. Można jednak wymagać od nich niesprzeczności, zarówno wewnętrznej, jak z faktami
naukowymi, oraz wartości wyjaśniającej, przewidującej i inspirującej, w odpowiednio długiej perspektywie czasowej. Francuski paleobiolog myśli bowiem milionami lat. Czy kilkadziesiąt lat w przyspieszonym życiu współczesnej ludzkości może ukazać tendencje potwierdzające bądź przeczące jego
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przewidywaniom, na przykład temu, że ludzkość będzie się jednoczyć? Zastanawiam się nad tym w zakończeniu.
Noosfera wciąż narasta, dowiadujemy się dalej, i stanowi czołową falę
powszechnej ewolucji. Upadające cywilizacje przekazują swoje dziedzictwo
tym, które się rodzą. „Suza, Memphis, Aten mogą umrzeć. Coraz lepiej zorganizowana świadomość wszechświata przechodzi z rąk do rąk i świeci coraz
jaśniej” (Pisma t. 4, 171). Jednostki, które się rodzą coraz później niekoniecznie są coraz zdolniejsze, ale dzięki edukacji dostrzegają więcej, niż ich
poprzednicy, gdyż korzystają z coraz bogatszego dorobku naukowo–
technicznego, a także humanistycznego ludzkości. Ludzkość jako materialna
podstawa noosfery będzie się coraz bardziej jednoczyć, częściowo pod ciśnieniem kosmicznego prawa złożoności – świadomości, a częściowo pod
wpływem przyciągania za strony Punktu Omega, którym jest Chrystus
wszechrzeczy (Le Christ Universel).
Noosfera ma wartość biologiczną, to znaczy, że nie jest czymś sztucznym
ani tylko dodatkiem do życia biologicznego, ale jego dalszym ciągiem na
wyższym poziomie. Udział w noosferze jest nadżyciem. Teza ta spotyka się
z trudnością, że w dwudziestym wieku miały miejsce dwie wojny światowe,
obozy koncentracyjne i ludobójstwa. Zdają się one świadczyć, że noosfera
jest tylko cienką błoną osłaniającą jaskiniowe, destrukcyjne instynkty. Ludzie, którzy przeszli przez te tragiczne doświadczenia, nieraz wyznawali, że
ulotny pierwiastek duchowy nie ma żadnych szans w konfrontacji z tym, co
biologiczne i prymitywne. Autor Fenomenu człowieka odpowiada, że jeśli
obierze się dostatecznie wysoki punkt obserwacji, owe ciemne plamy na historii ludzkości okażą się mało istotnymi zakłóceniami na tle wciąż rosnącej
współzależności ludzkich istnień. To owa współzależność, nazywana przez
niego socjalizacją, totalizacją, wzrostem temperatury psychicznej ziemi,
wreszcie planetyzacją ma istotne znaczenie dla przyszłości ludzkości. Wymusza bowiem nową jej organizację, a ta wyzwala świadomość (The Rise of
the Other, 1942). Widać w tym punkcie zarówno siłę, jak słabość stosowania
geologicznej perspektywy czasowej, gdyż nazywanie ogromu zniszczeń, jakie
miały miejsce w dwudziestym wieku, zakłóceniami w noosferze, wydaje się
eufemizmem. Z wysokości Wenus (a dosłownie taką myśliciel proponuje)
być może da się dostrzec globalne zmiany na ziemi, ale nie krzyk zabijanych
i uciskanych.
Według uczonego jezuity organizacja jest naturalną reakcją żyjących jednostek i grup na zewnętrzną ciasnotę. Dzięki temu, że powierzchnia ziemi
jest ograniczona, życie na niej musiało krzewić się nie tylko wszerz, ale
i wzwyż. Zatem i nasileniu się ciasnoty w życiu współczesnej ludzkości musi
towarzyszyć przyrost organizacji, a tej z kolei przyrost świadomości, według
wciąż tego samego prawa złożoności – świadomości. Przyszłością ziemi jest
ludzkość uplanetyzowana, która będzie miała jeden mózg, jeden rząd, jedno
serce. „Prędzej ziemia przestanie się obracać, niż ludzkość jako całość prze-
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stanie się organizować i jednoczyć” (Pisma t. 1, 233). Trzeba pamiętać, że
jest to prognoza na tysiące lat i że jej spełnienie ma zależeć nie tylko od nacisku sił ewolucyjnych, ale także od dobrej woli ludzi. Możliwy jest strajk,
a nawet celowy bunt frakcji ludzkości w budowaniu zjednoczonej ludzkości
(Pisma t. 4, 238).
Kolejna teza mówi, że noosfera nigdy nie umrze. „Są takie odkrycia techniczne (ogień, energia jądrowa) i są takie rozbłyski świadomości (prawa
jednostki, rzeczywistość kosmogenezy), które raz dokonane lub doznane
trwają na zawsze” (t. 2, 298). Świadomość śmiertelności noosfery natychmiast sparaliżowałaby w ludziach chęć do życia i budowania. Podczas gdy
zwierzę idzie bez wahania w ślepą uliczkę, myślący człowiek nie zrobi kroku,
jeśli wie, że droga jest zamknięta (Pisma t. 1, 114; t. 4, 186–188). Myśliciel
wiele razy powtarza, że widmo śmierci totalnej dziedzictwa ludzkości, choćby miało nastąpić za setki milionów lat, jest nie do przyjęcia. W dalekiej
przyszłości ludzkość wraz ze swą noosferą może się uniezależnić od ziemskiego podłoża i połączyć z jakąś inną nooosferą, której istnienia nie można
wykluczyć. Mimo kosmicznych odległości, jakie dzielą Ziemię od innych,
hipotetycznych cywilizacji, hipoteza jakiejś komunikacji z nimi nie jest beznadziejna. Przede wszystkim jest prawdopodobne, że inne planety ożywione,
a może i inteligentne istnieją, gdyż życie jest procesem naturalnym, który
zakorzenia się i ewoluuje wszędzie we wszechświecie, gdzie tylko warunki na
to pozwalają (The Atomism of Spirit, 1941). Warto zauważyć, że był to pogląd wysuwany w czasie, kiedy nie było wiadomo o istnieniu jakichkolwiek
planet poza układem słonecznym. Hipoteza przeniesienia się noosfery
w kosmos jest jednak tylko odroczeniem problemu jej śmierci totalnej. Dlatego Teilhard ostatecznie odwołuje się do powtórnego przyjścia Chrystusa,
który wszystko, co w dziejach ziemi było wartościowe, ocali i przeniesie
w sferę prawdziwej nieśmiertelności.
RELIGIA W ERZE NAUKOWEJ

Religijna myśl Teilharda jest próbą przeprowadzenia wiary tradycjonalnej, ukształtowanej w epoce przednaukowej, do zgodnej z naukowym obrazem świata. Główne dogmaty chrześcijańskie przeformułował on tak, by
nadawały się do przyjęcia przez umysł naukowy, a zarazem zachowały ciągłość z tradycją. Postać Chrystusa ujął nie tyle historycznie, co kosmicznie
i ewolucyjnie, nie negując jednak boskości Jezusa z Nazaretu. Jest to Chrystus powszechnej ewolucji, który wciela w siebie wszystkie zdobycze ducha,
po to, by na końcu dziejów wprowadzić je w świat transcendencji. Owoce
postępu ziemskiego, w sensie jakiejś oczyszczonej ich esencji, są nieśmiertelne. Świat nie jest bytem przygodnym, który mógłby być, albo nie być, ale
jest bytem dodającym coś Bogu i o tyle absolutnym. Sens Mszy świętej,
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w której chleb i wino są tylko powtórzeniem podobnego rytu, jaki Jezus
uczynił w przeddzień swojej śmierci, zostaje przeformułowany w Mszę, gdzie
zarówno ołtarzem, jak chlebem jest cały świat, a winem krew męki, jaką musi on ponieść, by stał się ciałem Chrystusa (Pisma t. 3, 9–28). Ciekawie zdefiniowana jest wiara: „Wierzyć to dokonywać intelektualnej syntezy, której
początki są nieuchwytne” (Pisma t. 2, 19), podobnie jak żyć to dołączyć się
do nurtu, który znika nieuchwytnie w przedżyciu. Wiara zatem jest nie tyle
mentalną akceptacją określonego credo, ile kontynuacją ewolucji, która jest
wspinaniem się cząstek wszechświata po drabinie syntezy i narastającego
nieprawdopodobieństwa. Krzyż to bardziej znak twórczej siły niż zadośćuczynienie za grzechy ludzkości. Grzechem jest nie tyle przekraczanie przykazań, ile egzystencja bierna i ograniczanie konstruktywnej energii właściwe
moralności jurydycznej i statycznej (por. Kulisz 1986). Piekło jest zinterpretowane metaforycznie, jako możliwość znalezienia się na antypodach ewolucji (Pisma t. 2, 151–170). W pismach jezuity nie ma miejsca dla osobowego
szatana. Wszystko to znacznie wykracza poza tradycyjną teologię katolicką
i preferowany przez nią tomizm.
Pisma Teilharda dyskredytują kreacjonizm utrzymujący, że Bóg stwarzał
każdy gatunek z osobna lub, w wersji łagodniejszej, że ingerował w bieg natury w przełomowych momentach ewolucji, to jest przy powstaniu życia
i duszy ludzkiej. Współcześnie Kościół katolicki przyjmuje teorię ewolucji,
a biblijny opis stworzenia świata interpretuje metaforycznie. Nadal jednak
utrzymuje, że duchową część duszy każdej poczynającej się istocie ludzkiej
stwarza bezpośrednio Bóg (Katechizm n. 366). W perspektywie teilhardowskiej duch ludzki stwarzany był wzdłuż całych dziejów ewolucji, aczkolwiek
w pewnym ich momencie nastąpił skok istotowy od świadomości prostej do
refleksyjnej. W organicznej wizji kosmosu nie ma miejsca na cudy pojęte
jako naruszenie praw natury, za to cudem jest ewolucja jako całość, gdyż jest
to droga narastającego nieprawdopodobieństwa, które tworzą układy coraz
bardziej złożone. Cuda takie jak niezwykłe ocalenia, uzdrowienia i opatrznościowe zbiegi okoliczności nie są negowane, ale pozostawione osobistej interpretacji i nie należą do prawd dowodliwych (Pisma t. 2, 160).
Przedmiot Teilhardowskiej religii można określić jako boską jakość powszechnej ewolucji, którą przyciąga od strony przyszłości słońce Chrystusa –
Omegi ewolucji. Jest to religia ziemi, inspirująca do aktywnego włączania się
w budowę lepszej cywilizacji. Noogeneza, czyli kumulacja zbiorowego dorobku kulturowego ludzkości, przeistacza się w chrystogenezę. Czy nie jest to
panteizm? Kościół potępia panteizm, o ile miałby oznaczać, że „tym samym
są Bóg i świat, a więc duch i materia, konieczność i wolność, prawda i fałsz,
dobro i zło, sprawiedliwość i niesprawiedliwość” (Breviarium Fidei, n. 554).
Teilhard odpowiadał, że głosi nie panteizm, lecz panenteizm, co nie znaczy,
że wszystko jest Bogiem, ale że wszystko jest w Bogu, który w tym ujęciu
pozostaje bytem transcendentnym, absolutnie różnym od świata (zob. na
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przykład Panthéisme et Christianisme, w: Oeuvres t. X, 93–114). Tej różnicy
nie bierze pod uwagę profesor Marcin Karas z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który konsekwentnie nazywa Teilharda panteistą (Karas 2012, 93, 140
i inne).
Francuski jezuita utrzymuje, że religia nie powinna być hamulcem badań
naukowych i postępów techniki, gdyż zadaniem obu tych sił jest kontynuacja
ewolucji w konstytuowania się ludzkości uplanetyzowanej. Jest to próba
zasadniczej zmiany w teologii chrześcijańskiej, która w ciągu minionych
czterystu lat miała poważne trudności w akceptacji systemu kopernikańskiego i ewolucji darwinowskiej, a dzisiaj inżynierii biologicznej (zob. Russell
2006 [1935]). W komentarzach do pism Teilharda dość powszechny jest
pogląd, że zdołał on pogodzić wiarę z nauką i, co ważne, nie na zasadzie
sztucznych dostosowań, jak to czynią kreacjoniści, ale koherencji, w której
obie sfery dopełniają się i pozostają autonomiczne.
Kryterium autentyczności religii, twierdzi dalej francuski jezuita, jest jej
zdolność do urzeczywistniania coraz doskonalszej jedności ogólnoludzkiej,
a także wzmacnianie chęci do życia, twórczości i pracy. Taka chęć, jego
zdaniem, jest wartością chwiejną, gdyż krytyczna refleksja wymaga uzasadnienia wszelkiego wysiłku. Jego uzasadnieniem może być tylko wizja świata
w swej istocie wiecznotrwałego, personalistycznego i ostatecznie boskiego.
W perspektywie ewolucyjnej religijną wartość zyskuje praca. Jest ona
udziałem w stwarzaniu świata, gdyż świat podlega ciągłemu stwarzaniu.
Idzie o taką pracę, która urzeczywistnia jakiś postęp. Religia nie ma odrywać
od ziemi, lecz współuczestniczyć w jej dopełnianiu, w achèvement de la Terre. Z każdej pracy coś, jakaś jej esencja, pozostanie na zawsze. Świadomość
śmierci totalnej, choćby ta miała nastąpić za miliardy lat, sprawiłaby już
teraz pęknięcie sprężyn działania (Pisma t. 1, 113–114 i in.).
Zadaniem religii, czytamy, jest aktywacja energii ludzkiej, a zadaniem
nauki i techniki jest wyzwalanie wolnej energii i wolnego czasu. Siłami, które
mogą kontynuować ewolucję i samoewolucję w kierunku postępu są: religia
ziemi, moralność dynamiczna, wspólna wizja przyszłości, edukacja oraz nauka i technika. Religia winna się dostosować do trwałych osiągnięć nauki
i techniki, z których najważniejszym jest świadomość ewolucji. Religia, filozofia i nauka są jak południki, które biegną osobno, ale się zbliżają w sąsiedztwie myślenia o całości bytu (Pisma t. 4, 10).
Religia w ujęciu Teilharda stwarza pole dialogu ludzi wierzących i niewierzących, gdyż jej podstawą jest nie tyle biblijne Objawienie, ile wiara we
wszechświat, w człowieka i w to, że wszelki konstruktywny wysiłek buduje
Chrystusa wszechrzeczy. Już sama wiara w dobroć i mądrość kosmosu może
dać poczucie sensu życia, zwłaszcza że dzisiaj wykształcony człowiek ma
świadomość, że jest w dosłownym znaczeniu jego dzieckiem.
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NAUKA I TECHNIKA JAKO KONTYNUACJA EWOLUCJI

Według autora Energii ludzkiej nauka sytuuje się na antypodach wojny,
jako twórcze, a nie destrukcyjne wyładowanie ludzkiej energii. (Należy tu
zakładać idealne znaczenie nauki, bowiem w rzeczywistości spora jej część
służy przemysłowi zbrojeniowemu). Badania naukowe powinny odbywać się
w skali planetarnej, nie tylko narodowej i indywidualnej (L’Energie humaine
w: Oeuvres t. VI, 142–223). Nakłady na nie są wciąż skandalicznie małe.
Mimo to nauka realizuje to, co do niedawna było czystą fantazją i należy się
spodziewać dalszych jej sukcesów. „Wiadomo, czego dokonało jedno pokolenie fizyków w dziedzinie badań jądrowych. Czemu by jutro nie mogli równie wiele osiągnąć biologowie w dziedzinie badań nad komórką, rozrodem
czy neuronem?” (Pisma t. 2, 309). Myśliciel przewidywał, że w przyszłości
stanie się możliwe opanowanie najgłębszych mechanizmów genetyki, w tym
jakiejś etycznej eugeniki. Zastrzegał się wprawdzie, że będzie to wymagało
równoległego rozwoju psychologicznego i moralnego przyszłych pokoleń, ale
sądził, że „nic nie zdoła powstrzymać człowieka od szukania dróg we wszystkich kierunkach – zwłaszcza w dziedzinie biologii – i aż do ostatecznych
granic jego zdolności odkrywania i inwencji”. Wyrażał przy tym nadzieję, że
wraz z postępem nauki, zmieni się na lepsze sam człowiek, a przynajmniej
jego psychiczne środowisko. Wzrost zasobów wiedzy uaktywnia bowiem
także międzyludzką sympatię (Pisma t. 2, 311). Wydaje się, że myśliciel
zasadniczo poparłby inżynierię genetyczną, jaka zrodziła się już po jego
śmierci.
Autor Fenomenu człowieka sądzi, że technika nie jest światem sztucznym, dodanym do biologicznego, lecz jest istotnym składnikiem dalszego
ciągu ewolucji biologicznej. Jej wytwory, takie jak radio czy nośnik energii,
nie są dziełem pojedynczych osób, ale ludzkości. Technika powoduje „wzrost
temperatury psychicznej ziemi” zwielokrotniając kontakty międzyludzkie.
Łączy ludzi zewnętrznie, ale jest posiewem łączności także wewnętrznej,
czyli emocjonalnej i moralnej. Powoduje wyzwalanie się wolnej energii, którą można zainwestować w twórcze myślenie. Do tej pory człowiek myślał,
żeby żyć, odtąd coraz bardziej będzie żył, by móc myśleć, a tym samym więcej być. „Więcej być znaczy najpierw więcej wiedzieć, więcej wiedzieć, aby
więcej móc, więcej móc, aby więcej się jednoczyć.” (Pisma t. 4, 204 i inne).
Techniczna organizacja ludzkości jest materialnym nośnikiem noosfery. Bez
nauki i techniki nie byłoby procesu planetyzacji ludzkości i towarzyszącego
mu wzrostu świadomości zbiorowej. Wraz z siłami moralnymi i emocjonalnymi technika służy jednoczeniu się ludzkości, a przez to pokojowi.
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KRYTYKA MYŚLI TEILHARDA

W świetle kryteriów naukowości religijna warstwa myśli teilhardowskiej
nie ma wartości naukowej i jej autor by się z tym zgodził. Ujmował przecież
relację między nauką a religią w postaci dwóch odrębnych południków, które wprawdzie się zbiegają, ale połączą się dopiero w hipotetycznym punkcie
Omega. Co jednak myśleć o idei ukierunkowania ewolucji na przyrost świadomości? Jest naukowa (lub przynajmniej niesprzeczna z nauką) czy metafizyczna? Naukowcy zorientowani na wartość falsyfikowalnej nauki, na przykład biolodzy Peter Medawar (1915–1987), Stephen J. Gould (1941–2002),
Richard Dawkins (ur. 1941), a w Polsce Władysław Kunicki–Goldfinger
(1916–1995) i Zdzisława Piątek zdecydowanie tę ideę odrzucają jako nienaukową. Przyjmuje ją jednak Sir Julian Huxley (1887–1975), wybitny angielski
biolog i działacz na rzecz ochrony przyrody, który napisał przedmowę do
angielskiego wydania Fenomenu człowieka. Trzeba tu wymienić także Bertranda Russella, który wykpiwa koncepcję Kosmicznego Zamysłu. Miała ona
swych przedstawicieli wśród filozofów–ewolucjonistów już w pierwszej połowie dwudziestego wieku.
Wymienieni autorzy twierdzą, że po pierwsze ewolucja nie ma żadnego
kierunku, a tylko dążność do różnicowania się form życia. Kierunkowość
ewolucji uważają za myślenie finalistyczne, które jest zarazem kryptoreligijne i nie powinno mieć miejsca w nauce. Po drugie nie przyjmują wartościowania bytów według ich niższej bądź wyższej świadomości. Profesor Zdzisława Piątek utrzymuje, że byty przyrodnicze tworzą rodzaj orkiestry, w której nie ma instrumentów ważniejszych i mniej ważnych, nie można więc
mówić, że byty bardziej świadome są lepsze od mniej świadomych (Piątek
2008, 109). Obraz przyrody, jaki rysuje w swej Ekofilozofii, to niehierarchiczna sieć bytów i powiązań między nimi. Russell zaś pisze:
Jeśli wytworzenie umysłu jest celem kosmosu, należy uznać go niezbyt kompetentny, skoro to skromne zadanie zajęło mu tak wiele czasu… I co właściwie
przemawia za taką gloryfikacją Człowieka? Pod jakim względem jesteśmy lepsi od lwów i tygrysów? Lwy i tygrysy odbierają życie mniejszej liczbie zwierząt
i ludzi, niż my to czynimy, a przy tym są od nas dużo piękniejsze… (Russell
2006 [1935], 135–136).

Uważam, że nie sposób zaprzeczyć, iż byty bardziej świadome zrodziły się
w toku ewolucji po bytach mniej świadomych, nie zaś przypadkowo, to tu, to
tam wzdłuż linii czasu. Jest faktem, że w okresie minionych pięciuset milionów lat widoczny jest postęp cerebryzacji i proporcjonalny do niego wzrost
psychizmu istot żywych – i to wystarczy do podtrzymania teilhardowskiego
systemu. Kierunkowość ewolucji należy rozumieć jako postęp świadomości
w dużej skali czasowej, to znaczy od początku Ziemi do dnia dzisiejszego.
W małej skali, na przykład kilkuset lat, kierunkowość ta może nie być
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widoczna. Tak właśnie ujmował to zagadnienie Teilhard: „Nie dociekam, czy
byt bardziej świadomy jest absolutnie (podkr. w oryg.) lepszy niż byt mniej
świadomy. Ograniczam się do stwierdzenia, iż to, co bardziej świadome (to
znaczy bardziej refleksyjne, lepiej ześrodkowane), historycznie następuje po
tym, co mniej refleksyjne, mniej świadome. Wydaje mi się, że w świecie istnieje jakiś »nurt ducha«” (Pisma, t. 2, 56).
Sądzę, że wszystko, co zawiera się w naturze należy tłumaczyć naturalistycznie, jednak świadomość człowieka trudno w ten sposób zinterpretować.
Myśl nie jest związana czasem i przestrzenią, na przykład może w jednej
chwili przenieść się do najdalszych galaktyk, podczas gdy światło potrzebuje
na to miliardy lat. Jest koekstensywna z całym wszechświatem, bo wszystko,
co się w nim dzieje, jest poznawalne. W pewnym sensie myśl ma nawet
przewagę nad gwiazdami, o ile są one tylko kulami wodoru, helu i paru innych pierwiastków. Słońce nie wie, kiedy powstało, jaka jest temperatura
jego wnętrza, ile ton wodoru spala w każdej sekundzie, jak jest dobroczynne
dla żywych istot – a człowiek to wie. Ziemia, słońce i gwiazdy otrzymują jakby nowe istnienie i nową historię w myśli człowieka. Myśl jest zależna od
mózgu, ale coraz więcej o nim wie i coraz bardziej będzie go kształtować – to
ona jest panem, nie mózg. „Cała tedy godność nasza w myśli”, jak mówi Blaise Pascal (Myśli, 264), a dla Teilharda jest to kamień węgielny dalszego filozofowania. Racje, jakie przytaczają Medawar, Russell, Piątek i inni, naświetlają małość człowieka i rzeczywiście, od strony czysto biologicznej jest on
taki. Ale człowiek (a przynajmniej elity ludzkie) jest też wielki od strony duchowej.
Jeśli z kolei odrzuci się założenie, że wyższa świadomość jest większym
dobrem od niższej, to jak wyjaśnić, że ludzie się kształcą, że czynią to nawet
w późnym wieku, a naukowcy nie ustają w badaniach życia i kosmosu?
W obu przypadkach nie zawsze i nie w pierwszym rzędzie liczą na utylitarne
zastosowania swej wiedzy, ale cenią ją dla niej samej. Świadomie, czy nie,
zakładają, że lepiej jest być bardziej niż mniej świadomym. I tego samego
zdania jest, by tak rzec, wszechświat, gdyż w swej ewolucji zachowuje się tak,
jakby chciał w coraz większym zakresie poznać sam siebie. Wydaje się zatem, że tezy, iż ewolucja nie ma żadnego kierunku i że wyższa świadomość
nie jest lepsza od niższej, są nieporozumieniem.
Głośną i totalną krytyką myśli Teilharda jest recenzja Fenomenu człowieka Petera Medawara. Richard Dawkins określił ją jako „najwspanialszą
chyba krytyczną recenzję w dziejach literatury naukowej” (Dawkins 2010,
192). Medawar to swego czasu naukowy autorytet w dziedzinie biologii
i medycyny, laureat nagrody Nobla w roku 1960 za badania nad immunologią dotyczącą narządów wszczepionych. Jako literacko uzdolniony erudyta
pisał także eseje z pogranicza nauki i filozofii. Jego zarzuty pod adresem
głównego dzieła Teilharda (ale bynajmniej niewystarczającego do generalnej
oceny jego twórczości) są następujące:
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a) Przesadnie emocjonalny styl, pełen przymiotników typu: zadziwiający,
kolosalny, nieskończony, niezliczony, tajemniczy, nieodparty” etc. Zbyt dużo
w nim neologizmów, takich jak noosfera, hominizacja, kompleksyfikacja,
konfluencja etc. Można odpowiedzieć, że emocjonalność stylu nie jest istotna, jeśli nie przesłania czytelnikowi racjonalnej myśli i przejrzystej struktury
dzieła. A tego Medawar nie wykazał. Neologizmy zaś były autorowi Fenomenu człowieka niezbędne do nazwania nowych koncepcji i procesów bardzo
ogólnej natury, takich jak kompleksyfikacja tworzywa wszechświata, planetyzacja ludzkości i podobnych.
b) Teilhard myli wielostronność populacji z adaptywnością indywiduum
(confusion between the versatility of a population and the adaptability of
an individual). Nie wyjaśniając, co to ma znaczyć, Medawar kontynuuje:
„Ale tego rodzaju błędy co do faktów czy ich oceny można znaleźć w całym
dziele (throughout) i nie one mnie bezpośrednio interesują.” Trudno nie
zauważyć, jak dalece wniosek wybiega poza przesłankę, nawet gdyby była
słuszna.
c) Teilhard oszukuje słowami, na przykład „świadomość to u niego manifestacja energii, kiedy indziej wymiar, albo coś, co ma masę, albo coś korpuskularnego i partykularnego, co może istnieć w różnych stanach skupienia,
a niekiedy nieskończonego rozproszenia”. Należy odpowiedzieć, że nic w tym
sprzecznego i nienaukowego, z wyjątkiem supozycji, że świadomość ma masę. Nic podobnego Teilhard nie twierdził, świadomość w jego ujęciu jest
niematerialna, a tylko pojawia się na podłożu materii. Medawar dał dowód,
że nie zrozumiał idei przewodniej recenzowanego dzieła, jaką stanowi prawo
złożoności–świadomości, zgodnie z którym stopień świadomości pozostaje w
ścisłym związku ze stopniem kompleksyfikacji materii. Poza tym świadomość można zdefiniować tylko poprzez świadomość, toteż żądanie naukowej
ścisłości w jej określeniu jest nieco przesadzone.
d) Dalej angielski biolog pisze: „W swej laickiej pojętności Teilhard jako
przyrodnik uprawiał skromny i nieścisły (humble and inexacting) rodzaj nauki, ale powinien był lepiej wiedzieć, że nie należy stosować takich sztuczek
słownych”. Widać tu lekceważenie Teilharda jako naukowca i, co więcej, dziedziny, jaką się zajmował. Czy rzeczywiście fizjologia i medycyna – nauki, w
których uzyskał sukces Medawar – stoją (w czyjej ocenie?) aż tak wysoko, a
paleoantropologia, którą zajmował się Teilhard, aż tak nisko? Czy wiedział on,
że Teilhard był współodkrywcą Homo erectus pekinensis i czy miał w ręku
jedenaście tomów jego pism naukowych z zakresu paleoantropologii?
Z kolei Teilhard zostaje skrytykowany za to, że stosuje pojęcie świadomości w znaczeniu informacji, której sens „z racjonalną ścisłością ustalili
współcześni inżynierowie komunikacji”. Przy tej okazji pada epitet „głupiutka metafizyczna próżność”. Na czym polega sens informacji zdefiniowanej
przez inżynierów komunikacji (co to za rodzaj naukowców?) nie jest
wyjaśnione. Pojęcia informacji i świadomości są różne, tego pierwszego
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Teilhard w ogóle nie stosuje, toteż sugestia, że je utożsamia, jest wymysłem
recenzenta.
e) Noblista uważa, że twierdzenie, iż ewolucja przeczy drugiemu prawu
termodynamiki (choć Julian Huxley też tak uważa), opiera się na pomieszaniu pojęć. Zarzut ten pozostawiony jest bez uzasadnienia, choć mógłby mieć
przynajmniej odesłanie do uzasadniającego go tekstu. Wydaje się, że dzisiaj
większość biologów ma takie samo zdanie jak Teilhard, mianowicie przeciwstawia entropii uporządkowanie, jakie stanowią i jakiego dokonują w swych
procesach życiowych istoty żywe.
Zarzutów jest więcej, ale już na podstawie powyższych trzeba stwierdzić,
że recenzja Fenomenu człowieka napisana przez Petera Medawara jest nierzeczowa, za to pełna sądów emocjonalnych, wartościujących i lekceważących zarówno Teilharda, jak dziedzinę nauki, którą uprawiał. Autor recenzji
nie podjął dyskusji z ideą przewodnią dzieła, jaką jest prawo złożoności–
świadomości, a nawet go nie wymienił z nazwy. Od pierwszego do ostatniego
zdania recenzję przenika idiosynkrazja do myślenia w kategoriach całości
bytu, jakby ścisła nauka wykluczała a priori jego sensowność. Dzieło
Teilharda jest tylko do pewnego stopnia naukowe, zasadniczo zaś ma na celu
interpretację „całego fenomenu” człowieka, czyli ma charakter syntezy filozoficznej i należy od niego wymagać ścisłości właściwej dla tego gatunku
myślenia, a nie ścisłości wymaganej w genetyce czy immunologii. Reasumując, w żadnym wypadku tekst Medawara nie może być wzorem dla wszystkich naukowych recenzji, jak chciałby Richard Dawkins.
REFLEKSJE KOŃCZĄCE

Mimo, że dzieło Teilharda jest tylko po części naukowe, głównie zaś jest
wielką epopeją kosmiczną, uprawnione są wobec niego pytania: Co wyjaśnia? Czy pozwala coś przewidzieć w długim czasie, na przykład kilkuset lat?
Czy jest w jakikolwiek sposób falsyfikowalne? Czy przynajmniej można pomyśleć takie zdarzenie czy proces, który by mu przeczył, skoro, jak widzieliśmy, myśliciel nie uznał, że naruszają je obie wojny światowe i obozy koncentracyjne?
Wydaje się, że takim falsyfikującym procesem, możliwym do zaobserwowania już po osiemdziesięciu latach, odkąd uczony wystąpił z tezą o jednoczeniu się ludzkości, byłoby to, że w skali światowej ludzie dążyliby do tworzenia małych, autarkicznych wspólnot, usiłujących odseparować się od
innych. Jednak w rzeczywistości działo się coś dokładnie przeciwnego. Ludzie we współczesnym świecie coraz bardziej skupiają się w miastach,
a dzięki nowym środkom komunikacji i telekomunikacji zwielokrotniają
i zaciskają wzajemne zależności. W czasie minionych dziesięcioleci nastąpiło
takie przyspieszenie przepływu informacji, idei, towarów, kapitału i ludzi, że
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nawet Teilhard byłby nim zdumiony. Uważam, że wyjątkowo silna fala globalizacji, jaka nastąpiła po jego śmierci, potwierdza jego przewidywania, co
oczywiście nie oznacza, że dzisiejsza urbanizacja i globalizacja nie mają swych
cieni. W ogólnym bilansie jednak, jak sądzę, należy ocenić je pozytywnie.
Innym zjawiskiem falsyfikującym myśl Teilharda mógł by być stopniowy
w skali światowej odwrót od badań naukowo–technicznych, choćby dlatego,
że zostały nadużyte w wojnach światowych, przez ludobójstwa i terroryzm.
Ponadto siły techniczne, jak nie bez racji twierdził Martin Heidegger, „wszędzie i o każdej porze stawiają człowiekowi swe wymagania, krępują go, ciągną za sobą i ciemiężą – te siły dawno przerosły wolę ludzi i ich możność
decydowania, bo też nie ludzie powołali je do istnienia” (Heidegger 1959,
19). Gdyby więc po drugiej wojnie światowej ludzkość doszła do wniosku, że
zamiast dalszego postępu naukowo–technicznego lepiej będzie zatrzymać się
na etapie radia i młyna wodnego, jak proponował Heidegger, to poglądy
Teilharda okazałyby się błędne. Uważał bowiem, jak widzieliśmy, że postęp
technologiczny należy kontynuować próbując wszystkich jego możliwości.
Tymczasem w drugiej połowie dwudziestego wieku fala odkrywczości naukowej i technicznej nie tylko nie opadła, ale wzrosła w porównaniu z okresem przedwojennym. Byliśmy świadkami rewolucyjnych odkryć i wynalazków: spirali DNA, półprzewodników, planet pozaziemskich, ciemnej materii
i energii, a w sferze techniki lotów kosmicznych, mikroprocesorów, laserów,
komputerów, Internetu i telefonii komórkowej. Nic też nie wskazuje, by nie
należało oczekiwać nowych odkryć i ich zastosowań (zob. Kaku 2011).
Może jednak ktoś powiedzieć, że aby poprzeć globalizację i postęp naukowo–techniczny nie potrzeba kosmologicznej sagi, gdyż do tego wystarczą
przesłanki bardziej pospolite, na przykład korzyści materialne czy przewaga
militarna. Sądzę jednak, że choć takie motywacje rzeczywiście mają miejsce,
to w ogólnym bilansie nie tłumaczą procesów, o których mowa. Ogromne
masy ludzkie, które w nich uczestniczą i je narzekając akceptują, mają też,
niewyraźne przynajmniej, poczucie ich sensu. Aby ten sens możliwie wyraźnie ukazać, potrzeba szerokiej filozoficznej konstrukcji, gdyż sens wynika
z określenia miejsca danej rzeczy czy procesu w odpowiednio wielkim kontekście. Jest paradoksem, że wśród filozofów bodaj nikt tak nie ukazał sensu
techniki, jak zakonnik, któremu była ona mało potrzebna.

BIBLIOGRAFIA
Ignacy Bokwa (red.), Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Wyd.
Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007.
Richard Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, przeł. P. J.
Szwajcer, Wyd. CiS, Stare Groszki 2010.
Martin Heidegger, Gelassenheit, G. Neske Pfullingen Verlag, Tübingen 1959 [1955].
Michio Kaku, Fizyka przyszłości. Nauka do 2100 roku, przeł. J. Popowski, Wyd. Prószyński
i S-ka, Warszawa 2011.

94

Konrad Waloszczyk

Marcin Karas, Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej,
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1994 [1992].
Józef Kulisz, Teilhardowskie rozumienie grzechu, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
Władysław Kunicki–Goldfinger, Znikąd donikąd, PIW, Warszawa 1993.
L’Energie Humaine, w: Oeuvres, t. VI, 1937, 142–200.
Peter Medawar, The Phenomenon of Man (recenzja), w: Plato’s Republic, Oxford University
Press 1982, 242–251.
Blaise Pascal, Myśli, przeł. Tadeusz Żeleński-Boy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977
[1670].
Zdzisława Piątek, Ekofilozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Bertrand Russell, Religia i nauka, przeł. B. Stanosz, Książka i Prasa, Warszawa 2006 [1935].
Pierre Teilhard de Chardin, Panthéisme et Christianisme, w: Oeuvres t. X, 1923, 71–92.
____ The Atomism of Spirit, w: Activation of Energy, przeł. R. Hague, Collins, London 1970
[1942], 23–57.
____ The Rise of the Other, w: Activation of Energy, op. cit., 61–75.
____ Pisma, tom 1–4, przeł. J. i G. Fedorowscy, W. Sukiennicka, M. Tazbir, K. Waloszczyk,
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984–1993.

RELIGION AND SCIENCE IN THE PIERRE TEILHARD
DE CHARDIN WORKS (1881–1955)
ABSTRACT

The aim of the article is a concise presentation of the main traits of the Pierre
Teilhard de Chardin thought with special attention to the relationship between religion and science. There is a widely accepted opinion in commentaries to Teilhard
that he has done with a far going reconciliation of these domains of culture. He has
shown them up as two meridians which do not merge but are bound to converge as
they approach the pole. The article also contains a reply to the critique of the Teilhardian thought put forward by some philosophers and biologists: Bertrand Russell,
Peter Medawar, Richard Dawkins, Władysław Kunicki–Golfinger and Zdzisława
Piątek. Their contention is that a higher consciousness is not superior to the lower,
and that evolution has no direction. But how can they explain that people often love
to know for its own sake? And why more cerebrated and more conscious creatures
appeared in evolution not randomly and not before but always after less conscious
ones? Furthermore a question has been raised whether the Teilhard’s system is in
some way falsifiable. The answer has been suggested that the remarkable scientific
and technological progress and the greatest in the human history wave of globalization, which all took place after his death (1955), seem to confirm his ideas.
Keywords: cosmogenesis, evolution, consciousness, noosphere, religion, science, technology.
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KONCEPCJA UPRZESTRZENNIONEGO PODMIOTU
W FILOZOFII ARNOLDA GEHLENA
STRESZCZENIE

Artykuł podejmuje problematykę podmiotowości w świetle antropologii filozoficznej i teorii instytucji Arnolda Gehlena. Głównym jego celem jest rekonstrukcja
teorii upodmiotowienia obecna w dziele niemieckiego antropologa w postaci heterogenicznych, często niepowiązanych ze sobą bezpośrednio motywów. Opisując kolejne stadia upodmiotowienia, pokażemy, że proces ten zachodzi w „fenomenalnej
przestrzeni” ludzkiej cielesności podporządkowanej wymogom działania (1) i wymaga wsparcia ze strony zewnętrznych, instytucjonalnych urządzeń. Kolejne omówione
w artykule stadia rozwojowe to: sensomotoryczna kontrola i regulacja popędów
(2), habitualizacja i rytualizacja zachowań (3) oraz instytucjonalizacja (4). Rezultatem tych procesów jest, według Gehlena, powstanie charakteru (hexis) (5) oraz
świadomości (6).
Słowa kluczowe: Arnold Gehlen, antropologia filozoficzna, uprzestrzenniony
podmiot, urządzenia instytucjonalne.

WPROWADZENIE

Obserwując rozwój myśli Arnolda Gehlena z perspektywy metafilozoficznej, bez trudu dostrzeżemy, że dokonał on swoistego linguistic turn
w antropologii, czego najjaskrawszym efektem było porzucenie przez niego
kategorii podmiotu oraz marginalizacja problematyki świadomości. W niniejszym artykule chcielibyśmy pokazać, że przyjęcie tego rodzaju postawy
teoretycznej nie wyeliminowało całkowicie z jego refleksji kwestii podmiotowości. Gehlen obywa się bez tradycyjnych pojęć epistemologicznych,
ponieważ próbuje zbudować swoją teorię antropologiczną na założeniu głoszącym, że fenomen człowieczeństwa można opisać i zrozumieć jedynie
w perspektywie działania, które jest najważniejszym mechanizmem kompensacji jego wrodzonych, biologicznych deficytów. Jednakże nawet jeśli
zgodzimy się w tym punkcie z Gehlenem, to pozostaje nadal wątpliwość, czy
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opisywane przez niego procesy odciążania i stabilizacji życia popędowego
dają się w ogóle pomyśleć bez jakkolwiek pojętej idei podmiotu świadomości. Wyjaśniając rozmaite procesy dyscyplinowania cielesności, filozof siłą
rzeczy musi odwołać się do jakiejś instancji, która przynajmniej
(współ)kontroluje psycho-fizyczny i społeczny rozwój jednostki. Jeśli nie jest
nią refleksyjne, samoświadome Ja, to w takim razie co innego? W tekstach
Gehlena nie znajdziemy jednoznacznej, wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Nie znaczy to jednak, że jej tam nie ma. Dlatego pierwszym celem tego
artykułu będzie próba dokonania „przyjaznej” i rekonstrukcji rozmaitych
motywów obecnych u Gehlena, które powiążemy w systematyczną całość,
aby pokazać, że problematyka upodmiotowienia odgrywa jednak istotną rolę
w jego projekcie filozoficznym. To z kolei pozwoli nam przynajmniej częściowo obronić jego koncepcję przed zarzutem skrajnego konserwatyzmu,
który rzekomo nieuchronnie pociąga za sobą tezę o całkowitym podporządkowaniu jednostki hegemonicznej władzy instytucji. Klasyczny przykład
takiej krytyki znajduje się w Filozoficznym dyskursie nowoczesności Jürgena Habermasa. Habermas przy okazji polemiki z teorią władzy Michela Foucaulta zarzuca Gehlenowi, że ten cynicznie pomija w swojej twórczości problematykę genezy tożsamości i nie potrafi wyjaśnić najbardziej elementarnych procesów komunikacji. Zacytujmy odnośny fragment:
Teoretyk władzy Foucault biedzi się z tym zupełnie tak samo, jak instytucjonalista Gehlen; w obu teoriach brak integracyjnego mechanizmu, takiego jak
język (z krzyżującymi się nastawieniami performatywnymi mówcy i słuchacza), który mógłby wyjaśniać indywidualizacyjny efekt uspołecznienia.
Foucault, podobnie jak Gehlen, nadrabia tę pojęciową lukę w ten sposób, że
gruntownie oczyszcza pojęcie indywidualności z konotacji samookreślenia
i samourzeczywistnienia i sprowadza do świata wewnętrznego, który wytwarzany jest przez bodźce zewnętrzne i którego poglądową zawartością można
dowolnie manipulować.1

Odwołanie do Gehlena służy tutaj w istocie do uwypuklenia moralnie
dwuznacznej luki w teorii Foucaulta, który podobnie jak niemiecki „instytucjonalista” nonszalancko pomija procesy integracyjne odpowiadające za
tworzenie ludzkiej tożsamości. Krytyka Habermasa jest nieuzasadniona zarówno wobec Foucaulta, jak i wobec Gehlena, co pokazałem gdzie indziej.2
W tym miejscu podkreślmy tylko, że najważniejsze słabości wytknięte przez
autora Filozoficznego dyskursu nowoczesności, tj. nieobecność „mechanizmu integracyjnego takiego jak język” oraz pogląd jakoby świat wewnętrzny
człowieka był bez reszty wytwarzany przez bodźce zewnętrzne, całkowicie
—————————
J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000, 327.
Por. S. Czerniak, R. Michalski, Filozofia jako samokrytyka rozumu. Meandry doktrynalnej
ewolucji teorii krytycznej, Toruń 2014, 307–318.
1

2
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mijają się z intencjami i dokonaniami Gehlena. Po pierwsze, nie tylko rozwija on złożoną koncepcję języka jako systemu integracyjnego, ale ponadto
umieszcza język obok działania w samym centrum swojej antropologii.3 Po
drugie, co pokażemy w dalszej części artykułu, pozornie paradoksalna teza
antropologa o „subiektywizacji przez eksterioryzację”, czyli przekonanie, że
ludzkie wnętrze powstaje w znacznej mierze na skutek zmian indukowanych
przez zewnętrzne bodźce, nie musi prowadzić do wniosku, że człowiek jest
w istocie „zewnątrzsterownym”, uległym obiektem manipulacji.
Opisując kolejne stadia upodmiotowienia, pokażemy również, że proces
ten zachodzi w „fenomenalnej przestrzeni” ludzkiej cielesności podporządkowanej wymogom działania (1) i wymaga wsparcia ze strony zewnętrznych,
instytucjonalnych urządzeń. Kolejne omówione w artykule stadia rozwojowe
to: sensomotoryczna kontrola i regulacja popędów (2), habitualizacja i rytualizacja zachowań (3) oraz instytucjonalizacja (4). Rezultatem tych procesów jest, według Gehlena, powstanie charakteru (hexis) (5) oraz świadomości (6).
1. „FENOMENALNA PRZESTRZEŃ” A DZIAŁANIE

Na początku zaznaczmy, że Gehlen nigdzie nie rozwija explicte koncepcji
przestrzeni, którą można by w prosty sposób wykorzystać w naszych analizach. Przestrzeń fizyczna jest oczywiście warunkiem możliwości konstytuowania się człowieczeństwa, ale w tym trywialnym dla antropologii (choć już
nie dla teorii poznania) spostrzeżeniu Gehlen nie dostrzega nic problematycznego. Podstawową kategorią jest dla niego, jak już wspomniano, nader
szeroko pojęte działanie – instrumentalna, komunikacyjna i normotwórcza
praxis. Pierwszym krokiem w naszej konstruktywnej rekonstrukcji motywu
przestrzeni i podmiotowości u Gehlena jest założenie, że zastosowana przez
niego metoda w opisie działania odnosi się również do „fenomenalnej przestrzeni”, która, według naszej interpretacji, jest kluczowa dla zrozumienia
procesu upodmiotowienia, jaki implicte przedstawia on w swoim projekcie
antropologii filozoficznej i teorii instytucji.
Cały projekt antropologiczny Gehlena, podobnie zresztą jak pozostałych
klasyków tej dyscypliny, można uznać za próbę uzasadnienia i zachowania
suwerenności filozoficznego dyskursu o człowieku. W tym świetle należy też
rozumieć jego krytyczny stosunek do klasycznej teorii ewolucji, a ściślej do
idei linearnego, czy też kauzalnego modelu, w którym wyprowadza się specyfikę gatunku homo sapiens na podstawie badań porównawczych wyizolowa—————————
3

Por. R. Michalski, Geneza języka w perspektywie antropologicznej – stanowiska Arnolda
Gehlena i George’a Herberta Meada, Filozofia i Nauka. Studia Interdyscyplinarne, tom 3, Warszawa 2015, 77–94.
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nych morfologicznych i behawioralnych aspektów człowieczeństwa. Według
Gehlena, genetyczne podejście traci z oczu całościowy charakter systemu
żywego, jakim jest człowiek, dlatego wprowadza on synchroniczną analizę
warunków konstytuujących człowieczeństwo, przesuwając na dalszy plan
kwestię antropogenezy. W odniesieniu do działania synchroniczny opis należy rozumieć jako fenomenologiczną eksplikację jego struktury oraz jego
podstawowych przejawów. Zabieg epoche obejmuje tutaj fizjologiczne uwarunkowania ludzkiej aktywności, chociaż w dalszych już stricte antropologicznych rozważaniach tego rodzaju biologiczne czynniki ponownie zaczynają odgrywać kluczową rolę. Działanie jest zatem opisywane przez Gehlena in
statu nascendi, z podmiotowej perspektywy działającego podmiotu. Z tego
punktu widzenia obejmuje ono zarówno psychiczną jak i fizyczną stronę
człowieka; łączy je niejako uno actu tak, że obydwa aspekty wzajemnie się
zakładają i warunkują. Konkluzją analiz Gehlena jest teza, że działanie należy pojmować jako złożony, nakierowany na zewnętrzny świat ruch okrężny,
w którym zwrotne informowanie (poprzez zmysły) o stanie otoczenia modyfikuje na zasadzie prób i błędów jego bieżącą postać. W istocie działanie stanowi podstawową formę odnoszenia się człowieka do siebie i do zewnętrznego świata i w tym sensie łączy się ono bezpośrednio z niezbywalną dla niego
potrzebą autointerpretacji. „Akty zajmowania stanowiska skierowane na
zewnątrz nazywamy działaniami i o tyle, o ile człowiek jest sam dla siebie
zadaniem, zajmuje on również stanowisko wobec siebie i ‘czyni siebie
czymś’.”4 Za pośrednictwem działania człowiek kształtuje i potwierdza własną samowiedzę. Wyobraźnia operująca obrazami, język i świadomość są
bowiem w filozofii Gehlena częściami składowymi ludzkiej praxis.
Zaproponowane przez Gehlena fenomenologiczne spojrzenie na działanie
in actu decentruje intencjonalne momenty obecne w klasycznych modelach
(np. weberowskim modelu działania celowo-racjonalnego) i punkt ciężkości
lokalizuje po stronie przedmiotowej. Zamiast podmiotu rolę „wyzwalacza”
działania przejmuje przedmiot, który przełamuje tym samym celoworacjonalną spiralę subiektywnego rozporządzania czynnościami oraz ich
obiektami. Imperatywny charakter działań celowych determinowany jest
w istocie konkretnymi własnościami przedmiotów, które anonsują możliwe
zastosowania, a przez to odciążają ludzką aktywność od kontyngencji zachowań improwizacyjnych.
Antropolog zakłada przy tym, że wykorzystane w analizie kategorie powinny bezpośrednio odnosić się do swojego przedmiotu (intentio recta).
Tym samym rezygnuje z pytań teoriopoznawczych dotyczących warunków
możliwości obiektywnego poznania (intentio obliqua). Podczas gdy teoria
poznania wychodzi od pytania o prawomocność poznania (quid iuris), punk—————————
4

A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 1997, 30.
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tem wyjścia dla antropologii staje się sam fakt poznania niezależnie od tego,
czy jest ono adekwatne, czy nie.
Tym, co najbardziej odróżnia koncepcję Gehlena od tradycyjnych stanowisk, jest to, że przypisuje on cielesności kluczowe znaczenie dla rozwoju
praktycznego doświadczenia, ale również dla wszystkich „wyższych” zdolności ludzkiego ducha, które nie dają się pomyśleć bez odniesienia do somatycznego podłoża. Horyzont możliwego doświadczenia wyznaczony przez
zakorzenione w cielesności, antycypujące schematy zawsze zawiera w sobie
pewien naddatek tego, czego ciało jeszcze nie dokonało, a na co je jeszcze
stać. Każde doświadczenie zachodzi wprawdzie w pewnych ramach ściśle
określonych, choć poszerzających się w przebiegu życia, ale równocześnie
zawiera w sobie niewykorzystane możliwości, pewien dający się przeczuć
obszar tego, czego jeszcze nie ogarnęło. Istnienie tego rodzaju potencjału
stanowi naturalną ochronę doświadczenia przed usztywnieniem, a tym samym pozwala człowiekowi na dokonywanie modyfikacji w obrębie najgłębiej
nawet wpojonych sprawności.
Za Arthurem Schopenhauerem Gehlen opisuje ciało jako obszar podmiotowo-przedmiotowej jedności, a ściślej jako „...coś, co równie pierwotnie
dane jest od wewnątrz, jak i od zewnątrz, jako coś, co można uchwycić
w trakcie działania skierowanego na zewnątrz, kiedy reaguje ono nie tylko na
zewnętrzne rzeczy, lecz również na swój wewnętrzny stan.”5
W tym miejscu docieramy do sygnalizowanej wcześniej „przestrzeni fenomenalnej”, która w koncepcji Gehlena jest tożsama z przestrzenią motorycznie i emotywnie odczuwanej cielesności. Jak pokażemy w dalszej części
artykułu, Leiblichkeit uczestniczy w konstytuowaniu wszystkich wymiarów
ludzkiej egzystencji. Ukształtowane we wczesnej fazie ontogenezy, elementarne struktury cielesnych reakcji powracają na wszystkich poziomach postrzegania, myślenia, zachowania i odczuwania. Jako swoiste cielesne egzystencjalia odpowiadają one za poczucie więzi ze światem. Ciało stanowi w
koncepcji Gehlena przestrzenny ośrodek odczuwania, z którego promieniują
ukierunkowane intencjonalnie pola percepcji, ruchu, działania, a zarazem
jest ono podłożem dla niezwykle złożonej sieci powiązań z zewnętrznym
otoczeniem. Fenomenalną przestrzeń cielesności możemy zatem rozumieć
jako źródłowe medium, w którym ujawnia się zarówno instancja określana
przez tradycyjną filozofię jako Ja, jak i zewnętrzny świat oraz inni ludzie.
Strukturę i podstawowe formy intencjonalności tego medium odsłonić może,
zdaniem filozofa, jedynie fenomenologiczna analiza odwołująca się do ustaleń nauk przyrodniczych, która dociera do przed-refleksyjnej sfery ludzkiego
odczuwania.
Pomiędzy ciałem a światem tworzy się zatem szczególnego rodzaju przestrzeń cielesnego odczuwania, w której znika granica oddzielająca „wnętrze”
—————————
5

Ibidem, 191.
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od „zewnętrza”. Przestrzeń ta nie ma nic wspólnego z trójwymiarową, geometryczną formą naoczności. W istocie ciało nie znajduje się w przestrzeni
przypominającej pusty zbiornik, lecz samo wytwarza własną dynamiczną
przestrzenność stapiającą w polu doświadczenia heterogeniczne – z perspektywy klasycznych dystynkcji pojęciowych – czynniki: rozmaite procesy sensomotoryczne, emocjonalne pobudzenia, momenty imaginatywne i ujęzykowione stany mentalne.
Kolejną cechą przestrzeni cielesnej jest jej ukierunkowanie dokonujące
się za sprawą ścisłej koordynacji postrzegania i motoryki. Percepcja zawiera
elementy motoryczne w postaci „aperceptywnych ruchów” (dotykanie, nasłuchiwanie, patrzenie, smakowanie, etc.) i współodczuwanych przebiegów
postaciowych. Człowiek jest w stanie antycypować ruchy dzięki schematom
zakotwiczonym w motorycznym obrazie ciała, które zakreślają kierunek,
miarę i przebieg ruchu. Ciało dysponuje potencjalnym wyczuciem zgodności
między projektowanym w przestrzeni ciała ruchem a zewnętrzną sytuacją.
W istocie działanie może dojść do skutku, gdy jest zintegrowane z motorycznym i percepcyjnym schematem ciała. Fenomenalna przestrzeń nie jest więc
czymś zewnętrznym wobec ciała, które – jak pokazuje Gehlen – ekstatycznie
rozpościera się we wszystkich kierunkach, wykraczając poza granice biologicznego organizmu. W większości naszych codziennych działań, które przebiegają w automatyczny, bezrefleksyjny sposób, „subiektywna” przestrzeń
ciała i „obiektywna” przestrzeń otoczenia przeżywane są jako jedność.
Nawiązując do Herberta George’a Meada i Maxa Schelera, Gehlen pokazuje, że przenikanie się ciała z otaczającą przestrzenią następuje głównie za
pośrednictwem zmysłu dotyku. Wrażenia taktylne skupione na powierzchni
skóry oddzielają wnętrze ciała od otaczającej przestrzeni, a zarazem tworzą
odczucie głębi, które stanowi doznaniowe podłoże dla niepodzielnej przestrzeni cielesności. Postrzeganie zewnętrznych przedmiotów zachodzi zawsze na niejawnym tle przestrzeni cielesnej, która spina niewidzialną klamrą
postrzegającego, osadzone w jego pamięci wcześniejsze doświadczenia z
postrzeganymi rzeczami. Percepcja ściśle powiązana z motoryką, z działaniem wytwarza zatem dynamiczną „przestrzenność” konstytuującą pole
możliwego doświadczenia, ale również fenomenalne podłoże dla już stricte
fizycznej, „okalającej przestrzeni”, w jakiej osadzone są instytucje. Ponadjednostkowe struktury zorganizowane wokół określonych idei kierowniczych
stanowią bowiem w koncepcji Gehlena bezpośrednie przedłużenie, nieuchronną obiektywizację konkretnych działań, i jako takie stabilizują kooperację aktorów społecznych. Ten niejako wyższy, „bardziej obiektywny” wymiar przestrzenności wyznacza ostateczne granice, w jakich może dokonać
się proces upodmiotowienia. W dalszej części artykułu pokażemy kolejne
stadia tego procesu, a przy okazji spróbujemy opisać i wyjaśnić, jaką pozycję
zajmuje w nim świadomość.
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2. „HODOWLA POPĘDÓW”

Hipoteza człowieka jako Mängelwesen służy Gehlenowi do naświetlenia
warunków wyjściowych ludzkiej kondycji, które sprzyjają powstaniu mechanizmów odciążających biologiczne deficyty (wynikające z przedwczesnych
narodzin otwarcie na świat, redukcja instynktów, nadwyżka popędowa, motoryczna plastyczność, etc.6). Człowiek zmuszony jest zatem do aktywnego
formowania zarówno swojego wnętrza (niezbędnej dla przetrwania struktury psychofizycznej) jak i zewnętrznej rzeczywistości, ponieważ wspomniane
braki ustrojowe wykorzeniają go ze świata, pozbawiają go naturalnych mechanizmów adaptacyjnych. Podstawową ułomnością biologiczną, z którą
musi uporać się homo sapiens, jest nadmiar nieskanalizowanej energii popędowej. Jedynie człowiek dysponuje „prawie niewyczerpaną energią witalną”7 przenikającą „wszystkie aktywności począwszy od uprawiania filozofii
po polowanie na ludzi.”8 Popędy pozbawione kontroli dryfują bezładnie
w ludzkim organizmie, dążąc do bezpośredniego rozładowania; brakuje im
wrodzonej celowości, jaką zwierzętom zapewniają stabilne instynkty. Człowiek zdefiniowany jako działająca i naznaczona brakiem istota wymaga
zatem kierownictwa i chowu. Dyscyplina i autokontrola przekształcają stopniowo ludzką cielesność w „system funkcji” realizujących imperatyw samozachowania.
Takie ujęcie przywodzi na myśl spojrzenie inżyniera, który z wyżyn
systemu kierowniczego projektuje metody maksymalnego wykorzystania
energetycznych zasobów organizmów.
Jeśli formowanie się powiedzie, wówczas nadwyżka popędowa dostarczy prawie niewyczerpanej, ukierunkowanej energii, która zostanie wykorzystana
w aktywności, pracy i w pierwszej linii spełni zadanie utrzymania wystawionej
na niebezpieczeństwa istoty przy życiu, a mianowicie w ten sposób, że wychodząc od zmiany świata wytworzy nieprzebrane motywy do nowych osiągnięć.9

Ze strony jednostki imperatyw chowu wymaga maksymalnej wydajności.
Wszystkie witalne funkcje człowieka powinny zostać wprzęgnięte w system
autodyscypliny. Jednostka musi uwewnętrznić mechanizm samokontroli do
tego stopnia, aby bezrefleksyjnie mogła funkcjonować w obrębie systemów
kierowniczych stanowiących „normatywny szkielet” instytucji. Celem chowu
jest pełne opanowanie energii popędowej. „Do optymalnego rozwoju
—————————
6 Deficyty biologiczne wskazane przez Gehlena omawiam szczegółowo w: R. Michalski, Homo
defectus, Toruń 2013, 192–210.
7 A. Gehlen, Der Mensch..., op. cit., 428.
8 Ibidem, 390.
9 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Stellung in der Welt. Textkritische Edition, Frankfurt am Main
1993, 428.
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człowiek potrzebuje energetycznej wydajności wszelkich organów.”10 Jednostka odpowiedzialna jest zatem za cielesną kondycję i fizyczną wydajność
– „nasza odpowiedzialność sięga aż do wegetatywnych głębi”.11 Nawyki,
rytualizacje, a przede wszystkim instytucje tworzą swoistą gramatykę ludzkiego działania i ekspresji; funkcjonują jak swoiste śluzy, które kanalizują
pewne siły popędowe, inne zaś tłumią. Wytwarzany przez system nerwowy
nadmiar energii libidalnej tworzy – jak już wspomniano – rezerwy, którymi
karmią się wszystkie ludzkie zainteresowania. Energia popędowa stanowi
tym samym główną siłę napędową procesu upodmiotowienia oraz witalną
bazę „fenomenalnej przestrzeni”, w której kształtuje się typowa dla człowieka forma doświadczenia siebie i świata. W trakcie rozwoju osobniczego jednostka uczy się społecznych ról i praktycznych umiejętności, kształtuje motorykę, wyobraźnię w stopniu niespotykanym u jakiegokolwiek innego
gatunku. Ostatecznie działanie i chów sprzęgają się u Gehlena w jeden
proces, który ma na celu uformowanie nieokreślonej, bezkształtnej natury
człowieka. Formowanie to dotyczy zarówno wymiaru cielesnego, jak i psychicznego, obejmuje sferę charakteru i moralności.12
3. HABITUALIZACJA I RYTUALIZACJA

Ukierunkowanie nieskoordynowanych popędów przebiega w głównej
mierze za pośrednictwem habitualizacji, tj. procesu tworzenia i utrwalania
nawykowych, opartych na przyzwyczajeniu i codziennej rutynie zachowań,
które koordynują indywidualne i zbiorowe działanie. Wymagają one od jednostki żmudnego powtarzania wyselekcjonowanych czynności oraz wzmożonej autokontroli, która z czasem ustępuje miejsca quasi-instynktownym
odruchom. W ten sposób dochodzi, jak pisze Gehlen, do „ujednostronnienia
przebiegów działania”, na bazie których tworzą się „systemy stereotypowych,
ustabilizowanych przyzwyczajeń.”13 Habitualizacja odciąża działanie, a ponadto tworzy „behawioralny szkielet” dla przyszłych instytucji.
Zachowania, reakcje, umiejętności i koordynacje ruchowe, które zostają
na tyle skutecznie utrwalone, że nie wymagają już świadomej kontroli,
tworzą obszar zobiektywizowanej aktywności człowieka. Ich przestrzenny
charakter ujawnia się właśnie w tym, że wymykają się one świadomym
procesom, angażują cielesność i funkcjonują na zewnątrz nierozciągłej res
cogitans w fizycznej przestrzeni. Taki zastygły w figurze „wiecznego powtórzenia” system nawykowych działań daje oparcie dla instytucjonalnych
—————————
Ibidem, 439.
Ibidem, 439.
12 Ibidem, 427–428.
13 Ibidem, 19.
10
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urządzeń, zacierając granicę między ludzkim wnętrzem a zewnętrznym światem kulturowych obiektywizacji.
W procesie habitualizacji działanie o dużej częstotliwości zostaje ujęte we
wzór, który następnie może być odtwarzany z zachowaniem ekonomii wysiłku i który ipso facto jest jako wzór postrzegany przez tego, kto go realizuje.
Przechodzące w nawyk działanie może w konsekwencji zostać wykonane
powtórnie w ten sam sposób oraz z tym samym wysiłkiem. Odnosi się to
zarówno do działań społecznych jak i niespołecznych. Dla jednostki działania nawykowe mają charakter znaczący; chociaż są nawykami, zostają włączone do ogólnych zasobów jej wiedzy i przyjęte przez nią do ewentualnego
wykorzystania w przyszłości. Z perspektywy psychologicznej nawyki przynoszą istotny zysk: ograniczają bowiem wybór, uwalniają jednostkę od nieefektywnej improwizacji, rozpatrywania wszystkich dostępnych w danej sytuacji
decyzji, zapewniając ulgę psychologiczną, której podstawą jest nieukierunkowana struktura instynktów człowieka. Nawyk nadaje kierunek i charakter
działaniu, czego nie zapewnia wyposażenie biologiczne. W ten sposób uwalnia człowieka od napięć gromadzących się w związku z brakiem ukierunkowania popędów. Utrwalając podstawę, na której ludzkie działanie może się
dokonywać przy minimalnym wkładzie wysiłku w podejmowanie decyzji,
przechodzenie w nawyk uwalnia równocześnie energię dla decyzji koniecznych w pewnych okolicznościach. Innymi słowy, podstawa, jaką stanowi
działanie nawykowe stwarza grunt dla namysłu i innowacji. Dzięki nawykom
człowiek nie musi w każdej sytuacji definiować każdego kroku od nowa.
Znaczna różnorodność sytuacji może być sprowadzona do uprzednich „definicji”, w związku z czym można antycypować działania, jakie trzeba będzie
podjąć w tych sytuacjach.
Korelatem procesu habitualizacji są, według Gehlena, irracjonalne pewności doświadczenia, które obejmują oparte na tradycji, ćwiczeniu i nawyku
samooczywistości dnia codziennego.14 Owe niewzruszone, odporne na krytykę zasady gwarantują skuteczność i bezkolizyjność rutynowych praktyk.
W codziennym doświadczeniu funkcjonują jako imperatywne reguły nie
wymagające empirycznego uzasadnienia. O ich żywotności decyduje to, że
stawiają one opór wszelkim próbom legitymizacji. Irracjonalne pewności
doświadczenia stanowią najważniejszy bastion obrony przed lękami związanymi z ryzykiem, jakie niesie zwykłe życie, tworzą one bowiem podstawę
elementarnego odczucia ufności, od którego zależy udana wewnętrzna integracja jednostki oraz jej sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Człowiek musi skanalizować plastyczne i wybujałe popędy na drodze długotrwałej i żmudnej autodyscypliny, w której kluczową rolę odgrywa nie tyle
racjonalna kalkulacja, lecz naśladowanie i wyobraźnia: „siłą napędową dzia—————————
14 Por. zawarty w niniejszym tomie przekład: A. Gehlen, Prawda a irracjonalna pewność
doświadczenia, przeł. R. Michalski.
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łań staje się tutaj obraz, fantazmat, a prawda przechodzi w stan nieracjonalnej, ale opartej na doświadczeniu pewności.”15 Kulturowe wzorce obejmują
niepisane normy, które regulują społeczne interakcje, zasady taktu, gesty
pojednania i wykluczenia, niejawne systemy wartości, które ułatwiają podejmowanie ważkich egzystencjalnie decyzji. Niewyartykułowane w pełni
idee, które wzmacniają ludzkie motywacje bądź ułatwiają poniechanie szkodliwych działań, wrastają w społeczne ciało jednostki zanim ta jeszcze osiągnie refleksyjną samoświadomość. Kultura zakłada bowiem oparty na surowym reżymie „chów” ciała. Aby być kompetentnym uczestnikiem życia społecznego, trzeba bowiem umieć skutecznie panować nad swoją ekspresją
i zachowaniem. Rutynowa kontrola ciała jest konieczna dla zachowania
„ochronnego kokonu” w codziennych interakcjach społecznych. Już najprostsze czynności jak chodzenie, mówienie pełnymi zdaniami, spełnianie
podstawowych obowiązków tworzą bazę reakcji, które pozwalają należycie
się zachować, są sprawnościami nabytymi, czynnościami, które na początku
nieraz wymagały ogromnego wysiłku i wyrzeczeń. Swoboda, jaką w danej
sytuacji zachowuje jednostka, wykształca się na długiej drodze pełnej lęków,
zagrożeń i nadziei, które wiązały się z podobnymi sytuacjami. Wyćwiczona
rutynowa kontrola ciała jest zatem integralną właściwością działania konstytuującego ludzką podmiotowość. Habitualizacja już na poziomie podstawowych reakcji motorycznych odciąża aparat psychofizyczny od niepotrzebnych nakładów energii, eliminuje ogniwa pośrednie w procesie przyswajania
nowych predyspozycji i zachowań. Rozwój człowieka polega zatem w znacznej mierze na swoistej inwolucji, tj. uproszczeniu i schematyzacji kręgów
funkcjonalnych.
Odrębną, symbolicznie skodyfikowaną formą habitualizacji jest rytuał.
Gehlen interesuje się głównie archaicznymi rytuałami z uwagi na to, że
wyraźniej uwidacznia się w nich – jak sądzi – ścisły związek pomiędzy kolektywnym działaniem a procesem krystalizacji podmiotowości. Różnego
rodzaju rytualizacje (zarówno oficjalne, jak i te, które regulują praktyki życia
codziennego) odgrywają również współcześnie znaczącą rolę w formowaniu
społecznych interakcji, jednakże ich udział w kształtowaniu samoświadomości wydaje się marginalny.
W perspektywie filogenetycznej archaiczny rytuał tworzy zatem matrycę
dla późniejszych, unormowanych działań społecznych oraz procesu upodmiotowienia. Gehlen wyjaśnia i ilustruje tę tezę na przykładzie totemizmu.
Totem jako obiekt sakralny zyskuje swoją numinotyczną moc za pośrednictwem „przeniesienia momentu popędowego na przedmiot”,16 to znaczy
dzięki temu, że zostaje on wyposażony we własności, które odpowiadają
niewyartykułowanym, często sprzecznym ze sobą roszczeniom i potrzebom
—————————
A. Gehlen, Der Mensch..., op. cit., 357.
A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen, Frankfurt am
Main 2004, 27.
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kolektywu. W pierwszej fazie formowania się rytuału totem pełni funkcję
swoistego „zbiornika” dla subiektywnych impulsów popędowych, emocji,
wyobrażeń, które uczestnicy rytuału spontanicznie, bezwiednie na niego
projektują. W rezultacie tej projekcji ów szczególny, zewnętrzny obiekt uzyskuje „imperatywną wartość” w znaczeniu „nieokreślonego zobowiązania”
do podjęcia bliżej niesprecyzowanej aktywności. Nie chodzi tutaj jeszcze
o konkretne rytualne zachowania, lecz tylko o to, że powstaje zewnętrzny,
apodyktyczny impuls do działania.
Gehlen wyjaśnia ten mechanizm, odwołując się do etologii. Nasycony
fantazmatycznymi treściami obiekt totemiczny stanowi, według niego, substytut bodźca kluczowego, który u zwierząt wyzwala instynktowne reakcje.
„Przeżycia obowiązku pierwotnej świadomości magicznej nawiązują zatem
do jakiegoś zewnętrznego ‘przedmiotu apelującego’, w tym przypadku do
zwierzęcia totemicznego i tu znajdują punkt oparcia dla ascetycznego zachowania.”17 Powstała w ten sposób reguła totemiczna nie jest zatem efektem świadomego ustanowienia, konwencji, a przede wszystkim nie służy
zaspokajaniu partykularnych potrzeb. Kluczowy dla rytuału jest jej performatywny charakter, który przejawia się w tym, że z zewnątrz poddaje on
kontroli ludzkie zachowania. Ruchy, ekspresje uczestników ceremonii kierowane „imperatywną sugestią” totemu uwalniają się od presji subiektywnych pobudek, a impulsy popędowe eksterioryzują się i podporządkowują
„wtórnej obiektywnej celowości”.18 Dzięki temu jednostki uczą się hamowania popędów i stosowania odroczonej gratyfikacji. Totem stanowi zarazem
stabilny, zewnętrzny punkt odniesienia, który pozwala jednostce na pośredniej drodze uzyskać elementarną samoświadomość. Wyobrażeniowe, ale
obejmujące również cielesną identyfikację „wchodzenie w rolę” obiektu
totemicznego odpowiada za kontrastowe odczucie siebie w tym, co inne.
Totem reprezentuje tutaj zbiorowe „nie-Ja”, jaźń uzewnętrznioną w postaci
kultowego obiektu, z którym utożsamiają się wszyscy członkowie plemienia.
Prymitywna, zwrócona na zewnątrz świadomość staje się jedynie pośrednio
samoświadomością, mianowicie w procesie przedstawiania jakiegoś nie-ja i w
dokonanym poprzez to przedstawienie uprzedmiotowieniu (Objektwerden)
własnej jaźni (Selbst), która przedstawia coś innego. Czego odległą analogią
jest jeszcze dziś dziecięca zabawa w “odgrywanie ról”, gdzie ja występuje wobec samego siebie w innym i w ten sposób ujmuje siebie.19

Totem usytuowany na zewnątrz grupy neutralizuje potencjalną rywalizację i przyczynia się do powstania zbiorowej świadomości wspólnoty. „Utoż—————————
Ibidem, 63.
Wtórna celowość obiektywna oznacza w największym skrócie cel działania, który nie wynika
z bezpośrednich potrzeb człowieka. Więcej na ten temat w: A. Gehlen, Ekspozycja kilku problemów
ducha, przeł. E. Paczkowska-Łagowska), Studia z Filozofii Niemieckiej, tom 4, red. S. Czerniak,
J. Rolewski), Toruń 2004.
19 Ibidem, 61.
17
18
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samiając się jednak z tym samym zwierzęciem, przechowując wobec siebie
jego przedstawienie, jednostki urzeczywistniają w sposób pośredni samoświadomość swej obiektywnej jedności jako grupy.”20 Totemistyczny rytuał
pacyfikuje od wewnątrz grupę, a jednocześnie zamyka ją na zewnątrz. Zbiorowa identyfikacja z totemem jest w istocie bardzo złożonym schematyzującym zachowaniem, które odpowiada za powstanie norm regulujących dalsze
życie zbiorowości.
Niezwykła produktywność zachowań rytualnych wynika paradoksalnie
z ich formalizmu. To, co wśród wielu antropologów poszukujących ukrytej
semantyki w obrzędowych czynnościach budziło rozczarowanie, to znaczy
ubóstwo treści, dla Gehlena świadczy o ich kulturotwórczej mocy. Autoreferencyjność „znaczenia” rytuału, jego niejęzykowy charakter podkreślany
przez repetetywną, obligatoryjną i ściśle uregulowaną strukturę umożliwia
bowiem „inscenizację bezczasowości” oraz stwarza szansę na rozwinięcie
ekscentrycznego samoodniesienia i uprzedmiotowienia, a zarazem utrwalenia złożonych kompleksów ludzkich potrzeb. Z jednej strony, w rytuale następuje samowyobcowanie jednostki, za pośrednictwem którego tworzy się
Ja odróżnione od inscenizowanego bodźca wyzwalającego, z drugiej zaś,
działania kolektywu uzyskują „wspólny punkt przecięcia”,21 który pozwala
utrzymać wzajemną kontrolę spojrzeń i antycypację zachowań innych
uczestników:
W akcie mimicznego przedstawienia np. zwierzęcia przedstawiający musi
odróżnić się od samego siebie, w zintensyfikowany sposób przeżywa siebie
w kontraście do tego, co ucieleśnia [...] Indywiduum zdobywa, jak słusznie
zauważył Mead, doświadczenie siebie jako Ja nie bezpośrednio, lecz w kontraście do wyobcowanej części własnej jaźni, która wyobcowuje się od niego
w owym akcie przejmowania sposobu zachowania Innego. 22

Imaginatywna zdolność wchodzenia w rolę Innego, umieszczania się w
innej sytuacji oparta jest na mechanizmie nieświadomej identyfikacji.
Dziecko naśladując zachowania dorosłych, obiektywizuje swoje możliwości
i na okrężnej drodze poprzez utożsamienie z naśladowanym wzorcem, zdobywa samoświadomość. „Fantazja jako zdolność do całkowitego wchodzenia
w rolę kogoś innego stanowi nośną, wewnętrzną strukturę społeczeństw.”23
Gehlen nawiązuje w tym miejscu wprost do koncepcji Meada i Fichtego.
Identyfikacja polega w istocie na samowyobcowaniu, na utożsamieniu się
z nie-Ja, dzięki czemu podmiot uczy się postrzegać siebie z zewnętrznej per—————————
Ibidem.
Gehlen, Urmensch..., op. cit., 170.
22 Ibidem, 168.
23 A. Gehlen, Der Mensch..., op. cit., 378.
20
21
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spektywy kogoś innego, staje się w połowie sobą i kimś innym – bez odniesienia do świata społecznego nie może być więc mowy o samoświadomości.
4. INSTYTUCJONALIZACJA A UPODMIOTOWIENIE

Procesy habitualizacji czy nawykania poprzedzają wszelką instytucjonalizację. Pojawia się ona wówczas, gdy współpracujące ze sobą jednostki dokonają wzajemnej typizacji zachowań, które przekształciły się w nawyk. Typizacje działań nawykowych, które tworzą instytucje, są zawsze dostępne
wszystkim członkom danej grupy, a sama instytucja typizuje zarówno pojedynczych działających, jak i jednostkowe działania. Instytucja decyduje
wreszcie o tym, że działania pewnego rodzaju będą wykonywane przez określone osoby. Najważniejszym zyskiem dla każdej jednostki działającej w ramach instytucji odgórnie regulującej interakcje jest możliwość przewidywania działań innych osób. Uwalnia to uczestników działania od wzmożonego
napięcia. Oszczędzają oni bowiem czas i siły nie tylko w zadaniach zewnętrznych, ale także we własnym rachunku psychologicznym. Ich wspólne
życie jest odtąd zdefiniowane przez coraz szerszą sferę przyjmowanych bez
zastrzeżeń, utrwalonych form. Wiele działań jest możliwych przy niewielkim
udziale uwagi, znika frustracja związana z rozwiązywaniem nowych problemów, a także potencjalne zagrożenie ze strony innych jednostek. Stypizowane, rutynowe działania nabierają znamienia trywialności, ale zapewniają
stabilizację zarówno indywidualnych działań, jak i międzyludzkiej interakcji.
Instytucje w ujęciu Gehlena nie stanowią jednak tylko sieci uregulowanych interakcji międzyludzkich i wzajemnych oczekiwań. Ważnym aspektem
instytucji jest ich przestrzenny, terytorialny charakter. Stabilizacja działania,
jaką zapewniają, możliwa jest bowiem dzięki temu, że oddziałują na jednostki z zewnątrz, że posiadają one konkretne, fizyczne podłoże. To zakorzenienie w realnej przestrzeni powoduje, że instytucje jawią się jako dane, niezmienne i oczywiste same przez się. Ich obiektywna realność nie słabnie
nawet wówczas, gdy jednostka nie rozumie ich celu, ani sposobu funkcjonowania. Można nawet powiedzieć, że właśnie dzięki swej niewiedzy jednostki
zyskują większy autorytet, stają bardziej realne. „Przedrefleksyjny” charakter
instytucji oraz ich odporność na krytykę stanowią gwarancję stabilności porządku społecznego.
Za Mauricem Hariou i Carlem Schmittem Gehlen powtarza, że o trwałości i efektywności instytucji decydują nie tyle racjonalne rozstrzygnięcia, co
apodyktyczna moc niejawnych i niepodważalnych struktur normatywnych.
Intelektualne idee mogą kształtować instytucje tylko o tyle, o ile zostają zakotwiczone w konkretnych działaniach i wsparte na zewnętrznych podporach (uzewnętrznionych strukturach władzy). W tym miejscu Gehlen wprowadza kluczową dla zrozumienia jego teorii instytucji kategorię systemu
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kierowniczego czy idée directrice. Idea kierownicza określa praktykę społeczną jako zasada regulatywna, która pozwala z wielości możliwych działań
i sposobów postępowania wyselekcjonować i faworyzować ograniczoną liczbę dopuszczalnych zachowań, a dzięki czemu stwarza instytucjonalną podstawę dla postępu kulturowego. Stabilność ustalonych zasad gwarantuje
bowiem paradoksalnie efektywność innowacyjnych zmian w obrębie instytucji.
Odrzucany przez apologetów absolutnej wolności proces wyobcowania
wyznacza w istocie jedyną drogę, na której człowiek może zyskać samowiedzę i urzeczywistnić skrojoną na swoją miarę autonomię.
Instytucje stanowią wielki, zachowawczy i niszczący porządek, który trwa
o wiele dłużej niż my sami; przeznaczenie, któremu ludzie bez zastanowienia
się podporządkowują, a ci, którzy się wahają, obdarowani zostają większym
rodzajem wolności niż ten, z jakim mieliśmy do czynienia w działalności własnej (Selbstbetätigung).24

Człowiek może rozwinąć swoją autonomię i osobowość wyłącznie w ramach instytucji, które wprawdzie schematyzują jego zachowania, a nawet
„niszczą i pożerają”25 ludzi oraz ich wytwory, jednakże stwarzają dzięki narzuconym przez siebie ograniczeniom przestrzeń dla wolności. Widać
to najwyraźniej w instytucji prawa, które stanowi swoistą „gramatykę”
Lebensweltu, gwarantując bezpieczeństwo i pewność życia w społecznej
wspólnocie. Ponadto
[i]nstytucje [...] mogą zapewnić życie tak kruchym dobrom, jak wolność i kultura duchowa, dobrom, które, gdy je bierze się w obronę, ograniczają autonomizowanie się celów praktycznych i kalkulowanie zysku. Dlatego życie poza
instytucjami oznacza dla ludzi wyobcowanie [...] Przymuszanie zatem wzajemnego zachowania się ludzi do przyjęcia formy zgodnej z prawem oznacza
szansę zmaterializowania się dla takich ideałów jak sprawiedliwość i wolność.26

W każdym społeczeństwie istnieje wiele krzyżujących się ze sobą instytucji i właśnie owa różnorodność ośrodków władzy daje jednostce szansę na
uzyskanie autonomii. Promowane współcześnie dążenie do niezależności
poza granicami instytucji skazane jest zatem, zdaniem Gehlena, na niepowodzenie.
Fakt, że podmiotowość konstytuuje się jedynie w przestrzeni wyznaczonej
przez instytucjonalne ramy, nie znaczy, że człowiek traci bezpowrotnie szan—————————
24 A. Gehlen, O narodzinach wolności z wyobcowania, przeł. D. Raczkiewicz-Karłowicz,
w: Konserwatyzm – projekt teoretyczny (red.) B. Markiewicz, Warszawa 1996, 134.
25 Ibidem.
26 Ibidem, 377, 379.

Koncepcja uprzestrzennionego podmiotu w filozofii Arnolda Gehlena

109

sę na realizację własnej autonomii. Możemy bowiem nauczyć się panowania
nad sobą, tworzenia dystansu wobec siebie dopiero na okrężnej drodze sublimacji. Koniecznym i wystarczającym warunkiem wolności jest zatem wyobcowanie, eksterioryzacja. Wolność w stanie naturalnym to fikcja: „Jeśli
powiada się, że służenie instytucjom oznacza wyobcowanie, to jest to słuszny
pogląd, ale owo wyobcowanie nie różni się niczym od wolności, mianowicie
dystansu wobec samego siebie.”27 Ujarzmienie subiektywnej samowoli przez
podporządkowanie się instytucjonalnemu porządkowi oznacza „zawężenie
możliwości, ale też wspólnie dzieloną postawę i wspólne oparcie, odciążenie
ku dynamicznej wolności, tyle że w obrębie ograniczonej struktury”.28
Ludzkie działanie ma na wskroś społeczny charakter, wymaga reguł koordynujących długie łańcuchy czynności. Również procesy psychiczne z natury nieskoordynowane i poddane presji sprzecznych sił popędowych potrzebują zewnętrznego jarzma. Dopiero w ramach utartych praktyk, systemu
codziennych oczywistości i przebiegających mimowolnie decyzji jednostka
może rozwinąć twórczy potencjał, odkryć własną niepowtarzalność. Usankcjonowane przez wspólnotę zasady postępowania pozwalają zachować tolerancję we wzajemnych stosunkach z innymi, realizować wspólne cele życiowe. Utrwalone w instytucjach normy ułatwiają podejmowanie ważkich decyzji i ostatecznie stabilizują życie wewnętrzne.
Na zakończenie tego rozdziału powróćmy do przewodniego wątku spacjalizacji (uprzestrzenieniena) podmiotowości. Jak pokazaliśmy, w koncepcji
Gehlena podmiot konstytuuje się na drodze okrężnej poprzez „nie-Ja”, czyli
za pośrednictwem innych podmiotów, uzewnętrznionych działań oraz instytucji. Ta droga okrężna obierana jest już na poziomie sensomotorycznych
procesów, w których powstaje „fenomenalna przestrzeń”, a prymat uzyskuje
zewnętrzny bodziec: obiektywne cechy rzeczy funkcjonujące jako sugestie
ruchowe, impulsy wyzwalające działanie etc. Zarówno podmiotowość jak
i przedmioty percepcyjne wyłaniają się i krystalizują nie tyle w aktach czysto
kognitywnego oswajania świata, ale w toku działania. Sama percepcja nie
jest zatem kopiowaniem zewnętrznej wobec organizmu rzeczywistości, lecz
aktywnym procesem wyrażającym wzajemne uwarunkowania organizmu
i jego otoczenia. Aktywny charakter percepcji ujawnia się już na jej najniższych poziomach, w reakcjach organów zmysłowych na bodźce napływające
z bezpośredniego otoczenia. Koordynacje działań powodują integrację doznań kinestetycznych, które mogą być przenoszone na zewnętrzny obiekt
w analogii do Meadowskiego aktu „przejmowania roli innego”. Istota tego
procesu polega na tym, że rzecz pobudza organizm do działania w taki sposób, w jaki rzecz oddziałuje na organizm i na tym, że oddziaływanie rzeczy
jest oporem organizmu w stosunku do nacisku wywieranego przez obiekt.
—————————
27
28

A. Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, Frankfurt 1969, 75.
Ibidem.
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W wyniku oddziaływania rzeczy na organizm on sam staje się „rzeczą” czy,
parafrazując Meada, „przyjmuje on postawę rzeczy”. Dziecko uświadamia
sobie zatem własną fizyczność (swoje ciało jako rzecz), a przede wszystkim
kształtuje własne wnętrze za pośrednictwem działania w medium zewnętrznego świata, który zostaje włączony w obręb cielesnego samoodczuwania
i ulega swoistej „intymizacji”. Zwrotne odczuwanie własnych ruchów oraz
„sensomotoryczny dialog z rzeczami”29 umożliwiają rozwój elementarnego
odczucia samego siebie, które jest podłożem refleksyjnej świadomości.
Opisana powyżej „komunikacja” z zewnętrznym światem jest kluczowa
we wczesnej fazie ontogenezy, później zastępuje ją celowo-racjonalne działanie. Odgrywa ona jednak istotną rolę w genezie instytucji, jak pokazał
przykład rytuałów totemicznych. W tym kontekście możemy powiedzieć, że
instytucjonalna przestrzeń stanowi bezpośrednie przedłużenie kolektywnej
cielesności i jako taka – nawet w swoich najbardziej zreifikowanych aspektach – domyka proces upodmiotowienia. W istocie nie da się wyznaczyć granicy pomiędzy nią a obszarem podmiotowym, ponieważ obydwie pozornie
odrębnie sfery są ściśle ze sobą zintegrowane (zarówno w wymiarze swojej
genezy, jak i i funkcjonowania), tworzą coś, co Gehlen nazywa za Novalisem
„wewnętrznym światem zewnętrznym.” 30
Każda instytucja wymaga przestrzennego ośrodka krystalizacji ucieleśnionych w niej idei, a ponadto terytorialnego wyodrębnienia, które umacnia jej imperatywny charakter. Ulubionym przykładem Gehlena są pomniki,
które pierwotnie nie służyły tylko do podtrzymywania kolektywnej pamięci,
lecz przede wszystkim ujednolicały sprzeczne ze sobą motywacje danej zbiorowości i cementowały wspólne działania. Pomnik staje się tutaj zewnętrzną
podporą, która neutralizuje napięcie między sprzecznymi pobudkami
(potencjalną agresją i potrzebą pokojowego sojuszu). Nimb sakralnego autorytetu, jaki otacza kopiec stabilizuje zatem i ujednolica zbiorowe motywacje.
Instytucja w najbardziej elementarnym znaczeniu stanowi obiektywną,
przestrzenną strukturę, która posiada normatywną moc determinowania
społecznej praxis. Usankcjonowane przez nią „zewnętrzne podpory działania” stają się integralną częścią rutynowych praktyk; gabinet, biurko, warsztat nie są tylko aranżacjami przestrzeni, ale zawierają w sobie „imperatywne
sugestie”, które narzucają odpowiednie nastawienie, mobilizują i podtrzymują motywacje, nadają kierunek działaniu, pomagają utrzymać rytm pracy
i koncentrację. W przypadku „wielkich” instytucji państwa, prawa, religii etc.
takimi podporami są naturalnie rozmaite obiekty użyteczności publicznej
(świątynie, urzędy, szkoły, szpitale, obiekty sportowe, więzienia, place zgromadzeń, etc), a także „małoformatowe” insygnia władzy: herby, flagi, uniformy etc.. Wszędzie tam, gdzie „zewnętrze” w postaci „społecznego urzą—————————
29
30

A. Gehlen, Der Mensch..., op. cit., 191.
Ibidem, 408.
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dzenia” wzmacnia ważność określonych reguł postępowania, mamy do czynienia z instytucjonalnymi strukturami, które stabilizują życie popędowe,
koordynują ludzką praxis, a tym samym wspierają proces upodmiotowienia.
5. HEXIS

Główny paradoks koncepcji Gehlena polega na tym, że przedstawia on
proces kształtowania się podmiotowości, rezygnując jednocześnie z samej
kategorii podmiotu. Zastępuje ją pojęciem charakteru (grec. hexis). Charakter pojęty jako system shabitualizowanych dyspozycji staje się w tej koncepcji przede wszystkim podmiotem działania, który decentruje autorefleksyjne
Ja, spycha tradycyjny podmiot świadomości do roli drugorzędnej instancji.31
Hexis przejawia się w aspekcie biernym (jako rezultat procesów autotresury)
i dynamicznym (jako wola). Naszą rekonstrukcję rozpoczniemy od omówienia drugiego, dynamicznego aspektu.
Teoria Gehlena wpisuje się tutaj niewątpliwie w woluntarystyczną tradycję filozofii życia. Charakteryzuje on wolę w terminach energetycznych: wola
to siła dominująca nad innymi konkurującymi ze sobą siłami witalnymi,
która dzięki odpowiedniemu treningowi może zdobyć panowanie nawet nad
mimowolnymi procesami wegetatywnymi. Zatem wola pełni funkcję kierowniczą (hegemonikon) wśród popędowych dążeń człowieka. Jej naturę
wyznacza dynamiczny i zmienny stosunek zachodzący między siłami kierowanymi i kierującymi.32 Kształtowanie odpowiedniej siły woli nadaje człowiekowi sens życia,33 a nawet więcej, w perspektywie tego procesu dzieje
ludzkości jawią się jako historia panowania: „Siła woli jest rezultatem chowu, historii panowania nad osiągnięciami i popędami człowieka”.34 Jako
hegemonikon wola stanowi swoiste uwewnętrznienie systemów kierowniczych i w tej roli odpowiada za organizację i dystrybucję podległych jej sił
życiowych. Gehlen odrzuca zatem tradycyjne pojęcie woli jako odrębnej instancji psychicznej – utożsamia ją raczej ze zdolnością do nadawania kierunku, do koncentrowania rozmaitych sił popędowych, dzięki któremu jedna
z nich uzyskuje dominację nad innymi konkurującymi ze sobą siłami witalnymi. „Chcenie jest strukturą działań niewyspecjalizowanej, nieustalonej,
odciążonej i tematyzującej się istoty, jest szczególnego rodzaju strukturą [...]
sensomotorycznego obszaru.”35
Bierny aspekt charakteru tworzy zaś, jak już wspomniano, sfera shabitualizowanych zachowań, która pełni funkcję przedświadomej „dyspozytorni”
—————————
Na temat roli świadomości w koncepcji Gehlena por. ostatni rozdział artykułu.
A. Gehlen, Der Mensch..., op. cit., 530.
33 Ibidem, 64.
34 Ibidem, 433.
35 Ibidem, 431.
31
32
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wspomagającej wolę w sterowaniu systemem nawykowych, rutynowych zachowań.
Nasz charakter można zatem obejrzeć z dwóch stron; oglądany z góry jest
wcielonym porządkiem postaw i reguł kierowania życiem, porządkiem nabytych i, jeśli mają pracować niezawodnie, niemal bezwiednych instynktów;
oglądany z dołu jest ciągiem ukierunkowanych, rytmicznych, zamkniętych
przebiegów, do których dostraja się wszędzie biologiczny proces życia, jest
ciągiem osobnych dokonań.36

Stwierdzenie Gehlena, że świadome procesy powinny podlegać zakorzenionym w cielesności, autorytarnym strukturom charakteru można uznać za
odwrócenie Freudowskiej formuły – gdzie było es, tam powinno być ja w
nakaz, by nieświadome, choć poddane kontroli es zajęło miejsce refleksyjnego Ja. Pamiętajmy przy tym, że Gehlen ma tu na uwadze przede wszystkim
(kluczowy dla ludzkiej kondycji) kontekst działania. To w nim właśnie i tylko
w nim podmiot świadomości staje się podporządkowanym woli ośrodkiem
sterowania konkretnymi zachowaniami. Pełni tym samym drugorzędną,
pomocniczą funkcję.
Charakter jako uformowana w procesie chowu i autodyscypliny witalna
baza trwałych dyspozycji, umiejętności i preferencji jest również podłożem
dla stabilnych relacji społecznych i etycznej postawy jednostki. Hexis wyraża
się bowiem w lojalności i wzajemnych zobowiązaniach, w realizowaniu
długofalowych celów, w stosowaniu odroczonej gratyfikacji. Podążając tropami starożytnych myślicieli, Gehlen uznaje, że charakter to przede wszystkim etyczna wartość, jakiej są podporządkowane pragnienia jednostki i jej
relacje z innymi, wiąże się z nim bowiem długotrwały wymiar doświadczeń
emocjonalnych, które ostatecznie krystalizują się w systemie „zorientowanej
woli”.37
W procesie formowania charakteru człowiek rozwija trwałe potrzeby i interesy nadające kierunek jego aktywności. Autodyscyplina powoduje, że
świadome procesy przebiegają na podłożu sprawdzonych, stojących zawsze
do dyspozycji reakcji, umiejętności i wstępnych rozstrzygnięć. Skuteczność
formowania hexis zależy jednak również od stabilności zewnętrznych form
odciążenia. Bez normatywnego wsparcia w instytucjonalnym porządku
kształtowanie woli i charakteru nie miałoby większych szans na powodzenie.38

—————————
36 A. Gehlen, O istocie doświadczenia, w: idem, W kręgu antropologii i psychologii społecznej,
przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, 67–68.
37 Ibidem, 64.
38 Por. na temat indywidualizacji w kontekście instytucji: R. Michalski, Homo defectus..., op. cit.,
325–345.
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6. ŚWIADOMOŚĆ

Jak pokazaliśmy w poprzednich rozdziałach, warunkiem możliwości konstytuowania się podmiotu jest w koncepcji Gehlena „fenomenalna przestrzeń” powstała na podłożu skomplikowanych, samozwrotnych procesów
sensomotorycznych. Witalnym rdzeniem podmiotu są zaś uformowane
i poddane kontroli w toku żmudnej autodyscypliny siły popędowe. Zwieńczeniem procesu upodmiotowienia okazuje się być tutaj powstanie woli
i charakteru, których sens funkcjonalny zostaje podporządkowany działaniu.
Jaką zatem funkcję w zaproponowanym przez filozofa modelu antropologicznym pełni świadomość, tradycyjny podmiot poznania?
Gehlen postuluje stworzenie antropologicznej teorii umysłu, która
uwzględniałaby warstwę postrzeżeń i fantazji, które są bliskie sferze cielesnej. Percepcja dostrzegająca symboliczny sens przedmiotu, działanie precyzyjnie skorelowane ze swoim obiektem, wyobrażenie przewidujące możliwy
przebieg zdarzeń, te i inne zdolności stanowiące fundament dla procesów
świadomych wymagają mozolnego treningu, który człowiek musi przejść
w okresie wczesnego dzieciństwa. Antropologiczna teoria powinna zatem,
posiłkując się wynikami badań psychologii rozwojowej, rozświetlić zmysłowe
podłoże świadomości. Myślenie pojęciowe, język i percepcja ukształtowały
się jako swoista kompensacja biologicznych deficytów człowieka, które zmuszają go do aktywnego przetwarzania i przyswajania zewnętrznych bodźców
pod kątem ich potencjalnej użyteczności. Pozbawiony stabilnych instynktów
homo sapiens musi zmagać się z otwartym światem nieprzewidywalnych
możliwości. W adaptacji do środowiska pomagają mu rozmaite mechanizmy
odciążające organizm od dokonywania wciąż od nowa kłopotliwych doświadczeń i angażowania w nie znacznych ilości energii popędowej: na poziomie percepcji będą to rudymentarne procesy symbolizacji – transpozycja
wrażeń jednego zmysłu na drugi (np. postrzeganie zmysłem wzroku własności haptycznych), wysoko rozwinięta wyobraźnia motoryczna pozwalająca
projektować niewypróbowane formy ruchu, język uwalniający człowieka od
nacisku jednostkowych sytuacji oraz ufundowane na nich wyższe zdolności
intelektualne i wolicjonalne. Wymienione mechanizmy pozwalają gromadzić
i utrwalać doświadczenie, które pozwala człowiekowi na przejęcie kontroli
nad swoim życiem. Niedoskonałości biologiczne skazują go na dyscyplinę,
rygor, trening i związane z nimi wyrzeczenia.
Z powodu redukcji zachowań instynktownych pomiędzy impulsami popędowymi a motoryką tworzy się luka, hiatus, który pozwala człowiekowi
regulować przepływ wybujałej energii witalnej. Przerwanie ciągłości pomiędzy popędem a instynktownym zachowaniem konstytuuje przestrzeń świadomej autokontroli – świadomego działania, które realizuje nieograniczone
spektrum możliwych celów. Zahamowanie danego impulsu popędowego
odbywa się za pośrednictwem energii pochodzącej z innych popędów. Odro-
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czenie bezpośredniego zaspokojenia tworzy w systemie witalnych reakcji
wolną przestrzeń, w której zachodzi „nie tylko działanie, lecz również wszelkie rzeczowe myślenie.”39 Dzięki rozluźnieniu kontaktu między bodźcem
popędowym a motoryką człowiek zyskuje wolność okupioną jednak permanentnym niezaspokojeniem. Działając, w istocie nigdy nie znajdujemy pełnej
satysfakcji, ponieważ urzeczywistniwszy określony cel uświadamiamy sobie,
że tym samym zrezygnowaliśmy z innych dostępnych nam możliwości.
Z powodu odróżnicowania popędów i redukcji instynktów podstawą skutecznego działania staje się konieczność ujednolicenia wnętrza, syntezy
szczątkowych instynktów i popędów konkurujących ze sobą o pole ekspresji.
Człowiek musi wytworzyć w toku swojego rozwoju osobniczego stabilną bazę
reakcji, która umożliwi mu zdobywanie coraz bardziej złożonych doświadczeń i podejmowanie trudnych decyzji. „Wnętrze człowieka jest dlatego instancją nie tylko w świadomych ośrodkach odpowiedzialnej decyzji, jest nią
też aż po głębie wegetatywnych ciemności.”40
Świadomość w ujęciu Gehlena okazuje się być w swojej prymarnej postaci
wstępną fazą działania, instancją regulującą życie popędowe, a dopiero
wtórnie ośrodkiem generującym oderwane od konkretnego doświadczenia,
ujęzykowione procesy mentalne. Ujednolicenie wnętrza wymaga w pierwszym kroku ukierunkowania popędów za pośrednictwem obrazów, wyobrażeniowych wzorców udanego działania. Na bazie tak ukierunkowanych impulsów popędowych kształtują się ludzkie potrzeby uwolnione od nacisku
witalnej energii. Człowiek zaczyna projektować cele niezależne od biologicznych determinacji. Obrazy „wmontowane” między strukturę ludzkich potrzeb a wzorce ich zaspokojenia coraz bardziej oddalają się od sytuacji,
w których owo zaspokojenie następuje. Stadia przejściowe usamodzielniają
się; człowiek zaczyna pożądać już nie tylko urzeczywistnienia konkretnych
potrzeb, ale również umożliwiających je środków, a w dalszej kolejności
środków niezbędnych do uzyskania tychże środków. W ten sposób rozwija
się spirala ludzkich pragnień, których repertuar staje się potencjalnie nieograniczony. Kolejnym ważnym stadium w procesie ujednolicenia ludzkiego
wnętrza jest język przekształcający potrzeby w wyartykułowane interesy.41
Dzięki rozwijającym się w toku ontogenezy procesom odciążania świadomość uzyskuje większą autokontrolę. Najwcześniejszym stadium odciążenia jest haptyczna komunikacja z rzeczami, dzięki której dziecko zaczyna
przyswajać świat zewnętrznych przedmiotów; spontaniczne zachowania
manipulacyjne przekształcają się z upływem czasu w zdolność praktycznego
dysponowania obiektami. Samozwrotna motoryka pozbawiona instynktowych regulacji tworzy pierwotne ramy stosunku człowieka do świata i do
samego siebie. Gehlen podkreśla, że opisywana przez niego „komunikacja”
—————————
A. Gehlen, Der Mensch..., op. cit., 396.
A. Gehlen, Anthropologische Forschung, Hamburg 1961, 117.
41 Por. R. Michalski, Geneza języka w perspektywie antropologicznej..., op. cit., 77–94.
39
40
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odbywa się na poziomie przedjęzykowym – świat stanowi suwerenne alter
ego podmiotu, z którym wchodzi on w rozmaite relacje uwolnione od nacisku impulsów popędowych.
Człowieka wyróżniają sensomotoryczne, powiązane z bodźcami wzrokowymi
i dotykowymi przebiegi, które są procesami okrężnymi, tzn. same wytwarzają
bodziec do kontynuowania ruchu. [...] Mają one charakter komunikacyjny,
czyli zachodzą w odniesieniu do dowolnych, poruszonych przedmiotów,
towarzyszy im odczucie samowyobcowania, tj. przeżywane są również na
płaszczyźnie rzeczy, te z kolei zostają uwikłane w odczucie własnej aktywności.42

Obiektywność zewnętrznego świata nie jest zatem dana a priori, lecz
konstytuuje się w procesie refleksyjnej (samozwrotnej) struktury komunikacyjnej. Powstanie wyobraźni motorycznej, a następnie skorelowanej z nią
wyobraźni sensorycznej w jeszcze większym stopniu odciąża aparat psychofizyczny od nakładów energii popędowej. Symbolizacja percepcji stanowi
kolejne stadium tego procesu będące podstawą dla językowej wirtualizacji
odniesienia do świata. Za pośrednictwem symboli percepcyjnych i wyobrażeniowych człowiek porządkuje rzeczywistość, nadaje jej sens odpowiadający jego potrzebom. Nieokreślony amalgamat wrażeń powstały w wyniku
pierwotnego zalewu bodźców zostaje tym samym przetransponowany na
poziom symbolicznych, znaczących konfiguracji. Kolejne stadium odciążenia
wiąże się z powstaniem kompetencji językowej. Język całkowicie uniezależnia działanie od obecności przedmiotu percepcyjnego, a tym samym stanowi
niezbędne ogniwo pośrednie w procesie przekształcania reprezentacji optycznej w reprezentację czysto mentalną.
Również procesy myślowe ufundowane są na językowej intencjonalności.
Tam, gdzie poprzez dźwięk kierujemy się ku rzeczom i zwrotnie odczuwamy
to kierowanie się, odbierając zmysłowo daną rzecz, tam rozbłyskuje prawdziwa myśl: jest to najczęściej „zdematerializowany”, odciążony i bezwysiłkowy
sposób, w jaki za pośrednictwem symboli uwewnętrzniamy świat i czynimy go
dyspozycyjnym.43

Całkowicie odciążone od nakładów energii witalnej myślenie stanowi formę
aktywności, która nie wywołuje bezpośrednich praktycznych skutków, lecz
wzbogaca doświadczenie o nowe treści.
W istocie „czysto mentalne” procesy polegają jedynie na „odzmysłowieniu” języka – abstrakcyjne pojęcia zostają oderwane od zmysłowych wyobrażeń, tak jak obraz akustyczny od związanych z nim treści.
—————————
42

A. Gehlen, Der Mensch…, op. cit., 179.
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Przebieg intencji uzyskuje pozornie dopiero wówczas pełną wolność ruchu,
a zatem staje się „procesem myślowym”, kiedy przebiega on zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez [motoryczne] rdzenie wyobrażeń słownych tak, że
nie zostają one unaocznione. „Myślenie” można opisać jako najwyższy stopień
odzmysłowionego, jedynie wskazującego i „skróconego” zachowania, tzn.
odciążenia.44

Za Platonem filozof stwierdza, że myślenie jest milczącą rozmową duszy
z samą sobą. Komunikacja ta obejmuje jednak nie tylko abstrakcyjne rozważania, ale dotyczy przede wszystkim najbardziej żywotnych interesów, popędowych potrzeb, które wymagają uporządkowania i kanalizacji. Myślenie
oparte na języku okazuje się zatem kluczowym medium autodyscypliny
i socjalizacji.
Konstytucja podmiotowości zbiega się w koncepcji Gehlena z rozwojem
praktycznej inteligencji i z kulturowo zorganizowanym procesem „chowu”
(Zucht) ludzkich popędów. Świadomość wyłania się z fenomenalnej przestrzeni cielesności i pełni swoją adaptacyjną funkcję dopóty, dopóki
uwzględnia wymogi stawiane przez zewnętrzne otoczenie i życiowe interesy
ludzkiego organizmu. Gehlen opisuje zatem świadomość wyłącznie w aspekcie funkcjonalnym, podkreślając popędowe uwarunkowanie procesów mentalnych. Nie zaprzecza przy tym istnieniu autorefleksyjnego, pierwszoosobowego aspektu umysłu, który odrywa się całkowicie od cielesnego podłoża.
Jednakże uznaje go za potencjalnie szkodliwy, bezcelowy epifenomen działania. Jak stwierdza już w jednym z wczesnych tekstów: świadomość refleksyjna
...pojawia się niekiedy jako luksus: włócząc się dookoła, bez widocznego sensu
i celu (zwierzę żyje racjonalniej i napotyka mniej zakłóceń), podejmując coś,
coś porzucając, bez ukierunkowania, w permanentnej aktywności – jako tzw.
strumień świadomości. W badaniach nad świadomością czynione są tak małe
postępy, ponieważ strukturę organu poznaje się tylko na podstawie jej celu,
a nie można zobaczyć celu strumienia świadomości.45

THE CONCEPT OF THE SPATIALIZED SUBJECT IN THE PHILOSOPHY
OF ARNOLD GEHLEN
ABSTRACT

The article considers the problem of subjectivity in the light of Arnold Gehlen’s
philosophical anthropology and theory of institutions. The main objective of the
prsened analysis is a constructive reconstruction of the theory of subjectification,
Ibidem, 281.
Ibidem, 309.
45 A. Gehlen, O istocie doświadczenia..., op. cit. 57.
43
44
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present in the work of the German anthropologist in the form of a heterogeneous,
often directly unrelated motifs. Describing the successive stages of subjectification,
we will show that this process occurs in a “phenomenal space” of human embodiment subordinated to the requirements of action (1), and requires a support from
external institutional devices. Other discussed development stages are: the sensorimotor control and regulation of drives (2), habitualization and ritualisation of
human behavior (3) and institutionalization (4). The result of these processes is,
according to Gehlen, the formation of character (hexis) (5) and awareness (6).
Keywords: Arnold Gehlen, philosophical anthropology, spatialized subject,
imagination, language, institution, discipline, habitualization, ritualisation, consciousness.
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NIEINTUICYJNA CZY NIEKONSEKWENTNA TEORIA
INTENCJONALNOŚCI?
SPÓR MIĘDZY DENNETTEM I SEARLEM
STRESZCZENIE

W artykule zestawiam dwie koncepcje intencjonalności: Johna Searle’a oraz Daniela Dennetta. Wyjaśniam związek pomiędzy teoriami Searle’a w dziedzinie filozofii
języka a jego stanowiskiem w kwestii intencjonalności, następnie prezentuję jego
ideę trzech rodzajów intencjonalności. W dalszej kolejności przedstawiam Dennetta
teorię intencjonalności jako cechy adaptacyjnej, a także jego koncepcję nastawienia
intencjonalnego. Podkreślam fakt, że według Dennetta – używając terminologii
Searle’a – żadna istota bądź wytwór techniki nie posiada intencjonalności wewnętrznej, a jedynie pochodną, tj. taką, którą przypisujemy danemu bytowi w celu
utworzenia lepszych przewidywań zachowania tego bytu. Konsekwencja tej tezy jest
nieintuicyjna: Dennett musi przyznać (i faktycznie to robi), że także intencjonalność
obserwatora jest intencjonalnością tylko przypisywaną mu przez jakichś innych
obserwatorów w celu tworzenia lepszych przewidywań jego zachowania. Searle odrzuca to twierdzenie jako jawnie absurdalne. Staram się pokazać, że stanowisko
Searle’a jest zakorzenione w kartezjanizmie i wskazuję na podobieństwa pomiędzy
jego krytyką Dennetta i Husserlowską krytyką naturalizmu. Biorąc pod uwagę fakt,
że Searle uważa się za naturalistę, należy uznać jego teorię za niekonsekwentną.
Słowa kluczowe: intencjonalność, redukcjonizm, naturalizm biologiczny, John
Searle, Daniel Dennett

WSTĘP

Współczesna filozofia umysłu jest areną wielowątkowego sporu między
zwolennikami szeroko lub wąsko rozumianego materializmu i redukcjonizmu a przedstawicielami emergentyzmu, dualizmu własności, czy innych
prób nieredukcyjnego ujęcia problematyki związanej z zagadnieniem relacji
ciało-umysł. Do tego obszaru należy między innymi problem intencjonalności, a także problem qualiów. Sądzę, że wszystkie szczegółowe problemy
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filozofii umysłu mają ze sobą wiele wspólnego, w szczególności uważam, że
zagadnienie qualiów wykazuje pewne strukturalne podobieństwo do zagadnienia intencjonalności, choć oczywiście każde z nich posiada własną specyfikę. Ten artykuł dotyczy zagadnienia intencjonalności treści mentalnych,
a konkretnie sporu o intencjonalność, który prowadzą ze sobą Daniel C.
Dennett i John R. Searle.1 Wybór adwersarzy uzasadniony jest faktem, że
obaj autorzy bez wątpienia zaliczają się dziś do czołówki najbardziej wpływowych myślicieli zajmujących się filozofią umysłu, a jednocześnie ich stanowiska są całkowicie sobie przeciwstawne w pewnym bardzo istotnym
punkcie. Analiza owych stanowisk, a także przebiegu dyskusji na temat intencjonalności, pozwoli mi odsłonić charakter i skalę problematyczności
teorii Dennetta i Searle’a.
Pierwsza część artykułu poświęcona będzie propozycji Searle’a. Omówiona zostanie geneza jego teorii intencjonalności, struktura dziedziny intencjonalnej (tzw. Sieci i Tła), a także rozróżnienie trzech typów intencjonalności. W części drugiej zaprezentuję pewne istotne dla problemu intencjonalności koncepcje Dennetta: teorię trzech nastawień i ideę wieży generowania
i testowania. W ostatniej części zestawię poglądy obu autorów, aby wskazać
pewne ciekawe zbieżności, a także uwypuklić punkty sporne. W zakończeniu
wspomnę o własnym stanowisku w kwestii intencjonalności.
INTENCJONALNOŚĆ WEDŁUG SEARLE’A

Specyfika podejścia Searle’a do problematyki intencjonalności bierze się
z jego próby pogodzenia dwóch skonflikowanych stanowisk. Według pierwszego z nich współczesne problemy filozofii umysłu, poczucie tajemnicy czy
niezwykłej trudności pewnych kluczowych zagadnień, są w dużej mierze
iluzją związaną z naszym przywiązaniem do tradycyjnych kategorii, które
odziedziczyliśmy po Kartezjuszu (Searle 1995, 12n). Tymczasem stany intencjonalne – jak wskazuje nasza aktualna wiedza o świecie – są, po pierwsze,
przyczynowo warunkowane przez stany neurofizjologiczne, po drugie realizowane w naszych mózgach. Searle twierdzi więc, że tzw. problem umysłciało po prostu nie istnieje, podobnie jak nie istnieje problem żołądektrawienie (Searle 1983, 15). Swoje stanowisko określa mianem naturalizmu
biologicznego i uważa je za całkowicie oczywiste (Searle 1999a, 15).

—————————
1 Ze względu na to ograniczenie tematyczne prezentacja dyskusji między Searlem i Dennettem będzie oczywiście niepełna: obu filozofów dzieli też podejście do zagadnienia qualiów. Niekiedy „wykrajanie” problemu intencjonalności będzie zabiegiem nieco sztucznym, ponieważ np. w argumentacji Searle’a przytoczonej w jego The Mystery of Consciousness problem qualiów wyraźnie interferuje
z problemem intencjonalności (Searle 1997, 95–131). Trzeba jednak zastrzec, że Searle przejawia
czasem pewną rezerwę wobec koncepcji qualiów (Searle 1997, 8n).
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Zarazem jednak Searle odrzuca materializm i wszelkie formy redukcjonizmu utrzymując, że intencjonalność musi pozostać pojęciem pierwotnym.
Pisze:
Według mnie nie da się przeprowadzić analizy logicznej intencjonalności
[sfery] umysłowej w terminach pojęć bardziej elementarnych, ponieważ intencjonalność jest, że tak powiem, własnością parterową umysłu, a nie cechą
logicznie złożoną, zbudowaną z prostszych elementów. Nie istnieje stanowisko neutralne, z którego moglibyśmy badać relacje między stanami intencjonalnymi a światem, a następnie opisywać je w kategoriach nieintencjonalnych. Z tego powodu każde wyjaśnienie intencjonalności ma miejsce
wewnątrz kręgu pojęć intencjonalnych. (Searle 1983, 26) 2

Powyższy cytat wymaga pewnego wyjaśnienia. Searle – jak sam pisze
(Searle 1999a, 9n) – zainteresował się problematyką intencjonalności ze
względu na swoje wcześniejsze badania związane z teorią czynności mowy.
W jego mniemaniu bowiem teoria ta pozostałaby niepełna, gdyby nie została
podbudowana jakąś koncepcją intencjonalności. Filozofia języka jest według
niego dziedziną filozofii umysłu, a sam język jest pochodną struktury intencjonalnej świadomości. Zarazem jednak narzędzie badawcze, jakie filozof
stosuje do badań intencjonalności, jest takie samo, jak w przypadku badań
języka: jest nim nieformalna analiza logiczna, metoda przejęta od Gilberta
Ryle’a, Johna L. Austina, Petera Strawsona, częściowo także inspirowana
późnym Ludwigiem Wittgensteinem.3 Analiza, o której mowa, nie polega na
redukcji pojęć złożonych do pojęć pierwotnych, lecz jest najczęściej metodą
odsłaniania wzajemnych związków między różnymi pojęciami; przyjmuje się
bowiem, że to, co najlepiej znane nie musi być wcale logicznie podstawowe.
Tak właśnie jest w przypadku Searle’owskich logicznych analiz intencjonalności: amerykański filozof prowadzi je wychodząc od czegoś lepiej znanego
(wypowiedzi językowych) i dochodząc do czegoś bardziej pierwotnego (stanów intencjonalnych) ujawniając po drodze zależności i podobieństwa strukturalne między jednym a drugim.
Według Searle’a struktura stanów intencjonalnych odpowiada strukturze
czynności mowy. Typowa czynność mowy zawiera dwa wyróżnione momenty: treść zdaniową (propositional content) i siłę illokucyjną (illocutionary
force). Ta sama treść zdaniowa (np. to, że wyjdziesz z pokoju) może występować w wielu czynnościach różniących się między sobą siłą illokucyjną (np.
—————————
Ten i inne cytaty z języka angielskiego w tłumaczeniu autora.
Na marginesie, warto zapoznać się z dyskusją na temat metody Searle’a pomiędzy nim a Hubertem L. Dreyfusem (Dreyfus 2002; Searle 2002; Dreyfus 1999). Dreyfus przez lata uważał Searle’a za
fenomenologa. Swoją pomyłkę zauważył dopiero wówczas, gdy ten sam mu ją wytknął (w drugim
z wyżej wskazanych artykułów). Można to potraktować jako dobre empiryczne świadectwo na rzecz
tezy, że metoda fenomenologiczna w praktyce niewiele różni się od metody analizy języka potocznego. Do podobieństw między stanowiskiem Searle’a i Husserla wrócę jeszcze pod koniec niniejszego
artykułu.
2
3
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w oczekiwaniu, że wyjdziesz z pokoju, sugestii, żebyś wyszedł z pokoju, rozkazie, że wyjdziesz z pokoju itp.). W przypadku stanu intencjonalnego mamy
odpowiednio moment treści reprezentacyjnej (representative content) –
zwanej również treścią intencjonalną (intentional content) – oraz trybu
psychologicznego (psychological mode). Przykładowo, treścią reprezentacyjną (bądź intencjonalną) może być to, że wyjdziesz z pokoju, natomiast
trybami psychologicznymi mogą być obawa, nadzieja, przekonanie itp.
(Searle 1983, 5n).
Co prawda treść reprezentacyjna stanu intencjonalnego – jeśli w ogóle
chcemy o nim mówić – musi być wyrażana w zdaniach bądź nazwach (np.
gdy chodzi o oczekiwanie na Boże Narodzenie, albo miłość do kogoś), to
jednak nie jest ona tym samym, co treść zdaniowa czynności mowy. Treść
reprezentacyjna, jak wskazuje jej nazwa, coś reprezentuje. Tym czymś są
warunki spełniania (conditions of satisfaction) danego stanu intencjonalnego, czyli fakty lub przedmioty (bądź osoby). Jeśli stan intencjonalny jest
przekonaniem o czymś, np. o tym, że śnieg pada, to jego treścią reprezentacyjną jest fakt będący warunkiem spełniania tego przekonania, np. fakt, że
śnieg pada (Searle 1983, 11n).
Treść zdaniowa czynności mowy nie reprezentuje, lecz znaczy. Znaczenie
(meaning) jest cechą właściwą wypowiedziom i przydaje im to, czego nie
mają one same z siebie, a mianowicie intencjonalnego odniesienia do warunków satysfakcji. Tu właśnie, według Searle’a, ujawnia się pochodność
języka względem subiektywnych stanów mentalnych. Te ostatnie same
z siebie posiadają wewnętrzną (intrinsic) intencjonalność, są więc wewnętrznie związane z rzeczywistością i nie należy ich rozumieć jako pewnych
symboli wewnętrznego języka, które dopiero muszą być rozpoznane i zdekodowane przez wewnętrznego homunkulusa.4 Natomiast wypowiedzi – produkty czynności mowy – będące pewnymi mniej lub bardziej regularnymi
układami fizycznych przedmiotów lub zjawisk, mogą mieć tylko pochodną
intencjonalność, którą nadaje im umysł w akcie wypowiedzi bądź interpretacji. Searle pisze:
„Znaczenie” jest pojęciem, które ma literalne zastosowanie do wypowiedzi
zdaniowych i czynności mowy, ale nie do stanów intencjonalnych. Przykładowo, ma sens pytanie co znaczy jakieś zdanie albo wypowiedź, lecz niedorzecznością jest pytać w tym sensie o to, co znaczy przekonanie lub pragnienie. […]
Znaczenie istnieje wyłącznie tam, gdzie istnieje różnica między treścią intencjonalną i formą jej uzewnętrznienia, a pytać o znaczenie to pytać o treść intencjonalną, która pojawia się wraz z ową formą uzewnętrznienia (Searle
1983, 28).

—————————
4 To by oczywiście generowało regres w nieskończoność, gdyż automatycznie powstawałoby pytanie o stany mentalne tegoż homunkulusa.
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Widzimy zatem, że semantyka Searle’a jest zakorzeniona w subiektywnych stanach mentalnych: według niego znaczenie wypowiedzi językowych
jest pewną relacją do rzeczywistości, lecz jest to relacja zapośredniczona
w stanach intencjonalnych, ponieważ tylko one posiadają intencjonalność
wewnętrzną. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób stany intencjonalne
mogą posiadać ową wewnętrzną intencjonalność? Odpowiedzią Searle’a są
idee Sieci (Network) i Tła (Background).
Koncepcja Sieci wynika z konstatacji, że nie ma sensu mówić o treści intencjonalnej jako o czymś atomowym i samodzielnym. Gdy mówimy na
przykład o kimś, kto chce startować w wyborach na prezydenta Stanów
Zjednoczonych, musimy założyć, że ów pojedynczy stan intencjonalny musi
z konieczności zakładać bardzo wiele innych stanów intencjonalnych, najczęściej o formie przekonań (np. o tym, że Stany Zjednoczone są republiką
z ustrojem prezydenckim, że stanowisko prezydenta jest kadencyjne itd.).
Tylko dzięki temu, że dany stan intencjonalny posiada swoje miejsce w Sieci
innych stanów intencjonalnych, da się w ogóle zdeterminować jego warunki
spełniania (Searle 1983, 141).5
Samo istnienie Sieci nie wystarcza jednak do tego, by stan intencjonalny
mógł w ogóle posiadać intencjonalność, a więc związek z rzeczywistością.
Drugim koniecznym elementem jest Tło, czyli zespół założeń nieintencjonalnych, a więc zdolności, umiejętności społecznych i nawyków. Searle
naprowadza nas na koncepcję Tła wskazując, że śledząc uwarunkowania
dowolnego węzła Sieci (np. wspomnianego stanu intencjonalnego chęci
kandydowania na prezydenta) dochodzimy w końcu do sformułowań, o których trudno nam powiedzieć, że są przekonaniami (nawet nieświadomymi):
że wybory dokonują się na powierzchni Ziemi, że jest ona twarda i nie zapada się, że karty do głosowania nie rozpadają się w powietrzu na chmurę cząstek itd. Ponadto, właściwie wszystkie nasze zamiary uwarunkowane są
pewnym zespołem nabytych bądź wrodzonych możliwości działania: umiemy jeść, biegać, ale także jeździć na nartach, prowadzić samochód, wreszcie
posługiwać się jednym bądź większą ilością języków (Searle 1983, 142n).
Wszystko to wskazuje, że Sieć stanów intencjonalnych musi w pewnym momencie stopniowo przechodzić w nieintencjonalne Tło. Searle dowodzi:
Załóżmy, że prawdziwe jest przeciwieństwo hipotezy Tła, to znaczy, że całe intencjonalne życie umysłowe i wszystkie zdolności poznawcze mogą być całkowicie zredukowane do reprezentacji […]. Każda z tych reprezentacji może
być wyrażana w postaci jasnej treści semantycznej […], a procesy umysłowe
polegają na przechodzeniu od jednej takiej treści do drugiej. Jednak ten obraz
rodzi pewne trudności. Treści semantyczne, w które zaopatruje nas ta wizja,
nie stosują się same. Nawet jeśli nimi dysponujemy, to wciąż musimy jeszcze

—————————
5 Znaczna część przekonań i innych rodzajów stanów intencjonalnych Sieci jest nieświadoma
mniej więcej w sensie przedświadomości Freuda, to znaczy że nie utrzymujemy ich aktualnie
w świadomości, ale w każdej chwili gotowi jesteśmy je podać (Searle 1983, 142).
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wiedzieć, co z nimi począć, jak je zastosować, a ta wiedza nie może polegać na
kolejnych treściach semantycznych, o ile nie chcemy popaść w regressus ad
infinitum. […] Reprezentacje faktycznie istnieją, niektóre z nich działają przyczynowo w wytwarzaniu naszych zachowań, lecz ostatecznie po łańcuchu reprezentacji osiągamy podłoże zdolności (Searle 1983, 152n).6

Amerykański filozof postuluje prostą geografię Tła, w której rozróżnia
biologicznie uwarunkowane i wspólne całemu gatunkowi ludzkiemu „Tło
głębokie” oraz nabyte w procesie wzrastania w określonej kulturze „Tło lokalne”. Czyni też rozróżnienie na zdolności Tła dotyczące tego, „jak się rzeczy mają” i dotyczące tego „jak coś zrobić” (Searle 1983, 143n).7
Na podbudowie swej semantyki Searle rozwija krytykę tzw. mocnego
programu sztucznej inteligencji i związanego z nim klasycznego komputacjonizmu. Nie ma tu potrzeby prezentować znanego eksperymentu myślowego Chińskiego Pokoju, który autor przedstawił po raz pierwszy w artykule
z 1980 roku (Searle 1980), a następnie powtórzył w kilku innych pracach.
Wystarczy wskazać, że podstawowym celem argumentacji Searle’a jest
sprowadzenie do absurdu idei, według której maszyny syntaktyczne –
a są nimi wszystkie działające programy pracujące na bazie uniwersalnej
maszyny Turinga, czyli wszystkie programy uruchamiane na współczesnych
komputerach – mogą posiadać zdolności myślenia i rozumienia. Zdolności
te – jak często powtarza filozof – zakładają semantykę i nie dają się zredukować do operacji na składni (Searle 1995, 33).
Searle broni tej tezy na różne sposoby, z których przedstawię tu, moim
zdaniem, najsilniejszy. Filozof wyróżnia trzy rodzaje intencjonalności, z których dwa pierwsze były już wspomniane przy okazji omawiania relacji stanów intencjonalnych do języka: jest to intencjonalność wewnętrzna, intencjonalność pochodna i intencjonalność jak-gdyby. Pierwszą z nich możemy
przypisywać wyłącznie istotom obdarzonym umysłowością, a więc posiadającym stany mentalne. To właśnie o nią chodzi w zdaniach wyrażających
przekonania, pragnienia itp. (np. „Jestem głodny”). Druga przynależy znakom językowym i innym (np. tym, które opisują przekonania), które jednak
posiadają ją tylko o tyle, o ile istnieją umysły zdolne je interpretować, a więc
uznawać je za znaki z określonym znaczeniem. Trzecia właściwie w ogóle nie
jest „prawdziwą” intencjonalnością i dotyczy wypowiedzi metaforycznych
w rodzaju: „Te rośliny chcą pić, trzeba je podlać” (np. Searle 1999a, 113–
116).
—————————
6 Searle odwołuje się tutaj do tzw. paradoksu reguł z Dociekań filozoficznych Wittgensteina
(2000, 118–120, §198–202). Bardziej sugestywną ilustracją problemu samoaplikacji językowej
reprezentacji reguł jest żartobliwa historyjka Lewisa Carrolla z 1895 roku zatytułowana What the
Tortoise Said to Achilles (1995).
7 Nieco szersze omówienie koncepcji intencjonalności Searle’a i jej związków z teorią czynności
mowy można znaleźć w artykule P. Kołodziejczyka (2002). Semantyka Searle’a nie będzie tu poddawana krytycznej analizie, chciałbym tylko zwrócić uwagę na fakt, że koncepcja Tła jest dość kontrowersyjna. Poważne zarzuty wobec niej wysunął m.in. Barry Stroud (1991).
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Który z tych trzech rodzajów intencjonalności można przypisać maszynom syntaktycznym? Searle wskazuje, że trzeci, ponieważ komputer jest
systemem, który może najwyżej zachowywać się tak, jakby był intencjonalny
(Searle 1999a, 114n), a także drugi, ponieważ wszelkie zautomatyzowane
operacje na symbolach mogą coś znaczyć wyłącznie dzięki temu, że to my –
istoty obdarzone intencjonalnością wewnętrzną – możemy je interpretować
jako znaczące (Searle 1999b, 151). W późniejszych pracach Searle wyostrza
jeszcze swoje stanowisko mówiąc, że coś może być maszyną syntaktyczną
tylko ze względu na obserwatora zdolnego zidentyfikować coś jako składnię.
Tylko dzięki interpretacji pewne fizyczne zjawisko w obrębie stworzonego
przez nas artefaktu jest „bitem informacji”. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy
uznać za stan czy proces informacyjny każdy inny fakt, nie tylko stany termostatu, ale również na przykład to, że leży przed nami pióro (Searle 1999a,
272–278, Searle 1995, 32). Krótko mówiąc, bycie maszyną syntaktyczną
(w sensie Searle’a) nie jest własnością wewnętrzną (Searle 1997, 14–16).
Searle zaznacza wyraźnie, że jego argumentacja nie podważa tezy, że
mózg w jakimś sensie jest maszyną – tę tezę autor całkowicie akceptuje,
a nawet nie wyklucza, że kiedyś w przyszłości będziemy w stanie zbudować
sztuczną maszynę o podobnym działaniu. Możliwe, że nazwiemy ją komputerem. Nie będzie to jednak na pewno komputer cyfrowy w sensie znanych
nam wszystkim maszyn syntaktycznych (Searle 1997, 13, 110n; Searle 1995,
32, 36).
INTENCJONALNOŚĆ WEDŁUG DENNETTA

Ujęcie zagadnienia intencjonalności zaproponowane przez Daniela Dennetta wydaje się nieco mniej skomplikowane niż propozycja Searle’a i budowane jest z perspektywy całkowicie jej przeciwstawnej. Dennett lubi bowiem
podkreślać, że jego punkt widzenia zakłada starą i wielokrotnie wypróbowaną metodę badań naukowych, które wykorzystują dane gromadzone z perspektywy trzecioosobowej (Dennett 2003, 19). Podobnie jak Searle, nazywa
siebie naturalistą, lecz w przeciwieństwie do niego akceptuje potrzebę wyjaśnienia redukcyjnego.
Swoją teorię intencjonalności Dennett rozwijał w ciągu ostatniego półwiecza, począwszy od książki Content and Consciousness (Dennett 1969),
poprzez artykuł Intentional Systems (Dennett 19718) książkę The Intentional Stance (Dennett 1987), skończywszy na Consciousness Explained (Dennett 1991) i Darwin’s Dangerous Idea (Dennett 1995) a także poświęconym
nieco innemu tematowi Odczarowaniu (Dennett 2008a). Już w pierwszej
z wymienionych książek pojawia się koncepcja intencjonalności oparta na
—————————
8 Artykuł ten został przedrukowany w: (Dennett 1981, 3–22). Powołując się dalej na Intentional
Systems, odnoszę się do tego źródła.

126

Jakub Gomułka

teorii ewolucji oraz cybernetyce. Wątkiem przewodnim myśli Dennetta cały
czas pozostaje teza o bliskiej analogii procesu rozwoju życia z jednej strony
i rozwoju technologii, w tym przede wszystkim robotyki i informatyki z drugiej.9
Dennett wiązał początkowo swoją koncepcję intencjonalności z krytyką
programu behawioryzmu. Behawioryzm był próbą wyeliminowania z psychologii odwołań do stanów wewnętrznych i wyjaśnienia zachowania wyłącznie w kategoriach bodźca i reakcji. Kierowało nim przekonanie, że pojęcia związane ze stanami wewnętrznymi generują poważne zobowiązania
teoretyczne – a mianowicie założenie ich inteligentnego interpretatora –
o których nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą „spłacone” (Dennett 1981,
12). Filozof wskazywał jednak, że psychologia behawiorystyczna albo rezygnuje z idei celowości i wewnętrznego motywowania, ale wówczas nie jest w
stanie zbudować satysfakcjonującej teorii zachowania (Dennett 1969, 63),
albo faktycznie zakłada intencjonalność, tyle że stara się to ukryć (Dennett
1981, 14n). W tej sytuacji Dennett zaproponował podejście, w którym zaciąganie zobowiązań intencjonalnych jest dopuszczalne, o ile będziemy starali
się je „spłacić” dzięki teoriom wyjaśniającym wewnętrzne uwarunkowania
zachowań w kategoriach mechanistycznych regularności. Dobrym przykładem takiego podejścia jest, według niego, program rozwoju sztucznej inteligencji i program badań neurofizjologicznych (Dennett 1981, 15n). Innymi
słowy, wbrew obawom behawiorystów, nie mamy w psychologii problemu
z intencjonalnością, ponieważ istnieją programy badawcze obiecujące jej
redukcję do prostszych, lepiej znanych struktur i prawidłowości. Co więcej,
istnieją konteksty teoretyczne – w rodzaju teorii gier czy teorii ekonomicznych wyjaśniających funkcjonowanie zbiorowości jednostek ludzkich –
w których taka redukcja nie jest nawet konieczna dla predykcyjnej efektywności (Dennett 1981, 16).
Jednocześnie Dennett, zwłaszcza w późniejszym okresie, podkreślał, że
redukowalność stanów intencjonalnych nie znaczy, że są one nierealne. Swoje stanowisko określał mianem łagodnego realizmu (mild realism) i sytuował je pomiędzy mocniejszymi stanowiskami realistycznymi Jerry’ego Fodora
i Donalda Davidsona a jeszcze słabszym realizmem Rorty’ego i eliminatywizmem Paula Churchlanda (Dennett 2008b, 303). Dla wielu krytyków filozofa – w tym również dla Searle’a – „łagodność” owego realizmu jest posunięta
zbyt daleko.
Autor The Intentional Stance zaproponował teorię, wedle której intencjonalność jest redukowalna (co zapewnia jej status legalnego składnika
nauki), a jednocześnie eksplanacyjnie autonomiczna i użyteczna. W teorii tej
mamy do czynienia z trzema zasadniczymi nastawieniami (stances) poznaw—————————
9 Na marginesie można zaznaczyć, że bardzo podobne wątki znajdujemy w twórczości filozoficznej
Stanisława Lema (np. Lem 2010).
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czymi.10 Ze względu na skomplikowanie struktur, z jakimi ma do czynienia
najprostsze jest nastawienie fizyczne (physical stance). Wyjaśnienia i predykcje formułowane w obrębie tego nastawienia dotyczą przedmiotów bądź
układów poddanych prostym fizycznym oddziaływaniom, które zmieniają
ich proste fizyczne własności. Przykładowo, możemy przewidzieć, co stanie
się z garnkiem pełnym wody, kiedy pozostawimy go na gorącej płycie kuchenki: woda zagotuje się, po pewnym czasie całkowicie wyparuje a garnek
się spali. Wiemy też, dlaczego Księżyc krąży wokół Ziemi po orbicie o takich
a nie innych parametrach, bowiem znamy masy tych obiektów kosmicznych
i prawa rządzące oddziaływaniami grawitacyjnymi. W środowisku, które nas
otacza, znajdujemy bardzo wiele zjawisk dających się wyjaśnić w obrębie
nastawienia fizycznego, w których chodzi o wzajemne relacje między parametrami, takimi jak masa, rozmiar, odległość, gęstość, ciepło, sprężystość
itp.
Nasze otoczenie składa się jednak również z takich układów, wobec których wyjaśnienie fizyczne okazuje się niewystarczające, a mówiąc dokładniej
jest ono zbyt skomplikowane, by mogło być użyteczne. Przykładem takiego
układu może być kalkulator. Możemy oczywiście wyjaśniać działanie kalkulatora odwołując się wyłącznie do oddziaływań fizycznych między poszczególnymi jego częściami. Opis, jaki wówczas byśmy uzyskali, byłby jednak
niezmiernie skomplikowany. Wobec tego znacznie praktyczniej jest przyjąć
w odniesieniu do kalkulatora nastawienie projektowe (design stance), wedle
którego rozpatrujemy już nie proste fizyczne cechy przedmiotu, lecz jego
funkcjonalną strukturę i powiązania między oddziałującymi na siebie częściami mechanizmu. Dennett zauważa, że nastawienie projektowe cechuje
zarówno nasze podejście do wytworów techniki, jak i do znacznej części wytworów ewolucji biologicznej: wiemy, że drzewo składa się z korzeni, które
rozrastają się w ziemi, aby dostarczać organizmowi wodę i substancje odżywcze, z liści, w których dzięki energii słonecznej zachodzą procesy metaboliczne i z pnia, który transportuje wodę do gałęzi i liści, a także pozwala
utrzymywać roślinie liście w miejscu lepiej nasłonecznionym. Wiemy, że
prosty fototaksyczny organizm jednokomórkowy posiada receptory światła
i przyczynowo powiązany z nimi układ efektorów ruchu. Fizykochemiczne
wyjaśnienie funkcjonowania komórki czy układu wielokomórkowego również jest możliwe, lecz w wielu sytuacjach niepraktyczne i niestosowane do
formułowania przewidywań zachowań tego rodzaju obiektów.11
Jednak nie wszystkie organizmy sensownie jest traktować w kategoriach
mechanizmów. Potoczny opis zachowania już tak drobnego zwierzęcia, ja—————————
10 Wyjaśniona poniżej idea nastawień przedstawiana była przez autora w wielu miejscach (Dennett 1981, 4–9; Dennett 1987, 15–19; Dennett 1995, 229–238).
11 Dennett zauważa, że istnieją oczywiście sytuacje, w których organizm bądź mechanizm zostaje
poddany prostym oddziaływaniom fizycznym i wówczas nastawienie fizyczne jest bardziej uzasadnione (Dennett 1981, 5).
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kim jest pszczoła, zawiera elementy intencjonalne: mówimy na przykład, że
pszczoła wie, jak trafić do swego ula, że jej działanie jest celowe itp. Im większe zwierzę, im bardziej jego działanie jest skomplikowane, tym chętniej
korzystamy przy jego opisie z intencjonalnego słownika mówiąc o wiedzy,
oczekiwaniu, chęci, czy radości. Ten trzeci sposób opisu i wyjaśnienia nazywany jest przez Dennetta nastawieniem intencjonalnym (intentional stance).
Nastawienie intencjonalne, czyli przypisywanie pewnym systemom posiadania informacji i celów, jest zasadniczo naszym domyślnym nastawieniem nie tylko wobec osób czy większych zwierząt, ale właściwie wobec
wszystkiego, co się porusza. Mówimy np., że rośliny nie chcą kwitnąć
w pierwszych cieplejszych dniach wiosny, bo są ostrożne (Dennett 1987,
22). Jest to po prostu użyteczna strategia poznawcza pozwalająca uzyskać
przewidywania w przybliżeniu wystarczającym dla potrzeb naszych mniej
cywilizowanych przodków. Co prawda dzisiaj, dzięki rozwojowi badań
naukowych jesteśmy w stanie opisać większość zjawisk w kategoriach nastawienia fizycznego bądź projektowego, to jednak owa skłonność do opisu
w kategoriach intencjonalnych wciąż pojawia się w na poły żartobliwych
określeniach typu: „woda szuka swojego poziomu”, czy „piorun szuka najlepszej drogi ku ziemi” (Dennett, 2008, 151n).
Podobnie jak w przypadku nastawienia projektowego, fakt, że dany system wygodnie jest nam ujmować w kategoriach intencjonalnych (a więc,
pragnień, przekonań, celów itp.), nie znaczy, że tego samego systemu nie da
się opisać w kategoriach projektowych czy fizycznych. W ujęciu Dennetta
stany mentalne nie są ani samodzielne substancjalnie (jak głosił klasyczny
dualizm, np. kartezjański), ani nawet nie stanowią samodzielnej ontologicznie kategorii własności (jak głosi dualizm własności).
Czy zatem kwestia uznania czegoś za system intencjonalny jest arbitralna? Autor odpowiada na to pytanie przecząco. Jego zdaniem istnieje coś
takiego, jak obiektywny sens przypisywania intencjonalności, a w konsekwencji istnieje różnica między rzeczywistym systemem intencjonalnym,
a systemem, który tylko wydaje się niekiedy intencjonalny, nawet jeśli nie
ma żadnej dającej się wskazać istotowej cechy intencjonalności. W swojej
pierwszej książce Dennett przedstawia analogię z głosem argumentując, że
on także jest czymś, czego ostatecznie nie możemy wskazać (Dennett 1969,
8–14). Brak odniesienia nie znaczy jednak, że fakt, iż ktoś coś powiedział,
zależy całkowicie od naszej interpretacji. Różnica pomiędzy systemami potrafiącymi mówić a tymi, które mówić nie potrafią, jest obiektywna, a jej
doświadczalnym fundamentem jest obserwowany efekt głosowego przekazywania informacji. Podobnie jest z intencjonalnością. Tu także oparciem
dla obiektywności jest obserwowalna efektywność przewidywań. Jak mówi
Dennett: „Decyzja, by przyjąć nastawienie intencjonalne jest wolna, ale fakty
dotyczące tego, czy przyjęte przez kogoś nastawienie odniosło sukces bądź
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zawiodło, są całkowicie obiektywne” (Dennett 1987, 24). Można to wyjaśnić
na jego ulubionym przykładzie szachów. Gdy rozgrywamy partię, musimy
przewidywać ruchy przeciwnika. W zasadzie moglibyśmy za podstawę naszych przewidywań przyjąć nastawienie projektowe (a nawet fizyczne), ponieważ nasz przeciwnik jest albo organizmem biologicznym, albo maszyną,
ale byłoby ono kompletnie nieefektywne. W praktyce musimy oprzeć nasze
analizy na założeniu, że oponent zna reguły, wie, jaka jest sytuacja na planszy, potrafi przewidzieć, co z niej wyniknie i kieruje się celem, jakim jest
wygranie partii. Bez względu na to, czy oponentem tym jest człowiek czy
komputer, musimy przyznać, że strategia intencjonalna jest praktycznie
jedyną sensowną strategią, a przynajmniej jest strategią najbardziej efektywną, ponieważ pozwala przewidzieć posunięcia przeciwnika z wystarczająco dobrym przybliżeniem (Dennett 1987, 24). Według łagodnego realizmu
należy w takich przypadkach stwierdzić, że obserwowana intencjonalność
gracza jest rzeczywista.
Dennett proponuje więc model funkcjonowania pojęć intencjonalnych
takich jak znaczenie, informacja, postrzeganie, przekonanie, działanie celowe, dzięki któremu możemy uniknąć zarówno relatywizmu pojęciowego, jak
i uwikłania w kłopotliwe ontologiczne zobowiązanie. Istnieją obiektywne
kryteria wyróżniania systemów intencjonalnych, a jednocześnie nie istnieje
pierwotna własność intencjonalności, której nie dałoby się wyjaśnić poprzez
odwołanie do prostszych mechanizmów (poziom projektowy), praw i procesów (poziom fizyczny). Wobec tego, z jednej strony Dennett może wyjaśniać
intencjonalność w oparciu o teorię ewolucji, a z drugiej przewiduje (a właściwie już opisuje12) powstanie sztucznych systemów intencjonalnych jako
efektu ewolucyjnego postępu technologii.
Intencjonalność, jak twierdzi autor The Intentional Stance, pojawiła się
na świecie w podobny sposób, w jaki pojawiło się na nim życie: nie da się
wskazać momentu, w którym jakaś bezrozumna struktura zyskała nagle
możliwość żywienia przekonań i dążenia do celów. Był to raczej proces, w
którym pierwotnie „bezmyślne” systemy dynamiczne stawały się stopniowo
coraz bardziej inteligentne, a to znaczy: przejawiały coraz bardziej złożone
zachowania. Początkowo systemy intencjonalne były raczej quasiinteligentne i ich intencjonalność może być nazwana raczej protointencjonalnością – nie wykazywały wielkiego podobieństwa do organizmów
zdolnych do podejmowania decyzji na bazie wiedzy, takich jak choćby
pszczoły czy szczury. Jednak dokładnie tak samo było w przypadku życia –
—————————
12 Dennett od dawna uważał, że odpowiednio oprogramowane komputery są systemami intencjonalnymi, ponieważ mogą spełniać wskazane przed chwilą kryterium – opis ich funkcjonowania
w kategoriach intencjonalnych jest predykcyjnie bardziej efektywny niż opis w kategoriach projektowych. Można powiedzieć – zauważał on – że takie systemy są relatywnie prymitywne i bardzo
różnią się od wysoce skomplikowanych i rozbudowanych systemów intencjonalnych, jakimi są wyższe zwierzęta (nie mówiąc już o ludziach), ale nie zmienia to faktu, że należą do tej samej klasy posiadaczy przekonań i istot działających celowo (Dennett 1987, 29).
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jego pierwociny prawdopodobnie nie spełniały wielu definicyjnych własności
życia, jakie znamy (Dennett 1995, 205).
Wedle wizji Dennetta, rozwijanej od 1975 roku (Dennett 197513) rozwój
życia obdarzonego umysłowością posiadał kilka istotnych etapów różniących
się sposobem wcielania ogólnego prawa selekcji naturalnej. Na pierwszym
etapie nie było żadnej intencjonalności: kolejne pokolenia prostych organizmów dziedziczyły w pełni swój repertuar zachowań. Dzięki mutacjom kodu
genetycznego repertuar ten różnicował się jednak w obrębie populacji,
a prawo selekcji premiowało osobniki lepiej przystosowane, wobec czego
udział ich potomków w następnych pokoleniach wzrastał. Ten czysto darwinowski model akumulacji mechanizmów przystosowawczych miał jedną
podstawową wadę – „przeprogramowanie” zachowania organizmów wymagało bardzo długiego czasu w stosunku do szybkości możliwych zmian środowiska, wobec czego „istoty darwinowskie” (określenie Dennetta) mogły
rozwijać przystosowania wyłącznie w środowiskach stabilnych, co było
oczywiście silnym ograniczeniem.
W toku ewolucji rozwinął się jednak pewien podtyp organizmów darwinowskich, który wyróżniała możliwość osobniczego dostosowania pewnej
klasy zachowań do środowiska. Dostosowaniem zachowań pojedynczego
organizmu tej klasy rządziło uchwycone przez behawiorystów prawo efektu
mówiące, że działania nagradzane są powtarzane – jest to behawiorystyczny
mechanizm uczenia, a więc przystosowania niewymagającego zmian w kodzie genetycznym. Dennett nazywa więc ten podtyp organizmów „istotami
skinnerowskimi” i zauważa, że ową behawiorystyczną zasadę można potraktować jako transpozycję prawa selekcji naturalnej (Dennett 1981, 73).
Behawioryści nie dostrzegli jednak, że – analogicznie do prawa selekcji –
także prawo efektu ulega transpozycji dla pewnej podklasy organizmów.
Podklasa ta ma ciekawą własność interioryzacji ograniczeń środowiskowych,
dzięki czemu adaptacja zachowań nie musi polegać na realnym testowaniu
par bodziec-reakcja (które zawsze stanowi pewne zagrożenie dla życia organizmu), tylko na konfrontowaniu zinterioryzowanych par ze zinterioryzowanymi ograniczeniami. Oczywiście, ostatecznym selektorem zachowań jest
środowisko, lecz jest ono w stanie niejako „delegować” swoją funkcję selekcyjną do czegoś we wnętrzu organizmu, podobnie jak na wcześniejszym etapie śmierć „wydelegowała” swoją funkcję selekcyjną na ból (Dennett 1981,
78). Zinterioryzowane ograniczenia środowiskowe mogą być wrodzone
i dziedziczone, lecz jest to oczywiście dość nieefektywny wehikuł adaptacyjny, jeśli założymy, że środowisko podlega relatywnie szybkim przemianom.
Lepiej, jeśli ograniczenia są przynajmniej częściowo kształtowane w trakcie
życia pojedynczych organizmów i ich kontaktów ze światem. Na tym etapie
—————————
13 Artykuł został przedrukowany w: (Dennett 1981, 71–89). Powołując się na niego odnoszę się do
tego źródła.
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uczenie zyskuje sens inny niż behawiorystyczny; polega mianowicie na interioryzacji pozytywnych i negatywnych wzmocnień.
Zauważmy, że o ile w przypadku istot Skinnerowskich trudno było mówić
o intencjonalności – była to raczej proto- czy quasi-intencjonalność – to
w przypadku istot wyższego poziomu trzeba już dokonywać pewnego wysiłku, żeby słownika intencjonalnego nie używać. Czym są bowiem zinterioryzowane kopie ograniczeń środowiskowych, jeśli nie teoriami dotyczącymi
świata? Właśnie z tego powodu Dennett nazywa podklasę organizmów zdolnych wytwarzać reprezentacje świata „istotami Popperowskimi” – nawiązując do sławnego powiedzenia Karla Poppera, że „nasze hipotezy umierają za
nas”.
My, ludzie, należymy oczywiście do istot Popperowskich, lecz coś ważnego różni naszą umysłowość od umysłowości większości innych zwierząt. Aby
działać i zdobywać informacje, posługujemy się narzędziami, to znaczy zaprojektowanymi przez nas częściami środowiska. Należymy więc (wraz
z niektórymi gatunkami innych ssaków) do najbardziej zaawansowanej intelektualnie podklasy organizmów, które Dennett nazywa „istotami gregoriańskimi” – od nazwiska psychologa Richarda Gregory’ego, twórcy pojęcia
inteligencji kinetycznej (Dennett 1995, 377). Prawdopodobnie tylko ludzie
posiadają najbardziej wyrafinowane narzędzie, jakim jest język.14
Powyżej opisana wielostopniowa struktura została przez autora nazwana
wieżą generowania i testowania. Proces generowania i testowania organizmów, par bodziec-reakcja, a wreszcie teorii, stanowi dla Dennetta uniwersalny schemat ewolucji systemów żywych, a w szczególności systemów
intencjonalnych.15 Pojęcie generowania i testowania pochodzi z informatyki
i teorii sztucznej inteligencji i dotyczy jednej ze strategii algorytmicznego
rozwiązywania problemów (Dennett 1981, 81). Jest to kolejne odwołanie do
ogólnej tezy tego filozofa, że rozwój urządzeń przetwarzających informacje
jest paralelą ewolucji biologicznej. Proste organizmy jednokomórkowe są
z jego punktu widzenia po prostu naturalnymi samoreplikującymi się robotami a my jesteśmy ich bezpośrednimi potomkami (Dennett 1996, 22).
W istocie, jak Dennett mówił w jednym ze swych internetowych wykładów,
„jesteśmy robotami zrobionymi z robotów zrobionych z robotów zrobionych
z robotów” (Dennett 2009).
Zarówno nastawienie projektowe jak i intencjonalne opisuje zatem roboty – naturalne bądź wytworzone przez człowieka – a więc pewne fizyczne
systemy zdolne do samodzielnego działania. W przypadku części tych systemów możemy mówić o tym, że mają one cele i przekonania, a więc że posia—————————
14 Język jest narzędziem dość specyficznym, ponieważ nie jest właściwie elementem środowiska,
lecz należy do dziedziny jego wewnętrznej reprezentacji. Można więc powiedzieć, że istoty gregoriańskie posługujące się językiem należą do swojej własnej, najwyższej podklasy organizmów inteligentnych. Dennett nie dokonuje jednak tego ostatniego rozróżnienia.
15 Do analogicznych wniosków doszedł np. Robert R. Traill (2008).
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dają wewnętrzne reprezentacje rzeczywistości. To właśnie założenie, że
system posiada takie reprezentacje jest istotą nastawienia intencjonalnego.
Dennett zastrzega jednak, że
nie jest tak, że przypisujemy (bądź powinniśmy przypisywać) przekonania
i pragnienia wyłącznie tym przedmiotom, w których odnajdujemy wewnętrzne reprezentacje, lecz raczej tak, że gdy odkrywamy przedmiot, w przypadku
którego strategia intencjonalna działa, skłonni jesteśmy interpretować pewne
jego stany bądź procesy wewnętrzne jako wewnętrzne reprezentacje. Ty, co
czyni jakąś wewnętrzną własność przedmiotu reprezentacją, może być tylko
jej rola w regulacji zachowań systemu intencjonalnego. (Dennett 1987, 32)

Autor The Intentional Stance twierdzi więc, że podobnie jak nie istnieje
żadna tajemnicza istota systemu intencjonalnego, tak też nie istnieje nic, co
w definitywny sposób wyróżniałoby wewnętrzną reprezentację, a więc treść
intencjonalną. Uzasadnieniem praktyki uznawania czegoś za taką treść jest
taki charakter działania całego systemu, który pozwala na efektywne stosowanie wobec niego nastawienia intencjonalnego. I nie ma żadnego znaczenia, czy system jest naturalny, czy też sztuczny.
ISTOTA SPORU SEARLE’A Z DENNETTEM

Jasne jest, że zapatrywania Searle’a i Dennetta na intencjonalność nie dają się ze sobą uzgodnić. Nie są one jednak całkowicie przeciwstawne. Pomimo tego, że obaj autorzy odnoszą się do siebie dość nieprzyjaźnie i nazywają
wzajemnie swoje teorie „formami intelektualnej patologii” (Searle 1997, 112,
115), można w nich dostrzec zaskakująco wiele punktów wspólnych bądź
przynajmniej przestrzeni możliwego konsensu. Zarówno Dennett jak i Searle
deklarują się jako naturaliści, co samo w sobie niewiele jeszcze znaczy, ponieważ termin „naturalizm” jest obecnie stosowany w różnych znaczeniach
terminu, czego najlepszym przykładem jest naturalizm drugiej natury Johna
McDowella (McDowell 1996, 84). Dopowiedzieć jednak można, że dla obu
filozofów naturalizm wiąże się z deklaratywnym odrzuceniem dualizmu. Co
więcej, Dennett uważa za oczywiste, że można stworzyć sztuczny system
intencjonalny, ale również Searle nie ma ostatecznie nic przeciw temu –
różnica zdań dotyczy tylko szczegółów budowy takiego systemu.16
Na pozór pole konfliktu otwiera się wraz z Searle’owskim holizmem związanym z koncepcją Sieci (pojedynczy stan intencjonalny nie może istnieć bez
powiązań z innymi stanami). Dennett nigdzie explicite nie formułuje wobec
treści intencjonalnej wymogu bycia częścią systemu. Przeciwnie, podaje
—————————
16 Nawet i tu różnica zdań nie jest aż tak wielka. Dennett w jednym ze swoich tekstów broni tezy,
że system oparty o znaną nam technologię komputera cyfrowego prawdopodobnie nigdy nie osiągnie
inteligencji organicznego ludzkiego mózgu (Dennett 1987, 324–330).
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przykład termostatu jako „zdegenerowanego przypadku systemu intencjonalnego”. Systemowi temu, jak twierdzi (choć z wyraźnym przymrużeniem
oka), można w zasadzie przypisać „pół tuzina różnych przekonań i nieco
mniej pragnień”, np. że bojler jest wyłączony, że dobrze byłoby, gdyby został
włączony itp. (Dennett 1987, 29n). Searle oczywiście nie może zaakceptować
termostatu jako systemu obdarzonego umysłowością, ale dla Dennetta również zasadniczo nie jest to prawdziwy system intencjonalny, ponieważ jest on
zbyt prosty, by zamiana nastawienia projektowego na intencjonalne przyniosła zwiększenie efektywności predykcji. Rzeczywisty system intencjonalny,
w myśl łagodnego realizmu Dennetta, to taki, w przypadku którego przyjęcie
nastawienia intencjonalnego jest nieodzowne. Można się spodziewać, że treści
intencjonalne takiego systemu muszą tworzyć całkiem rozległą sieć.
Jest również możliwe odnalezienie u Dennetta odpowiednika
Searle’owskiej koncepcji Tła. Jeśli Tłem są nieintencjonalne dyspozycje
organizmu do działania, to właściwie każdy mechanizm (biologiczny, czy
techniczny) posiada takowe. Nawet wspomniany termostat, ponieważ bez
odpowiednich efektorów i bez oddziaływania systemu ze środowiskiem nie
sposób byłoby mu – w myśl koncepcji Dennetta – przypisać stanów intencjonalnych.
W kontekście problematyki związku systemu ze swym środowiskiem
Dennett stara się wykazać, że idea „maszyny syntaktycznej” pełni w argumentacji Searle’a funkcję „słomianej kukły”. O ile bowiem zarówno formalny
opis funkcjonowania maszyny cyfrowej, czy dowolny napisany na nią program, można uznać za „czysto syntaktyczny”, o tyle już implementacja tego
programu – realne działanie komputera, który czymkolwiek steruje, choćby
podłączonym do niego monitorem – ma „wejścia” i „wyjścia”, jest więc dwukierunkowo związany z rzeczywistością. Każdy program komputerowy
i działanie każdej maszyny można opisywać abstrahując od tego związku –
uzyskamy wówczas pewną formalną strukturę, ale działająca maszyna i działający program zazwyczaj nie jest w ścisłym sensie „maszyną syntaktyczną”.17
Kiedy jednak Searle mówi o maszynach syntaktycznych, chodzi mu właśnie o działające komputery cyfrowe sterowane programem. Uznaje je za
„syntaktyczne” nie z tego powodu, że nie mają związków z rzeczywistością,
ale dlatego, że same z siebie nie posiadają „semantyki”. Ma na myśli to, że
intencjonalność operacji, które komputery wykonują – nawet jeśli operacje
te mają jakiś wpływ na rzeczywistość – jest tylko pochodna. Notabene w
późniejszym wzmocnieniu swojej argumentacji dodaje, że pochodna jest
również struktura syntaktyczna takich maszyn. I tak dochodzimy do istoty
jego sporu z Dennettem, to znaczy do Searle’owskiej idei trzech rodzajów
intencjonalności: wewnętrznej, pochodnej i jak-gdyby.
—————————
17

W podobny sposób atakuje stanowisko Searle’a również m.in. William Rapaport (2000, 474).
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Dennett wcale nie twierdzi, że intencjonalność, jaką przypisuje maszynom, jest wewnętrzna. Tu także zgadza się ze swoim adwersarzem: intencjonalność komputerów jest – zależnie od sposobu ujęcia – intencjonalnością
pochodną, albo nawet intencjonalnością jak-gdyby (co nie zmienia faktu, że
jest ona w jego ujęciu rzeczywista). Nie ma czegoś takiego, jak ostateczna
czy pierwotna funkcja tych urządzeń, nic nie jest komputerem mocą swej
„istoty” – wszystko zależy od sposobu interpretacji działania i budowy.
Punktem niezgody jest istnienie intencjonalności wewnętrznej; Dennett
argumentuje, że po prostu czegoś takiego nie ma. Znów działa tu analogia
rozwoju technologii i ewolucji biologicznej: podobnie jak nie ma żadnego
wewnętrznego powodu, by jakaś funkcja pewnego fizycznego układu
cyfrowego była dodawaniem, tak nie ma żadnego wewnętrznego powodu,
by określonego typu działanie żywej komórki było syntezą białek w oparciu
o kod genetyczny – to my, obserwatorzy, nadajemy taką interpretację
obserwowanemu zjawisku. Mało tego, tak jak nie ma wewnętrznego powodu, by coś było nazwane funkcją bądź cyfrowym układem fizycznym, tak
też nie ma wewnętrznego powodu, by nazywać coś komórką albo wyodrębniać typy jej działań. Analogia z tworami techniki narzuca nam myślenie o
intencji twórcy: coś jest syntezą białka, ponieważ tak zadecydował projektant, czyli Matka Natura. Lecz oczywiście Matka Natura nie jest żadną osobą, nie podejmuje decyzji, niczego nie projektuje; to tylko metaforyczne ujęcie zespołu praw przyrody regulujących proces ewolucji biologicznej. Wracamy więc do obserwatorów – ostatecznym źródłem wszelkiej klasyfikacji,
wszelkiego wyodrębniania funkcji i systemów, jest nasza intencjonalna decyzja (co jeszcze nie świadczy przeciw temu, że owe klasy i funkcje są rzeczywiste).
Problem w tym, że także my jesteśmy tworami ewolucji biologicznej,
a zatem również nasze działania zawierają się w zbiorze zjawisk, których
klasyfikacja wymaga zewnętrznych kryteriów. Okazuje się więc, że nasza
sytuacja nie różni się zasadniczo od sytuacji maszyny cyfrowej – ludzka intencjonalność też jest intencjonalnością tylko w sensie pochodnym (jeśli
rozpatrujemy ją ze względu na pierwotną intencjonalności Matki Natury)
lub jak-gdyby intencjonalnością (jeśli przyjmujemy ostatecznie, że Matka
Natura to tylko metafora).
Łagodny realizm Dennetta pozwala mu w tym punkcie utrzymywać, że
nie jest to żaden problem: co prawda intencjonalność obserwatora nie jest
wewnętrzna, ale nie znaczy to, że nie jest rzeczywista. Krytycy wskazują, że
ta nieproblematyczność osiągana jest dzięki pewnej sztuczce – Dennett
zręcznie balansuje między realistyczną a relatywistyczną wykładnią racjonalności, wykorzystując raz jedną, raz drugą perspektywę w zależności od
potrzeb. Zręczność ta jest jednak tylko retoryczna, a pozycja Dennetta
próbującego pogodzić dwie przeciwstawne tendencje jest na dłuższą metę
niestabilna (np. Heitner 2000).
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Uwzględniając tego rodzaju krytykę można spytać, w jaki sposób Dennett
zamierza „spłacić” zobowiązanie zaciągnięte w założeniu rzeczywistego charakteru intencjonalności obserwatora. Odpowiedź jest ewolucjonistyczna:
zdolność przyjmowania przez nas nastawienia intencjonalnego jest pewną
własnością przystosowawczą. To jednak znaczy, że również ona nie jest
zdeterminowana wewnętrznie. Rozpoznajemy siebie jako istoty posługujące
się nastawieniem intencjonalnym, ponieważ stosujemy nastawienie intencjonalne wobec nas samych. Czyli, mówiąc językiem Searle’a: jak-gdyby
intencjonalne nastawienie intencjonalne jest uznawane za rzeczywiste nastawienie intencjonalne w świetle jak-gdyby intencjonalnego nastawienia
intencjonalnego.
Przedstawiona konstrukcja – o ile nie jest po prostu paradoksalna – jest
silnie nieintuicyjna. Zaryzykowałbym tezę, że teoria Dennetta jest najbardziej nieintuicyjną ze wszystkich sensownych teorii, jakie jesteśmy sobie
w stanie wyobrazić, oczywiście o ile w ogóle uznamy ją za sensowną. Searle
tego nie robi, uważając, że Dennett ostatecznie wikła się w paradoks. Możemy mówić – argumentuje – że padamy ofiarą iluzji co do tego czy owego
faktu, ale nie możemy powiedzieć, że padamy ofiarą iluzji co do faktu, że
padamy ofiarą iluzji (Searle 1997, 111n).18
Łatwo zauważyć, że korzenie tego argumentu Searle’a sięgają Kartezjusza. Koncepcja intencjonalności wewnętrznej związana jest ściśle z ideą
asymetrii epistemicznej: intencjonalność taka jest stwierdzalna wyłącznie
w doświadczeniu subiektywnym, co Searle przyznaje kreśląc wizję nauki
obejmującej zarówno sferę obiektywną jak i subiektywną (Searle 1997, 114).
Takie założenie prowadzi jednak do niepożądanego solipsystycznego wniosku: jestem w stanie odnaleźć wewnętrzną intencjonalność wyłącznie w sobie samym. Wniosek ten Searle próbuje co prawda osłabiać, dowodząc, że
skoro wiemy, iż nasze mózgi posiadają wystarczającą moc przyczynową, by
wytworzyć intencjonalność, a jednocześnie wiemy, że inni ludzie mają mózgi, to wiemy tym samym, że również inni ludzie posiadają wewnętrzną
intencjonalność (Searle 1999a, 41–44, 107–110). Dennett wytyka mu jednak,
że pierwsza przesłanka tego wniosku – nasza rzekoma wiedza o przyczynowym związku mózgu i intencjonalności – nie może być w żaden sposób uzasadniona empirycznie (Dennett 1987, 334).
Ostatecznie koncepcja Searle’a okazuje się bliska podstawowym założeniom fenomenologii Husserla: sens językowy zależy od intencjonalności
dostępnej w prywatnym doświadczeniu. Także konstrukcja argumentu przeciw naturalizacji intencjonalności proponowanej przez Dennetta jest bardzo
podobna do konstrukcji argumentu Husserla przeciw naturalizmowi (np.
—————————
18 Wielu innych autorów również odrzuca stanowisko Dennetta jako nie do przyjęcia (np. Beisecker 2002).
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Husserl 1992, 23).19 Argument ten wydaje się dziś co najmniej poważnie
osłabiony przede wszystkim analizami Wittgensteina, który starał się wykazać, że doświadczenia pojedynczego podmiotu nie mają mocy normatywnej,
wobec czego źródłem tej ostatniej może być tylko wspólnota (Wittgenstein
2000, 134–136, §§ 258–265).20 Z analiz tych korzysta Dennett, którego teoria opiera się na ich naturalistycznej i redukcjonistycznej interpretacji.
Searle może oczywiście – podobnie jak wielu innych – nadal uznawać
moc argumentu naturalistycznego. Problem w tym, że filozof ten chce się
jednocześnie uważać za biologicznego naturalistę. Jak wskazywałem wcześniej, termin „naturalizm” ma dziś tak wiele znaczeń, że któreś z nich mogłoby być może objąć także stanowisko Husserla, jednak sam Searle dookreśla swoje rozumienie naturalizmu mówiąc, że intencjonalność ma przyczyny
neurofizjologiczne. Stwierdza, że mózg ludzki jest pewnego rodzaju maszyną
i nie ma zasadniczo nic przeciw tezie, że dzięki postępowi nauki będziemy
kiedyś w stanie w pełni zrozumieć działanie tej maszyny i wytworzyć artefakt
generujący intencjonalność.
Naturalizm Searle’a jest więc przekonaniem, że intencjonalność znajdzie
kiedyś pełne wyjaśnienie w ramach uprawianej przez nas nauki. I tu właśnie,
jak sądzę, tkwi problem. Uważam bowiem, że David Chalmers wyraża pewną
fundamentalną prawdę, gdy pisze, że nauka empiryczna na dowolnym etapie
zaawansowania nie zaoferuje nam wyjaśnienia innego niż w kategoriach
struktur i dynamiki procesów (Chalmers 2010, 209n), a skoro intencjonalność wewnętrzna Searle’a ma być czymś prostym, nieredukowalnym i danym w doświadczeniu subiektywnym (Searle 1999b, 96n; Searle 1983, 26),
to żadna wyobrażalna nauka wychodząca od danych obiektywnych („trzecioosobowych”) nie wytworzy konstrukcji, która mogłaby być z ową intencjonalnością utożsamiona. Nauka może jedynie wytworzyć konstrukcje, które
będą dawały się utożsamić z intencjonalnością jak-gdyby.21
Zasadniczo cała „obudowa teoretyczna” Searle’owskiej idei intencjonalności, w której mowa o pewnych dynamicznych procesach i strukturach,
a więc koncepcja relacji reprezentacji, Sieci i Tła, pozwala się dość dobrze
dopasować do wizji Dennetta. Tym, co nie daje się do niej dopasować, jest
—————————
19 Nawiasem mówiąc, pogłębione analizy założeń fenomenologii mogą prowadzić do zakwestionowania dość popularnych we współczesnych naukach kognitywnych prób jej naturalizacji, na co
wskazywała np. Barbara Trybulec (2015).
20 Co ciekawe, Searle częściowo uznaje te analizy (zob. przypis 6), ale tam, gdzie ich konsekwencje
godzą w jego stanowisko, stara się ignorować. Przykładem jest traktowanie §580 Dociekań filozoficznych, w którym czytamy, że „»Zjawisko wewnętrzne« wymaga zewnętrznych kryteriów” (Wittgenstein 2000, 215) – Searle określa go mianem „zagadkowego” (Searle 1999a, 27). Nawiasem
mówiąc, związek antynaturalistycznej argumentacji Husserla z obserwacjami Wittgensteina dotyczącymi problemu reguł oraz tzw. języka prywatnego jest ciekawym zagadnieniem badawczym wartym co najmniej osobnego artykułu.
21 Chalmers ma więc rację twierdząc, że koncepcja Searle’a jest rodzajem dualizmu własności
(Chalmers 2010, 227). Ten ostatni, co prawda, deklaratywnie odrzuca dualizm własności jako jeszcze
jedną wariację na temat kartezjanizmu (Searle 1999a, 16n; Searle 1997, 135–163), lecz w The Mystery of Consciousness sam pisze wprost o ontologicznej autonomii subiektywności (Searle 1997, 98).
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krypto-kartezjańska teza o oczywistym subiektywnym dostępie do wewnętrznej intencjonalności. Za odrzuceniem kartezjanizmu w filozofii umysłu przemawia bardzo wiele poważnych argumentów – można je przeczytać
między innymi u Dennetta, ale można je również znaleźć w dziełach Searle’a,
co znaczy, że jego propozycja jest po prostu niespójna.
ZAKOŃCZENIE

W artykule starałem się przybliżyć sposób, w jaki zagadnienie intencjonalności treści mentalnych rozpatrywane jest we współczesnej filozofii umysłu. Zaprezentowałem zestawienie dwóch przeciwstawnych stanowisk sformułowanych przez Daniela Dennetta i Johna Searle’a. Analiza tych stanowisk wykazała, że o ile pierwsze jest spójne, choć wysoce nieintuicyjne, o tyle
drugie, choć rozwijane w zgodzie z naszymi podstawowymi intuicjami dotyczącymi nas samych, zawiera wewnętrzne sprzeczności. Nieintuicyjność
koncepcji Dennetta wynika z odrzucenia intencjonalności wewnętrznej. Stanowisko Searle’a jest sprzeczne, ponieważ autor ten przyjmuje intencjonalność wewnętrzną, a jednocześnie stara się utrzymać naturalizm.
Uznając, że stanowisko Dennetta nie jest sprzeczne, staję w tym sporze
zasadniczo po jego stronie, choć za krytykami w rodzaju Reese’a Heitnera
uznaję, że łagodny realizm jest stanowiskiem niestabilnym. Ponadto, wbrew
Dennettowi, sądzę, że nieintuicyjność jego teorii stanowi nieusuwalny problem i źródło filozoficznego niepokoju. Gdzie indziej zwracałem uwagę, że
konsekwencją uznania nieredukowalności tego niepokoju może być postawa,
którą nazwałem „metamisterianizmem”. Postawa ta nie zawiera żadnej specyficznej teorii intencjonalności. Wynika ona z jednej strony z rezygnacji
z pomysłu budowania naukowego obrazu podmiotu przy założeniu nieredukowalności intencjonalności, a z drugiej na uznaniu, że odpowiedź redukcjonistyczna zawsze będzie niezadowalająca. Z intencjonalnością jest bowiem tak, jak kiedyś – w kontekście nieco innych problemów – zauważył
Wittgenstein: „Czujemy, że gdyby nawet rozwiązano wszelkie możliwe zagadnienia naukowe, to nasze problemy życiowe nie zostałyby jeszcze nawet
tknięte. Co prawda, nie byłoby już wtedy żadnych pytań; i to jest właśnie
odpowiedź” (Wittgenstein 1997, 82, 6.52).
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COUNTERINTUITIVE OR INCONSISTENT THEORY
OF INTENTIONALITY?
A DISPUTE BETWEEN DENNETT AND SEARLE
ABSTRACT

The paper compares the conceptions of intentionality held by the two leading
figures in the contemporary philosophy of mind: John Searle and Daniel Dennett.
I explain the relation between Searle’s theories in philosophy of language and his
theory of intentionality and his idea of three kinds of intentionality. Then I present
Dennett’s theory of intentionality as an adaptive feature and his idea of intentional
stances. I underline the fact that, using Searle’s vocabulary, according to Dennett no
creature or artifact possesses intrinsic intentionality — all we deal with is just derived intentionality: the intentionality the observer attributes to a being in order to
form a better prediction of the being’s behavior. The consequence of this standpoint
is highly counterintuitive: Dennett must (and in fact does) accept a claim that the
observer’s own intentionality is also only attributed to one by some other observers
in order to form better prediction of one’s behavior. This claim is rejected by Searle
as an obvious absurd. I argue that Searle’s standpoint is founded on the Cartesian
grounds and point to the similarity between his critique of Dennett and Husserl’s
critique of naturalism. Since Searle claims his conception to be naturalistic, his theory is inconsistent.
Keywords: intentionality, naturalism, artificial intelligence, syntactic machine,
John R. Searle, Daniel C. Dennett.
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O CZYM MYŚLI MICROSOFT? KONTROWERSJE
WOKÓŁ GRUPOWEGO PODMIOTU POZNANIA1
STRESZCZENIE

Tezę umysłu rozszerzonego Andy’ego Clarka i Davida Chalmersa wykorzystuje się
często w uzasadnianiu istnienia podmiotowości grupowej. Zwolennicy wyjaśniania
zachowań niektórych grup w odwołaniu do ich stanów intencjonalnych argumentują, że system złożony z wielu jednostek może być podmiotem poznającym pod wieloma względami analogicznym do podmiotu indywidualnego. W artykule argumentuję, że wybór perspektywy indywidualistycznej lub holistycznej w wyjaśnianiu zachowań poznawczych grup jest zdeterminowany wyborem konkretnych problemów
badawczych. Omawiając wybrane stanowiska wobec tak zwanych grupowych stanów
intencjonalnych, oceniam na ile zasadne jest przeprowadzanie analogii pomiędzy
podmiotem indywidualnym a grupowym.
Słowa kluczowe: podmiot grupowy, stan mentalny, emergencja, redukcjonizm.

1. WPROWADZENIE

W latach dziewięćdziesiatych XX wieku w filozofii umysłu popularność
zdobyła idea głosząca, że pojęcie podmiotu poznającego nie musi odnosić się
wyłącznie do ludzkiej jednostki. Jej zwolennicy argumentują, iż podmiot taki
może być również systemem złożonym z człowieka i artefaktu, którym człowiek ten manipuluje w celu rozwiązania zadania poznawczego. W takiej sytuacji proces poznawczy wykracza poza granice ciała jednostki, gdyż jest
przeprowadzany przez cały system.2 Ideę tę rozpowszechnił klasyczny już
—————————
Praca została wykonana w ramach grantu: NPRH nr 11 H 12 0302 81.
Idea ta jest obecna między innymi w następujących pracach: A. Clark, D. Chalmers, Umysł
rozszerzony, w: (red.) M. Miłkowski, R. Poczobut, Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze
kontrowersje, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, 342–357 (oryginał:
A. Clark, D. Chalmers, Extended Mind, Analysis, 58, 1998, 7–19); A. Noë, Action in Perception, The
MIT Press, Cambridge, MA 2004; T. van Gelder, What Might Cognition Be, If Not Computation?,
Journal of Philosophy, 91, 1995, 345–81; J. Haugeland, Mind Embodied and Embedded,
w: J. Haugeland (red.), Having Thought, Harvard University Press, Cambridge, MA 1998, 207–37;
M. Rowlands, The New Science of the Mind. From Extended Mind to Embodied Phenomenology,
1

2
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artykuł Andy’ego Clark i Davida Chalmersa Umysł rozszerzony.3 Autorzy
przedstawiają w nim przykłady działań, w których jednostka wykorzystuje
obiekty wobec niej zewnętrzne w celu sprawnego rozwiązania problemu
poznawczego. Clark i Chalmers sugerują, że w takich sytuacjach procesy
poznawcze przeprowadzane przez człowieka są tak ściśle uzależnione od
manipulowania zewnętrznym obiektem, iż należy mówić o podmiocie poznającym, który nie jest ograniczony do jednostki, lecz obejmuje cały system
poznawczy złożony z człowieka oraz manipulowanego przez niego obiektu:
“Nasze twierdzenie głosi, że proces sprzężony liczy się tak samo jak proces
poznawczy, bez względu na to, czy rozgrywa się w całości w głowie, czy też
nie”.4 Proces poznawczy jest zatem przeprowadzany przez system złożony
z człowieka oraz artefaktu, którym człowiek ten manipuluje. Chcąc uczynić
swą ideę bardziej intuicyjną, Clark i Chalmers formułują tezę zwaną „zasadą
równości” (the parity principle):
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 część świata jest (naszym zdaniem) częścią procesu
poznawczego. Procesy poznawcze nie są (wszystkie) w głowie! 5

Zasady tej nie należy traktować jako argumentu za tezą umysłu rozszerzonego; funkcjonuje ona raczej jako ilustracja skłaniająca do przyznania, że nie
powinniśmy odmawiać procesowi statusu poznawczego tylko dlatego, że
przebiega poza ciałem organizmu.
Argumentacja Clarka i Chalmersa dotyczy systemu złożonego z jednego
człowieka i artefaktu, którym człowiek ten manipuluje w celu rozwiązania
zadania poznawczego. Polemice z tezą, że system taki stanowi podmiot poznający należałoby poświęcić osobny artykuł.6 W tym tekście rozważam inną
kwestię. Tezę umysłu rozszerzonego wykorzystuje się w epistemologii społecznej do opisu działań poznawczych przeprowadzanych przez systemy złożone z wielu ludzi. Czy odpowiednio zorganizowana grupa może stanowić
podmiot poznający? Filozofowie i socjolodzy odpowiadający pozytywnie na
to pytanie parafrazują zasadę równości Clarka i Chalmersa formułując tak
zwaną „społeczną zasadę równości” (social parity principle): “Jeśli w obliczu pewnego zadania grupa przeprowadza proces, który uznalibyśmy –
gdyby rozgrywał się w głowie – za proces poznawczy, wówczas grupa ta

A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge 2010; R. Menary, Cognitive Integration: Mind and
Cognition Unbounded, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007; R. Wilson, Boundaries of the Mind.
The Individual in the Fragile Sciences, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
3 A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit.
4 Ibidem, 344.
5 Ibidem.
6 Problematykę tę poruszyłam częściowo w: B. Trybulec, Umysł zakorzeniony czy rozszerzony?
Napięcie w koncepcji poznania usytuowanego, Filozofia i Nauka, tom 2, 2014, 185–197.
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przeprowadza ten proces poznawczy.”7 W prezentowanym tekście przedstawię dyskusję o tym, czy przypisywanie niektórym grupom podmiotowości
poznawczej i intencjonalności jest eksplanacyjnie wartościowe, czy też nadmiarowe. Moim celem jest określenie założeń metodologicznych, które implikują ideę niezbywalności pojęcia podmiotowości grupowej na gruncie
epistemologii i filozofii umysłu. Uważam bowiem, że spór pomiędzy indywidualistami a holistami w omawianej kwestii dotyczy głównie rozwiązań metodologicznych; ustalenia ontologiczne są tu drugoplanowe. W pierwszej
części pracy przedstawiam wybrane stanowiska wobec podmiotowości grupowej porządkując je na linii indywidualizm – holizm. Strategia taka pozwala na uwidocznienie tego, jak różnice w założeniach metodologicznych
prowadzą do różnic w postrzeganiu grupy jako podmiotu poznającego.
Zwolennicy idei podmiotowości grupowej często przeprowadzają analogię
pomiędzy stanowiskiem realistycznym a stanowiskiem nieredukcyjnego fizykalizmu na gruncie filozofii umysłu. Argumentują oni mianowicie, że przekonania i dążenia grupy superweniują lub są emergentne wobec będących ich
przyczyną indywidualnych stanów intencjonalnych. Te przekonania i dążenia
są często nieredukowalne do przekonań i dążeń członków grupy i w takiej
sytuacji nie można ich wyjaśnić ani przewidzieć z poziomu indywidualnego.
Filozofia umysłu dość powszechnie przyjmuje tezę o nieredukowalności indywidualnych stanów mentalnych do będących ich przyczyną stanów mózgu.
Jeśli można wskazać na podobną nieredukowalność na poziomie grupowym,
teza holistyczna zyskuje silny argument. Analogię tę obarczają jednak pewne
trudności, na które zwrócę uwagę w drugiej części pracy.
1. W STRONĘ PODMIOTOWOŚCI GRUPOWEJ

O czym mówimy wypowiadając sądy takie jak: „Microsoft myśli o sterowaniu za pomocą mięśni”? lub „Apple myśli o multimedialnych okularach”?
Czy są to wyłącznie stwierdzenia metaforyczne, które skrótowo informują
o przekonaniach członków korporacji? Czy też faktycznie przypisujemy korporacjom stany mentalne? Intuicyjnie, skłonni jesteśmy odpowiedzieć
twierdząco na pierwsze pytanie i zaprzeczyć drugiemu. W jaki bowiem sposób organizacja mogłaby myśleć?8 Przyjmując taką postawę opowiadamy się
za stanowiskiem sumarycznym, według którego przekonanie grupowe to
suma przekonań indywidualnych o tej samej treści. Niestety tak zwany
—————————
7 G. Theiner, C. Allen, R. L. Goldstone, Recognizing Group Cognition, Cognitive Systems
Research, 11, 2010, 384.
8 Grupie, rzecz jasna, nie można przypisać własności myślenia w tym samym sensie, co
indywidualnym ludziom. Gdy mówimy o myślącym człowieku, mamy na myśli wewnętrzny dialog,
który przeprowadza on z samym sobą. Pisząc o myślącej grupie nadużywam nieco tego pojęcia w
celu mocnego nakreślenia omawianego stanowiska. Faktycznie mam na myśli grupy posiadające
stany intencjonalne takie jak przekonania i dążenia.
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indywidualizm sumaryczny nie dostarcza ani koniecznych, ani wystarczających warunków grupowego stanu intencjonalnego. Nie jest zatem poprawnym wyjaśnieniem tego, o czym mówimy przypisując korporacji przekonanie.9 Krytycy stanowiska sumarycznego wskazują, że obciążanie grupy
odpowiedzialnością prawną lub moralną oraz pozywanie grupy przed
instancję sądową zakłada, iż miała ona intencje popełnienia czynu niezgodnego z prawem dosłownie, a nie tylko metaforycznie. Sąd nie oskarża bowiem organizacji tylko metaforycznie. Przykład ten skłania ku tezie, iż analiza przekonań i decyzji poszczególnych członków grupy nie jest wystarczająca
dla wyjaśnienia działania całej grupy.
Badania problemu, czym są grupowe stany intencjonalne, można uporządkować na linii indywidualizm – holizm w zależności od strategii wyjaśniania
stosowanej w badaniach. Indywidualiści są skłonni wyjaśniać to zjawisko
wskazując na jego przyczyny, czyli indywidualne stany intencjonalne i ich
złożone relacje. Starają się przy tym wykazać, że pomiędzy stanami mentalnymi grupy a ich przyczynami zachodzi ciągłość, można zatem wyjaśnić
pierwsze w terminach drugich. Perspektywę holistyczną przyjmują badacze,
których bardziej od przyczyn grupowych stanów intencjonalnych interesuje
możliwość przewidywania na ich podstawie zachowań grup. Z perspektywy
funkcjonalizmu i interpretacjonizmu argumentują oni, że niektóre grupy
można uznawać za pełnoprawne podmioty intencjonalne i badać ich zachowania w sposób podobny do tego, w jaki psycholodzy badają zachowania
podmiotów jednostkowych. Holiści opierają się głównie na tezie o nieciągłości
pomiędzy indywidualnymi a grupowymi stanami intencjonalnymi.
Poniżej przedstawiam cztery stanowiska wobec podmiotowości grupowej
w kolejności od najwyraźniej indywidualistycznego do zdecydowanie holistycznego. Holistycznymi nazywam stanowiska nieredukcjonistyczne utrzymujące, że jednostki w grupie wchodząc ze sobą w złożone relacje wytwarzają niekiedy emergentne własności grupowe, których nie sposób wyjaśnić, ani
przewidzieć w terminach indywidualnych działań i przekonań. Omawiane
stanowiska nie postulują jednak istnienia bytów lub zjawisk, które wykraczałyby poza strukturę organizacyjną jednostek.10

1.1. Michael Bratman
W debacie na temat podmiotowości grupowej holiści najczęściej odwołują się do przykładów grup o złożonej strukturze i formalnej organizacji
takich jak firmy, rządy, sądy i kościoły. Indywidualiści skupiają się nato—————————
9 Opis i szczegółową krytykę stanowiska indywidualizmu sumarycznego prezentuje Margaret
Gilber: M. Gilbert, Modellinf Collective Belief, Synthese, 73, 1987, 185–204. Główne argumenty
krytyczne wobec tego stanowiska wskazuję w: B. Trybulec, Grupa jako podmiot stanów mentalnych
– indywidualizm a obiektywizm, Zagadnienia Naukoznawstwa, w druku.
10 Problematykę grupowych stanów intencjonalnych omawiam również w: Grupa jako podmiot
stanów intencjonalnych – indywidualizm obiektywizm, Zagadnienia Naukoznawstwa, 51, 2015,
147–156, w którym skupiam się na analizie stanowisk Margaret Gilbert oraz Deborath Tollefsen.
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miast na mniejszych grupach, takich jak kilkuosobowe komitety podejmujące konkretną decyzję, lub grupy dyskusyjne. Przedmiot rozważań Michaela
Bratmana jest jeszcze węższy. Analizuje on mianowicie sytuację, w której
dwoje ludzi chce wykonać razem pewną czynność, na przykład pójść do restauracji. Trudno wyjaśnić tę sytuację mówiąc, że zarówno jedna jak i druga
osoba ma intencję pójścia do restauracji lub nawet mówiąc, że obie osoby
mają intencję pójścia razem z drugą osobą do restauracji. W tym drugim
przypadku zainteresowane strony mogą bowiem nie wiedzieć o swoich dążeniach, co utrudni realizację wspólnego działania. Jednak nawet jeśli obie
osoby zapewnią siebie nawzajem, iż chcą razem pójść do restauracji, nie
musi to oznaczać, iż rzeczywiście obie maja tę intencję. Może się bowiem
okazać, że jedna z osób w tej kwestii kłamie. Jakie zatem warunki muszą być
spełnione, aby dwie, lub więcej osób posiadały wspólną intencję (shared
intention) pójścia razem do restauracji? Według Bratmana każda z osób
powinna posiadać intencję wspólnego pójścia do restauracji oraz powinna
wiedzieć, że inne osoby w tej grupie również posiadają taką intencję.11
Wspólna intencja nie przybiera zatem formy „Ja chcę zrobić X”, lecz formę
„Ja chcę, abyśmy razem zrobili X”, gdzie X jest wspólnym działaniem pożądanym przez wszystkie osoby w grupie świadome swych wzajemnych intencji. Stanowisko to ma charakter redukcjonistyczny. Bratman unika postulowania ponadindywidualnych podmiotów intencjonalnych i ogranicza się
wyłącznie do intencji indywidualnych.
Krytycy stanowiska Bratmana wskazują, że wyjaśnianie intencjonalności
grupowej w terminach intencji indywidualnych prowadzi do błędnego koła.12
Indywidualne intencje w formie „Ja chcę wykonać z Tobą wspólne działanie”
nie konstytuują bowiem wspólnej intencjonalności, lecz ją zakładają. W wyjaśnianiu intencji jednostki nie można odwoływać się do pojęcia wspólnego
działania, które dopiero musi zostać wyjaśnione. Aby założyć zatem, że
wszystkie osoby w grupie posiadają tę samą intencję, należy najpierw wyjaśnić, co to znaczy, że ich intencja jest taka sama lub wspólna. Podsumowując, indywidualna intencja wspólnego działania zakłada istnienie wspólnej
intencji, co prowadzi do błędnego koła w rozumowaniu, jeśli naszym celem
jest wyjaśnienie, czym są wspólne stany intencjonalne.13
Ponadto Bratmanowi zarzuca się ignorowanie wymiaru normatywnego,
czyli niezauważanie faktu, że grupowe stany intencjonalne są pewnego
rodzaju zobowiązaniami. Zwraca na to uwagę Margaret Gilbert podając
—————————
11 M. Bratman, Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency, Cambridge University Press, Cambridge 1999, rozdział 8.
12 R. Tuomela, We-Intentions Revisited, Philosophical Studies, 125, 2005, 327–69; B. Petersson,
Collectivity and Circularity, The Journal of Philosophy, 104 (3), 2007, 138–56.
13 Odpowiedzi na ten zarzut Bratman podaje w: M. Bratman, Faces of Intention…, op. cit.,
rozdział 5. Dyskusja dotycząca tego zagadnienia zawarta jest również w: D. P. Schweikard, H. B.
Schmid, Collective Intentionality, w: E. N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
2013, <http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/collective-intentionality/>.
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przykład wspólnego spaceru dwojga ludzi. Gdy dwoje ludzi postanawia spacerować razem, lecz po pewnym czasie jedna z nich odwraca się i idzie
w przeciwną stronę, zachowanie jej jest nie tylko dziwne, lecz również naganne, łamie ona bowiem podjęte zobowiązanie wspólnego spaceru. Normalna reakcja drugiej osoby w takiej sytuacji jest podobna do reakcji na
złamanie obietnicy.14 Bratman nie zauważa jednak niczego istotnie normatywnego w zbiorowej intencjonalności. Jego zdaniem, analiza wzajemnych
relacji między stanami mentalnymi jednostek wystarczy do wyjaśnienia
wspólnych intencji w grupie. Grupowa intencjonalność nie jest istotnie
normatywna, nie zawsze bowiem wspólne intencje muszą wiązać się ze zobowiązaniami.15
Stanowisko Bratmana w kwestii podmiotowości grupowej jest typowo indywidualistyczne. Wspólne intencje nie są intencjami podmiotu grupowego,
lecz stanowią sumę indywidualnych intencji wspólnego działania. Nie zachodzi przerwanie ciągłości pomiędzy indywidualnymi i wspólnymi stanami
mentalnymi, gdyż wspólne intencje są właśnie indywidualnymi intencjami
wykonania wspólnego działania. Problematyczne pozostaje jednak samo
pojęcie wspólnego działania, którego teoria Bratmana nie wyjaśnia.

1.2. Raimo Tuomela
Odmienne od powyżej przedstawionego jest stanowisko Raimo Tuomeli,
który utrzymuje, że grupowa intencjonalność nie sprowadza się wyłącznie do
tej samej treści intencji indywidualnych osób, lecz stanowi specjalny rodzaj
stanów intencjonalnych – rodzaj grupowy (collectiv mode, we-mode).
Fakt, iż kilka osób podziela tę samą intencję, wyjaśnia Tuomela nie tym,
iż każda z nich osobno posiada intencję wspólnego działania, lecz tym, że
posiadają ją one razem. Indywidualne intencje, które konstytuują wspólne
stany umysłowe powinny zatem przybierać formę „My chcemy pójść do
restauracji”, a nie „Ja chcę, abyśmy razem poszli do restauracji”. Tuomela
rozróżnia dwa sposoby posiadania stanów intencjonalnych. Po pierwsze
mogę posiadać Ja-intencję (I-intention), czyli prywatne przekonanie lub
dążenie, które wyrażam w formie: „Ja chcę…”, „Ja jestem przekonana, że…”.
Po drugie, mogę posiadać MY-intencję (we-intention), czyli pewien stan
intencjonalny jako członek grupy i wtedy wyrażam go w formie: „My chce—————————
M. Gilbert, On Social Facts, Princeton University Press, Princeton 1989.
D. Tollefsen, Collective Intentionality, w: J. Fieser, B. Dowden (red.), Internet Encyclopedia of
Philosophy, http://www.iep.utm.edu/coll-int/. Ten artykuł zawiera też inne ważne argumenty
krytyczne wobec stanowiska Bratmana. Zob. również: A. Baier, Doing Things With Others: The
Mental Commons, w: L. Alanen, S. Heinämaa, T. Wallgren (red.), Commonality and Particularity in
Ethics, St. Martin's Press, New York, 1997, 15–44.; F. Stoutland, Why Are Philosophers of Action So
Anti-Social?, w: L. Alanen, S. Heinämaa, T. Wallgren (red.), op. cit., 45–74; J. D. Velleman, How to
Share an Intention, Philosophy and Phenomenological Research, 57, 1997, 29–51.
14
15
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my…”, „My jesteśmy przekonani, że”.16 Osoba może funkcjonować jako członek grupy i posiadać Ja-intencję, wtedy jednak intencja ta wyraża jej prywatny stosunek wobec wspólnego zadania. Gdy natomiast członek grupy
odnosi się do swej My-intencji, wyraża przekonanie, które jest wspólnie akceptowane w grupie. Czym dokładnie jest MY-intencja indywidualnego
podmiotu? Tuomela wskazuje, że składają się na nią trzy stany intencjonalne: chęć uczestnictwa podmiotu we wspólnym działaniu, przekonanie, że
inni wykonają swoją część wspólnego działania, oraz przekonanie, że wszyscy członkowie grupy uznają zaplanowany cel za osiągalny.17 Jeśli zatem
członkowie grupy wykonują razem jakieś działanie, można mówić o wspólnej
intencji (joint intention) takiego działania, która jest ukonstytuowana przez
My-intencję poszczególnych członków grupy.
Według Tuomeli wyjaśnianie działania grupy w terminach wspólnych intencji jej członków jest odpowiednie tylko w odniesieniu do małych grup.
Wyjaśniając natomiast zachowanie takich grup jak np. korporacje, należy
wprowadzić pojęcie przekonania grupowego (collective belief). Swoje stanowisko wobec przekonań grupowych nazywa Tuomela pozycyjnym (positional).18 W jego ramach autor odwołuje się do zajmowanych przez konkretne
osoby pozycji (stanowisk), które są określane przez reguły obowiązujące
w grupie:
Przekonania pozycyjne są postawami, które osoba zajmująca daną pozycję
w organizacji zajmuje ze względu na tę pozycję, lub które zinternalizowała
i zaakceptowała jako podstawę swojego działania podczas wykonywania
wspomnianych wcześniej zadań społecznych. Przekonania pozycyjne są różne
od przekonań osobistych. Zależą one od idei zakorzenionych w statucie, rozporządzeniach i innych istotnych regułach, jak również w zasadach moralnych
i w normach społecznych charakteryzujących społeczność. 19

Aby odróżnić przekonania pozycyjne od osobistych, Tuomela nazywa pierwsze z nich akceptacjami. Akceptacje różnią się od przekonań tym, że nie wiążą się w sposób konieczny z wiarą w prawdziwość danego sądu. Akceptowanie sądu jako prawdziwego jest działaniem, o którym możemy zadecydować, przekonanie jest natomiast stanem mentalnym pojawiającym
się często jako skutek działania systemu poznawczego, które może zachodzić
poza świadomością podmiotu (np. przekonania percepcyjne).20 Przekonanie
grupy, zdaniem Tuomeli, zależy od tego, czy jego członkowie akceptują jego
treść jako prawdziwą, a nie od tego, czy faktycznie wierzą w jego
—————————
16 R. Tuomela, The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View, Oxford University Press,
New York 2007, 46.
17 R. Tuomela, We-Intentions revisited, Philosophical Studies, 125, 2005, 327–69.
18 R. Tuomela, Group Beliefs, Synthese, 91, 1992, 285–318.
19 Ibidem, 292.
20 Ibidem, 288.
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prawdziwość. Tak rozumiane przekonanie grupowe różni się od wcześniej
omówionych MY-intencji, w tym od MY-przekonań. W przypadku tych drugich, każdy członek grupy wierzy w prawdziwość danego przekonania oraz
w to, iż wiara w jego prawdziwość jest podzielana przez wszystkich innych
członków. Odwoływanie się do MY-intencji może być zatem pomocne
w wyjaśnianiu niektórych zjawisk społecznych, lecz nie można za ich pomocą uchwycić istoty przekonań większych grup, gdzie indywidualne osoby
często nie żywią przekonania uznawanego za grupowe. Zdarza się to np.
w sytuacji, gdy zarząd korporacji tytoniowej formułuje jako przekonanie
grupowe sąd „Papierosy nie wywołują raka”, mimo, iż członkowie zarządu
w to nie wierzą. Każdy członek grupy jest zobowiązany zaakceptować sąd
sformułowany przez zarząd jako przekonanie grupowe, nie jest jednak
zobowiązany, aby osobiście uznawać ten sąd za prawdziwy.
Tuomela nie uznaje swojego stanowiska za redukcjonistyczne. Indywidualizm wyjaśniający fakty społeczne bez odwoływania się do nieredukowalnych własności grupowych nie jest w stanie uchwycić ich istoty. Przekonanie
grupowe, które jest ukonstytuowane z indywidualnych akceptacji danego
sądu nie może zostać zredukowane do przekonań i dążeń członków grupy.
Racje na rzecz zaakceptowania danego sądu przez jednostkę wiążą się z jej
rolą w grupie, której wyjaśnienie wymaga odwołania się do zjawisk społecznych, takich jak instytucje i normy. Również My-intencje, do których Tuomela odwołuje się przy wyjaśnianiu intencjonalności mniejszych grup, nie są
redukowalne do Ja-intencji. Oba rodzaje stanów intencjonalnych rządzone
są innym mechanizmem rozumowania, co prowadzi do różnic w pełnionych
przez nie funkcjach. Niektóre grupy powinny być zatem uznane za podmioty
intencjonalne, ponieważ ich członkowie przeprowadzają rozumowania
i formułują My-intencje z punktu widzenia grupy.21
W argumentacji Tuomeli pobrzmiewa echo rozważań Ludwika Flecka:
jednostki działające w imieniu grupy nie są właściwymi podmiotami działania, lecz raczej należy je traktować jako reprezentantów podmiotu grupowego. Tuomela zaznacza jednak, że teza ta nie łączy się z ontologicznym holizmem. Przeciwnie, jego zdaniem, moc sprawczą posiadają tylko jednostki.
Ponadto, mimo iż podkreśla on nieciągłość pomiędzy Ja– i My– intencjami
oraz pomiędzy przekonaniami grupowymi (akceptacjami) a przekonaniami
indywidualnymi, wszystkie rodzaje przekonań i intencji należą właściwie do
jednostek. Nie ma zatem nieciągłości pomiędzy podmiotowością grupową
a indywidualną, gdyż stany grupowe to suma My-intencji lub akceptacji
członków grupy.
Podsumowując, grupowe stany intencjonalne są w tej koncepcji redukowalne do My-intencji lub akceptacji indywidualnych podmiotów, które
—————————
21 R. Tuomela, Social Ontology. Collective Intentionality and Group Agency, Oxford University
Press, New York 2013.
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z kolei nie mogą być zredukowane do Ja-intencji i prywatnych przekonań.
Redukcja taka nie jest możliwa ze względu na złożone relacje, w które wchodzą ze sobą jednostki i które wymagają wyjaśnienia w terminach wspólnego
działania, zobowiązania i ról społecznych. Koncepcja Tuomeli, choć indywidualistyczna, wychodzi naprzeciw stanowiskom holistycznym. Uwzględnia
bowiem fakt, że zjawisk społecznych takich jak działania grupy ludzi nie
można wyjaśnić w języku psychologii stosowanym do opisu indywidualnych
stanów mentalnych.
Zwolennicy wyjaśniania podmiotowości grupowej z perspektywy holistycznej podkreślają duży stopień złożoności i bezowocność analiz pojęciowych, w które angażują się indywidualiści. Te analizy nie tylko nie wskazują
na konieczne i wystarczające warunki występowania grupowych stanów
mentalnych, lecz ponadto często obarczone są błędnym kołem w rozumowaniu.22 Holiści, zamiast analizować, jak z przekonań indywidualnych powstaje intencjonalność grupowa, pokazują, że do pewnych grup można zastosować standardowe pojęcie podmiotu intencjonalnego. Porzucają zatem
poszukiwanie warunków, jakie spełnić muszą jednostki, aby wytworzyć
grupowy stan mentalny, na rzecz określania warunków, jakie spełnić musi
grupa, aby mogła zostać uznana za podmiot intencjonalny. Gdy dana grupa
zostanie już za taki podmiot uznana, można przewidywać i wyjaśniać jej
zachowanie w sposób analogiczny do zachowań indywidualnego podmiotu.

1.3. Philip Pettit i Christian List
Philip Pettit i Christian List podejmują problematykę podmiotowości
grupowej z obu perspektyw – holistycznej i indywidualistycznej.23 Z jednej
strony, głównym obiektem ich zainteresowań są grupy postrzegane przez
nich jako realne, racjonalne podmioty poznające. Analizują ich status społeczny oraz stawiają pytania dotyczące ich zobowiązań moralnych i prawnych. Z drugiej strony, metoda, która służy im uzasadnieniu tezy o istnieniu
podmiotów grupowych, jest typowo indywidualistyczna. Poszukują oni mianowicie takiej procedury agregacji indywidualnych przekonań w sąd grupowy, która zapewni grupie racjonalność. Stawiają tezę głoszącą, że decyzje
grupy kierujące jej zachowaniem nie stanowią prostego zbioru decyzji indywidualnych osób. Przekonania i dążenia podmiotu grupowego stanowią nową jakość wytworzoną holistycznie przez stany mentalne jednostek oraz
przez złożone procedury agregacji sądów indywidualnych w sąd grupowy.
Holistyczne nastawienie Lista i Pettita ma swój wyraz w podkreślaniu przez
—————————
22 D. Tollefsen, Collective Intentionality, op. cit. O błędne koło w rozumowaniu Tollefsen oskarża
również Tuomelę.
23 Ch. List, P. Pettit, Group Agency. The Possibility, Design and Status of Corporate Agents,
Oxford University Press 2011.
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nich braku ciągłości pomiędzy indywidualnymi, a grupowymi stanami mentalnymi:
Odwołując się do najnowszych prac w ramach teorii agregacji sądów [the
theory of judgment aggregation] pokazujemy, że postawy – przekonania
i dążenia – które przypisujemy każdej grupie spełniającej warunki podmiotowości, nie są z łatwością redukowalne to postaw indywiduów. Podmiot grupowy, tak jak indywiduum, musi spełnić pewne minimalne wymagania spójności, i aby uniknąć ich naruszenia, może być zmuszony do przyjmowania
postaw na pewien temat, które odbiegają od postaw jego członków. W skrajnym przypadku, może być zmuszony do przyjęcia postawy na pewien temat,
którą każdy jego członek indywidualnie odrzuca.24

O realistycznej postawie tych autorów wobec podmiotowości grupowej świadczy m.in. następująca wypowiedź:
…możemy myśleć o takich obiektach (niektórych grupach) jako o autonomicznych bytach. Mimo, że ich podmiotowość zależy od organizacji i zachowania ich członków […], przejawiają wzór kolektywnego zachowania, który
zostałby przez nas zagubiony, gdybyśmy skupiali uwagę wyłącznie na poziomie indywidualnym.25

Zdaniem Lista i Pettita, niektóre grupy spełniają warunki podmiotowości.
Działania owych grup przypominają zachowanie indywidualnego racjonalnego podmiotu. Dążą one mianowicie do osiągania określonych celów, żywią
przekonania, wchodzą w relacje z innymi grupami, ponoszą odpowiedzialność za swe czyny, jednym słowem, posiadają status osób prawnych. Ponadto ich stany intencjonalne są czasami niezgodne z przekonaniami
i dążeniami ich członków. Grupy działające w ten sposób stanowią realny,
obiektywny podmiot stanów intencjonalnych, gdyż ich status epistemiczny
jest taki sam jak status indywidualnych podmiotów. Podobnie jak procesy
poznawcze indywidualnych osób są spowodowane wyłącznie przez współdziałanie ich biologicznych podsystemów, tak też stany intencjonalne grup
są spowodowane wyłącznie przez złożone relacje pomiędzy przekonaniami
i dążeniami ich członków.26 Nie implikuje to jednak tezy, że indywidualne
i grupowe stany mentalne są redukowalne do owych przyczyn.
Aby być podmiotem poznającym, grupa musi być racjonalna. Pettit zastrzega jednak, że w przypadku podmiotu grupowego spełnienie standardowych warunków racjonalnego działania nie wystarcza. Grupa musi być
ponadto zdolna do rozumowania, co oznacza, że musi posiadać racjonalny
punkt widzenia, z którego kontroluje spójność swych przekonań i ich zgod—————————
Ch. List, P. Pettit, Group Agency, op. cit., 4.
Ibidem, 5.
26 Ch. List, P. Pettit, Group Agency, op. cit.
24
25
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ność z doświadczeniem.27 W swych pracach Pettit szczegółowo wyjaśnia,
dlaczego od podmiotu grupowego wymagany jest ów dodatkowy warunek
racjonalności. Mówiąc skrótowo, niektóre procedury agregacji sądów indywidualnych w sąd grupowy prowadzą do braku zgodności przekonań grupowych z doświadczeniem. Podmiot grupowy powinien w związku z tym tak się
zorganizować, aby stale kontrolować zbiór swych przekonań i dążeń pod
względem ich racjonalności. Pettit wskazując przykłady takiej organizacji
pokazuje, że niektóre grupy stanowią racjonalne, autonomiczne podmioty
nieredukowalne do podmiotowości swych członków. Autonomia w przypadku podmiotowości grupowej nie oznacza przyczynowej niezależności od jednostkowych stanów mentalnych. Nie jest to bowiem autonomia ontologiczna, lecz metodologiczna, tj. oznaczająca, że – podobnie jak w przypadku
jednostek – zachowanie podmiotów grupowych można przewidywać i wyjaśniać bez odwoływania się do działania ich części składowych. Szczegółowe
analizy Lista i Pettita mają na celu uzasadnienie głównego argumentu holistów wobec podmiotowości grupowej – tezy o braku ciągłości pomiędzy indywidualnymi a grupowymi stanami mentalnymi. Przypadki rozbieżności
pomiędzy sądami grupy a przekonaniami jej członków pokazują, zdaniem
omawianych autorów, że podmiotowość grupowa powstaje w sposób holistyczny na mocy struktury organizacyjnej intencjonalnych jednostek w grupie, podobnie jak, zdaniem nieredukcyjnych fizykalistów podmiotowość
indywidualna powstaje na mocy struktury organizacyjnej mózgu.28
Założenie o istnieniu podmiotów grupowych rodzi wiele ważnych pytań
na gruncie epistemologii, etyki, filozofii prawa oraz w innych dziedzinach
filozofii. Czy można pewnym grupom przypisywać wiedzę, a jeśli tak, na
czym mogłoby polegać uzasadnienie przekonania grupowego? Czy podmioty
grupowe posiadają osobowość prawną, jeśli tak, to w jakim stopniu mogą
ponosić odpowiedzialność za swe czyny i cieszyć się prawami podobnymi do
tych przysługujących indywidualnym osobom? Pytania takie, z jednej strony,
otwierają nowe perspektywy badania świata społecznego, z drugiej natomiast, mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia problemów filozoficznych związanych z podmiotowością poznawczą. List i Pettit stosują indywidualistyczną metodę do wykazania, że odwoływanie się do podmiotowości
i intencjonalności grupowej jest niezbędne w wyjaśnianiu zjawisk społecznych.
—————————
27 Problematykę racjonalności podmiotu grupowego podejmuje Pettit w swoim artykule:
Rationality, Reasoning and Group Agency, Dialectica 61, 495–519. Wymienia on trzy warunki
racjonalności, które spełnić musi każdy podmiot działania. Są nimi: 1. zgodność postaw z
doświadczeniem (attitude-to-evidence standards), 2. spójność postaw (attitude-to attitude
standards), 3. zgodność postaw z działaniami (attitude-to-action standards). Pettit wyjaśnia,
dlaczego podmiot grupowy musi posiadać zdolność do rozumowania, aby spełnić te warunki
racjonalności.
28 Ibidem.
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1.4. Georg Theiner
Georg Theiner w swej argumentacji na rzecz podmiotowości grupowej
wykorzystuje tezę umysłu rozszerzonego. Teza ta głosi, że nie tylko pojedynczy człowiek jest podmiotem poznającym, lecz mogą nim być również systemy obejmujące człowieka oraz część środowiska, w którym on działa. W celu
rozwiązania konkretnego problemu poznawczego człowiek często wykorzystuje artefakty, reprezentacje symboliczne i inne pomoce poznawcze wobec
niego zewnętrzne. W sytuacjach, gdy manipulowanie przez człowieka artefaktami jest ściśle zintegrowane z innymi jego procesami prowadzącymi do
rozwiązania zadania poznawczego, należy mówić o jednym szerokim systemie poznającym zawierającym człowieka i wykorzystywany przez niego artefakt.29 Trudno jednak zaprzeczyć, że w takim szerokim systemie to człowiek
ma intencję zdobycia wiedzy, jemu zatem przysługuje podmiotowość poznawcza, nawet jeśli przyznamy, że procesy prowadzące do posiadania przez
niego wiedzy są przeprowadzane przez cały system.
Theiner bada systemy złożone z wielu ludzi dążących do osiągnięcia
wspólnego celu poznawczego. Takie organizacje jak korporacje, sądy lub
rządy stanowią szerokie systemy, które przeprowadzają procesy poznawcze
prowadzące do ukształtowania postaw intencjonalnych nieredukowalnych
do intencji ich członków.30 Aby wyjaśniać i przewidywać działania takich
systemów, konieczne wydaje się potraktowanie ich jako podmiotów poznających, gdyż przejawią one emergentne własności i zdolności poznawcze,
które nie przysługują poszczególnych jego częściom.
Theiner wskazuje trzy znaczenia pojęcia emergencji podmiotowości grupowej z podmiotowości indywidualnej. Po pierwsze, podmiotowość grupowa
jest zależna od organizacyjnej struktury grupy. Aby zaistniały grupowe stany
intencjonalne, pomiędzy członkami grupy muszą zachodzić odpowiednie
relacje, a ich sądy muszą podlegać odpowiedniej procedurze agregacji. Po
drugie, podmiot grupowy może przejawiać własności lub zachowania nieprzewidywalne lub nawet niezauważalne z poziomu indywidualnego. Przykładem takiego zjawiska może być wzrost korzyści społecznych będący efektem samolubnych intencji indywidualnych.31 Trzecie znaczenie emergencji
podmiotowości grupowej związane jest z pojęciem wielorakiej realizowalności stanów mentalnych grupy przez podmioty indywidualne. Wyjaśniając to
pojęcie, Theiner odwołuje się do stanowiska nieredukcyjnego fizykalizmu
i funkcjonalizmu w filozofii umysłu. Zakładając tezę wielorakiej realizowalności stanów mentalnych, stawia on hipotezę, że skoro indywidualne stany
—————————
A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit., R. Menary, Cognitive Integration, op. cit.
G. Theiner, T. O’Connor, The Emergence of Group Cognition, w: A. Corradini, T. O’Connor
(red.) Emergence in Science and Philosophy, Routledge, New York 2010., G. Theiner, C. Allen, R. L.
Goldstone, Recognizing Group Cognition, Cognitive Systems Research, 11, 2010, 378–395.
31 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przeł. S. Wolff, O. Einfeld,
Z. Sadowski, PWN, Warszawa 2007.
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mentalne wyłaniają się ze struktury organizacyjnej mózgu, to analogicznie
odpowiednia struktura organizacyjna indywidualnych stanów mentalnych
należących do różnych podmiotów wytworzy mentalność grupową.32 Jakie
własności mentalne można zatem przypisać podmiotowi grupowemu?
W przeciwieństwie do Lista i Pettita Theiner nie skupia się na wykazywaniu,
że grupy posiadają postawy propozycjonalne, które mogą niekiedy odbiegać
od intencji ich członków. Jego zdaniem najlepszą metodą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy grupy mogą stanowić podmiot poznania, jest próba
wyjaśniania ich zachowań w terminach psychologicznych. Analizuje on w
związku z tym pewne grupowe działania (rozwiązywanie problemów, zapamiętywanie) i wykazuje, że dynamika tych czynności poznawczych różni się
od sposobu wykonywania ich przez indywidualne podmioty.33 Konkluduje,
że grupa jako całość wykazuje zdolności poznawcze, które nie mogą być wyjaśnione w odwołaniu do sumy zdolności jej indywidualnych członków.
Theiner ujmuje podmiotowość grupową jako szczególny przypadek podmiotowości rozszerzonej. Twierdzi, że dyskusja na ten temat nie musi być
abstrakcyjna, lecz może opierać się na badaniach empirycznych nad zdolnościami poznawczymi grup. Jego zdaniem, należy odejść od bezowocnych
rozważań dotyczących kryterium procesu poznawczego i zająć się empirycznym badaniem poszczególnych przejawów grupowych zdolności poznawczych, takich jak zapamiętywanie, uczenie się, rozwiązywanie problemów.
Najważniejsze pytania dotyczą zasad działania owych zdolności, ich funkcji
w życiu społecznym i wpływu na indywidualne procesy zdobywania wiedzy.
Badając podmiot grupowy Theiner ujmuje go całościowo. Obserwując jego
zachowanie poznawcze podczas rozwiązywania problemów rozpoznaje i bada zaangażowane w to działanie zdolności i procesy poznawcze. Metodę taką
można nazwać holistyczną w odróżnieniu od metody wyjaśniania grupowych
stanów mentalnych w terminach złożonych relacji pomiędzy przekonaniami
i dążeniami jednostek. Omawiając stanowisko Theinera można zauważyć, że
opowiada się on nie tylko za metodologiczną, lecz również za ontologiczną
analogią pomiędzy podmiotowością indywidualną a grupową.
2. INDYWIDUALNY A GRUPOWY PODMIOT POZNANIA

Skoro zgadzamy się z tezą, że struktura organizacyjna mózgu wytwarza
indywidualne stany mentalne, dlaczego mielibyśmy wzbraniać się przed
przyznaniem, że struktura organizacyjna niektórych grup wytwarza mentalność zbiorową? Odwoływanie się do świadomości, której grupy w oczywisty
sposób nie posiadają, nie wydaje się być wystarczające, gdyż cechy tej brakuje wielu systemom, którym przypisujemy zdolności poznawcze. Holiści
—————————
32
33

G. Theiner, C. Allen, R. L. Goldstone, Recognizing Group Cognition, op. cit.
Eksperymenty psychologiczne potwierdzające tę tezę omówione są w: ibidem.
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w swej argumentacji przeprowadzają często analogię pomiędzy indywidualnymi a grupowymi stanami mentalnymi stosują terminologię rozwiniętą
w teorii emergencji. Poniżej ocenię, na ile solidne jest to narzędzie i w jakim
stopniu nadaje się do pełnienia wyznaczonej przez holistów funkcji.
Teza o autonomii podmiotowości grupowej oparta jest na rozpoznaniu
trudności definiowania stanów intencjonalnych niektórych grup w terminach postaw ich członków. Na podobnym rozumowaniu opierają się filozofowie umysłu traktujący indywidualne stany mentalne jako niewyjaśnialne w
terminach fizykalnych opisujących pracę mózgu. We współczesnej filozofii
umysłu przyjmuje się standardowo, że podmiotowość poznawcza superweniuje na własnościach fizycznych mózgu lub jest własnością emergentną.
Analogicznie zatem można traktować podmiotowość grupową, która, choć
wytworzona przez odpowiednią organizację podmiotów indywidualnych, ma
nowe własności. Podmiot indywidualny jako zjawisko emergentne wykazuje
moc sprawczą, której nie posiadają poszczególne jego części. Podobnie, zdaniem holistów, podmiot grupowy posiada moc sprawczą nie przynależącą do
żadnego indywidualnego człowieka. Opierając się na tych argumentach zwolennicy podmiotowości grupowej oddalają zarzut indywidualistów dotyczący
jej nadmiarowości w wyjaśnianiu zjawisk społecznych. Robert Rupert, jeden
z głównych oponentów zarówno jednostkowej, jak i grupowej odmiany tezy
umysłu rozszerzonego, zwraca uwagę, że założenie istnienia grupowych stanów mentalnych nie ma eksplanacyjnej przewagi nad stanowiskami wyjaśniającymi zjawiska społeczne w terminach postaw indywidualnych i procedury agregacji sądów stosowanych przez grupy.34 Analogia pomiędzy indywidualnymi a grupowymi stanami mentalnymi zawodzi, gdyż tak zwane
bazy emergencji, z których się one wyłaniają, radykalnie się od siebie różnią.
W szczególności, elementy składające się na strukturę organizacyjną mózgu
nie posiadają stanów mentalnych. Wydaje się zatem niemożliwe wyjaśnienie
podmiotowości indywidualnej poprzez opis owych elementów i relacji między nimi, gdyż na wyższym poziomie pojawiają się nowe własności. Z drugiej
strony, podmiotowość grupowa jest w zupełności wytworzona przez jednostkowe stany mentalne, zatem wyjaśnienie pierwszych w terminach drugich
nie wydaje się być tak niedostępne. Każda teoria indywidualnych stanów
mentalnych pozwala wyjaśnić powstałe na ich gruncie stany grupowe, gdyż
treść tych drugich jest wywiedziona z procedury agregacji pierwszych. Skoro
zatem na poziomie grupowym nie pojawia się żadna nowa jakość, to, zdaniem Rupera, postulowanie grupowych stanów mentalnych jest nadmiarowe.35
Zwolennicy stanowiska holistycznego podważają argumentację Ruperta.
Twierdzą, że opiera się ona na zbyt prostym ujęciu relacji pomiędzy pozio—————————
34 R. Rupert, Minding One’s Own Cognitive System: When Is a Group of Minds a Single Cognitive Unit?, Episteme: A Journal of Social Epistemology, 1 (3), 2005, 177–188.
35 Ibidem.
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mami, które odnajdujemy w indywidualnym umyśle.36 Warto zadać tu pytanie, czy rzeczywiście istnieją przypadki zachowań społecznych, których
wyjaśnienie wymaga z koniecznością odwołania się do grupowej intencjonalności.
Argumentacja indywidualistyczna opiera się na założeniu, że wyjaśnianie
zjawisk społecznych musi zawsze rozpoczynać się od badania jednostek. Z
tej perspektywy każde holistyczne wyjaśnianie zachowań grup wydaje się
nadmiarowe. Warto jednak zauważyć, że indywidualistyczne metody badania działań niektórych grup nie osiągają zamierzonego celu lub są zbyt
skomplikowane i czasochłonne, by być efektywne. W takich sytuacjach bardziej owocne wydaje się ujęcie grupy jako intencjonalnego podmiotu działania i wyjaśnianie jej zachowania w terminach przekonań i dążeń. Tak rozumiana analogia pomiędzy indywidualnym a zbiorowym podmiotem jest uzasadniona. Trudno wyobrazić sobie, że neuronaukowe wyjaśnienia stanów
mentalnych doprowadzą do zbędności psychologicznego opisu ludzkiej
umysłowości.
Krytyk tezy o istnieniu grupowych stanów intencjonalnych może odpowiedzieć na taką argumentację wykazując, że zdania zawierające ich opis są
po prostu fałszywe, gdyż opisują byt, który nie istnieje. Mówiąc np. „Microsoft myśli o sterowaniu za pomocą mięśni” wypowiadamy fałsz. Tezę o fałszywości omawianych zdań można również interpretować w mniej radykalny
sposób. Nazwy, takie jak „Microsoft”, „Apple”, „rząd francuski”, „PiS” nie
desygnują mianowicie żadnych bytów, lecz zbiór indywiduów określany
wspólną nazwą ze względu na podzielanie pewnych cech. Zatem to nie Microsoft myśli, lecz indywidualne osoby zatrudnione w tej korporacji. Jest to
stanowisko redukcjonistyczne wobec grupowych stanów intencjonalnych. Co
powstrzymuje nas przed zastosowaniem tego typu redukcjonizmu do stanów
intencjonalnych indywidualnych podmiotów i przyjęcia stanowiska eliminatywizmu w filozofii umysłu? Czy posiadamy argumenty za tezą o istnieniu
nieredukowalnych stanów mentalnych podmiotowości grupowej?
Na pierwszy rzut oka na to pytanie można odpowiedzieć pozytywnie. Sąd
grupowy o treści „Microsoft stworzył narzędzie to odczytywania emocji ze
zdjęcia” można bez problemu zredukować do sądów wszystkich lub większości członków tej firmy. Nie możemy jednak w analogiczny sposób zredukować indywidualnych stanów mentalnych do własności fizycznych mózgu.
Zwolennik podmiotowości grupowej może odpowiedzieć na tę wątpliwość
następująco. List i Pettit wykazują na gruncie teorii agregacji sądów, że sądy
formułowane przez grupy mogą być niezgodne z przekonaniami jej członków. Za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest wybrana przez grupę procedura
formułowania sądów grupowych. Teoretycznie zatem, sąd taki można wyja—————————
36 B. Huebner, Macrocogntion. The Theory of Distributed Minds and Collective Intentionality,
op. cit., 147–150.
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śnić odwołując się do struktury organizacyjnej grupy, czyli do indywidualnych przekonań poddanych odpowiedniej procedurze agregacji. Czy o takie
jednak wyjaśnienie chodzi, gdy pytamy, dlaczego Microsoft chce przebudować swoją siedzibę lub jak wpłynie to na dalsze działania tej firmy? Czy odpowiemy na to pytanie określając, którzy członkowie Microsoftu chcą przebudowy siedziby i jaką procedurę agregacji swych przekonań stosują? Nie
dość, że wyjaśnienie takie byłoby czasochłonne, to nie skutkowałoby znalezieniem interesującej nas przyczyny, podobnie jak określenie, jaka struktura
mózgowa jest odpowiedzialna za klaustrofobię nie dostarcza oczekiwanej
przeze mnie odpowiedzi na pytanie, dlaczego w małych, zamkniętych pomieszczeniach wpadam w panikę. Aby podać właściwe wyjaśnienia tych zjawisk, należy do obu podmiotów zastosować ujęcie intencjonalne. Jest to
możliwe pomimo różnic, jakie dzielą podmiot indywidualny od grupowego.
Rzecz jasna, badania nad strukturą organizacyjną podmiotu grupowego też
są interesujące i ważne, podobnie, jak badania nad strukturą mózgową stanowiącą podstawę procesów umysłowych. Są one jednak prowadzone w innym celu i odpowiadają na inne pytania, niż wyjaśnienia formułowane
w terminach stanów intencjonalnych. Wybór nie polega zatem na podjęciu
decyzji co do istnienia stanów mentalnych. Ani neurokognitywiści badający
przyczyny tych stanów ani indywidualiści nie muszą być eliminatywistami.
Badają oni podmiotowość grupową „od dołu”, analizują jej strukturę organizacyjną, czyli jej części składowe i relacje między nimi. Holiści, z drugiej
strony, rozważają korzyści, jakie niesie zastosowanie pojęcia podmiotu intencjonalnego do niektórych grup. Żaden z nich nie twierdzi przy tym, że
grupy posiadają stany intencjonalne w ten sam sposób, co ludzie, to znaczy,
że odczuwają je tak samo. Podobnie, chociaż powszechnie przyznajemy intencjonalność niektórym zwierzętom, nie uważamy, że są one przekonane
lub dążą do swych celów tak jak ludzie. Gdybyśmy potrafili w efektywny
sposób wyjaśnić zachowania tych grup i zwierząt w terminach struktury
organizacyjnej ich części składowych, moglibyśmy zrezygnować z terminologii psychologicznej. Nie mogąc tego uczynić przyznajemy podmiotowości
grupowej ważne miejsce zarówno w naszej metodologii jak i ontologii.

WHAT DOES MICROSOFT THINK ABOUT? SOME CONTROVERSIES
OVER THE GROUP AGENCY
ABSTRACT

The extended mind thesis is sometimes used in the argumentation for the group
agency. Those who are ready to explain the behavior of some groups in terms of
their intentional states argue that the system composed of many individuals can
constitute an agent which is in many respects analogous to the individual cognitive
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subject. In the paper I argue that the choice between the individualistic and holistic
perspectives with regard to the explanation of group behavior is determined by the
chosen research problems. By indicating selected positions towards group intentional states I evaluate how far we can draw an analogy between individual and
group agency.
Keywords: group agency, mental state, emergence, reductionism
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CZY ODWRÓT OD NATURALIZMU W FIZYCE?
STRESZCZENIE

Naturalizm jest poglądem głoszącym, że jedyną istniejącą rzeczywistość jest przyroda (natura). Naturalista wymaga, by zjawiska były wyjaśniane poprzez odwołanie
się do ich naturalnych przyczyn, dostępnych poznaniu naukowemu, na bazie obserwacji i eksperymentu. Tymczasem Mark Steiner, w książce The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem stawia zaskakującą tezę, iż współcześni fizycy
w swej pracy odchodzą od naturalistycznej wizji nauki; twierdzi on, że rzeczywista
działalność naukowa fizyków pozostaje w sprzeczności z ich podstawowymi przekonaniami metodologicznymi i ontologicznym naturalizmem. Na poparcie swojej tezy
wskazuje na liczne przypadki znaczących odkryć z najnowszej historii fizyki, w których powstaniu decydującą rolę odegrała wyobraźnia ludzka, a nie fakty doświadczalne. Ten sposób odkrywania praw we współczesnej fizyce jest – twierdzi Steiner –
antynaturalistyczny w tym sensie, że bardziej polega na ludzkiej inwencji, na manipulacjach strukturami formalnymi przy wykorzystaniu matematycznych analogii, niż
na metodach klasycznego empiryzmu. Takie podejście uprzywilejowuje ludzki, a nie
przyrodniczy (empiryczny), punkt widzenia. Steiner uważa, że świadczy to o zwrocie
ku antropocentrycznemu punktowi widzenia w metodologii fizyki.
W moim przekonaniu jest to nadinterpretacja „naturalnych” procedur poznawczych występujących we współczesnej nauce, a polegających na stosowaniu znanego
schematu: problem-hipoteza-obserwacja-krytyka-modyfikacja. Ponadto sugestie
Steinera nie przystają do faktów odnoszących się na przykład do rozwoju najnowszej
kosmologii, w której postęp naukowy stymulowany jest wyrafinowanymi obserwacjami.
Słowa kluczowe: matematyka, fizyka, struktura, analogia, naturalizm, antropocentryzm.

Pierwszym całościowym i w miarę spójnym spojrzeniem na całość Przyrody była Arystotelesowska kosmologia. W koncepcji Arystotelesa wszystko
w Kosmosie obraca się wokół Ziemi, stanowiącej centrum Wszechświata.
Kosmologia arystotelesowska miała więc charakter geocentryczny, a przy

160

Jarosław Mrozek

tym antropocentryczny, gdyż człowiek był wyróżniony przez fakt zamieszkiwania Ziemi.
Całość rzeczywistości Arystoteles dzielił na dwa radykalnie odmienne obszary: nadksiężycowy i podksiężycowy. Ciała niebieskie – w sferze nadksiężycowej – zbudowane były z niezniszczalnej subtelnej substancji i poruszały
się ruchem ciągłym po orbitach kołowych. Ten obszar Wszechświata charakteryzował się doskonałością i niezmiennością. Na Ziemi i w obszarze podksiężycowym zachodzić mogły zmiany. Ruchy występujące na Ziemi mogły
być naturalne bądź wymuszone. Arystoteles utrzymywał, że ciała „ważkie”
dążą do centrum Wszechświata, jako swego naturalnego miejsca, a np. płomienie z tego samego powodu unoszą się w górę ku sferze gwiazd. Jest to
typowo teleologiczna interpretacja ruchu, opierająca się na potocznym doświadczeniu ludzi. Kluczowe dla arystotelizmu pojęcie ruchu naturalnego
było więc antropocentryczne i prowadziło wręcz do antropomorfizmu w rozumieniu przyrody.
Do połowy XVI wieku żaden uczony łacińskiego Zachodu poważnie nie
zakwestionował tego obrazu.1 Dopiero filozofowie przyrody XVII wieku
w sposób zasadniczy odrzucili antropocentryzm fizyki Arystotelesowskiej.
Dokonujący się wówczas przewrót Kopernikański zmienił pogląd człowieka
na Wszechświat i na jego w nim miejsce. Ziemia utraciła swoją wyróżnioną
pozycję. Powstała w XVII wieku koncepcja Newtonowska nie tylko zaatakowała jawny geocentryzm nauki średniowiecznej, ale także zanegowała samą
klasyfikację zdarzeń na „niebiańskie” i „ziemskie”. Rzeczywiście, rozróżnienie niebiański/ziemski jest natychmiast eliminowane poprzez konsekwencje
praw ruchu Newtona, które nie czynią rozróżnień pomiędzy siłami, działającymi na ciała ziemskie czy niebiańskie. W ten sposób dokonano wielkiego
krok w kierunku uniformizacji i obiektywizacji przyrody.2 W systemie
Newtona nie ma miejsca na celowość; działają tylko przyczyny naturalne
(materialne), niezależne od ludzkiego „chcenia”. Uprzywilejowaną formą
wyjaśniania w modelu Newtonowskim było odwołanie się do mechaniki
si geometrii. To stworzyło dla fizyki możliwość niezależnej – abstrahującej
od warunków lokalnych i preferencji badacza – interpretacji zdarzeń we
Wszechświecie. Wiedza o przyrodzie straciła charakter partykularnie ludzki;
mechanicystyczne wyjaśnienia przyrody porzucały antropocentryzm arystotelesowsko-scholastycznej filozofii przyrody. Nowożytna rewolucja naukowa
—————————
1 Oczywiście już wcześniej podejmowane były „polemiki” z Arystotelesowską Fizyką, chociażby
przez Jeana Buridana w jego Pytaniach dotyczących ośmiu ksiąg Fizyki. Warto także wspomnieć
o Mikołaju z Oresme i jego rozważaniach o ruchu Ziemi. Ważną rolę w odchodzeniu od arystotelizmu – przed Newtonem – odegrali zwolennicy heliocentryzmu Mikołaja Kopernika, na czele z Johanesem Keplerem i Galileuszem, choć ten ostatni podobno ciągle wierzył w kolistość orbit planet
poruszających się wokół Słońca. Por. A. Drzewiński, J. Wojtkiewicz, Opowieści z historii fizyki,
Warszawa 1995, PWN, rozdział 5.
2 Por. S. Shapin, Rewolucja naukowa, przeł. S. Amsterdamski, Wyd. Prószyński i S-ka Warszawa
2000, 60.

Czy odwrót od naturalizmu w fizyce?

161

była zatem buntem przeciw antropocentryzmowi; w konsekwencji tego buntu fizyka zwróciła się ku naturalizmowi.
Naturalizm to stanowisko filozoficzne, które odcisnęło swe piętno w różnych obszarach refleksji filozoficznej. Naturalizm ontologiczny głosi, że istnieją wyłącznie przedmioty, cechy, zdarzenia, zjawiska należące do natury,
czyli do przyrody.3 Według naturalistów, sama przyroda jest obojętna
na ludzkie cele, preferencje i wartości, albowiem ludzie nie są najważniejszym aktorem na „scenie przyrody”. Naturalizm traktuje człowieka jako
element przyrody, byt czysto przyrodniczy, a więc podlegający wyłącznie jej
prawom.
Naturalizm w metodologii jest poglądem, według którego efektywne metody badawcze rzeczywistości to metody powstałe na gruncie nauk przyrodniczych, odwołujące się do empirii i opierające się na „naturalnych” władzach poznawczych, będących na wyposażeniu człowieka. Z naturalistycznego punku widzenia poczynania naukowe, odwołujące się do innych – niż
naturalistyczne – „źródeł poznania” na przykład: sił wyższych, intuicji pozaracjonalnej, iluminacji (oświecenia przez Boga), olśnienia, zdolności jasnowidzenia, są niedopuszczalne, ale gdyby „zaistniały” – w jakiś sposób pojawiły się w dociekaniach naukowych – powinny okazać się nieskuteczne. Byłoby to tak, jak w przypadku wróżbity, nietrafnie przepowiadającego przyszłość czy różdżkarza, który – kierując się swą rzekomą umiejętnością – myli
się przy poszukiwaniu źródła wody (to, że czasami im się uda, nie deprecjonuje ogólnej tezy). Zatem, jeżeli schemat poznawczy jest antynaturalistyczny, powinien (zgodnie z naturalizmem) być bezwartościowy, a oczekiwanie
sukcesu daremne.
Tymczasem Mark Steiner w swej niezwykle inspirującej książce4 stawia
zaskakującą tezę, iż współcześni fizycy w swej pracy odchodzą od naturalistycznej wizji nauki.5 Co więcej, Steiner twierdzi, że prawdziwie wielkie odkrycia we współczesnej fizyce możliwe były wyłącznie dzięki porzuceniu –
często niejawnemu a nawet nieświadomemu – naturalistycznego punktu
widzenia.6 Na czym polega to porzucenie? Najogólniej rzecz ujmując – na
poleganiu bardziej na własnej inwencji i spekulacjach teoretycznych, niż na
danych „płynących” ze świata zewnętrznego. Było to w jakimś sensie „wymuszone”. Współczesna fizyka stara się docierać do takich obszarów rzeczywistości, które nie są dostępne badaniu „bezpośredniemu”, więc – stwierdza
Steiner – uczeni, starając się sformułować zadowalające teorie dotyczące
—————————
3 Według antynaturalizmu ontologicznego (nadnaturalizmu), oprócz sfery przyrodniczej istnieją
również byty wykraczające poza tę sferę, np. zjawiska duchowe, Bóg oraz ponadczasowe obiekty
abstrakcyjne (liczby, idee, wartości).
4 M. Steiner, The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem, Harvard University
Press, 1998.
5 „Postrzegam naturalizm – napisał Steiner – jako opozycję do antropocentryzmu – poglądu, że
ludzie są w pewien sposób uprzywilejowani”, M. Steiner, op. cit., 55.
6 Ibidem, 59–60.

162

Jarosław Mrozek

obiektów niedostępnych bezpośredniej percepcji, siłą rzeczy zmuszeni zostali do odejścia od typowych procedur badawczych stosowanych w naukach
empirycznych.
Analiza praktyki uprawiania fizyki XX wieku wskazuje, iż w przypadku
badania np. świata w bardzo małej skali (subatomowej), nowe idee fizyczne
pojawiały się głównie dzięki metodzie hipotezy matematycznej, wykorzystującej analogie matematyczne. Uczeni – starając się budować teorie dotyczące tych obszarów – i nie mogąc odwoływać się do analogii fizycznych, jak
to czynili w przeszłości, zaczęli poszukiwać praw posiadających podobną
matematyczną formę w stosunku do tych, które pojawiły się we wcześniejszych teoriach i się „sprawdziły”. Prawa już funkcjonujące fizycy starali się
uogólnić czy nawet zastąpić formułami analogicznymi, kierując się podobieństwem do matematycznej struktury opisywanej daną formułą; czy też –
zdarzało się – odwołując się do zewnętrznej (w stosunku do wyrażanych
treści) samej symboliki zapisu danej formuły, a więc po prostu do notacji.
Idea, że możemy – stwierdza Steiner – dokonać postępu naukowego poprzez
studiowanie syntaksy lub innych formalnych własności matematycznego
języka teorii fizycznych, jest antynaturalistyczna. Z punktu widzenia naturalisty przekonanie zakładające, że taki sposób uprawiania fizyki jest uprawniony, podobne jest do nadziei, że magia zadziała.7
Faktem jest jednak, że fizycy w obliczu problemów dotyczących obszarów
rzeczywistości zasadniczo nieobserwowalnych, wykorzystywali znane im
wcześniej z fizyki klasycznej struktury matematyczne (a nawet same wzory
matematyczne), aby formułować czysto formalne analogie, a następnie w
oparciu o te analogie formułować prawa, dotyczące tych obszarów. Uczeni
poszukiwali koncepcji teoretycznych kierując się podobieństwem strukturalnym do tych koncepcji, które już istniały. Być może najbardziej jaskrawym tego przykładem było uwieńczone sukcesem zastosowanie przez fizyków właśnie takiego sposobu postępowania do „odgadywania” praw systemu
kwantowego przy użyciu strategii zwanej „kwantyzacją”.8 Kwantyzacja rozpoczyna się od założenia, że system kwantowy spełnia prawa klasyczne –
założenie jest oczywiście fałszywe. Następnie opis klasyczny jest przekształcany (przez syntaktyczne transformacje) w taką teorię kwantową, co do
której mamy nadzieję, że jest prawdziwym opisem kwantowym tego właśnie
systemu. Intrygujące jest to, że analogie pomiędzy oboma systemami: klasycznym i kwantowym były formułowane bez żadnych fizycznych podstaw
i często były niewyrażalne w żadnym innym języku poza językiem czystej
matematyki. Podkreślmy raz jeszcze, że chodzi o analogie pomiędzy formalizmami – wyrażającymi zależności fizyczne z obszaru fizyki klasycznej,
—————————
7
8

Por. ibidem, 72.
Por. ibidem, 136.
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a dotyczące czysto matematycznej struktury wyrażeń, odnoszących się do
obiektów mechaniki kwantowej.9
„Twierdzę – pisze Steiner – że użycie matematyki do określenia podobieństwa i analogii w fizyce jest prawie tak antropocentryczne jak użycie
(rozróżnień – J. M.) „męski/żeński” czy „ziemski/niebiański” jako narzędzia
klasyfikacyjnego. Dlaczego? Ponieważ matematyka jako taka, jest pewną
kategorią antropocentryczną. Samo pojęcie matematyki jest gatunkowo specyficzne.”10
Aby wyjaśnić, w jakim sensie matematyka jest antropocentryczna (tzn.
antynaturalistyczna), Steiner zadaje pytanie: „co to jest matematyka? […]
jakie jest kryterium dla pojęć, aby były [pojęciami – J. M.] ‘matematycznymi’.”11 Powszechnie uważa się, że matematyka ma swoje korzenie w różnych
formach aktywności ludzkiej (mierzenie, liczenie, przemieszczanie się). Ale
oczywiste jest też to, że matematyka współczesna znacznie oddaliła się od
swych korzeni. Badając genezę bardziej skomplikowanych struktur matematycznych zazwyczaj odwołujemy się do samej matematyki, a nie do innych
źródeł. To, że pojęcia matematyczne rodzą się wewnątrz matematyki (choć
czasami pod wpływem empirii), jest ważne; ale co czyni je matematycznymi? Przytoczmy odpowiedź Steinera: „wydaje się prawdopodobne, że najlepsza odpowiedź na pytanie: Dlaczego szachy są grą; a przestrzenie Hilberta,
matematyką? zależy od estetyki. Matematycy często przy formułowaniu pojęć kierowali się własnym poczuciem piękna, odczuciami estetycznymi, własnym smakiem.”12 Piękno teorii pewnej struktury jest mocnym powodem,
aby nazwać ją matematyczną – zauważa Steiner.
Taki pogląd znajduje potwierdzenie w opiniach samych matematyków.
Eugene Wigner swój sławny artykuł poprzedza słowami Bertranda Russella,
stwierdzającego, że matematyka, widziana poprawnie, nie tylko posiada
prawdę, ale również najwyższe piękno – piękno zimne i surowe podobne
do piękna rzeźby […] które znajduje się w matematyce z taką pewnością,
jak w poezji.13 Okazuje się, że większość matematyków akceptuje pogląd, że
współczesna matematyka wyraża ludzkie poczucie estetyki. Pojęcia są wyselekcjonowane jako matematyczne, ponieważ rozwijają piękno twierdzeń
i piękno teorii.
Być może niełatwo jest zdefiniować matematyczne piękno, ale w tym samym
stopniu dotyczy to każdego piękna […] Wzorce będące dziełem matematyka,
podobnie jak wzorce malarza lub poety, muszą być piękne: idee [matematyczne – J. M.], tak jak barwy czy słowa muszą pasować do siebie w harmo-

—————————
9 Wiele szczegółowo omówionych przykładów takiego właśnie postępowania fizyków możemy
znaleźć w rozdziałach 4–6 przytaczanej tu książki Steinera.
10 M. Steiner, op. cit., 6.
11 Ibidem, 63.
12 Ibidem, 66.
13 Por. E. Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, w: Symmetries and Reflections, Indiana University Press, Bloomington 1967, 222–237.
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nijny sposób. Piękno jest pierwszym sprawdzianem: na świecie nie ma
miejsca dla brzydkiej matematyki.14

Jednocześnie sami matematycy przyznają, że nie istnieje żadne obiektywne kryterium rozstrzygające, czy struktura jest matematyczna (a nie
każdą strukturę uznajemy za matematyczną). W takiej sytuacji – Steiner
stwierdza – matematycy współcześni przyjęli wewnętrzne kryteria decydowania, czy uznać teoretyczną strukturę za matematyczną. Dwa spośród nich
to piękno i wygoda. Warto z naciskiem podkreślić, że ludzkie odczucie estetyki czy wygody jest niczym innym, niż preferencją specyficzną dla gatunku
ludzkiego. „Klasyfikacje takie jak piękny/brzydki są w takim razie antropocentryczne, zatem – finalnie – takimi są klasyfikacje matematyczne.”15
Poleganie na matematyce przy odkrywaniu praw przyrody jest więc odwoływaniem się do ludzkich standardów piękna i wygody. Zauważmy, iż
kiedy teorię matematyczną oceniamy jako: wygodną obliczeniowo, użyteczną, zrozumiałą czy piękną, to kierujemy się naszym, partykularnym, ludzkim
gustem. Podobnie, gdy w teorii fizycznej wyróżniamy obiekty teoretyczne
i obserwowalne, a więc gdy człowiek decyduje, co jest obserwowalne a co
nie, to ludzkiemu aparatowi poznawczemu nadajemy uprzywilejowany status epistemologiczny. Jest to więc myślenie i postępowanie typowe dla antropocentryzmu. Jednak fizycy tę strategię realizowali z wielkimi sukcesami.
Podkreślmy, że zdumiewająco efektywna jest sama strategia, a nie izolowane akty zastosowań matematyki. Sukcesy odnosi użycie całych struktur
matematycznych, a nie tych czy tamtych pojęć. Rozwój współczesnej fizyki
dostarcza wielu dobrych ilustracji. Aby nie wchodzić w techniczne szczegóły,
przedstawmy dwa przypadki z dawniejszej historii, które stanowią jakby
paradygmat (wzorzec) postępowania współczesnych fizyków.
Kiedy Maxwell zmodyfikował strukturę matematyczną, która opisywała
różne zjawiska elektryczności i magnetyzmu, to raczej sama struktura matematyczna, niż to, co za nią się kryło, sugerowała realne istnienie promieniowania elektromagnetycznego.16 W czasach Maxwella to, że możemy odkryć w rzeczywistości coś, ponieważ jest to rozwiązaniem równania, było –
jakby to powiedział Steiner – wynikiem nieposkromionej pychy.17 Ale
promieniowanie elektromagnetyczne, podstawowa baza dla współczesnej
—————————
14 G. H. Hardy, Apologia matematyka, przeł. M. Fedyszak, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa
1997, 63.
15 M. Steiner, op. cit., 66.
16 W swym traktacie Treatise on Electicity and Magnetism (1873) Maxwell zauważył, że potwierdzone eksperymentalnie prawa Faraday’a, Culomba i Ampera, kiedy przedstawić je w postaci równania różniczkowego, pozostają w sprzeczności z zachowaniem ładunku elektrycznego. Manipulując
prawem Ampera przez dodanie „prądu przesunięcia”, Maxwell otrzymał prawa, które były zgodne z
zasadą zachowania ładunku. Maxwell śmiało założył istnienie efektu magnetycznego nawet dla
zerowego prądu „rzeczywistego”. To uczyniło promieniowanie elektromagnetyczne możliwością
matematyczną. Wiara, że jest ono także realnością fizyczną, wymagała polegania na matematycznej
analogii
17 M. Steiner, op. cit., 55.
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komunikacji, zostało odkryte w laboratorium Hertza (to dlatego Hertz
twierdził, że matematyczne formuły są „mądrzejsze niż my – ich twórcy”).
Przytoczmy teraz przypadek Einsteina wyprowadzenia równań pola
w OTW18. Jego metoda polegała na ustaleniu matematycznych warunków,
które to równanie powinno spełniać. Sam Einstein stwierdził, że warunki
były „naturalnie zaczerpnięte z równania Poissona”.19 Oryginalna praca
Einsteina nie zawiera żadnych fizycznych argumentów na rzecz tej analogii.
A zatem analogia poszukiwanego równania z równaniem Poissona jest analogią czysto matematyczną. Ale OTW odniosła wielki sukces i z powodzeniem została zastosowana do opisu wielkoskalowej struktury Wszechświata.
Również i w tym przypadku równania okazały się być „mądrzejsze” od swego
twórcy. Wynikało z nich (na przykład), że nasz Wszechświat nie może być
statyczny. To „nie mieściło się w głowie” Einsteina, więc dodał on do swych
równań element zwany członem kosmologicznym, który „ustatyczniał”
Wszechświat. Gdy po kilkunastu latach Edwin Hubble odkrył zjawisko
ucieczki galaktyk świadczące o tym, że wszechświat nie jest stacjonarny,
Einstein uzupełnienie równań OTW nazwał swoją największą pomyłką.
Przedstawione sytuacje stanowią ilustrację postępowania współczesnych
fizyków, które w przekonaniu Marka Steinera znacznie zaczęło odbiegać od
tradycyjnych wyobrażeń naturalisty. Wbrew naturalistom, do fundamentalnych odkryć i spektakularnych sukcesów współcześni fizycy głównie dochodzą nie dzięki eksperymentom, ale poprzez rozważania teoretyczne, oparte
na poszukiwaniu analogii matematycznych. Najdziwniejsze jest to, że te analogie dotyczą czasami samej syntaksy – zapisu wzoru matematycznego bez
powywoływania się na podobieństwo opisywanych struktur.
Ze względu na to, że matematyka – najważniejszy instrument rozwoju
fizyki współczesnej – ufundowana jest na specyficznie gatunkowej, ludzkiej
podstawie, Steiner uważa, że podejście antropocentryczne było koniecznym
czynnikiem (nie jedynym) w dochodzeniu do wielkich osiągnięć dzisiejszej
fizyki. „Poleganie na matematyce przy odkrywaniu praw przyrody jest odwoływaniem się do ludzkich standardów piękna i wygody. Tak więc jest to polityka antropocentryzmu; niemniej jednak – stwierdza Steiner – fizycy (często
nieświadomie) realizowali ją z wielkimi sukcesami.”20
Z faktami z najnowszej historii fizyki trudno dyskutować. Spektakularne
sukcesy fizyki opisywane przez Steinera rzeczywiście, w przytłaczającej
większości były uzyskane dzięki niekonwencjonalnym sposobom wykorzystywania metod matematycznych. Czy jednak sukces metody matematycznej
można uznać za przejaw odejścia od naturalizmu? Zauważmy, że Steiner,
—————————
A. Einstein, The Meaning of Relativity, Princeton University Press, Princeton 1974, 84.
Równanie Poissona jest XIX-wieczną postacią prawa grawitacji Newtona. Tak, więc jeśli Einstein powiada, że matematyczne własności równania pola grawitacyjnego w OTW były zaczerpnięte
z równania Poissona, rozumie przez to, że współrzędne tensora metrycznego matematycznie „grają
rolę” potencjału grawitacyjnego równania Poissona.
20 M. Steiner, op. cit., 7.
18
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prawdziwie opisując działanie uczonych w fazie tworzenia hipotez wyjaśniających zjawiska i procesy „dziejące się” w rzeczywistości fizykalnej, mniej
uwagi poświęca tym działaniom uczonych, które następują po postawieniu
hipotezy. Otóż, z racji metodologicznych wymogów obowiązujących wszelkie
nauki realne, niezbywalną fazą postępowania badawczego w naukach przyrodniczych – realnie odnoszących się do rzeczywistości, jest konfrontacja
tychże hipotez z szeroko pojętym doświadczeniem. Uczony powinien stwierdzić czy teoretyczne podejście do poszczególnych obszarów badanej dziedziny jest spójne z danymi pochodzącymi z obserwacji, czy przewidywania
teoretyczne (oparte na modelach matematycznych) korelują z wynikami
eksperymentów, czy przeprowadzone doświadczenia przynoszą zamierzone
skutki.
Według mnie nieunikniona konfrontacja teorii z empirią jest tym momentem, kiedy naturalizm „powraca”. To właśnie przyroda (to, co się w niej
„dzieje”) w ostatniej instancji weryfikuje (konfirmuje bądź falsyfikuje)
wszelkie domysły, także te, bardziej uporządkowane metodologiczne czyli
hipotezy, choćby to były wyrafinowane, wykoncypowane w najróżnorodniejszy sposób, matematyczne struktury teorii kosmologicznych czy mechaniki
kwantowej. Ta weryfikacja nie jest ostateczna czy absolutna – teorie naukowe zawsze są „tymczasowe”. Lecz niewątpliwe jest to, że gdy nie potrafimy
wyobrazić sobie potencjalnie obserwowalnych konsekwencji postulowanych
teorii czy hipotez, pozostają one w sferze domysłu, naukowego mitu; w obszarze „nauki ironicznej” w sensie Johna Horgana,21 czy fizyki baśniowej
w sensie Jima Buggetta.22 Przykładami mogą być tu: Teoria (super)strun,
hipoteza Multiwszechświata, czy koncepcja Wszechświata jako hologramu
jego dwuwymiarowego brzegu.
Kolejnym momentem, który pomija w swych rozważaniach Steiner, jest
rola samych obserwacji w inspirowaniu powstawania współczesnych teorii
fizycznych i kosmologicznych. W szczególności w XXI wieku, właśnie dzięki
niezwykłym danym pochodzącym z obserwacji, pojawiły się teoretyczne problemy do rozwiązania lub przynajmniej do ponownego „przemyślenia”,23
pojawiły się pojęcia24 odnoszące się do bytów fizycznych, których istnienia
nie przewidzielibyśmy wyłącznie w oparciu o rozważania teoretyczne.
W świetle powyższych faktów można ze spokojem stwierdzić, że naturalizm ma się dobrze. Jest on oczywiście wzbogacony o wcześniej (w XVIII
i XIX wieku) nie występujące w takim natężeniu „matematyczne” sposoby
stawiania problemów czy wysuwania hipotez wyjaśniających. Lecz z przekonaniem można stwierdzić, że po odrzuceniu naiwnego indukcjonizmu a tak—————————
21 Por. J. Horgan, Koniec nauki czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, przeł.
M. Tempczyk, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, 18.
22 Por. J. Baggott, Pożegnanie z rzeczywistością. Jak współczesna fizyka odchodzi od poszukiwania prawdy, przeł. M. Krośniak, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2015, 268.
23 Np. problem przyspieszającej ekspansji Wszechświata.
24 Mam na myśli takie pojęcia jak: ciemna materia, ciemna energia, ciemny przepływ.
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że naiwnego falsyfikacjonizmu schemat: problem-hipoteza-obserwacjakrytyka-modyfikacja nadal obowiązuje, gdy chodzi o nauki przyrodnicze.
Natomiast jeśli chodzi o samą matematykę, należy zastanowić się nad
mocno akcentowaną przez Steinera koncepcją matematyki, a mianowicie jej
antropocentrycznym charakterem. Teza ta oparta jest głównie na wyrażanym przez Steinera przekonaniu, że matematyk tworząc/odkrywając teorie
matematyczne, budując struktury matematyczne, odwołuje się do ludzkich
standardów piękna. Tezę tę należy skonfrontować z najbardziej rozpowszechnionym wśród matematyków poglądem na matematykę – z platonizmem.25 Platonizm utrzymuje, że byty matematyczne po prostu istnieją w
świecie idei poza czasem i przestrzenią. Nigdy nie były stworzone. Nigdy się
nie zmieniają. Sensowne pytania dotyczące dowolnego z nich mają odpowiedź, niezależnie od tego, czy ją znamy, czy też nie. Zgodnie z platonizmem,
matematyk jest podobny do odkrywcy geograficznego. Nie może nic wymyślać, ponieważ wszystko już jest. On może tylko odkrywać. Nasza wiedza
matematyczna jest obiektywna i niezmienna, ponieważ jest wiedzą o zewnętrznych w stosunku do nas obiektach.
Czy to możliwe, by dziedzina, która – jak się powszechnie uważa – jest
swoistym paradygmatem wiedzy obiektywnej, pewnej i istniejącej niezależnie od człowieka, była uzależniona od estetycznych preferencji matematyków?. Uściślijmy nasze rozważania, odwołując się do elementarnej logiki.
Gdyby – jak postuluje Platonizm – matematyka była domeną wiedzy absolutnej, wtedy nie mogłaby być uzależniona od preferencji ludzkich. Skoro
sami matematycy uważają, że rozstrzygając, czy dana struktura jest, czy nie
jest matematyczna – odwołują się do ludzkich standardów piękna, to przekonanie, że świat matematyki „sam w sobie” – niezależnie od aktywności
twórczej samych matematyków – gdzieś tam egzystuje, jest mylne. Chyba, że
założymy, iż to „smak estetyczny”, poczucie piękna twórczych matematyków
jest metodą, władzą poznawczą pozwalającą kontaktować się z pozaczasowym i pozaprzestrzennym światem idei matematycznych. Jest to jednak
bardzo mocne założenie, być może zbyt mocne, a więc podlegające zarzutowi
petitio principii.
Wracając do zasadniczej kwestii rozważanej w niniejszym artykule, czy
fizycy porzucają naturalizm, należałoby stwierdzić, że fizycy raczej zmuszeni są z racji specyfiki swojej dyscypliny do „wierności” naturalizmowi. Być
może jako konkluzję przeprowadzonych rozważań można przyjąć, że należy
porzucić marzenia o Teorii Wszystkiego, w której wszelkie ustalenia doty—————————
25 Dieudione (czołowy burbakista) uważa, że typowy matematyk jest skrytym platonikiem w masce formalisty, którą wkłada, gdy jest atakowany za swój platonizm. „W zasadzie wierzymy w rzeczywistość matematyki, ale rzecz jasna, że kiedy filozofowie atakują nas swoimi paradoksami, to
pospiesznie zasłaniamy się formalizmem i mówimy »matematyka jest tylko kombinacją symboli
pozbawionych znaczenia«”. Cyt. za P. J. Davis, R. Hersh, Świat matematyki, przeł. R. Duda, PWN,
Warszawa 1994, 281.
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czące rzeczywistości przyrodniczej26 będą „wynikały” z samego formalizmu
teorii. Wbrew wielkiemu Kantowi raczej nie istnieją (i chyba nie zaistnieją)
w naukach przyrodniczych zdania syntetyczne a priori.

IS THERE A RETREAT FROM NATURALISM IN PHYSICS?
ABSTRACT

Naturalism claims that everything that exists is Nature. There does not exist any
other reality, apart from the natural one. Naturalists require that all phenomena
have to be explained only by their natural causes. Natural causes are the ones that
are accessible for scientific cognition. Science (physics) tries to describe this reality
basing on observation and experiment as the foundation of creating theoretical constructs (theories) pertaining to natural phenomena.
Mark Steiner, in his book entitled The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem, puts forward a surprising thesis that contemporary physicists in
their work retreat from the naturalist vision of science because—as the author
states—the real scientific activity does not comply with their basic methodological
and philosophical convictions (with naturalism). To support his thesis he points to
numerous cases of significant discoveries in the newest history of physics in which
the decisive role was played by human imagination and not experimental facts. This
way of discovering laws in contemporary physics is—in his view—antinaturalist in
the sense that it relies more on human invention, on manipulating formal structures
by the use of mathematical analogies than on the methods of classical empiricism.
Such an approach—in his opinion—privileges a human and not naturalist (empirical) point of view. Steiner regards that it indicates a turn towards an anthropocentric
viewpoint in the methodology of physics.
In my view it is an over-interpretation of “natural” cognitive procedures existing
in contemporary science and relying on the use of a well-known scheme: problem—
hypothesis—criticism—problem modification. Moreover, Steiner’s suggestions do
not match facts concerning the development of the newest cosmology in which
scientific development is stimulated by using sophisticated observations.
Keywords: Mathematics, physics, structure, analogy, naturalism, anthropocentrism.
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SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ ANTROPOGENEZY
W ŚWIETLE SPORU WOKÓŁ WYNIKÓW
BADAŃ PORÓWNAWCZYCH
DZIAŁAŃ NARZĘDZIOWYCH MAŁP1
STRESZCZENIE

Kwestia pochodzenia narzędziowych kompetencji człowieka jest jedną z kluczowych zagadek antropogenezy. Przez ostatnie lata przeprowadzano eksperymenty
mające na celu ocenę umiejętności małp człekokształtnych w zakresie wytwarzania
narzędzi kamiennych. Interpretacje wyników przeprowadzonych eksperymentów są
źródłem licznych kontrowersji zarówno w ocenie narzędziowych kompetencji małp
człekokształtnych jak też ekstrapolacji tych umiejętności w zakresie prób ustalenia
źródeł narzędziowych kompetencji naszych praprzodków.
Słowa kluczowe: antropogeneza, działalność narzędziotwórcza hominidów,
działalność narzędziotwórcza małp, eksperymenty z wytwarzaniem narzędzi kamiennych.

WSTĘP

W założeniach hipotezy wspólnego przodka Homo i Pan próbuje się wykazać, że działalność narzędziowa hominidów w najwcześniejszym etapie
paleolitu nosiła znamiona działań, których nie można określić jako charakterystycznych dla Homo, a raczej zbliżone do behawioru narzędziowego małp
człekokształtnych. Przeprowadzone badania i eksperymenty w zakresie wytwarzania narzędzi kamiennych przez małpy mają dowieść podobieństw
pomiędzy zdolnościami narzędziowymi współcześnie żyjących małp a wymarłymi hominidami. Ewentualne analogie miałyby dowodzić istnienia etapu łączącego działania narzędziowe małp i ludzi, a w konsekwencji wskazywałyby na małpie źródła pochodzenia typowo ludzkiego behawioru narzędziowego (por. np. Wynn, McGrew 1989; McGrew 1992; Toth et al. 1993;
—————————
1 Niniejszy artykuł w swej znacznej części opiera się na materiale zebranym w ramach
prowadzonych badań do obronionej w lipcu 2012 roku rozprawy doktorskiej.
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Joulian 1996; Mecader et al. 2002; Toth et al. 2006; Mercader et al. 2007;
Toth, Schick 2009).
W ustaleniu pewnych zasadniczych właściwości behawioru naszych praprzodków miała pomóc metoda etologiczna. Ta stosunkowo młoda metoda
stanowi – oprócz metody morfologicznej, molekularno-genetycznej i archeologicznej – narzędzie badawcze do porządkowania pewnych prób określenia
podobieństw zachodzących między formami żywymi a wymarłymi.2 Można
przyjąć, że metoda ta została uformowana wraz z rozwojem prymatologicznych studiów w ostatnich 50 latach (por. Hałaczek, Tomczyk 2005, 50).
Szczególnie mocno akcentowane są próby używania odkryć z etologicznych
i ekologicznych badań szympansów do modelowania zachowania naszych
przodków. Dość powszechnie przyjmuje się, że pierwsza faza ludzkiej ewolucji wywodzi się od prostego używania kamieni i innych przedmiotów jako
narzędzi i broni. Aby móc wywieść zachowania typowo ludzkie z zachowań
zwierzęcych, należało by wykazać, że typowo ludzkie cechy zachowania mają
swe zalążki w świecie zwierząt. Przez ostatnie ćwierć wieku w psychologii
porównawczej dominującą była właśnie ta tendencja do wykazywania podobieństw pomiędzy ludzkimi i zwierzęcymi zdolnościami poznawczymi.
Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych reprezentatywnych – co do sposobów podejmowanych prób – badań mających na celu
ustalenie określonych behawioralnych, motorycznych i poznawczych zdolności prymatów, które mogłyby stanowić element wspólny pomiędzy
behawiorem narzędziowym typowym już dla naszych ludzkich przodków
a zaawansowanym behawiorem narzędziowym małp człekokształtnych.
1. EKSPERYMENTY Z WYTWARZANIEM W NIEWOLI
NARZĘDZI KAMIENNYCH PRZEZ MAŁPY

Jak zauważa Chmurzyński (2011), nauka zna liczne przykłady używania
kamieni przez szympansy żyjące na wolności, włączając w to materiał archeologiczny (Boesch, Boesch 1983; McGrew 1992; Mercader et al. 2002;
Vogel 2002; Mercader et al. 2007). Dobrze udokumentowana jest zdolność
małp do modyfikacji miękkiego materiału roślinnego (por. Goodall 1968;
McGrew et al. 1979; Pruetz i Bertolani 2007). Niemniej jednak, jak dotąd,
wytwarzanie narzędzi kamiennych przez jakiekolwiek inne gatunki zwierząt,
w tym małpy nie zostało zaobserwowane.
W opinii niektórych badaczy działania związane z łupaniem orzechów,
z jednej strony, a wytwarzaniem narzędzi kamiennych, z drugiej, zakładają
—————————
2 Warto w tym miejscu przywołać pewne kontrowersje natury metodologicznej związane
z argumentacją z podobieństwa. Przyjmuje się, że nie daje ona ostatecznych uzasadnień dla teorii
naukowych a więc nie jest ona argumentacją „naukową” par excellence. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć np. w: K. Szymanek Argument z podobieństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2008.
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te same lub bardzo zbliżone umiejętności tak behawioralne jak i motoryczne.
To właśnie łupanie orzechów przez szympansy bywa często podawane jako
przykład najbardziej złożonego działania narzędziowego wśród naczelnych,
które wymaga wielu selektywnych działań. Sugeruje się, że hominidy, łupiąc
w odległej przeszłości orzechy tak jak to robią współcześnie żyjące małpy,
rozwinęły z tej działalności technikę wytwarzania narzędzi kamiennych (por.
np. Sugiyama, Koman 1979; Vogel 2002; Foucart et al. 2005).
Joulian (1996, 187) twierdził, że działania szympansów łupiących orzechy
i pierwszych hominidów wytwarzających narzędzia odłupkowe, czy też produkujących choppery nie są jakościowo różne i w obu przypadkach, dla uzyskania pozytywnego rezultatu, wymagana jest kontrola prędkości i siły
uderzenia.
Leroi-Gourhan (1964; 1993) uznał, że uderzanie otoczakiem o inny kamień celem uzyskania tnącej krawędzi nie różni się w znaczący sposób od
prostego uderzenia, które prowadzi do złamania kości czy też rozłupania
orzecha. Podobnie uważała de Beaune (2004). Opierając się na badaniach
działań koniecznych do wytwarzania narzędzi paleolitycznych twierdziła, iż
różne działania narzędziowe hominidów rozwinęły się z czynności rozłupywania, obserwowanej u współczesnych ludzi, widocznej w działaniach australopiteków oraz małp (de Beaune 2004, 139).
W odróżnieniu od Joulian, Leroi-Gourhan i de Boune uważali, że pomimo podobieństwa w zakresie motoryki ruchów (gestów), intencjonalne rozłupywanie otoczaka, celem uzyskania tnącego narzędzia, jest czymś wybitnie
ludzkim. Oba obserwowane działania, tzn. łupanie orzechów i produkcja
odłupków, mogą sprawiać wrażenie bardzo podobnych, ale w rzeczywistości
są istotnie różne. Przejście od łupania orzechów za pomocą kamienia i kamiennej „podstawki” do wytwarzania narzędzi kamiennych wydaje się być
poza możliwościami małp (por. de Beaune 2004, 142).
Wright (1972), jako jeden z pierwszych, przeprowadził badania, które dały wgląd w zdolności małp do wytwarzania w niewoli narzędzi kamiennych.
W przeprowadzanych przez niego eksperymentach uczestniczył orangutan
z bristolskiego zoo. Po odpowiednim treningu, zwierzę było zdolne używać
kamienia do oddzielania quasi-odłupków ze wstępnie ukształtowanego kamiennego rdzenia, zamocowanego na drewnianej platformie. Orangutan
używał uzyskane ostre fragmenty skały do przecięcia sznura, zabezpieczającego pudło zawierające smaczną nagrodę. Eksperyment zakończono po
pierwszej udanej próbie orangutana.
Używając studiów Wrighta jako podstawy do dalszych badań, zdecydowano się sprawdzić zdolności wytwarzania i używania narzędzi kamiennych
przez szympansa karłowatego (bonobo). Jednym z najczęściej przywoływanych przykładów mających dowodzić zdolności szympansów do wytwarzania
narzędzi kamiennych jest ten, dotyczący eksperymentów z szympansem
karłowatym o imieniu Kanzi. Jak pisze Toth i Schick (2009) – współautorzy
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eksperymentu – jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających porównania i przeciwstawienia sobie olduwajskiej technologii hominidów i materialnej „kultury” szympansów jest fakt, że współcześnie żyjące na wolności
szympansy nie łupią intencjonalnie kamieni. Pomimo faktu, że szympansy
znane są z tego, iż używają kamieni do łupania orzechów, wytwarzanie
,,narzędzi” przez żyjące na wolności szympansy nie obejmuje intencjonalnego wytwarzania narzędzi kamiennych i żyjące na wolności szympansy nie
rozwinęły umiejętności produkowania narzędzi o ostrych krawędziach. Dlatego jedynym sposobem na poszukiwanie potencjalnej – wynikającej z przyjętych założeń – paraleli działań narzędziowych hominidów i małp było wytrenowanie, w sztucznie stworzonych warunkach, żyjącego w niewoli szympansa. Tylko na tej płaszczyźnie możliwe było przekonanie się o ewentualnych możliwościach narzędziotwórczych szympansów.
Część badaczy uznała za możliwe zbadanie, w ramach eksperymentów,
jak bardzo zbliżone są umiejętności wczesnych wytwórców narzędzi kamiennych do umiejętności posiadanych przez małpy żyjące w niewoli. Podstawowym pytaniem w tego typu eksperymentach było, czy umiejętności
wytwarzania narzędzi przez hominidy reprezentują istotne odejście od podstawowych zdolności wytwarzania narzędzi obserwowanych u małp oraz jaki
wgląd w poznawcze zdolności wczesnych hominidów dają nam tego typu
eksperymenty.
Autorzy badań za ważną uznali próbę merytorycznego ustosunkowania
się do hipotezy, jakoby najwcześniejsi wytwórcy narzędzi kamiennych mogli
być w zasadzie ,,dwunożnymi szympansami”, jak sugerowali chociażby
Wynn i McGrew (1989).
Podjęte przez Totha i współpracowników badania miały za zadanie rzucić
światło na kwestię określenia punktu w naszej przeszłości, w którym hominidy demonstrowały poznawcze i motoryczne umiejętności w wytwarzaniu
narzędzi, zasadniczo różne od tych obserwowanych u współczesnych małp.
Według autorów należało postawić pytanie, czy produkcja narzędzi kamiennych, obserwowana w najwcześniejszym zapisie archeologicznym, jest istotnie różna od działań narzędziotwórczych współczesnych małp, które wytrenowane, wytwarzają i używają kamienne produkty. Innymi słowy, badacze
spodziewali się uzyskać dane, które mogłyby pomóc im opowiedzieć się po
jednej ze stron alternatywy. Albo umiejętności prezentowane przez małpy są
wystarczające do objaśniania produkcji najwcześniejszych narzędzi kamiennych, albo w działalności narzędziotwórczej hominidów dostrzec można
takie charakterystyczne właściwości, które znacząco wykraczają poza zdolności członków rodzaju Pan – szympansów zarówno karłowatych jak i zwyczajnych (por. Toth et al. 1993, 82). Aby móc odnieść się do powyższych
twierdzeń i wątpliwości, w 1990 roku rozpoczęto eksperymenty mające na
celu wytrenowanie szympansa karłowatego, o imieniu Kanzi, do wytwarzania i używania narzędzi kamiennych.
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2. EKSPERYMENTY Z SZYMPANSEM KANZI,
CZĘŚĆ PIERWSZA

Toth i współpracownicy na początku maja 1990 roku rozpoczęli projekt
badawczy, mający na celu zbadanie zdolności do wytwarzania i używania
narzędzi kamiennych przez Kanziego, 9-letniego samca bonobo (Pan paniscus). W skład zespołu weszli archeolodzy specjalizujący się w badaniu
paleolitu oraz psychologowie rozwojowi (Toth et al. 2006).

a. Ogólne uwagi dotyczące eksperymentu
Jak już wspomniano, działanie narzędziowe polegające na wytwarzaniu
ostrych narzędzi odłupkowych jest jedną z wyjątkowych cech odróżniających
działania narzędziowe zwierząt i ludzi. W naturalnym środowisku nie zaobserwowano żadnego innego zwierzęcia oprócz człowieka, które zademonstrowałoby chociażby doraźne zaangażowanie w umyślne łupanie kamieni
celem produkcji użytecznych kamiennych narzędzi. W studiach ewolucji
człowieka jedno z kluczowych pytań dotyczy ustalenia poziomu poznawczych
zdolności pierwszych hominidów wytwarzających narzędzia.

b. Etapy eksperymentu
Pierwszym zadaniem, przed jakim stanęli badacze, było zmotywowanie
szympansa, aby poczuł potrzebę posiadania tnącego narzędzia z ostrą krawędzią (aby przeciąć sznur lub osłonę w celu dostania się do pudła zawierającego pożądaną nagrodę) i pokazanie mu podstawowych zasad produkcji
ostrych kamiennych odłupków. Następnie można było pozwolić mu pracować według jego własnego sposobu tak, aby mógł wykonywać swoje narzędzia z dostarczanego asortymentu skał. Konieczność motywacji pokazuje, że
przedstawiciel gatunku Pan paniscus nie posiadał naturalnej, ukierunkowanej tendencji do wytwarzania narzędzi za pomocą innych narzędzi.
W eksperymencie użyto urządzenia podobnego do tego opracowanego
przez Wrighta (1972), tzn. metalowego pudła posiadającego tylne drzwiczki
na zawiasach i przezroczystą plastikową pokrywę. Całość była przytwierdzona do sporych rozmiarów drewnianej lub metalowej platformy, zyskując w
ten sposób wytrzymałość i stabilność. Drzwi pudła szczelnie zamknięto za
pomocą sznurka, poprowadzonego przez jego wnętrze. Następnie pudło
przytwierdzono śrubami do platformy.
W celu pozyskania pożądanej nagrody (np. owocu) umieszczonej wewnątrz pudła wystarczyło za pomocą ostrego kamiennego odłupka wykonać
nacięcie sznurka wychodzącego z pudła i w ten sposób otworzyć drzwi. Dzięki przezroczystej pokrywie nagroda umieszczona w środku była wyraźnie
widoczna dla szympansa. W kolejnych eksperymentach skorzystano również
z drewnianego bębna z przezroczystą plastikową pokrywą, rozciągniętą
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u jego wlotu; tym razem nagrodę można było pozyskać poprzez przecięcie
tejże plastikowej pokrywy (por. Toth et al. 1993, 83).
Surowiec skalny użyty do tych eksperymentów – kwarcyt, kwarc, lawa
i czert – został wyselekcjonowany i dostarczony przez prowadzących eksperyment. Jak już wspomniano, pierwszą trudnością, jaka się pojawiła,
było wzbudzenie u szympansa zainteresowania kamienną techniką. Pokonano tą trudność pokazując mu, jak użyteczne mogą być wyprodukowane
odłupki.
W pierwszej fazie eksperymentu zademonstrowano Kanziemu, w jaki
sposób może być łupany kamień i jak wyprodukowane odłupki można wykorzystać do przecięcia sznurka, co w efekcie pozwoli mu na otwarcie pudełka
i uzyskania nagrody. Kanzi szybko nauczył się, jakie korzyści daje ostry
odłupek, i po zademonstrowaniu mu zasad posługiwania się nim był on bardzo zainteresowany otrzymaniem odłupka (wykonanym przez eksperymentatora w jego obecności), którego następnie mógł użyć do otwarcia pudła.
Jak zauważają Toth et al. (1993), przez cały czas trwania tych eksperymentów nie wymagano od Kanziego wytwarzania lub używania narzędzi,
a raczej „prowokowano” go i dostarczano mu okazji do tej działalności.
Nabywanie umiejętności używania i wytwarzania narzędzi początkowo
zakładało obserwacyjne uczenie się od ludzi, które następnie przez długi
okres czasu opierało się na jego własnej metodzie prób i błędów (Toth et al.
1993, 83).
Pod koniec pierwszego dnia eksperymentów Kanzi, używając wyprodukowanych przez ludzi odłupków, kilka razy wydobył nagrodę. Próbował
również dorywczo, ale bez sukcesu uderzać dwa kamienie o siebie i postępując za przykładem człowieka, starał się wykonać swoje własne odłupki.
Po dwóch dniach pracy z Kanzim stwierdzono, że poznał on korzyści
z używania ostrego narzędzia kamiennego i posiadł również zdolność rozróżniania i wyboru jednego, najbardziej właściwego fragmentu skały spośród
grupy mniej użytecznych kamieni.
Następnie postawiono Kanziego przed nowym problemem. Miał on sam
się nauczyć produkować kamienne odłupki o ostrych krawędziach. Wprowadzono go do pomieszczenia, w którym znajdowały się kamienne otoczaki.
Zademonstrowano mu technikę bezpośredniego rdzeniowania twardym
tłukiem, trzymając otoczak w jednej ręce i uderzając go drugim kawałkiem
skały (kamiennym tłukiem) trzymanym w drugiej ręce. Nie podejmowano
żadnych prób, aby „ukształtować” jego umiejętności wytwarzania narzędzi,
nauczano go głównie poprzez przykłady. Na początku eksperymentu, z chwilą gdy zaczął wytwarzać „odłupki” otrzymywał słowną pochwałę (por. Toth et
al. 1993).
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c. Podsumowanie i wnioski z pierwszej części eksperymentu
Po pierwszych 18 miesiącach eksperymentu Kanzi był zdolny posiąść
podstawowe umiejętności wymagane do oddzielenia prostych odłupków
z kamiennych rdzeni. Uderzając kamieniem o kamień, wytwarzał quasiodłupki, które następnie używał do przecięcia sznurka zabezpieczającego
nagrodę. Kamienne quasi-odłupki produkowane przez Kanziego były porównane z prawdziwymi prehistorycznymi okazami. Porównanie i przeciwstawienie kamiennych odłupków miało dostarczyć ważnych wskazówek,
odnośnie działań narzędziowych małp i hominidów. Jak zauważa Toth i jego
współpracownicy:
W odróżnieniu od olduwajskich hominidów, jak dotąd, nie wydaje się, aby
[Kanzi przyp. R.K.] posiadał i opanował sztukę doboru odpowiedniego kąta
do efektywnego oddzielenia odłupków lub też intencjonalnie używał odłupni,
znajdującej się z jednej strony rdzenia, jako platformy uderzeniowej do oddzielania odłupków z drugiej strony. Dlatego jak dotąd, nie zaobserwowano
u niego tendencji do produkcji odpowiednich bifacjalnych i polifacjalnych
rdzeni typowych dla wielu olduwajskich zespołów narzędziowych.3 (Toth et al.
1993, 89)

Ustalono kilka kryteriów oceny poziomu umiejętności wytwarzania
narzędzi kamiennych. Miały one pozwolić dokonać porównania zespołów
narzędziowych hominidów i kamiennych produktów, uzyskanych przez
Kanziego.
Te kryteria zakładają:
1. Kąt odbicia odłupka: czyli kąt uformowany pomiędzy platformą uderzenia i górną (dorsalną) powierzchnią odłupka.
2. Stopień ,,odkorowania” rdzenia: dostarczony surowiec kamienny pokryty był korą, ilość kory pozostawionej na powierzchni rdzenia świadczyła
o jego efektywnej lub nieefektywnej obróbce.
3. Rozmiar odbitych odłupków: stosunek rozmiaru największych negatywów odbicia do maksymalnego rozmiaru rdzenia może pomóc ocenić, jak
efektywnie były odbijane odłupki.
4. Pewną grupę jakościowych cech takich jak liczne „schodkowate przełamy” na rdzeniu i duża liczba obtłuczeń na odbijanych krawędziach rdzenia
(Toth et al. 1993, 89).
Badacze są zgodni, że te cechy wystarczają do ustalenia, czy wytwórca
kamiennych odłupków, był wprawnym rzemieślnikiem, czy też raczej adeptem. W opinii autorów eksperymentu, Kanzi wykazał relatywnie niski
—————————
3 W oryginale: “Unlike Oldowan hominids, however, as yet he does not seem to have mastered the
concept of searching for acute angles on cores from which to detach flakes efficiently, or intentionally using flake scars on one face of a core as striking platforms for removing flakes from another face.
Thus, so far he does not tended to produce the acute-edged bifacial and polyfacial cores typical of
many Oldowan assemblages” (Toth et al. 1993, 89).
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stopień technicznych umiejętności – co bardzo ważne – w każdym z aspektów porównawczych.
Jego [Kanziego] kąt odbicia odłupka podczas używania twardego tłuka był zazwyczaj zbyt duży (bliski 90º), podczas gdy olduwajskie odłupki były generalnie odbijane z bardziej ostrokrawędzistych rdzeni (typowy kąt odbicia odłupka 75–80º). Jak dotąd rdzenie wykonane przez Kanziego zachowują bardzo
wysoką proporcję ich oryginalnej kory, są stromo-krawędziste i dość poobijane. Odłupki produkowane przez niego zazwyczaj bywały względnie małe
(generalnie krótsze niż 4 cm) […] rdzenie uwidaczniały skrajne (nie inwazyjne) negatywy odbić […]. Pomimo wyjątkowego postępu Kanziego, jego umiejętność rozłupywania kamieni nadal ostro kontrastuje z tym co olduwajskie
hominidy pozostawiły w zapisie archeologicznym. Do jakiego stopnia ograniczone umiejętności Kanziego do wytwarzania narzędzi, w tym miejscu, są
spowodowane jego dotychczasowym ograniczonym doświadczeniem (w sumie
mniej niż 200 doświadczeń), biomechanicznymi ograniczeniami w manipulacji rdzeniem i tłuczkiem spowodowanymi szkieletowo-mięśniową strukturą
jego dłoni i ramion, lub poznawczymi ograniczeniami bonobo, jak dotąd nie
jest jasne.4 (Toth et al. 1993, 89)

Oprócz Totha i jego współpracowników również kilku innych badaczy
próbowało doszukać się przyczyn niepowodzeń Kanziego w wytwarzaniu
narzędzi kamiennych (odłupków). De Beaune (2004, 141) sugerowała, że
Kanzi nie był w stanie skalkulować, pod jakim kątem uderzyć i odbić odłupek. Podobne wrażenie odniósł Davidson, kiedy w 1993 roku obserwował
działania Kanziego (Savage-Rumbaugh, Lewin 1994, 243).
3. EKSPERYMENTY Z SZYMPANSEM KANZIM, CZĘŚĆ DRUGA

Ponad 10 lat później Toth et al. (2006) podjęli się badań, które były kontynuacją próby określenia zdolności wytwarzania i używania narzędzi kamiennych u żyjących w niewoli małp człekokształtnych. Odpowiedzi poszukiwano w porównaniu kamiennych produktów uzyskanych przez:
1. najwcześniejszych wytwórców narzędzi kamiennych;
2. bonobo (Pan paniscus);
3. współczesnych ludzi, przedstawicieli gatunku Homo sapiens.
—————————
4 W oryginale: “His flake angles when using hard-hammer percussion tend to be steep (approaching 90º), while Oldowan flakes were generally detached from more acute-edged cores (flake angles
typically 75–80º). As yet Kanzi’s cores retain a very high proportion of their original cortex and are
steep-edged and rather battered. The flakes he produces tend to be relatively small (generally less
than 4 cm long) […] cores generally exhibit marginal (non-invasive) flake scars […] Despite Kanzi’s
exceptional progress to date, his skill in flaking stone still contrasts sharply to that of Oldowan
hominids as manifested in the archeological record. To what degree the limitations in Kanzi’s toolmaking abilities at this point are due to his limited experience thus far (fewer than 200 experiences
in total), to biomechanical constrains on core and hammer manipulation due to the musculoskeletal
structure of his arms and hands, or to cognitive constrains in the bonobo, is not yet clear.”
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Ad. 1 Materiał archeologiczny, który został pozostawiony przez wczesne
hominidy, pochodził z dwóch równoczesnych stanowisk archeologicznych
East Gona 10 i East Gona 12, położonych kilkaset metrów obok siebie (Toth
et al. 2006, 157).
Te dwa stanowiska są niemal identyczne, jeśli chodzi o ich archeologiczną
charakterystykę (Semaw et al. 1997); datowano je w przybliżeniu na 2,6 mln
lat. Chociaż nie wiemy, kto wytwarzał te narzędzia, to jedynym gatunkiem
zidentyfikowanym w Afar Rift pochodzącym z tego okresu jest Australopihecus garhi, znany z Middle Awash odległego około 60 km od Gona.
Ad. 2 Materiał skalny pochodził z eksperymentów z małpami człekokształtnymi (bonobo), które poddane treningowi wytwarzały duże kamienne
quasi-odłupki. W długoterminowych badaniach brały udział dwa szympansy
(bonobo) Kanzi i Panbanisha. Kanzi brał udział w badaniach przez 10 lat,
a Panbanisha przez 4 lata (Toth et al. 2006, 156–157).
Ad. 3 Materiał skalny wytworzony przez współczesnych ludzi (autorów
eksperymentów) a będącymi doświadczonymi wytwórcami narzędzi kamiennych. W eksperymencie uczestniczyło dwóch doświadczonych rzemieślników, którzy mieli ponad dwudziestoletnie doświadczenie z wytwarzaniem narzędzi kamiennych (Toth et al. 2006, 160).
W zaprezentowanych badaniach bonobo i współcześni ludzie używali otoczaków ze skał wulkanicznych z tych samych żwirowni, które najprawdopodobniej służyły jako źródło surowego materiału dla wczesnych wytwórców
narzędzi kamiennych z Gona. To umożliwiało dokładne porównanie uzyskanych efektów działań narzędziowych, najwcześniejszych znanych wytwórców
narzędzi kamiennych oraz współcześnie żyjących ludzi i małp (Toth et al.
2006, 156).
Eksperymenty pokazały, że tylko dwie klasy produktów noszą diagnostyczne cechy typowe dla ludzkich wytworów. Są to narzędzia kamienne
wytworzone przez eksperymentatorów (Homo sapiens) i hominidy. Trzecia
klasa powstałych produktów to szympansie „niedoróbki”; są one mało funkcjonalnymi i nie umiejętnie wykonanymi quasi-odłupkami, a raczej po prostu fragmentami rozbitych skał. Posłużenie się nimi do przecięcia sznura, to
górna granica ich funkcjonalnej użyteczności. Nazywanie ich „narzędziami
odłupkowymi” w znaczeniu występującym w archeologii jest terminologicznym nadużyciem.
Za autorami niniejszego eksperymentu, można przedstawić następujące
porównanie uzyskanych rezultatów. Pod uwagę wzięto tylko dane dotyczące
hominidów i małp.
— Dwa dorosłe osobniki bonobo nabyły umiejętność wytwarzania kamiennych quasi-odłupków noszących pewne powierzchowne podobieństwo
do olduwajskich rdzeni i narzędzi odłupkowych, niemniej jednak ich pro-
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dukty pozostają wyraźnie różne w wielu istotnych atrybutach, widocznych
w olduwajskich zespołach narzędziowych.
— Narzędzia kamienne z Gona, datowane na około 2,6 mln lat temu, pokazują niezwykły poziom umiejętności w wytwarzaniu narzędzi kamiennych,
w szczególności jeśli chodzi o efektywność w redukcji kształtu otoczaków
i produkcji użytecznych odłupków.
— Narzędzia wytwarzane przez hominidy z Gona noszą ślady dużo bardziej intensywnej redukcji surowca skalnego, niż jest to widoczne w surowcu
skalnym modyfikowanym przez bonobo. Sugeruje to, że prehistoryczne hominidy były bardziej wprawne w oddzielaniu odłupków z rdzenia. Wcześni
wytwórcy narzędzi kamiennych z Gona, rozumieli zasady obowiązujące przy
przełamywaniu kamieni, celem uzyskania ostrych narzędzi kamiennych.
— Hominidy z Gona działały selektywnie w pozyskiwaniu surowego
materiału skalnego. Dzięki temu uzyskiwały znacznie większy procent
otoczaków z doskonałymi do łupania właściwościami (drobnoziarniste i izotropowe). Selektywność polegała również na testowaniu otoczaków w żwirowiskach, poprzez odbijanie odłupków i sprawdzanie wewnętrznych
właściwości skały. Na istnienie takiej selektywności, zwracają uwagę również
inni autorzy, np. Stout et al. (2005).
— Badacze wybierając surowy materiał do opisywanego eksperymentu,
bazując na powierzchownych właściwościach surowca skalnego, zauważyli,
że, w przybliżeniu 2 proc. otoczaków z Gona, było odpowiednie do wytwarzania narzędzi kamiennych. Hominidy testując otoczaki w żwirowiskach,
mogły usiłować pogłębić tę selektywność jeszcze bardziej.
— Najwcześniejsze ślady działań narzędziowych z East Gona pokazują, że
około 2,6 mln lat temu najprawdopodobniej narzędzia kamienne wytwarzały
Australopithecus garhi (Toth et al. 2006).
4. EKSPERYMENT ZESPOŁU FOUCARTA
Próbując zrewidować wspomnianą potencjalną paralelność obu działań
narzędziowych, Foucart i współpracownicy (2005) podjęli badania, mające
na celu ustalić, jakie umiejętności zakłada łupanie orzechów, a jakie modyfikowanie kamieni. Pragnęli też zaobserwować, czy dostrzec można istotne
różnice w obu tych działaniach.
O ile dobrze rozumiemy, uderzanie jest rozpatrywane jako główny komponent
zarówno łupania orzechów jak i wytwarzania narzędzi kamiennych. Zastanawialiśmy sie, czy te podobieństwa sięgają głębiej. Fundamentalne pytanie dotyczy istotnego poziomu analizy, kiedy porównujemy te dwie techniki, dążąc
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do zrozumienia leżących u ich podstaw koniecznych umiejętności.5 (Foucart
et al. 2005, 148)

Stopień podobieństwa pomiędzy łupaniem orzechów a wytwarzaniem narzędzi kamiennych, próbowano ustalić opierając się na:
— precyzyjnej analizie ruchów, które wykonane były w celu rozbicia orzecha;
— właściwościach orzecha, który ma być rozbity;
— przedmiotach wykorzystanych do rozbicia orzechów.
Eksperyment przeprowadzono z żyjącym w niewoli młodym samcem
szympansa, którego poddano dokładnej obserwacji podczas łupania orzechów.
Głównym celem eksperymentu była ocena elastyczności i łatwości przystosowania się szympansa do sytuacji, gdy podczas czynności, jakie rutynowo wykonywał podczas łupania orzechów, użyje się nowych, odmiennych
przedmiotów, tzn. dwóch różnych orzechów (sztucznych i naturalnych orzechów makadamia) oraz dwóch różnych podstawek. Innymi słowy, szympans
był obserwowany podczas łupania dwóch rodzajów orzechów, na dwóch
różnych podstawkach, używając jednego tylko tłuka. Skupiono się głównie
na zbadaniu, czy adaptacja do specyfiki zadania może być odzwierciedlona
w samych ruchach uderzeniowych. Szympansy żyjące na wolności wybierają
swoje przybory do tłuczenia w zależności od napotkanych przeszkód: rozmiar, waga i twardość dobranego tłuka zależy od twardości skorupy orzecha.
W związku z tym postawiono pytania: czy szympansy wykazują zdolność do
przystosowania ruchów w zależności od charakterystyki orzechów lub przyborów? Czy też ruchy zdeterminowane są głównie przez przybory? (por. Foucart et al. 2005, 155.)
Przeprowadzony eksperyment potwierdził zdolność szympansa do
adaptacji zachowania, które było konieczne do skutecznego radzenia sobie
z odmiennym orzechem i „tłukiem” w zakresie przewidzianym przez eksperyment.6
Jednakże, czy oprócz potwierdzonej eksperymentem zdolności szympansa do adaptacji, wyniki analizy wspierają często proponowaną paralelność
pomiędzy łupaniem orzechów i wytwarzaniem narzędzi kamiennych (użytecznych ostrych odłupków)? Autorzy eksperymentu stwierdzają, że jeśli
chodzi o korelację i selektywność działań, widoczne są przynamniej dwie
istotne różnice.
—————————
5 W oryginale: “As far as we can see, percussion is usually considered as the main component of
both nut cracking and stone knapping. We wonder, however, if the similarities go any deeper.
A fundamental question concerns the relevant level of analysis when comparing the two techniques,
aimed at understanding the underlying necessary skills.”
6 W oryginale: “The 3D analysis of Loi’s nut cracking movements confirms the capacity for tool
adaptation and flexibility in chimpanzees. This adaptation, however, appears mainly at the level of
action — type and sequences of strikes. Loi’s action strategy is adopted to the properties of the tool
(flat surface of the anvil or anvil with cavities) and of the nut properties.”
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1. Przełam muszlowaty nie tylko narzuca skorelowane asymetryczne użycie rąk, ale także jednoczesną kontrolę przynajmniej dwóch zmiennych.
Rzemieślnik musi równocześnie kontrolować orientację kamienia i trajektorii tłuka. Dodatkowo musi panować nad trajektorią i szybkością prowadzenia tłuka. Aby uzyskać przełam muszlowaty, korelacja orientacji rdzenia
i trajektorii tłuka musi być precyzyjnie dostrojona.
2. Korelacja orientacji i trajektorii zmienia się ciągle w trakcie sekwencji
łupania.
Foucart et al. (2005) podsumowując przeprowadzony eksperyment:
stwierdzili, że behawior szympansa Loi związany z łupaniem orzechów był
elastyczny i zdolny do adaptacji zarówno w zakresie samej specyfiki zadania
jak i na poziomie działania, tzn. strategii uderzeniowej i sekwencji uderzeń
(Foucart et al. 2005, 155). Niemniej jednak badacze są przekonani, że te
różnice pomiędzy dwoma technikami – łupaniem orzechów i łupaniem kamieni – są zasadnicze. Zdaniem Foucart i ego współpracowników (2005,
156) nawet jeśli szympansy są zdolne do najbardziej złożonych zachowań, to
zdolność do produkcji odłupków – ukazujących przełam muszlowaty – wydaje się być poza ich zasięgiem.
5. INTERPRETACJE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH
EKSPERYMENTÓW

Część badaczy jest przekonana, że przeprowadzone przez Schick i Totha
oraz ich współpracowników eksperymenty są dowodem na to, że szympansy są
w stanie nauczyć się wytwarzać narzędzia kamienne o ostrej krawędzi. Natomiast inni utrzymują, że pomimo dołożonych starań i długoletnich treningów
quasi-odłupki produkowane przez bonobo odbiegają w swej morfologii od
tego, co możemy zaobserwować już w najwcześniejszym zapisie kopalnym.
Davidson i McGrew (2005, 799–800) zauważyli, że Kanzi zamiast używać techniki demonstrowanej przez badaczy celem uzyskania ostrokrawędzistych fragmentów kamieni rzucał kamienie o podłogę lub o inne skały.
W podobny sposób zachowują się szympansy żyjące na wolności. Widoczna
jest tutaj instynktowna szympansia tendencja do używania kamieni w pewien ściśle określony sposób. Instynktowne tendencje zdają się być silniejsze
niż uczenie się nowych technik.
Mógłby ktoś dojść do wniosku, że te małpy żyjące w niewoli i na wolności wykazywały wgląd skądinąd uważany za zastrzeżony do ludzi, ale trudno byłoby
powiedzieć dlaczego to powinno mieć większą wartość niż interpretacja mówiąca, że był to rezultat indywidualnego uczenia się metodą prób i błędów. 7
(Davidson, McGrew 2005, 800)

—————————
7 W oryginale: “Some might conclude that these captive and wild apes were showing insight otherwise thought restricted to humans, but it would be difficult to say why this should be given greater
value than an interpretation that it was a result of trial and error in individual learning.”
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Według Barhama i Mitchella (2008) studia Totha i współpracowników
nad zdolnościami wytwarzania quasi-odłupków przez Kanziego pokazują, że
początkowo preferował on technikę rzucania kamieni o twardą powierzchnię. Kiedy musiał używać obu rąk, wykazał ograniczoną orientacje we wzajemnych zależnościach pomiędzy kształtem i geometrią rdzenia a kątem
i siłą uderzenia, konieczną do stałego oddzielania dużych odłupków.
Jego oburęczne łupanie kamieni charakteryzuje się powtarzalnym i często
bezproduktywnym trzaskaniem o siebie dwóch skał. Wynikłe z tego uderzania
odłupki są małe w porównaniu z tymi znalezionymi we wczesnych olduwajskich zespołach narzędziowych. Ograniczona precyzja uchwytu Kanziego
oznacza, że jego zastosowanie siły jest również ograniczone w przypadku, gdy
trzyma odłupek do cięcia. Po trzech latach eksperymentów, Kanzi rozwinął
swoja własną technikę łupania i polepszył swoje zrozumienie mechaniki łupania, włączając w to kształt i wagę rdzenia. W rezultacie produkował większe
odłupki, ale owoce jego prac nadal nie odzwierciedlały kontrolowanego łupania obserwowanego nawet w najwcześniejszych olduwajskich zespołach narzędzi.8 (Barham, Mitchell 2008, 75–76)

Według Barhama i Mitchella (2008) braki w wytwarzanych przez bonobo
quasi-odłupkach wynikają z anatomicznych ograniczeń małpiej ręki: „Jego
skłonność do rzucania, prawdopodobnie odzwierciedla biomechaniczne
cechy anatomii bonobo, które ograniczają siłę i dokładność ręcznych uderzeń”9 (Barham, Mitchell 2008, 77).
Toth i jego współpracownicy (1993) podkreślają, że nie jest do końca jasne, czy niedoskonałości produkowanych przez bonobo kamiennych quasiodłupków wynikają z anatomicznych czy też psychologicznych braków.
W tym miejscu byliby więc dużo ostrożniejsi niż cytowany wcześniej Barham
i Mitchell (2008) w jednoznacznym określeniu przyczyn niedoskonałości
quasi-odłupków wykonanych przez małpy. Innymi słowy, badacze nie są
zgodni co do przyczyn takiego stanu rzeczy. Są to albo fizjonomicznofunkcjonalne ograniczenia, albo też bariery poznawcze (Toth et al. 1993, 89).
De Beaune (2004) uważa, że szympansy są zdolne do produkowania narzędzi kamiennych pod warunkiem, że zostaną do tego wyćwiczone. Ludzie
również potrzebują praktyki, aby rozwinąć tę zdolność, ale de Beaune dostrzega tutaj fundamentalną różnicę: małpa uderza jednym kamieniem
o drugi bez zdawania sobie sprawy, dlaczego to robi. Czyli można stwierdzić,
—————————
8 W oryginale: “His hand-held knapping is characterised by repetitive and often unproductive
banging together of two rocks. The resulting flakes are small by comparison with those found in
early Oldowan assemblages and Kanzi’s limited precision grip means his application of force is also
limited when holding a flake for cutting. After three years’ of experimenting, Kanzi had developed
his own techniques of knapping and improved his understanding of the mechanics of flaking, including core shape and weight. He produced larger flakes as a result, but the fruits of his labours still
do not mirror the controlled knapping seen in even the earliest Oldowan assemblages.”
9 W oryginale: “His preference for throwing probably reflects the biomechanical features of bonobo anatomy, which limit the force and accuracy of hand-held blows.”
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że w jej działaniu trudno dostrzec jakiekolwiek zrozumienie dla produkcji
tego narzędzia. Według de Beaune (2004) wystarczy tylko na moment poobserwować Kanziego łupiącego kamień, aby zobaczyć, że uderza w kamień
gdziekolwiek popadnie, bez wyboru punktu czy też kąta uderzenia rdzenia
i bez przewidywania formy odłupka, który zamierza uzyskać. Podobnie ma
się sytuacja w przypadku quasi-odłupków odkrytych w miejscach, w których
szympansy rozbijają orzechy. Otrzymane quasi-odłupki nie powstały z zamiarem uzyskania tnącej krawędzi, co je radykalnie różni od celowego działania hominidów, nastawionych na produkcję ostrych odłupków. Jak zauważa De Beaune, podczas gdy szympansy używają kamieni do rozbijających
uderzeń i okazjonalnie produkują tnące ostrza, to jednak nie używają ich
później do cięcia (por. de Beaune 2004, 157).
Pelegrin (2005) uważa, że najwcześniejsze narzędzia kamienne noszące
ślady przełamu muszlowatego nie powinny być porównywane z przykładami
rozbijania orzechów przez szympansy, czy też z prostym rozbijaniem kamieni przez Kanziego, który nie potrafił wyprodukować prawdziwych odłupków.
Ten brak umiejętności może świadczyć o tym, że przełam muszlowaty jest
przede wszystkim oparty na zrozumieniu reguł, zasad, a nie na motorycznych umiejętnościach.
Interpretacja powyższych eksperymentów prowadzi również do sprzecznych opinii nawet u ich bezpośrednich uczestników. W 1999 roku Roger
Lewin, współautor, obok Sue Savage-Rumbaugh, książki Kanzi: The Ape at
the Brink of the Human Mind (1994) bezpośrednio obserwował szympansa
Kanziego. Obserwacje skłoniły go do postawienia następującego pytania:
,,czy dając małpie sposobność i odpowiednio ją motywując, można nauczyć
jej wytwarzania narzędzi olduwajskich?”. Starając się odpowiedzieć na to
pytanie, w następujący sposób zinterpretował wyniki eksperymentów Totha:
Toth podczas współpracy z Savage-Rumbaugh z Uniwersytetu Stanowego
w Gorgia miał sposobność do eksperymentalnego przetestowania tych [narzędziowych przyp. R.K.] umiejętności. Savage-Rumbaugh spędziła 10 lat
pracując z samcem bonobo o imieniu Kanzi, który został wyuczony używania
dużej grupy słów wyświetlanych na komputerowej klawiaturze i który rozumiał złożone zdania wypowiadane w języku angielskim. Toth zachęcił Kanziego do wykonania ostrych fragmentów skalnych, które użyte pozwalały uzyskać
dostęp do pudełka zabezpieczonego sznurkiem. Kanzi ochoczo uczestniczył
przez kilka lat w prowadzonych eksperymentach. Pomimo zaprezentowania
mu uderzeniowej techniki łupania, nigdy on jej nie użył. Czasami Kanzi produkował kamienne produkty przez uderzanie jednego kamienia o drugi, ale
bez precyzji właściwej dla techniki olduwajskiej; często po prostu wolał rzucić
kamień o jakiś inny twardy obiekt, włączając w to podłogę. Kanzi wiedział
czego potrzebuje (ostrych fragmentów skalnych) i wiedział jak je uzyskać
(uderzać lub rzucać kamieniami) ale nie był on olduwajskim wytwórcą narzędzi. Dlatego ta wyraźna różnica oddziela Kanziego umiejętności łupania
kamieni od umiejętności olduwajskich wytwórców narzędzi, które zdają się
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nasuwać wniosek, że pierwsi ludzie rzeczywiście nie byli małpami.10 (Lewin
1999, 133–134; cytuję za: (Savage-Rumbaugh, Fields 2006)

Savage-Rumbaugh (2006), która uczestniczyła w eksperymentach z Kanzim, wyraziła zdumienie powyższymi stwierdzeniami Lewina. Według niej
przedstawione pytania i opis jest mylący.
Moje zdziwienie wynika z faktu, że uważam, iż ton tego komentarza jest mylący. Po pierwsze, Kanzi musiał poradzić sobie z grubym sznurkiem. To był
prawie sznur, dlatego narzędzie musiało być ostre. Po drugie badania trwają
do dziś, Kanzi ma 25 lat, Toth i Schick kontynuują pracę z Kanzim. Uważam
to za dziwne, że Lewin traktuje studia z Kanzim tak jakby były zakończone
i on może ogłosić werdykt. Wydaje się dość uderzające, że Lewin wydaje się
całkowicie pomijać empiryczny kontekst, informując o badaniach Totha
i Schick.11 (Savage-Rumbaugh 2006, 238)

Aby wesprzeć swoje twierdzenie, przywołołała pierwszy raport Totha
i współpracowników mówiący o tym, iż strategią badaczy było zmotywowanie Kanziego do uzyskania tnącego narzędzia o ostrej krawędzi, które miało
umożliwić mu przecięcie sznura i dostanie się do pudła zawierającego nagrodę. Aby umożliwić wykonanie tego zadania, pokazano mu podstawowe
zasady produkcji ostrych kamiennych odłupków i pozwolono mu pracować
i wytwarzać odłupki na jego własny sposób, dostarczono mu jedynie odpowiedniego asortymentu skał (por. Toth et al. 1993).
Według Savage-Rumbaugh (2006) zarówno Kanzi jak i Panbanisha spełnili oczekiwania i zrobiły to, czego od nich oczekiwano, a wiec produkowały
kamienne przedmiot o ostrej krawędzi. Dlatego Savage-Rumbaugh twierdzi,
że błędna jest opinia Lewina, jakoby przemysł olduwajski był wyznacznikiem
typowo ludzkiego behawioru narzędziowego.
—————————
10 W oryginale: “Toth had an opportunity to test this experimentaly, when he collaborated with
sue Savage-Rumbaugh, of Gorgia State University. Savage-Rumbaugh, had spent 10 years working
with a male bonobo, Kanzi, who had learned to use a large vocabluary of words displayed on a computerized keyboard and who understood complex spoken English sentences. Toth encouraged Kanzi
to make sharp stones flakes in order to gain access to a box that was secured with string. Kanzi was
an enthusiastic participating the experiment over a period of several years. Despite being shown the
percussion knapping technique, however, he never used it. Sometimes Kanzi produced flakes by
knocking cobbles together, but without the precision inherent in the Oldowan technique; often he
would simply smash the cobble by throwing it at another hard object, including the floor. Kanzi
knew what he needed (sharp flakes) and figured out ways to obtain them (banging or throwing
rocks), but he was not an Oldowan tool maker. Thus, a clear difference separates the stone-knapping
skills of Kanzi and the Oldowan tool makers, which appears to imply that these early humans had
indeed ceased to be apes.”
11 W oryginale: “My astonishment arises from the fact that I think the tone of this exposition is
misleading. First, Kanzi had to cut through a thick cord. It was hardly a string, and therefore, the
tool had to be sharp. Second, the research ongoing and today, Kanzi is 25 years old and Toth i Schick
continue to work with Kanzi. I find it curious that Lewin treats the Kanzi research as if the experiment has been completed, and he may interpret the verdict. It seems quite striking that Lewin appears to have completely overlooked the empirical context informing Toth and Schick’s investigations…”
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Moje wątpliwości dotyczą tego, co większość studentów najprawdopodobniej
przyjmie z tego podręcznika [Lewina przyp. R.K.], a mianowicie, że w oparciu
o dane przedstawione przez Totha, można stwierdzić, że Kanzi i jego krewni
są biologicznie niezdolni do osiągnięcia technicznego poziomu przypisanego
do narzędzi olduwajskich. Mój sprzeciw dotyczy wprowadzania arbitralnej
i radykalnej linii demarkacyjnej pomiędzy małpami i ludźmi pod względem
ich możliwości.12 (Savage-Rumbaugh 2006, 238)

PODSUMOWANIE

Należy podkreślić, że pełny repertuar typowych zachowań zwierząt można badać tylko u osobników żyjących na wolności. W eksperymentach przeprowadzanych w niewoli zachowanie zwierząt ulega zniekształceniu. Znany
jest od dawna fakt, że w kontakcie z człowiekiem zwierzęta (w szczególności
szympansy) rozwijają swoje życie psychiczne do wyższego poziomu (piktogramy, próby nauki języka, itd.).
Głównym celem eksperymentu było uzyskanie danych porównawczych,
które mogłyby posłużyć do próby zweryfikowania hipotetycznego podobieństwa działań narzędziowych małp i hominidów. Porównanie kamiennych
odłupków wykonanych przez współczesnych przedstawicieli gatunku Homo
sapiens (autorów eksperymentu), z kamiennymi quasi-odłupkami wykonanymi przez bonobo pozwoliło ocenić poziom umiejętności i umożliwiło dokonanie wglądu w hipotetyczne etapy rozwoju kamiennej technologii w trakcie ewolucji hominidów. Przeprowadzony eksperyment pozwolił również na
sprawdzenie umiejętności wytwarzania narzędzi kamiennych przez szympansy oraz porównanie narzędzi kamiennych wczesnych hominidów (prawdopodobnie Australopithecus garhi), które pozostawiły ślady działań narzędziowych w Gona około 2,6 mln lat temu.
Jak zauważają Toth i Schick (2007), przeprowadzone w ciągu ostatnich
lat liczne eksperymenty, ujawniły istnienie wyraźnych różnic natury technicznej w wytworach bonobo i zespołach artefaktów znalezionych we wczesno paleolitycznych stanowiskach archeologicznych.
Niektóre z tych różnic zdają się ukazywać mniejsze umiejętności bonobo
w wytwarzaniu narzędzi, prawdopodobnie odzwierciedlające mniejsze poznawcze zrozumienie szczególnych aspektów procesu wytwarzania narzędzi
(takich jak odbijanie ostrzejszych krawędzi rdzenia, itd.), chociaż inne najprawdopodobniej związane są z biomechanicznymi różnicami w budowie

—————————
12 W oryginale: “I take issue with the inference that undergraduates most likely will assume from
this textbook, namely that, based upon the Toth evidence, one may conclude that Kanzi and his kin
are biologically incapable of the technical dimension ascribed to Oldowan tools. My objection is the
arbitrary and radical line of demarcation between apes and humans in terms of their capabilities.”
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dłoni i rąk małp. Eksperyment ten, uwydatnił jak biegłe i zręczne były hominidy z wczesnej epoki kamienia w wytwarzaniu narzędzi kamiennych obecnych w najwcześniejszych znanych stanowiskach archeologicznych 2,6 mln lat
temu.13 (Toth, Schick 2007, 1947–1948)

Zdaje się, że cały pomysł tych eksperymentów opierał się na założeniu, że
umiejętność wytwarzania narzędzi kamiennych można stopniować, a te
,,kompetencyjne szczeble” mogą być gatunkowo zdeterminowane. Przyjęto,
że ucząc szympansa wytwarzania kamiennych odłupków będzie można w
jego wytworach dostrzec cechy, które mogłyby być przypisane narzędziom
hipotetycznych „małpoludów”. W ten sposób powstałby swoisty pomost łączący działania narzędziotwórcze małp – hominidów – ludzi.
W kontekście przeprowadzanych z małpami tego typu eksperymentów
Davidson i McGrew (2005) zauważają, że:
Jednym z niekomentowanych aspektów tej pracy [Wrighta 1972, przyp. R.K.]
i późniejszych prac z bonobo, jest to, że cięcie jest jedną z aktywności, która
nie była zarejestrowana u dziko żyjących orangutanów, szympansów lub bonobo. Powód braku tej aktywności może być jeden, taki sam jak u innych
zwierząt mięsożernych, wiele działań w których cięcie jest konieczne może być
dokonanych z użyciem zębów.14 (Davidson i McGrew 2005, 798)

Porównanie działań narzędziowych hominidów i małp człekokształtnych
ukazuje, że pomimo różnych prób i eksperymentów kamienne produkty
wytwarzane przez małpy są istotnie różne od najwcześniejszych narzędzi
kamiennych. Próby wytrenowania u szympansów bonobo wytwarzania narzędzi kamiennych (ostrych odłupków) – w tym z najbardziej znanym i najdokładniej opisanym przypadkiem szympansa Kanziego – odniosły niewielki
sukces. Pomimo tego, iż Kanzi nauczył się wytwarzać quasi-odłupki, jego
wytwory były nadal istotnie różne od tego, co znajdowano w najwcześniejszych stanowiskach archeologicznych. Można było zaobserwować wyraźną
różnicę pomiędzy produktami działań narzędziowych małp człekokształtnych a wytworami kultury olduwajskiej.
Również porównania działań narzędziowych małp związanych z łupaniem orzechów i wytwarzaniem oraz używaniem narzędzi przez hominidy
dobitnie wykazały tylko pozorne podobieństwo obu zachowań. Wytwarzane
—————————
13 W oryginale: “… after more than 15 years of this ongoing experiment, some distinct technological differences persist in the bonobos’ artifacts compared to artifact assemblages found at early
Paleolithic sites. Some of these differences appear to reflect lesser skill in the bonobo toolmaker,
perhaps reflecting lesser cognitive appreciation of particular facets of the toolmaking process (such
as flaking sharper edges of the core, etc.), although others are likely related to biomechanical differences in the hand and arm of the apes. This experiment highlights how skilled and adept early stone
hominids were in their stone toolmaking by the time of the earliest known archeological occurrences
2.6 Ma.”
14 W oryginale: “One uncommented aspect of this work, and the later work with bonobos, is that
cutting is not one of the activities recorded for wild orangutans, chimpanzees, or bonobos. One
reason for this, as with its absence in other carnivores, is that many of the purposes for which cutting is necessary can be accomplished using the teeth.”
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nieintencjonalnie podczas łupania orzechów kamienne fragmenty nie mogą
być porównywane z celowo wytwarzanymi i później używanymi paleolitycznymi odłupkami kamiennymi.
Obecnie napotykamy na poważne trudności przy próbach określenia
zdolności narzędziowych hipotetycznego wspólnego przodka Homo i Pan.
Typowo ludzki wzorzec działań narzędziowych pierwszych hominidów przekracza te umiejętności, które możemy zaobserwować u współczesnych nam
małp. W konsekwencji trudno doszukać się bliskiej analogii w działaniach
narzędziotwórczych hominidów i działalności narzędziowej małp.
Należy zauważyć, że przeprowadzane eksperymenty mające za zadanie wytrenowanie u małp zdolności wytwarzania narzędzi kamiennych są źródłem
licznych kontrowersji. Wyniki badań, które miały pomóc opowiedzieć się po
jednej ze stron alternatywy, tj. małpiego lub ludzkiego wzorca zachowań narzędziowych naszych pierwszych praprzodków, zdały się uwikłać badaczy w
sporach metodologicznych i w sprzecznych wnioskach i interpretacjach.
W świetle przedstawionych danych, najbliższa prawdy zdaje się być opinia tych archeologów i paleoantropologów, dla których wykonywane przez
małpy – w ramach eksperymentu – kamienne wytwory, nie mogą być uznane za prawdziwe artefakty. Stanowią raczej coś, co nie ma swojego odpowiednika w kamiennych produktach hominidów. Sprawa źródeł pochodzenia typowo ludzkiego behawioru narzędziowego pozostaje nadal otwarta
(por. Kupczak 2014).
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A VIEW ON THE PROBLEM OF ANTHROPOGENESIS IN THE LIGHT
OF THE DISCUSSION ON THE RESULTS OF THE COMPARATIVE
RESEARCH OF APES TOOL ABILITIES
ABSTRACT

The question of the origin of human tool competence is one of the key mysteries
of anthropogenesis. In recent years experiments have been carried out to verify the
competence in the production of stone tools by apes. Interpretations of the results of
the experiments are the source of a serious controversy both in the assessment of
the tool competence of apes as well as in their extrapolation of these skills to determine the sources utilities competence of our ancestors.
Keywords: anthropogenesis, hominids tool making, primates tool making,
experiments with the production of stone tools.
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FILOZOFIA NAUK SPOŁECZNYCH
– TEORIA I PRAKTYKA
pod redakcją Marioli Kuszyk-Bytniewskiej

Wprowadzenie do bloku tematycznego
Nauki społeczne, w tym przede wszystkim socjologia, coraz bardziej
świadome są swego nowego usytuowania zarówno wobec innych nauk, jak
i wobec realiów świata społecznego. Przeobrażenia kultury symbolicznej
i materialnej dokonujące się za sprawą rozwoju nowożytnej nauki w znacznym stopniu przyczyniają się do zmiany społecznych ról wiedzy już od połowy XIX wieku. Wiedza poprzez technologię, zinstytucjonalizowaną naukę,
powszechność kształcenia, stała się czynnym uczestnikiem życia społecznego, aktorem społecznym, kształtującym ludzkie środowisko życia i podmioty
tworzące wiedzę. Tym niemniej dopiero wiek XX wytworzył świadomość
tych zmian, świadomość często budowaną na krytykach, które z przedsięwzięciami teoretycznymi nie miały wiele wspólnego. Bunt mas, którego konsekwencje pesymistycznie przewidywał José Ortega y Gasset, przetoczył się
już nieraz przez społeczeństwa europejskie i ukształtował zupełnie nową
wrażliwość na realia społeczne i, co ważne, nową wrażliwość uczestnictwa
w ładach kulturowych.
Kontynuowana nowocześnie nowożytna filozofia stanęła w ten sposób na
rozdrożu. Z jednej strony konstruowano programy epistemologiczne, w których rozumiano naukę za cenę pewnych symplifikacji jej historii i jej umocowania w realiach społecznych. Filozofie tego rodzaju odrzuciły pluralizm
dyscyplin nauk i zaangażowanie ich w przedmiot poznania w imię ujednolicenia i sprowadzenia ich do jednego typu dyskursu zwanego NAUKĄ –
obiektywnego i niezaangażowanego – co skutkowało m.in. przeszacowaniem
wartości poznawczych i niedoszacowaniem wartości moralnych. Na tej podstawie wykształciła się ekspercka (naukowa i technologiczna) wizja ładu
społecznego, która wymusza zapośredniczenie stosunku podmiotów do siebie właśnie poprzez technologie i naukę. Z drugiej strony powstawały radykalne filozofie gruntujące poznanie w nowych, krytycznych rozpoznaniach
świata nowoczesnego, często krytycznych, można powiedzieć, bipolarnie, tj.
w odniesieniu zarówno do realiów społecznych, jak i w odniesieniu do sposobów ich naukowego rozpoznawania.
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Stąd teorie, które operują w obszarze życia społecznego, pełnią dziś
szczególne, ale często wcale niezharmonizowane ze sobą role: intencjonalnie
wzmacniają i uwiarygodniają argumenty, gdy czynią „rozsądnymi” działania,
gdy legitymizują działania polityków, lub też funkcjonują jako krytyki porządków społecznych, gdy pozwalają przekraczać dotychczas znane horyzonty praktyk i sposoby ich rozumienia. Pozostaje więc do rozstrzygnięcia
kwestia wcześniej słabo dostrzegana: w jakim zakresie to uczestnictwo we
wspólnocie ma udział w poznawczym określeniu stosunku podmiotu do jego
własnego położenia, w jakim zaś zależy od nowoczesnego, refleksyjnotechnologicznego upośrednienia relacji ze środowiskiem społecznym. Choć
więc poznanie pojmowano już od dawna jako fenomen społeczny, to rozumienie wielostronności tego rodzaju umocowania jest, jak się wydaje, dorobkiem najnowszych czasów. Oznacza to często dynamikę i dramaturgię
procesu rozwoju refleksji naukowej i filozoficznej jakiej wcześniej nie byliśmy świadkami. Stąd erupcja różnego rodzaju zwrotów teoretycznych, notowanych przez komentatorów: zwrot ontologiczny, konstruktywistyczny,
fronetyczny, posthumanistyczny, itp. To głosy dopominające się o zaangażowanie etyczne i polityczne, o traktowanie teorii naukowych w ich uwikłaniu z praktyką, poznania naukowego jako przedsięwzięcia z istoty wspólnotowego, a nie indywidualnego.
Problematykę wyżej zarysowaną odnajdziemy w tekstach zamieszczonych
w tym bloku. W szczególności Autorzy podejmują zagadnienia: jak badać
związki wiedzy i podmiotowości w obliczu komplikującego się nowoczesnego
świata; w jaki sposób uzasadnić konieczność etycznego i politycznego zaangażowania nauk społecznych; czy badacz społeczny, historyk idei musi być
konstruktywistą?
Mariola Kuszyk-Bytniewska
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MY JAKO PODMIOTY SPOŁECZNIE KONSTRUOWANEJ
WIEDZY. REINTERPRETACJE I UZUPEŁNIENIA
FENOMENOLOGII SPOŁECZNEJ PETERA BERGERA
I THOMASA LUCKMANNA1
STRESZCZENIE

W tekście podejmuję trzy zadania. Po pierwsze, przedstawiam społeczną ontologię wiedzy Petera Bergera i Thomasa Luckmanna, odwołując się głównie do pojęć
rzeczywistości życia codziennego, wiedzy, obiektywizacji, uprawomocnienia i uniwersum symbolicznego. Po drugie, proponuję dwie reinterpretacje kategorii rzeczywistości życia codziennego, jedną posługującą się metaforą kokonu lub pokoju
i drugą odwołującą się do pojęcia kłącza lub metafory sieci. Po trzecie, argumentuję
na rzecz potrzeby uzupełnienia podejścia Bergera i Luckmanna o teorię nowoczesności Anthony’ego Giddensa oraz teorię ideologii Slavoja Žižka. Tak rozszerzona perspektywa fenomenologicznej teorii społecznej pozwala podjąć problem postawiony
przez Michela Foucaulta w jego głośnym tekście Czym jest Oświecenie?, opisania
nas samych jako podmiotów wiedzy.
Słowa kluczowe: wiedza, społeczna ontologia wiedzy, rzeczywistość życia codziennego, uprawomocnienie, uniwersum symboliczne, nowoczesność, systemy
abstrakcyjne, kłącze, ideologia, pragnienie.

1. POLE PROBLEMOWE

W swoim głośnym tekście Czym jest Oświecenie? Michel Foucault namawia do uprawiania filozofii jako ontologii nas samych (Foucault 2000,
289–293). Jeden z jej wymiarów to pytanie o to „w jaki sposób ustanawiani
—————————
1 Artykuł powstał w ramach grantu NCN „Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowospołecznych” nr NN116695040. W trakcie prac nad projektem, który później przybrał postać książki
Kulturowe funkcje filozofowania (Abriszewski 2013) pojawiało się wiele bocznych odnóg analizowanych problemów, których wtedy trzymając się obranej drogi, nie mogłem podejmować. Do najciekawszych dla mnie należały rozważane tutaj kwestie społecznej ontologii wiedzy w kontekście
fenomenologii społecznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna oraz, równolegle, możliwości zmiany, przekształcenia i uzupełnienia ich podejścia, zwłaszcza w kontekście jakiejś teorii nowoczesności.
W niniejszym tekście wykorzystuję fragmenty argumentacji przeprowadzonej w książce, zwłaszcza
tam, gdzie rekonstruuję stanowiska Bergera i Luckmanna oraz Anthony’ego Giddensa.
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jesteśmy jako podmioty wiedzy” (Foucault 2000, 292). To jest właśnie
obszar problemowy, w który chciałbym wpisać poniższe rozważania. Nie
podejmę jednak zadania tak, jak chciał je widzieć Foucault, jako pracy genealogicznej (Foucault 2000, 298–290), ale w bardziej tradycyjnie filozoficzny sposób, tj. poprzez analizę wybranych pojęć i koncepcji teoretycznych.
Zmiana perspektywy postawienia problemu idzie nawet jeszcze dalej, ale
o tym za chwilę.
Ściślej rzecz biorąc, pragnę wyjść od fenomenologicznej teorii Petera
Bergera i Thomasa Luckmanna i naszkicować społeczną ontologię wiedzy
charakteryzującą ich stanowisko i z niego wynikającą. Aby uchwycić zwłaszcza to ostatnie, zaproponuję dwie metafory służące do uproszczonego ujęcia
rzeczywistości życia codziennego – kokon i sieć. Moja reinterpretacja w tej
części wywodzi się w sposób bardzo ogólny z Teorii Aktora-Sieci (ANT – od
Actor Network Theory), poststrukturalistycznej filozofii, zwrotu ku rzeczom
i materialności, posthumanizmu i zwrotu performatywnego. Przywołuję te
mgliste i problematyczne etykietki (jeśli pominąć konkretniejszą ANT), by
wskazać kierunek mojej reinterpretacji, a jednocześnie zaznaczyć, że nie
buduję jej w oparciu o skrupulatne zestawianie ze sobą pojęć, a raczej dzięki
przesunięciom dokonującym się w dominującej metaforyce.
Interesuje mnie więc ontologia wiedzy w podejściu Bergera i Luckmanna
w jej społecznej dynamice, jednak nie dla celów dokładnej rekonstrukcji
myśli autorów, a raczej po to, by posłużyć się ich teorią dla (możliwego)
uchwycenia naszej sytuacji dziś. Dlatego właśnie po zrekonstruowaniu ich
ujęcia rzeczywistości życia codziennego, wprowadzam wspomniane dwie
metafory-reinterpretacje (kokon i sieć). Później zaś przechodzę do omówienia kategorii wiedzy w podejściu Bergera i Luckmanna. Również z tego powodu, proponuję uzupełnienie, czy też rozszerzenie ich stanowiska w dalszej
części tekstu. Uważam, że zasadnicza zaleta ich teorii, to jest perspektywa
fenomenologiczna, jednocześnie posiada pewną wadę – brakuje w niej konceptualizacji nowoczesności oraz procesów modernizacyjnych i wpisania ich
w samą mechanikę rzeczywistości życia codziennego. Argumentuję, że tego
rodzaju uzupełnienie, pasujące niczym skrojone na miarę, oferuje Anthony
Giddens. Rozszerzam więc fenomenologiczne podejście Bergera i Luckmanna o teorię nowoczesności brytyjskiego socjologa, ponieważ pozwoli ona
zobaczyć, co dzieje się ze społeczną ontologią wiedzy, gdy w rzeczywistości
życia codziennego zagnieżdżą się procesy wykorzeniania lokalnych zjawisk,
zdarzeń, interakcji i struktur.
Na tym jednak nie koniec; obraz społecznej ontologii wiedzy, który moglibyśmy przyłożyć do nas samych; pozostanie niepełny. Dzieje się tak dlatego,
że jakkolwiek szeroko Berger i Luckmann omawiają zjawiska językowej obiektywizacji zdarzeń z własnej codzienności, ich uprawomacnianie oraz uniwersa
symboliczne jako zawiadujące obiektywizacjami i uprawomocnieniami niższych rzędów, to nie stawiają pytania o to, dlaczego zostajemy przy takich,
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a nie innych obiektywizacjach i uprawomocnieniach. Innymi słowy, zredukowanie w ich koncepcji jednostek jedynie do podmiotów wąsko pojmowanej
wiedzy zbyt ubogo ujmuje działanie samej wiedzy. Z braku miejsca, niedostatek ten mogę jedynie zasygnalizować i zaproponować kolejne, bardzo krótkie
już uzupełnienie w postaci teorii ideologii Slavoja Žižka wywodzącej się tyleż
z psychoanalizy Jacquesa Lacana, co tradycji klasycznej filozofii niemieckiej
(Marks, Hegel, Schelling). Stanowisko Žižka pozwoli jeszcze bardziej przesunąć zagadnienie społecznej ontologii wiedzy w stronę codziennych praktyk.
Wyjaśnię, dlaczego ten ostatni punkt jest dla mnie taki istotny. Wiedzę
pojmujemy poprzez różnorakie modele, np. zaświatowe idee u Platona, wrażenia i idee w klasycznym empiryzmie, czy bardziej współcześnie jako przekonania lub zdania. Modele te jednak, z perspektywy oferowanej przez
Bergera i Luckmanna, wprowadzają artefakt – codzienną wiedzę musimy
sprowadzić do czegoś innego poprzez metaforę rządzącą danym podejściem:
wiedza jako pewna zawartość ulokowana w innym świecie, jako coś w zmysłach, w głowie, wypowiedź językowa o określonej strukturze. Fenomenologiczna teoria społeczna pozwala ominąć tę redukcję zwracając uwagę na to, co
faktycznie dzieje się w rzeczywistości życia codziennego. To, co w wywodzie
filozoficznym nazwiemy wiedzą, będzie tu po prostu albo sposobem oddziaływania na swoje otoczenie (jak mówią autorzy Społecznego tworzenia rzeczywistości, działamy ingerując w realności tego, co jest obecne w rzeczywistości
życia codziennego), albo przyjmie formę materialnej obiektywizacji, nie będzie
więc potrzebowało badacza, by taką obiektywizację wykonał opierając się na
swoim modelu. Stanowisko Žižka pozwoli nam dodać tutaj jeszcze inny przypadek – działanie jako formę wiedzy; dzieje się tak dlatego, że rzeczywistość
życia codziennego jest światem sensów i znaczeń, operowanie na jej realności
oznacza również operowanie na realności znaczeń i sensów.2
Foucaultiańskie pytanie o to, jak jesteśmy ustanawiani jako podmioty
wiedzy zamienione zostaje tutaj na następujący problem: jak proponowane
tu rozszerzone stanowisko Bergera i Luckmanna ujmuje nas jako podmioty
operujące wiedzą w naszej codzienności? Jakie formy przyjmuje to, co zbiorczo i nieprecyzyjnie określamy jako „wiedzę”? Jakie sprawczości one nam
umożliwiają, czy też w nas wpisują? I wreszcie, czy refleksja filozoficzna –
a jeśli tak, to w jakim stopniu – pomaga nam procesy te zrozumieć?
2. KONSTRUKT RZECZYWISTOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO

Kategoria „rzeczywistości życia codziennego” jest, by tak rzec, teoriospołecznym odpowiednikiem zakorzenionych w filozofii określeń „świat
przeżywany”, czy „świat życia”, zaproponowanym w przekładzie książki Ber—————————
2 Podejście takie szerzej rozwijałem w mojej książce Kulturowe funkcje filozofowania (Abriszewski 2013).
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gera i Luckmanna przez Józefa Niżnika (Berger, Luckmann 1983). Jest
krewną Husserlowskiego Lebenswelt. Do Bergera i Luckmanna pojęcie to
dociera za pośrednictwem Alfreda Schütza, który niejako przekierował
w kontekście świata życia uwagę badawczą na codzienność (Sójka 1991, 66).
Tym samym rzeczywistość życia codziennego stanowi domyślną perspektywę wyjściową dla fenomenologicznej teorii społecznej.
Berger z Luckmannem przedstawiają rzeczywistość życia codziennego jako szereg zjawisk wyłaniających się dzięki działaniom i myślom jednostki
(Berger, Luckmann 1983, 50), które jednak interferują z analogicznymi działaniami innych. Część z nich układa się we względnie stałe wzorce, część
doświadczana jest sporadycznie, co jest odbierane przez jednostkę jako
stykanie się z wieloma rzeczywistościami, które kierują się odmiennymi
regułami i wymagają od nas zmiany nastawienia, zmiany ukierunkowania
uwagi (por. Berger, Luckmann 1983, 52–53). Sama rzeczywistość życia
codziennego zdaje się mniej lub bardziej uporządkowana. Dzieje się tak
dzięki całemu szeregowi różnorodnych procesów, z których część tylko stanowi wysiłek jednostki polegający na kategoryzowaniu i typizowaniu
własnych doświadczeń. Nie działo by się tak, gdyby nie istniała podstawowa
technologia służąca do reprezentowania świata, czyli język.3
Operowanie językiem ma charakter intersubiektywny, język jest nabywany „z zewnątrz” w procesie socjalizacji, toteż dokonywane przez jednostkę
kategoryzacje i typizacje doświadczeń są raczej intersubiektywne niż po prostu subiektywne. Intersubiektywność ta polega na możliwości obiektywizacji
tego, co jednostka doświadcza. W ten sposób właśnie wyłania się wokół jednostki zrozumiały dla niej (i dla innych) porządek (Berger, Luckmann 1983,
53). Można dodać, iż oczywiście owo językowe porządkowanie własnego
doświadczenia schodzi bardzo głęboko, niejako „poniżej” poziomu językowej
artykulacji doświadczenia, co powoduje, iż język wytwarza pewien sposób
doświadczania otaczającego świata. Jak wiadomo, dyskusyjną sprawą jest to,
jak daleko owo językowe konstruowanie przenika.
Rzeczywistość życia codziennego organizuje się wokół ciała jednostki
tworzącego w ten sposób centrum czasu i przestrzeni, wobec którego można
wytwarzać odmienne stopnie bliskości i oddalenia (Berger, Luckmann 1983,
53). Mogą one następnie uzyskiwać swoje zobiektywizowane uchwycenie
w języku (np. „swoi” i „obcy”, „moi współcześni” i „przodkowie”). Jest to
także centrum wszelkich działań, z którego wychodzą wszelkie impulsy
zmian (Berger, Luckmann 1983, 54).
Jednostka, ulokowana w swej unikalnej perspektywie, obiektywizuje
swoje doświadczenia i samą perspektywę dzięki mediom (np. językowi)
—————————
3 Autorzy mówią po prostu o języku, ale mając w pamięci cały szeroki nurt badań nad oralnością
i piśmiennością, należy dodać ważne zastrzeżenie: w tym, co Berger i Luckmann nazywają „językiem” kryje się konglomerat praktyk oralnych, praktyk piśmiennych i nadto praktyk piśmiennych
wspartych drukiem.
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i pozostaje świadoma, że istnieje odpowiedniość pomiędzy nimi a doświadczeniami i perspektywami innych jednostek (Berger, Luckmann
1983, 55).
Świat życia codziennego nie jest jednolity. Składa się ze sfer o różnym
stopniu rutynizacji (Berger, Luckmann 1983, 56). Co więcej, zwykle jednostka w procesie socjalizacji zostaje wyposażona w umiejętności radzenia sobie
z najczęstszymi formami naruszania tych rutyn. Niemniej, niezależnie od
tego, czy mówimy o różnych sferach składających się na jedną rzeczywistość
życia codziennego, czy też o naruszaniu rutyn, jednostka wykazuje pewien
wysiłek integracji usiłując połączyć wszystko w sensowną, zrozumiałą całość
(Berger, Luckmann 1983, 56). Stąd tak istotne zdają się językowe punkty
orientacyjne, które stanowią szczególnie istotne narzędzia służące do dokonywania takich integracji.
To, co znajduje się na zewnątrz rzeczywistości życia codziennego, czyli
inne światy, posiada „tu, wewnątrz” swoje reprezentacje. Są one oczywiście
znacznie ograniczone w porównaniu z naszymi codziennymi doświadczeniami. Zdaniem Bergera i Luckmanna, język zapewnia nadrzędność rzeczywistości życia codziennego (Berger, Luckmann 1983, 58), co, nawiasem mówiąc, przypomina przeświadczenie późnego Wittgensteina o nadrzędności
języka potocznego. Doświadczenia niecodzienne są oswajane i przekładane
na doświadczenia codzienne. Aby doświadczenia i działanie jednostek były
trwałe, muszą istnieć różne sposoby ich stabilizowania i zachowywania. Tutaj właśnie mamy do czynienia z obiektywizacją. Najbardziej interesującym
dla tych socjologów narzędziem obiektywizacji jest język (Berger, Luckmann
1983, 75). Pozwala on zamieniać ulotne doświadczenia i działania w stabilne,
powtarzalne i mające swój sens zdarzenia. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę, że stanowi on tylko jedną w form obiektywizacji działań obok wszelkich
artefaktów materialnych, czy np. wynegocjowanych wcześniej form organizacji grup ludzkich.
Systemy obiektywizujące nakładają sensy na codzienność. Procesy obiektywizowania stanową część zarówno jako „rusztowanie”, jak i zawartość rzeczywistości życia codziennego. Szczególnie istotnymi elementami w tych
procesach są wspomniane wyżej punkty orientacyjne, których dostarcza
język, pozwalające poruszać się w sensownym, uporządkowanym świecie.
Zauważmy jednakże, że na jednych obiektywizacjach mogą narastać inne.
Obiektywizacje pierwszego rzędu, które np. pozwalają nazywać poszczególne
instytucje i role, jak szpital i lekarz, szkoła i nauczyciel, sklep i sprzedawca
itp., stają się składowymi, „dolnym piętrem” obiektywizacji drugiego rzędu,
w których nie tylko łączy się je w całość, ale owe całości rozdziela na różne
„perspektywy”, czyli różne „systemy sensów”. Pomyślmy przykładowo o takich obiektywizacjach drugiego rzędu: etatystyczne myślenie o służbie zdrowia versus wolnorynkowe, handel miejski ujęty z perspektywy drobnych
sprzedawców, sklepów wielkopowierzchniowych, bądź klientów. Sens obiek-
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tywizacji pierwszego rzędu będzie się zmieniał w zależności od tego, w jaką
obiektywizację drugiego rzędu zostaną one włączone.
Widzimy więc tutaj, że istotne jest to, jak takie całościowanie sensów
pozostaje trwale splecione z codziennością. Mówiąc językiem bliższym
języka Bergera i Luckmanna: rozrywanie i uspójnianie uniwersum symbolicznego pozostaje sprzężone z mechaniką rzeczywistości życia codziennego,
ponieważ każde „uszkodzenie” ogólnego systemu obiektywizacji może być
doświadczane na poziomie codziennych zjawisk. I przeciwnie, kłopoty na
poziomie codzienności będą artykułowane przy użyciu środków obiektywizujących. Można nawet pójść dalej i postawić radykalniejszą tezę: jakiekolwiek uspójnianie uniwersum symbolicznego odbywa się wyłącznie w
obrębie rzeczywistości życia codziennego. Dzieje się tak, ponieważ, jeśli
będziemy trzymać się ściśle perspektywy fenomenologicznej, wszyscy ludzie
operują przede wszystkim w swoim świecie życia codziennego, niejako
wtórnie wykraczając do innych światów. Pociągnijmy więc tę usytuowaną
perspektywę jeszcze dalej: nawet jeśli mówimy o uspójnianiu całej kultury,
czy też nadawaniu sensu „całemu swojemu światu”, bądź o rozwiązywaniu
„wielkich” problemów, to zawsze dzieje się to gdzieś, w jakimś miejscu, do
którego nie tylko ktoś może się dostać, ale które ponadto stanowi część
codzienności tej osoby (czy osób). Jeśli manipulują one na wielkich modelach zawierających całą kulturę, cywilizację, czy historię ludzkości, to
oznacza to jedynie, iż modele takie istnieją w ich rzeczywistości życia codziennego, że w jakiś sposób zostały tam sprowadzone lub skonstruowane,
zostały w niej usytuowane.
3. METAFORY DLA RZECZYWISTOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO

Aby lepiej ująć swoistą topologię rzeczywistości życia codziennego,
chciałbym przedstawić dwie, wspomniane na wstępie metafory, które mogą
okazać się pomocne jako ogólne wehikuły dla wyobraźni.
Metafora pierwsza ujmuje świat życia codziennego jako kokon czy też
pokój, w którym jednostka jest zamknięta albo, który ją zawsze otacza
(schemat 1). Jest tam wystarczająco dużo miejsca, by mogła ona działać, by
ingerowała w kształt wnętrza kokonu (pokoju). Do pokoju przychodzą inni
ludzie, jedni częściej, drudzy rzadziej. Jeszcze innych widać z okna, zaś
o niektórych ludziach jedynie słyszy się od tych napotykanych. Choć patrząc
z zewnątrz, jednostka pozostaje w swoim kokonie (względnie) zamknięta, to
sama nie odczuwa tego jako jakiegoś ograniczenia, czy problemu. Przeciwnie, na podstawie swoich doświadczeń oraz tego wszystkiego, co w jej pokoju
się pojawia, wytwarza sobie znacznie obszerniejsze wyobrażenie świata.
Jednakże, aby zrozumieć świat rozciągający się poza jej pokojem, jednostka
musi opierać się na tym, co zostało uobecnione, by następnie tworzyć rozbu-
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dowane wyobrażenia rzeczywistości „zewnętrznej”. Owe wyobrażenia mogą,
choć nie muszą mieć charakteru językowego, mogą pozostać bardziej lub
mniej niejasne i na różne sposoby odnosić się do kokonu codzienności. Dla
przykładu, doświadczenia w obrębie kokonu składają się z chodzenia po
korytarzu, wspinania się na schody, otwierania drzwi, przebywania w jakimś
obcym pokoju, stawania obok wielu innych ludzi. Zostają one jednak uzupełnione (podkreślana rola obiektywizacji) poprzez szersze wyobrażenie tak,
iż otrzymują kształt „mieszkania w bloku i kontaktów z sąsiadami”. Ów świat
rozciągający się poza pokojem rzeczywistości życia codziennego może zostać
powiązany z nim poprzez obiektywizację wyższego rzędu odwołującą się na
przykład do pojęcia ojczyzny, ekologii, swojego państwa, czy miasta. W jego
myśl, część „zewnętrznego” świata zajmuje własne państwo (ojczyzna, itp.),
z którym pozostaje się w określonym związku moralnym (ale również np.
biurokratycznym, czy ekonomicznym).

B
A
C

Schemat 1. Rzeczywistość życia codziennego interpretowana jako kokon. Obiekty oznaczone literami to instytucje, byty, zjawiska, asemblaże, które są w niej obecne, ale jednocześnie poza nią wykraczają. Jednostka praktycznie wiąże ze sobą różne aspekty swojej
codzienności, co symbolizują strzałki.

Metafora kokonu wydaje się dogodna do wyakcentowania mechanizmów
tworzenia się reprezentacji tego, co „na zewnątrz”, czy „poza horyzontem”,
na podstawie elementów znajdujących się „wewnątrz” (schemat 2). Dzięki
temu bardzo dobrze ukazuje olbrzymią rolę naszych przeświadczeń, rozstrzygnięć, przekonań, teorii i sposobów interpretacji swoich działań, otoczenia i treści komunikacji, słowem tego wszystkiego, co Berger z Luckman-
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nem nazywają po prostu „wiedzą”. Metafora ta ma również swoje wady. Już
choćby samo wprowadzenie ostrej granicy wyznaczającej jakieś „wnętrze”
i „zewnętrze” może w konsekwencjach okazać się mylące, na przykład wtedy,
gdy zaczniemy zupełnie na poważnie pytać w toku badań o taką granicę jako
o pewien obiekt. Inna wada ujawnia się wtedy, gdy usiłujemy stworzyć sobie
szerszy obraz – wiele jednostek umieszczonych w swoich kokonach. Czy
wszystkie one znajdują się obok siebie? Czy też jakoś na siebie zachodzą?

B

A

C

Schemat 2. Uzupełnienie wcześniejszego schematu o reprezentacje (słoneczka) uobecniające to, co
znajduje się poza rzeczywistością życia codziennego (strzałki z przerywanymi liniami). Komplikuje
to wcześniejszą sytuację, ponieważ teraz jednostka musi w jakiś sposób powiązać byty i zjawiska
z różnych poziomów: reprezentacje z innymi reprezentacjami (strzałki z liniami składającymi się
z kresek i kropek), praktyki instytucjonalne z innymi praktykami, reprezentacje z praktykami instytucjonalnymi, wreszcie reprezentacje „niewidocznej” części danego zjawiska z jego obszarem dostępnym w codzienności (pogrubiona pionowa strzałka przy figurze A).

Druga z metafor to sieć bądź kłącze (zob. Deleuze i Guattari 2003;
DeLanda 2007, 8–25; May 2005, 114–153). Metafora ta wyobraża rzeczywistość życia codziennego jako zbiór działań, które przyjmują kształt sieci
(schematy 3 i 4). Dla czytelniejszego obrazu, można wyobrazić sobie spojrzenie z góry na jednostkę, traktując jakiś moment jako „punkt 0”, jako
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centrum mapy. Następnie na tej mapie należy kreślić linie oznaczające fizyczne przemieszczanie się tej jednostki. Rezultatem będzie szereg zygzaków, linii, które się przecinają. Gdzieś na ich końcach, choć nie tylko, znajdować się będą inne jednostki, z którymi współdziałamy, bądź komunikujemy się. Świat życia codziennego powstanie jako sieć (kłącze) wyrysowane
z działań najczęściej się powtarzających. Na sieć tę jednostka już w trakcie
działań, jak zostało powiedziane, nakłada usensowienia, obiektywizacje,
punkty orientacyjne. Co ciekawe, choć sam wykres działań ma charakter
kłącza, to językowe narracje ich dotyczące zdają się pokrywać całą płaszczyznę. Chodzi o to, że mówiąc o świecie – „w mieście jest gorąco”, „wszystkich
obowiązują czerwone światła” – jednostka nie wskaże tych punktów czy nici
kłącza, do których się właśnie odnosi, ale posłuży się całościującymi określeniami.

Schemat 3. Rzeczywistość życia codziennego interpretowana jako sieć. Poszczególne linie symbolizują działania podejmowane przez jednostkę w rozmaitych miejscach i kontekstach. Słoneczka oznaczają „punktowe” ujęcia tych procesów – jednostkowe punkty orientacyjne nałożone na zmienną
rzeczywistość codzienności. W tej interpretacji wyraźnie widać zasadność określania ich mianem
„punktów orientacyjnych” – są niczym drogowskazy ulokowane przy drogach i na skrzyżowaniach,
pozwalające jednostce zawsze się odnaleźć.

Metafora sieci pozwala dobrze uchwycić konieczność nieustannego tworzenia rzeczywistości życia codziennego. Dany zespół linii istnieje tylko tak
długo, jak jednostka się po nich przemieszcza, gdy jakieś działanie zostanie
przerwane, świat codzienności natychmiast się zmienia. Taniec trwa tylko
tak długo, jak się tańczy.
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Schemat 4. Sieciowa interpretacja pozwala dostrzec również pewnego rodzaju poznawczy przeskok,
kiedy jednostka przechodzi od „kanałów”, po których się porusza do mówienia o całych „obszarach”.
W obrębie tych obszarów (np. instytucji) bezpośrednio styka się tylko z niewielkim ich zakresem,
reszta jest uzupełniana przez rozmaite reprezentacje. To jest właśnie ta ścieżka w puszczy, o której
piszą Berger i Luckmann.

Sieciowe wyobrażenie rzeczywistości życia codziennego ułatwia także
wpisanie perspektyw Innych w całościowy obraz, co stanowiło kłopot przy
metaforze kokonu. Po prostu będziemy składać ze sobą, bądź częściowo nakładać na siebie, różne takie sieci prezentujące codzienności różnych ludzi,
zaś miejsca przecięć linii będą oznaczały miejsca spotkań.4
—————————
4 Wydaje się, iż słabością metafory sieciowej jest niedostateczne jednak podkreślenie dynamiczności rzeczywistości życia codziennego, faktu, iż jest ona jedynie wiązką procesów, a nie jakimś
obiektem ulokowanym w świecie. Dobrze jest więc pamiętać w tym kontekście o etnometodologii
i jej wkładzie w nasze rozumienie dynamicznego wytwarzania obrazu ładu społecznego jako części
samej interakcji (por. Garfinkel 2007), a także opracowanie nurtu etnometodologicznego w:
(Dobrzański 1999).
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4. SPOŁECZNIE SKONSTRUOWANA WIEDZA

Jak wskazują Berger i Luckmann, instytucjonalizacja danego świata społecznego może przyjmować rozmaite formy, może być bardziej spójna albo
zróżnicowana i podzielona konfliktami. Oznacza to automatycznie, że całościowy zasób wiedzy może podobnie się różnicować. Interesujące są tutaj
zwłaszcza zróżnicowania i konflikty, których nie jest w stanie uniknąć żadne
społeczeństwo, one bowiem otwierają pytanie o to, kto będzie odpowiedzialny za stworzenie czy dopasowanie wiedzy do nowej sytuacji (nowych zdarzeń, bądź konfliktów i konkurencji).5 Przy stosunkowo dużej złożoności
świata społecznego, gdy społeczny zasób wiedzy rozrasta się dochodzi do
jego autonomizacji. Berger i Luckmann zauważają, że „system wiedzy raz
podniesiony do poziomu stosunkowo autonomicznego subuniwersum znaczeń ma zdolność działania zwrotnie na zbiorowość, która go wytworzyła”
(Berger, Luckmann 1983, 142).
Na takim poziomie komplikacji zjawisk – wyłonienia się wiedzy jako czegoś stosunkowo autonomicznego wobec codziennych praktyk i jej zwrotnego
wobec nich oddziaływania, dochodzi jeszcze jeden ważny proces. Wiedza
jako całość staje się nieprzejrzysta, gdy różne subświaty społeczne mnożą
się, a wraz z nimi społeczny zasób wiedzy wewnętrznie się różnicuje. Tym
samym, subświaty te stają się niedostępne bezpośrednio dla outsidera (Berger, Luckmann 1986, 143), a jednocześnie wyłaniają się fachowcy, którzy
„zawodowo” zajmują się wprowadzaniem w dany obszar społeczny. Tym
samym, pojawiają się również fachowcy, którzy wprowadzają outsiderów
w dany obszar wiedzy.
Ważnym momentem w wyłanianiu się tak przedstawianej złożoności
świata społecznego i wraz z nim wiedzy, jest proces reifikacji. Najprościej
rzecz ujmując, zachodzi on wtedy, gdy wszystkie przedstawione zakresy stają
się dla jednostki czymś „zewnętrznym”, co przestaje ona ogarniać jako szereg jedynie konwencji i przyzwyczajeń, a musi się nauczyć jako zastanego
kształtu rzeczywistości. Zastany i zewnętrzny jest wtedy podział na role
i instytucjonalny pejzaż świata społecznego. Zastane są pojęciowe zasoby
służące do gotowego już skonwencjonalizowania prowadzenia opowieści
o rolach i instytucjach. Zastane jest rozdzielenie obowiązków – dowiadujemy się, kto posiada jaką wiedzę, kto nas może jej nauczyć i kto odpowiada za
rozwiązywanie w niej konfliktów, czy rozwiewanie niejasności, gdy się pojawią. Jak ujmują to autorzy Społecznego tworzenia rzeczywistości: „reifikacja to postrzeganie zjawisk ludzkich tak, jakby były one rzeczami, to znaczy
jako nie-ludzkich lub ewentualnie nadludzkich” (Berger, Luckmann 1983,
146).
—————————
5 Myślę, że w tym miejscu model Bergera i Luckmanna skorzystałby na innym jeszcze rozszerzeniu, wykorzystującym koncepcję agonistyki Chantal Mouffe (2015) jako bardzo interesującego sposobu powiązania zjawisk „wokółwiedzowych” i dynamiki społecznej.
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Warto tutaj dodać, że sam fakt reifikacji tak rozumianej może zostać
również ujęty w obrębie społecznego zasobu wiedzy. Reifikacja spowoduje
wtedy, że zastana wiedza będzie przedstawiana jako rezultat jakichś szczególnych procesów poznawczych (wyjścia z jaskini, kontaktu z boskim umysłem, myślowym dotknięciem Bytu). W jej rezultacie, jak widać, wyłonić się
może pytanie o dostęp do prawdy lub wiedzy pewnej, które w proponowanych tu kategoriach należy traktować po prostu jako pytanie o reifikację.
Jedną z własności reifikacji jest to, że wraz z ostatecznym zobiektywizowaniem ludzkich działań, wraz z ich pełnym „uzewnętrznieniem”, czy też
„oddzieleniem” się od jednostki, świat społeczny, w tym wiedza, traci zrozumiałość (Berger, Luckmann 1983, 147). To druga strona przedstawionego
wyłaniania się i wyemancypowania subuniwersów wiedzy. Oznacza to, że
rewersem metapoziomowych pytań o reifikację, pytań o naturę wiedzy będą
pytania o niewiedzę, niejasność i nieprzejrzystość. Mogą one przyjąć oczywiście formę prostą – niewiedza jako brak wiedzy ostatecznej. Mogą jednak
prowadzić do autonomicznych teorii pytających np. o to, kto jest odpowiedzialny za niewiedzę i nieprzejrzystość świata. Rezultatem mogą okazać się
wskazania metafizyczne, jak w Kartezjańskiej hipotezie złośliwego demona –
„Kto odpowiada za to, że nie widzę prawdy? Złośliwy demon, który podsuwa
mi mamidła i fikcje”. Mogą także być to wskazania społeczno-polityczne
w duchu przedstawionego przez Odo Marquarda zdesakralizowania się teodycei, które doprowadziło do pytania „kto odpowiada za moje nieszczęścia
(Marquard, 1994, 39–67)?” z oczekiwaniem wskazania na konkretną osobę,
czy osoby.
Kłopoty ze zreifikowaną wiedzą, zwłaszcza z jej reprodukcją, prowadzą
wprost do problemu uprawomocnienia, które według autorów Społecznego
tworzenia rzeczywistości:
wyjaśnia porządek instytucjonalny, przypisując jego zobiektywizowanym
znaczeniom ważność poznawczą. Uzasadnia ono porządek instytucjonalny,
przydając jego praktycznym imperatywom normatywnej godności. […] uprawomocnienie nie jest po prostu sprawą „wartości”. Zawsze wiąże się również
z wiedzą (Berger, Luckmann 1983, 152)

Dzięki uprawomocnieniu jednostki dowiadują się, dlaczego w szerszym
planie swego życia i otaczającego je świata powinny podjąć takie, a nie inne
działania (pomyślmy o filozoficznie opracowanych kategoriach emancypacji,
czy grzechu). Uprawomocnienie mówi, dlaczego świat jest taki, jaki jest,
„informuje” jednostkę, co ona wokół siebie postrzega, co w świecie działa
(np. „duch jest aktywny, materia bierna”), jak przypisane są własności (np.
„ludzie myślą, rzeczy nie”). W uprawomocnieniu wiedza i wartości splatają
się, nie sposób oddzielić jednego i drugiego, czy wręcz, jak chcą Berger
i Luckmann, ta pierwsza wyprzedza te drugie. Określają je oni mianem
obiektywizacji drugiego rzędu (Berger, Luckmann 1983, 153, 150–151).
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Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak to, że na uprawomocnienie składają się
dokładnie te same mechanizmy, które zaobserwowaliśmy przy okazji reifikacji i pytań o wiedzę i niewiedzę, ale tym razem rozciągnięte na całość życia
instytucjonalnego. Uprawomocnienie powinno obejmować w taki czy inny
sposób całość życia społecznego. I odwrotnie, życie społeczne, porządek instytucjonalny, rozkład ról społecznych, albo mówiąc inaczej – porządek
w świecie i miejsce w nim innych ludzi nie tylko muszą stać się dla nas jakoś
zrozumiałe, ale ponadto zrozumienie to musimy w znacznej mierze podzielać z ludźmi wpisanymi w inne perspektywy, żyjącymi w innych codziennościach, związanymi z innymi procesami instytucjonalnymi. Autorzy takich
uprawomocnień – wszak, zgodnie z przyjętą zasadą usytuowania, uprawomocnienia te powstają gdzieś i są przez kogoś stwarzane – motywowani są
integracją (Berger, Luckmann 1983, 151).
Uprawomocnienie staje się problemem wtedy, gdy w istniejący porządek
instytucjonalny należy wprowadzić nowe pokolenie. Nie może ono odwołać
się do własnych biografii, aby wyjaśnić otaczający świat i wtedy potrzebne
jest właśnie uprawomocnienie (Berger, Luckmann 1983, 152). Staje się ono
również problematyczne w sytuacjach osobistego rozpadu porządku świata,
co badacze ci określają za Jaspersem mianem „sytuacji granicznych”, choć
nie trzymają się wykładni niemieckiego filozofa. Możemy dodać tu jeszcze
jeden przypadek – uprawomocnienie staje się problemem wtedy, gdy dochodzi do załamania się porządku ontologicznego (np. instytucjonalnego)
w wyniku jakiejś zmiany.
Berger i Luckmann wydzielają, zapewne nieco sztucznie, cztery typy
uprawomocnień. W sposobie ich ułożenia widać też pewnego rodzaju nachylenie, nieco w stylu dziewiętnastowiecznych stadiów rozwoju cywilizacji
Auguste’a Comte’a. Może to się jednak również wiązać mniej lub bardziej
bezpośrednio z przywiązaniem Bergera do perspektywy teorio-modernizacyjnej (por. Berger 1995). Owe cztery typy uprawomocnień to: 1) zaczątkowe uprawomocnienia; 2) zdania teoretyczne w rudymentarnej formie;
3) wyraźne teorie; 4) uniwersa symboliczne (Berger, Luckmann 1983, 153–
156).
Zaczątkowe uprawomocnienia (1) wiążą się z najprostszymi formami
przekazywania zobiektywizowanego językowo doświadczenia. Mają one charakter przedteoretyczny i sprowadzają się do stwierdzeń typu „tak to już
jest”. Dla autorów Społecznego tworzenia rzeczywistości stanowią one zaledwie punkt wyjścia dla innych, bardziej rozbudowanych uprawomocnień
(Berger, Luckmann 1983, 153).
Te nieco bardziej rozbudowane uprawomocnienia pojawiają się jako zdania teoretyczne w rudymentarnej formie (2). Tworzą one rozmaite schematy
wyjaśniające tworzące wiązki wokół grup zobiektywizowanych znaczeń. Pokawałkowane, pozostają również zanurzone w praktyce o tyle, że wiążą się
bliżej (niż następne typy uprawomocnień) z konkretnymi działaniami. Mogą

204

Krzysztof Abriszewski

one przyjmować formę mądrości ludowych, powiedzeń, maksym, przysłów,
opowieści z morałem itp. (Berger, Luckmann 1983, 154).
Przypuszczalnie należy wiązać te dwa typy uprawomocnień z tym, co obaj
badacze piszą na temat uprawomocnień przyjmujących postać mitologii.
Jest ona ich zdaniem, formą stosunkowo prostą, jeśli przyrównać ją z późniejszymi, ale jako taka sprawia, że wiedza specjalistów pozostaje bliska
temu, co powszechnie znane (Berger, Luckmann 1983, 176). Niespójności
rozmaitych subtradycji nie są problemem, co zgadza się z badaniami nad
kulturami oralnymi (por. np. Goody 2006; Ong 1992, 55–159).
Z tych rozproszonych zdań i powiedzeń wyłaniają się wyraźne teorie (3),
które uprawomocniają świat instytucji w kontekście zróżnicowanych systemów wiedzy. Dzięki temu tworzą znacznie pełniejsze układy odniesienia, czy
też schematy interpretacyjne niż formy wcześniejsze. Wraz z różnicowaniem
się świata instytucji i samej wiedzy mogą one iść w parze z wyłonieniem się
specjalistów, ról, których zadaniem jest stwarzanie takich pełnych uprawomocnień, które następnie będę jedynie w pewnym wymiarze rozpowszechniane szerzej, zaś w całości pozostaną jedynie domeną specjalistów (Berger,
Luckmann 1983, 155). Na tym etapie wyłaniają się też zinstytucjonalizowane
formy konfliktu między odmiennymi uprawomocnieniami (debaty, spory,
dyskusje, pisanie tekstów odnoszących się do innych tekstów). Takie uprawomocnienia odrywają się od czysto praktycznego kontekstu przyjmując
formę „czystej teorii”. Tym samym, wraz z pojawieniem się odrębnej roli –
twórcy i obrońcy uprawomocnień – wyłaniają się odrębne procesy instytucjonalne. Od tego momentu uprawomocnienia mogą mieć poważną moc
sprawczą, gdy np. w rezultacie rozwoju „czystej teorii” pewni ludzie zostaną
zakwalifikowani jako heretycy, wobec których należy podjąć określone działania (np. wypędzić lub zamknąć do więzienia).
Być może jedną z możliwych form tego uprawomocnienia są omawiane
przez Bergera i Luckmanna konceptualizacje teologiczne. Przedstawiają je
jako systemy mitologiczne, które uległy tak silnemu rozwojowi, że usiłują już
w pełni świadomie usunąć niespójności i uzyskać tym sposobem teoretyczną
integralność uprawomocnień. Są one teoretycznie usystematyzowane. Takie
uprawomocnienia powoli stają się niezrozumiałe dla niespecjalistów. Zdaniem obu badaczy, stanowią one model, czy wzorzec dla późniejszych konceptualizacji naukowych (Berger, Luckmann 1983, 177–178).
Ostatni typ (4), któremu obaj badacze poświęcają znacznie więcej uwagi
to uniwersa symboliczne. Określają je jako całe kompleksy tradycji teoretycznych, które potrafią złączyć różne obszary znaczeń, odmienne zakresy
działań, ról i instytucji oferując w rezultacie ujednoliconą wizję całości porządku instytucjonalnego (Berger, Luckmann 1983, 155).
Podobnie, jak w przypadku wyraźnych teorii, także i tu następuje oderwanie od codziennej praktyki, także tu wyłaniają się wyspecjalizowane role,
a sam obszar uniwersum symbolicznego tworzy odrębną rzeczywistość,
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której zgłębianie to coś zupełnie odmiennego od codziennych doświadczeń
(Berger, Luckmann 1983, 155–156). Mimo oczywiście tego, że niektórzy depozytariusze takich uprawomocnień będą obstawać przy tym, by niejako
odwrócić kierunek i właśnie codzienności doświadczać jako szczególny przypadek zanurzenia w danym uniwersum symbolicznym.
W uniwersach symbolicznych wszystkie sfery porządku instytucjonalnego
zostają zintegrowane w jedność obejmując całe ludzkie życie – zarówno
wszelkie „równoległe” doświadczenia, jak i całą biografię. Stają się one podłożem wszelkich zobiektywizowanych znaczeń, nabierając jednocześnie pełnej realności subiektywnej (pewne zdarzenia są doświadczane wprost jako
„zło” lub jako „dobro”, a nie jako coś, co dopiero wtórnie ulegnie interpretacji). Uniwersum symboliczne zawsze już jest obecne, nawet jeśli w konkretnym przypadku oznacza to tylko obecność fragmentaryczną, bo dana
jednostka nie obejmuje go w całości.
Ważne jest to, by uniwersum symboliczne obejmowało sytuacje graniczne, umożliwiając jednostce poradzenie sobie z nimi. Tym samym wykracza
ono poza rzeczywistość życia codziennego (Berger, Luckmann 1983, 155).
Same sytuacje graniczne stanowią niejako test dla uniwersum symbolicznego, na jego wytrzymałość w „ekstremalnych warunkach”, ponieważ tyko od
faktu poradzenia sobie uniwersum symbolicznego z sytuacją graniczą zależy
możliwość powrotu jednostki do zwyczajnego, codziennego doświadczenia.
Alternatywą jest wyrwanie się z porządku świata, pozostanie w „niezwykłej”
logice sytuacji granicznej, w której codzienny porządek jest jedynie złudzeniem (Berger, Luckmann 1983, 158–159). Przypomina to liczne powieści
i opowiadania Philipa K. Dicka skonstruowane właśnie wokół tego momentu
rozpadu zwyczajnego porządku i wejścia w niezrozumiałą logikę sytuacji
granicznej (nie mylić z logiką snu). W tym rozpadzie i wyjściu, Dick z upodobaniem eksploruje moralny wymiar ludzkich zachowań.6
Uniwersum symboliczne tworzy niejako cały świat. Każdy z wcześniejszych typów uprawomocnień ujmuje jedynie świat cząstkowo, uniwersum
symboliczne totalizuje. Każda rola, każda instytucja, każe działanie, przejaw
wiedzy, reifikacji, czy obiektywizacji są po prostu odmianami zaistnienia w
uniwersum symbolicznym Z perspektywy jednostki, uniwersum symboliczne
porządkuje całość doświadczeń, integruje je, zaopatruje w dodatkowe znaczenia. Jego ważną funkcją w kontekście jednostki jest wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa poprzez uporządkowanie świata i własnego życia (Berger,
Luckmann 1983, 157–158, 164).
—————————
6 Jako przykłady wskazać wiele pozycji w bogatym dorobku amerykańskiego pisarza, np. (Dick
1990a; 1990b; 1994a; 1994b; 1995) oraz zbiór opowiadań (Dick 1990c), por. także rozrzucone uwagi
na temat Dicka w Powieści postmodernistycznej Briana McHale’a (McHale 2012). Badacz ten traktuje Dicka, podobnie jak współczesną (w momencie pisania) fantastykę w ogóle jako paradygmatyczną realizację orientacji (dominanty) ontologicznej w literaturze.
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Co do tego obrazu mogą wnieść zaproponowane wcześniej metafory? Sięgając do „kokonu” możemy przypuszczać, że różne uniwersa symboliczne
będą stwarzały odmienne umeblowanie różnych kokonów oraz wytwarzały
inne obrazy tego, co znajduje się poza granicami kokonu. Zaś metafora sieci
podkreśli to, że uniwersum symboliczne nie pokrywa wcale rzeczywistości
życia codziennego niczym warstwa śniegu. Zamiast tego samo jest kłączem,
po którego „korytarzach” jednostka musi przemieszczać się, zanim będzie
mogła go użyć. Różne uniwersa symboliczne to różne konfiguracje nitek sieci
składających się na codzienność. W tym sensie operowanie porcjami uniwersum symbolicznego jest działaniem, ale też ono samo otwiera jedynie
pewne możliwości działania jednostek. Moment faktycznego działania
w rzeczywistości życia codziennego jest więc również momentem negocjacji
pomiędzy jednostką a uniwersum symbolicznym co do tego (wraz z), którą
nitką działać. Wyobraźmy sobie zwyczajną codzienną sytuację: dana jednostka zgłodniała. Są różne sposoby zaspokojenia głodu, ale ona negocjuje
ze swoim uniwersum symbolicznym (czyli rozbudowanym system uprawomocnień) – może zabrać lub ukraść coś do jedzenia, co będzie jej najbliżej,
może też pójść do restauracji i kupić posiłek. Przypuszczam, że w obu przypadkach, Berger i Luckmann chcieliby podkreślić rolę systemu przekonań
moralnych (który byłby według nich takim uniwersum) w podejmowaniu
decyzji, na zasadzie „jestem uczciwy, uczciwy człowiek płaci za jedzenie”.
„Kłącze” pozwala jednak potraktować sprawę zupełnie inaczej: to właśnie
pieniądze stanowią znaczącą składową uniwersum symbolicznego. To operowanie nimi jako zjawiskiem symbolicznym wraz z wszelkimi tego regułami
będzie tu kluczowe. Do uniwersum symbolicznego zaliczymy również ów
błysk, krótki moment decyzji, co robić, który możemy zrozumieć dopowiadając sobie jedynie roboczo ów wspomniany „system przekonań moralnych”.
W tym ujęciu sprawczość może być postrzegana dwojako: jednostka w swojej codzienności operuje uniwersum symbolicznym lub to uniwersum symboliczne (w tym pieniądze) działają poprzez jednostkę dokonując pewnych
zmian w świecie – przykładowo pieniądze poprzez jednostkę gwarantują
sobie reprodukcję przepływów kapitału.
5. NOWOCZESNOŚĆ WEDŁUG GIDDENSA

Powyższą interpretację rzeczywistości życia codziennego możemy poszerzyć korzystając z prac Anthony’ego Giddensa poświęconych nowoczesności.
Przyjmując sieciową interpretację codzienności widzimy jednostkę poruszającą się po rozmaitych trajektoriach i wchodzącą w ich obrębie w rozmaite
interakcje. Mogą to być interakcje z innymi jednostkami, mogą także zachodzić interakcje z innymi zasobami kulturowymi, służącymi np. odnalezieniu
i nadaniu sensu zachodzącym z codzienności zdarzeniom. Giddens zwróci
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uwagę, że w kulturze nowoczesnej dominują doświadczenia zapośredniczone
(Giddens 2001, 33–39), które w innym miejscu opisze poprzez kategorię
wykorzenienia (Giddens 2008, 15–21). W Konsekwencjach nowoczesności
tak definiuje to pojęcie: „Przez wykorzenienie rozumiem „wyrwanie” stosunków społecznych z lokalnych kontekstów interakcji oraz ich ponowne skonstruowanie na nieokreślonych obszarach czasoprzestrzeni” (Giddens 2008:
15). Oznacza to, że olbrzymia część tego, co się dzieje w rzeczywistości życia
codziennego „tak naprawdę” dzieje się gdzie indziej, zdarzenia nam bliskie
wcale nie są nam bliskie poprzez ich konsekwencje lub odwrotnie, odczuwamy skutki wydarzeń, które dzieją się gdzie indziej. Więcej nawet, to „gdzie
indziej” może oznaczać zgodnie z definicją Giddensa „nieokreślone obszary
czasoprzestrzeni”. Manipulacje finansowe dokonywane na giełdach i w bankach mogą koniec końców zogniskować się w postaci jakichś zjawisk w rzeczywistości życia codziennego. Jednakże zjawiska te nie posiadają w tejże
codzienności ani swego wytłumaczenia, ani rzeczywistej przyczyny. Odwołując się do słynnego, lecz nieustannie traktowanego z podejrzliwością socjologa francuskiego Jeana Baudrillarda, możemy całkiem trafnie powiedzieć, że
nasza nowoczesna codzienność to świat symulakrów (zob. Baudrillard
2005).
Giddens wskazuje na dwa główne mechanizmy wykorzeniające: środki
symboliczne oraz systemy eksperckie (Giddens 2008, 16–21, także 60–65),
które zbiorczo nazywa systemami abstrakcyjnymi. W Konsekwencjach nowoczesności definiuje pierwsze z nich w sposób następujący: „[p]rzez określenie środki symboliczne rozumiem środki wymiany, które mogą »przechodzić z rąk do rąk« bez względu na specyficzne cechy posługujących się
nimi jednostek i grup, używających ich w dowolnym momencie.” (Giddens
2001, 16). Dalej zaś pisze:
[p]oprzez systemy eksperckie rozumiem systemy wykonawstwa technicznego
lub profesjonalnego znawstwa, na których opiera się organizacja ogromnych
obszarów środowisk materialnych i społecznych, w jakich żyjemy. Większość
laików zasięga porady „profesjonalistów” – prawników, architektów, lekarzy
i tak dalej – tylko okresowo i dość nieregularnie. Jednak systemy, w skład
których wchodzi wiedza ekspercka, w sposób ciągły wpływają na wiele aspektów tego, co robimy. (Giddens 2008, 20)

Systemy abstrakcyjne dokonują rozsunięcia czasu i przestrzeni, to znaczy,
to, co właśnie może wydarzać się w mojej codzienności wiąże się ściśle z tym,
co wydarza się gdzie indziej i kiedy indziej, bądź splata się ze znacznie szerszymi obszarami. Stwarzają one nowe typy zdarzeń w rzeczywistości życia
codziennego oraz wypychają zdarzenia, które zwykły pozostawać w jej obrębie tak, iż zostaje ich jedynie cząstka, a reszta wędruje po „nieokreślonych
obszarach czasoprzestrzeni”. Jeśli pieniądze są najbardziej typowym przedstawicielem systemów symbolicznych, na którym skupia się Giddens
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(Giddens 2008), to takim nowym typem zdarzeń jest przejście od bezpośrednich wymian z innymi osobami, do poświęcania czasu jedynie na zarządzanie pieniędzmi (wizyta w banku, manipulacje na koncie bankowym
poprzez internet, lokowanie pieniędzy w funduszu itp.). Wkraczanie systemów eksperckich w codzienne zdarzenia chyba nigdzie nie jest tak bardzo
widoczne, jak w przypadku jedzenia – przestaje ono być prostym rezultatem
własnego przygotowywania i operowania smakiem, czy własną ochotą,
a staje się skomplikowanym obszarem ingerencji medycyny, dietetyki, biochemii, kulturowych teorii konsumpcji, ekologii i innych dziedzin. Prosty akt
zjedzenia czegoś zamienia się w kalkulowanie i rozważanie liczby kalorii,
ilości i typów tłuszczu, analizy węglowodanów, zawartości konserwantów,
wiarygodności dostawcy, kraju pochodzenia, wpływu na środowisko, stylu
życia, zapatrywań politycznych, rozstrzygnięć etycznych itp.
To nas z kolei prowadzi do ostatniego pojęcia Giddensowskiego ważnego
dla rozważań o społecznej ontologii wiedzy, to jest do refleksyjności nowoczesności. Nie jest bowiem po prostu tak, że z jednej strony systemy abstrakcyjne przekształcają rzeczywistość życia codziennego tworząc nowe obszary
dla naukowego poznania, a z drugiej, zupełnie niezależnie, nauka sama jest
systemem eksperckim. Istnieje bowiem nieustanny przepływ między systemami eksperckimi a codziennością, nazywany właśnie refleksyjnością. Systemy eksperckie ciągle przerzucają do codzienności nowe elementy (rezultaty coraz to nowszych ekspertyz), które z kolei muszą być brane pod uwagę
w codziennych działaniach, a to znów zwrotnie wpływa na same systemy
eksperckie, które w następnych ekspertyzach muszą brać pod uwagę nowszą
sytuację. Giddens pisze, iż „[w]iedza przenika warunki działania, które opisuje i analizuje, co wprowadza wciąż nowe niejasności w obszar, i tak uwikłanych w błędne koła i podważalnych, posttradycyjnych pretensji poznawczych.” (Giddens 2001, 40).
W innym zaś miejscu zauważa, że
[w]raz z nadejściem nowoczesności refleksyjność nabiera odmiennego charakteru. Zajmuje miejsce u samych podstaw reprodukcji systemu, tak że myśl
i działanie nieustannie się do siebie nawzajem odnoszą. Rutyna życia codziennego traci immanentny związek z przeszłością, z wyjątkiem sytuacji,
w której „to, co przeszłe” okazuje się zbieżne z tym, czego można pryncypialnie bronić w świetle nadchodzącej wiedzy. […] Refleksyjność nowoczesnego
życia społecznego polega na tym, że praktyki społeczne podlegają bezustannym przeglądom i reformom w świetle napływającej informacji o tych właśnie
praktykach, co zmienia ich charakter w sposób konstytutywny. (Giddens
2008, 27–28)

I znów sięgając do mniej przejrzystego wywodu Baudrillarda, można rzec,
że żyjemy jedynie pośród modeli, a rzeczywistość zniknęła lub właśnie znika
(por. np. Baudrillard 1998 lub Baudrillard 2006), co oznacza tyle, że prak-
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tycznie najdrobniejsza nawet czynność, najmniejsze zdarzenie w rzeczywistości życia codziennego stanowią przedmiot ingerencji systemów abstrakcyjnych, a w wyniku ich wcześniejszych oddziaływań, poprzez pętle refleksyjności, już zmieniła się jego natura tak, że aby ją rozpoznać, nie wystarczy
kontemplacyjne zanurzenie w świecie na wzór klasycznych epistemologii,
a potrzeba wgryzania się w nieprzejrzysty świat systemów eksperckich i środków symbolicznych, przy czym również zdani jesteśmy jedynie na modele.
Ważne wnioski z Giddensowskiego uzupełnienia dynamiki rzeczywistości
życia codziennego są dwa. Pierwszy wniosek: relacje wiążące nas z systemami abstrakcyjnymi to zaufanie i ryzyko; wraz z nimi otwiera się olbrzymi
obszar pytań z zakresu etyki (por. np. Giddens 2001, 150–197; Beck,
Giddens, Lash 2009, 235–254). Oznacza to, że nowoczesna rzeczywistość
życia codziennego bardziej niż jej wcześniejsze formy zostaje wypełniona
połączeniami pomiędzy jednostką a systemami abstrakcyjnymi via ich
punkty dostępowe poprzez podwójny mechanizm zaufania/ryzyka. Drugi
wniosek: spirala refleksyjności powoduje, że konieczność operowania
„wiedzą” w najróżniejszych jej odmianach jest nieustająca, ponieważ pejzaż
codzienności, jej składowe, zakres i problemy także ciągle ulegają zmianie.
Co daje ujęcie Giddensa naszym metaforom? Kokon dobrze „zgrywa się”
z podejściem brytyjskiego socjologa. Opisane przez niego procesy wykorzenienia to bowiem nic innego niż wyrzucanie poza granice kokonu coraz
większej ilości „realnych” zdarzeń, zjawisk i działań i zastępowanie ich operacjami na reprezentacjach, czyli „interfejsami” systemów abstrakcyjnych.
Innymi słowy, w nowoczesności zmienia się „materia”, czy „wypełnienie”
kokonu rzeczywistości życia codziennego. Przykładowo, procesy medykalizacji wyrzucają poza granice kokonu nasze ciała. Choć odczucie bólu jest mi
dane bezpośrednio w mojej rzeczywistości życia codziennego, to odczytanie
jego znaczenia, wpisanie w szerszy układ sensów, a także interwencja znajdują się już poza nim i mogę je uruchomić jedynie operując reprezentacjami
– pozwalając, by system abstrakcyjny (służba medyczna) odczytał jako znaki, symptomy z mojego ciała, by rozmowa z personelem medycznym uruchomiła wpisywanie mojego bólu w szerszy system zobiektywizowanych
sensów, wreszcie, by jakieś tajemnicze artefakty (tabletki, narzędzia medyczne itp.) wchodzące z zewnętrzności w moją codzienność oddziałały na
moje ciało.
Metafora sieci otwiera z kolei inne możliwości interpretacyjne. Procesy
wykorzenienia to nic innego jak redefiniowanie składowych i kształtów kłącza, po którym porusza się jednostka. Ale dzieje się coś więcej, umożliwiają
one – i tu kryje się zmiana, którą wprowadza nowoczesność – sprawcze działanie na większą odległość i na większej liczbie nitek niż miało to miejsce
wcześniej. Nowoczesne sieci rzeczywistości życia codziennego, by tak rzec,
stają się gęstsze. Innymi słowy, procesy wykorzenienia w tym ujęciu nazywają się niewłaściwie, bo akcentują – intencjonalnie, czy nie – moment
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negatywny, wyzbycia się czegoś. Tymczasem, interpretacja sieciowa podkreśla zwiększenie się liczby połączeń poprzez pośrednictwo reprezentacji
i punktów dostępowych do systemów abstrakcyjnych, a co za tym idzie
zwiększenie się zakresów działań i możliwości działania na odległość poprzez
długie łańcuchy zapośredniczeń. Oznacza to również – nawiązując do pytania Foucaulta, od którego wyszedłem – zwiększenie ilości mechanizmów
upodmiotowiających.
6. ŽIŽKA TEORIA IDEOLOGII

Jak to się dzieje, że jednostki przywierają do określonych ról, instytucji,
obiektywizacji i uprawomocnień? Berger i Luckmann po prostu zestawiają
to wszystko ze sobą. Faktycznie, zwracają uwagę, że instytucje i role potrzebują poznawczego okiełznania w postaci obiektywizacji i uprawomocnień,
świat codzienności nie tylko musi się składać z działań, procedur i materialnych artefaktów, ale one wszystkie muszą układać się w określone konstelacje sensów, muszą mieć dla jednostki znaczenie. Choć stosunkowo łatwo
interpretacyjnie przesunąć ich koncepcję w taką stronę, by bardziej podkreślić rolę ciała we wszystkich tych procesach, to jednak jest ono dość skąpo
wyposażone – działa w rzeczywistości życia codziennego, lecz jeśli chodzi
o jego wewnętrzny „napęd”, wpisaną w nie sprawczość, to sprowadza się
tutaj jedynie do wymiaru poznawczego, do operowania na sensach otaczającego świata.
Dlatego właśnie w tym miejscu warto bardzo krótko zaproponować drugie uzupełnienie koncepcji Bergera i Luckmanna, odwołujące się do prac
słoweńskiego filozofa, Slavoja Žižka. Chciałbym z jego filozoficznego dorobku do proponowanej reinterpretacji fenomenologicznego podejścia dwóch
socjologów, wprowadzić trzy elementy: pragnienie, postawę zdystansowaną
(cyniczną) oraz specyficzne pojmowanie ideologii.
Podążając tropem Lacana, Žižek zakłada, że człowiek wyjściowo – choć
obdarzony popędami – nie potrafi nimi operować. Musi się dopiero tego
nauczyć. Dzieje się to poprzez wytwarzanie wyobrażeń na temat własnego
pragnienia i okoliczności jego zaspokojenia. Podkreślmy to ostatnie – nie
chodzi o uczenie się fantazjowania o zaspokojeniu, a fantazjowanie o okolicznościach realizacji pragnienia. Innymi słowy, pragnienie musi zostać
zainscenizowane. Jednostka uwewnętrznia właśnie takie fantazje przedstawiające tego rodzaju scenerię. Pozwala to jednocześnie określić pragnienie
oraz formułę jego zaspokojenia (por. Žižek 2010).
W tym właśnie miejscu pojawia się pierwsze istotne uzupełnienie modelu
ze Społecznego konstruowania rzeczywistości. W myśl Bergera i Luckmanna, uniwersa symboliczne to niezwykle złożone i w pewnej mierze autonomiczne formy uprawomocnień. Wykorzystując perspektywę Žižka możemy
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dodać, że jednostka związuje silnie elementy codzienności z uprawomocnieniami właśnie dzięki sile pragnienia. To właśnie ono, dzięki podstawowym
fantazjom7 wytwarza potrzebną moc wiążącą – jednostka będzie sobie wyobrażać właśnie określone konstelacje jej codzienności jako okoliczności realizacji pragnienia, zaś treści uprawomocnień pozwolą to nazwać, opowiedzieć,
wyartykułować. I odwrotnie, pewne obszary rzeczywistości życia codziennego
mogą właśnie zacząć się jawić jako przeszkody na drodze do spełnienia własnych pragnień. Oznacza to jeszcze coś więcej, musimy dodać kolejną składową do uniwersów symbolicznych – wszelkiego rodzaju narracje, które mówią
czego i jak pragnąć. Mogą to być filmy, reklamy, książki, czy jakiekolwiek inne
komunikaty, które oferują gotowe inscenizacje fantazji. Toteż, jeśli wrócimy
do przykładu z rolą uniwersum symbolicznego w zwykłej sytuacji zaspokajania
głodu, to dodajmy teraz do niego jeszcze ów moment inscenizacji pragnienia.
Na wybór restauracji w naszym przykładzie, wpłynie również cały ten ceremoniał – wyszukiwanie miejsca na sali restauracyjnej, kontrolowane oddzielnie
się od innych, estetyka jedzenia na mieście w środku dnia etc.
Drugi ważny moment wiąże się z następującym problemem: Berger
i Luckmann zakładają, że jednostki są naiwnie „przyklejone” do swoich
uprawomocnień. W ich podejściu nie ma miejsca na szczelinę pomiędzy
działaniem w obrębie rzeczywistości życia codziennego (realizowanie roli
w kontekście jakiejś instytucji) a uprawomocnieniem. Oczywiście, szczelina
może się pojawić wtedy, gdy na horyzoncie ukaże się inne, alternatywne
uprawomocnienie. W takim jednak wypadku, jednostka będzie przemieszczała się między nimi, może wygrywać dystans do jednego z nich dzięki drugiemu i odwrotnie. Czy tak się jednak rzeczy mają?
Žižek argumentuje, że przeciwnie, nasze działania często charakteryzuje
dystans. Odwołując się do Petera Sloterdijka, mówi o cynizmie (Žižek 2001a,
42–45; Sloterdijk 2008). Uważam, że podejście Bergera i Luckmanna jest
właśnie w tym miejscu zbyt ubogie i nie pozwala uchwycić szerokiego wachlarza społecznych zachowań. Wyobraźmy sobie następującą przykładową
sytuację: podczas zajęć na uniwersytecie prowadzący zwraca się do jednego
ze studentów mówiąc, iż ten był ostatnio nieobecny, co z jakiegoś powodu
jest istotne (bo ma już zbyt dużo nieobecności, bo miał przygotować referat
itp.). Student nie ma dobrego wyjaśnienia pod ręką, bo trochę mu się nie
chciało przyjść, sam nie wie czemu, albo zaspał, bo przez całą noc oglądał
filmy, albo grał na komputerze, albo struł się alkoholem. Jednakże w takiej
sytuacji istnieje uniwersalna odpowiedź: „byłem chory”. Student świetnie
wie, że choć nie jest ona prawdziwa, stanowi w tej sytuacji jedyną dopuszczalną formułę komunikacyjną. Prawdy albo nie wolno wypowiedzieć, albo
nawet nie bardzo wiadomo, jak ją sformułować. Wykładowca nie jest naiwny
—————————
7 Czy też „fantazmatom” – tłumacze decydują się na różne sposoby przekładu angielskiego „fantasy”. We Wzniosłym obiekcie ideologii jest to „fantazmat” (Žižek 2001a), w Przekleństwie fantazji –
„fantazja” (Žižek 2001b).
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i równie dobrze wie, że nie jest to prawda, ale zachowuje się tak, jakby odpowiedź przyjmował. Tym samym daje znać, że zgadza się na taką grę i ją
jednocześnie zamyka.
Obie osoby uczestniczą w typowej sytuacji w obrębie dobrze ustabilizowanej części ich rzeczywistości życia codziennego, ale to, co robią nie polega
na „krótkim” sklejeniu działania i uprawomocnienia. Obaj operują poprzez
dystans, a spójność świata społecznego właśnie dzięki temu dystansowi zostaje zachowana. To próba ścisłego połączenia działania i uprawomocnienia
byłaby zaskoczeniem: albo gdyby student nieprzyzwoicie dokładnie opowiedział, co robił i dlaczego wcześniej nie przyszedł, albo gdyby wykładowca nie
przyjął zastępczego wyjaśnienia i próbował wyznanie wymusić. Dzięki tej
grze, obaj jednak podtrzymują obraz ścisłego powiązania działania z uprawomocnieniem – zadaniem studenta jest się uczyć, zadaniem wykładowcy
uczyć studenta, jedynie stan chorobowy stanowi wystarczające usprawiedliwienie, że proces uczenia został zaburzony.
Możemy wiarygodnie, jak się wydaje, utrzymywać tezę, że tego rodzaju
dystans pozostaje nieodzowny dla funkcjonowania świata społecznego. Jednak skoro tak, to związek między działaniami w obrębie rzeczywistości życia
codziennego a ich uprawomocnieniami staje się bardziej złożony. Aby tę
złożoność uchwycić, przyjrzyjmy się, co Žižek mówi o ideologii.
Tradycyjnie pojmowana ideologia była niejako odwrotnością wskazanego
naiwnego połączenia codzienności i uprawomocnień. Jej najkrótszą formułę
Žižek odnajduje w zdaniu z Kapitału Karola Marksa: „Robią to, ale o tym nie
wiedzą” (Žižek 2001a, 42). W kategoriach Bergera i Luckmanna oznacza to,
że nastąpiło błędne powiązanie działania w codzienności z uprawomocnieniem. Krytyczny ruch polega więc na sprostowaniu, na wprowadzeniu poprawnej wiedzy tak, by odzyskać właściwy związek między działaniem
a uprawomocnieniem. Wszystko to jednakże – jak podkreślałem – przy założeniu o bezpośrednim sklejeniu jednego z drugim.
Formułą chwytającą obecność dystansu – cynizmu – pomiędzy działaniem i uprawomocnieniem byłoby nieco inne zdanie: „Bardzo dobrze wiedzą, co robią, a mimo to nadal to robią” (Žižek 2001a, 44). To pozornie niewinne przekształcenie pierwotnego zdania rozsadza proste pojmowanie tego, czym są uniwersa symboliczne. Oznacza ono bowiem, że – o czym już
wspomniałem wyżej – nie mogą się one składać z samych uprawomocnień,
skoro to nie one, to nie proponowane przez nie interpretacje codziennych
znaczeń i sensów kierują naszymi działaniami. Tymi ostatnimi kierują ideologiczne fantazje (fantazmaty), dzięki którym „ideologia strukturyzuje samą
rzeczywistość społeczną” (Žižek 2001a, 45). Należy więc przyjąć, że ideologiczne fantazje są w takim razie ważną składową uniwersów symbolicznych,
obok obiektywizacji i uprawomocnień.
Žižek lokuje ideologie nie tradycyjnie po stronie wiedzy, jak zaburzenie
w postrzeganiu świata społecznego, ale po stronie działania (Žižek 2001a,
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45–51). Tym samym zmusza nas do traktowania samych działań jako ważnych dla wiedzy. Nie w trybie wiedzy jako programu działania, ale działania
jako wiedzy wykonywanej, odgrywanej. I nie chodzi tu po prostu o wiedzę
ciała (np. jak utrzymywać równowagę siedząc na ławeczce), ale, co dla Žižka
niezwykle ważne, o realizowanie konkretnych „programów” społecznych
właśnie poprzez działania, które wydają się spontaniczne i „niewinne”.
7. ZAKOŃCZENIE

Można pytać o to, po co wracać do koncepcji teoretycznej sprzed pół wieku i wykorzystywać ją jako aktualne narzędzie. Uważam jednak, że Berger
i Luckmann, idąc w ślady Schütza, oferują cenną i nadal owocną perspektywę oraz szereg interesujących rozstrzygnięć teoretycznych przejrzyście w nią
wbudowany. Na tyle, że można do niej sięgnąć, usiłując odpowiedzieć na
Foucaultiańskie pytanie o to, jak ustanawiani jesteśmy jako podmioty wiedzy, i nie chcemy tego czynić tak, jak projektował to francuski filozof.
Co więcej, jak widzieliśmy, podejście określone jako „społeczne tworzenie
rzeczywistości” – czy też jej konstruowanie, wszak oryginalny tytuł sięga do
słowa „construction”, które później wraz z konstruktywizmem zrobiło akademicką karierę – jest podatne na reinterpretacje, rozszerzenia i uzupełnienia, a przy tym wszystkim wydaje się łatwym do operacjonalizacji układem
interpretacyjnym.8
Zważywszy na zakres problematyki, niniejszy artykuł jest jedynie szkicem,
toteż pozwolę sobie na daleko idące uproszczenie na zakończenie: mimo złożoności historycznych analiz Foucaulta jego ogólny przepis na odpowiedź na
pytanie, jak jednostka jest ustanawiana jako podmiot wiedzy, pozostaje stosunkowo prosty. W sposób niezwykle wyrafinowany śledzi on rozmaite siły,
dyskursy, procesy, praktyki itp., które na koniec po prostu zderzają się i ogniskują w jednym punkcie – w podmiocie. Jeśli tak na to spojrzeć, zaproponowane tu rozszerzone ujęcie problemu przez socjologię fenomenologiczną
znacznie komplikuje sprawę. Wchodzenie w świat społeczny poprzez procesy
socjalizacyjne czyni z jednostek takie punkty kumulujące siły „zewnętrzne”,
ale spojrzenie z proponowanej perspektywy pokazuje coś więcej. Jednostka
musi aktywnie operować tymi siłami. Zaś dzięki uzupełnieniu Giddensowskiemu wiedzieliśmy, że wiele z nich wyprowadziło się poprzez rozmaite wykorzenienia poza naszą codzienność, zwiększając poziom oddzielenia od cielesnego usytuowania i wprowadzając pośredniczące systemy abstrakcyjne. Powstaje więc pytanie, na jak rozmaite sposoby jesteśmy podmiotami wiedzy
właśnie wobec tychże systemów abstrakcyjnych.
—————————
8 Próbowałem to robić w swojej książce Kulturowe funkcje filozofowania, w której łączę podejście
Bergera i Luckmanna z Teorią Aktora-Sieci i używam obu do reinterpretacji filozofii i biografii Barucha Spinozy (Abriszewski 2013).
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Kolejne komplikacje pojawiły się, gdy założyliśmy, że nowoczesne jednostki operują wiedzą czy poprzez wiedzę, ale jednocześnie wprowadzają
pewien dystans do swoich działań. To uzupełnienie, w którym sięgałem do
filozofii Žižka, skomplikowało zarówno kwestię tego, w jakim momencie
ujawnia się relacja wiedzy i jej podmiotu, jak i to, czym jest sama wiedza.
Rzecz podsumowuję w sposób następujący: program Foucaulta wydaje się
jak najbardziej pozostawać w mocy, ale nowoczesność, którą zamieszkujemy, spowodowała, że wzrósł poziom jego złożoności. Jeśli więc chcemy go
podjąć, właśnie z nowoczesnością musimy się zmierzyć, ze złożonością tego,
czym jest podmiot wiedzy i czym jest wiedza w kontekście społecznym.
Nie ma powrotu do komfortowego redukowania wiedzy do kategorii (czyichś) przekonań. Podobnie jak nie ma powrotu do prostego dychotomicznego układu, w myśl którego albo przyznamy jednostce pełną sprawczość
(indywidualizm), albo zdeterminujemy jej działania systemem społecznym.
W obu przypadkach społeczne konstruowanie rzeczywistości Bergera
i Luckmanna nadal wydaje się owocnym punktem wyjścia.
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US – SUBJECTS OF SOCIALLY CONSTRUCTED KNOWLEDGE.
REINTERPRETATIONS AND EXPANSIONS OF PETER BERGER
AND THOMAS LUCKMANN’S SOCIAL PHENOMENOLOGY
ABSTRACT

In the article I attempt to realize three tasks. First, I elaborate Peter Berger’s and
Thomas Luckmann’s social ontology of knowledge, mainly by referring to the concepts of everyday lifeworld, knowledge, objectification, justification, and symbolic
universe. Second, I offer two interpretations of the notion of everyday lifeworld: the
first using the metaphor of a cocoon or a room, and the second using the notion of
a rhizome or a metaphor of a network. Third, I argue for the extending of Berger—
Luckmnann’s position with Anthony Giddens’ theory of modernity and Slavoj
Žižek’s theory of ideology. Such an expanded perspective derived from phenomenological social theory would enable us—I argue—to undertake the problem-posed by
Michel Foucault in his What Is Enlightenment? — of analysing ourselves as subjects
of knowledge.
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CZY RWANDA ISTNIEJE? ZWROT ONTOLOGICZNY
W STUDIACH NAD NAUKĄ I TECHNIKĄ I JEGO
POTENCJALNE AKSJOLOGICZNE KONSEKWENCJE
STRESZCZENIE

Celem tekstu jest pokazanie aksjologicznych konsekwencji zwrotu ontologicznego, jaki dokonał się w studiach nad nauką i techniką. W tekście autor posługuje się
autorską koncepcją wyobraźni ontologicznej, która jest radykalizacją wyobraźni
socjologicznej C. W. Millsa. Autor przeanalizował trzy sposoby interpretacji ludobójstwa w Rwandzie. Pokazał, że przejście od epistemocentrycznego do ontologicznego
sposobu analizy pozwala uniknąć impasu relatywistycznego. Proponuje rozwiązanie
w postaci „ontologicznych polityk” i „ontonorm” (A. Mol). Dzięki czemu uwidacznia
się ontologiczny wymiar wyborów aksjologicznych.
Słowa kluczowe: zwrot ontologiczny, polityki ontologiczne, wyobraźnia socjologiczna, wyobraźnia ontologiczna

WSTĘP

Celem tekstu1 jest wskazanie konsekwencji porzucenia perspektywy epistemocentrycznej w ramach nauk społecznych (Kuszyk-Bytniewska 2011;
2015). Dokonam tego, odwołując się do aparatu teoretycznego wypracowanego w ramach teorii aktora-sieci oraz w ramach studiów nad nauką i techniką. Pokazuję konsekwencje aksjologiczne zwrotu ontologicznego. Ma to na
celu metafilozoficzne podjęcie dyskusji nad pytaniem o rolę humanistyki
w obliczu dwóch wyzwań:
1. wyzwania ze strony posthumanistycznej ontologii (Bednarek 2014),
2. kryzysu nowoczesności i związanej z tym zmianą roli intelektualisty
zaangażowanego.
—————————
1 Ten tekst bazuje częściowo na podrozdziale „Wyobraźnia socjologiczna – pomiędzy różnicą
a uniwersalizmem. Dygresja o Rwandzie” mojej książki Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna
(re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, która ukaże się wspólnym nakładem wydawnictw
UAM i IBL w serii Nowa Humanistyka w roku 2016. Czytelników zachęcam do zapoznania się
z pełną prezentacją koncepcji wyobraźni ontologicznej w niej przedstawionej.
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W tekście równocześnie podejmuję dyskusję kwestii ujmowanych w trzech
tradycjach, modnie dziś zwanymi zwrotami:
1. zwrot ontologiczny i posthumanistyczny,
2. zwrot fronetyczny,
3. zwrot (powrót) do Arystotelesa.
Powyższe wyliczenie odwołuje się do trzech koncepcji – ontologii frakcyjnej rozwijanej przez Annemarie Mol (Mol 2002, 1999), próby przywrócenia
zaangażowanego wymiaru nauk społecznych poprzez restytucję pojęcia
phronesis (Flyvbjerg 2001), oraz propozycji, która jest swoistą syntezą obu
poprzednich, czyli próbą przywrócenia aktualności zarówno ontologicznemu
jak i etycznemu aspektowi myśli Arystotelesa (Long 2004).
W tekście testuję, na ile nasze struktury wiedzy (w obrębie nauk społecznych) są gotowe do podjęcia wyzwań współczesności i adekwatnej reakcji na
nie.
KŁOPOT Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Ten tekst jest częścią autorskiej próby odnowienia potencjału koncepcji
wyobraźni socjologicznej w kontekście wyzwań posthumanistycznych i technonaukowych. Przemyślenie na nowo wyobraźni socjologicznej jest reakcją
na kryzys figury nowoczesnego intelektualisty zaangażowanego oraz związanego z tym problemem przywrócenia wagi tradycji krytycznej. Program ten
jest dziś zagrożony z powodu wyczerpania pokładów kulturowych, które
stabilizowały prometejski wymiar nauk społecznych. Nauki społeczne (zarówno tradycja krytyczna, jak i jej adwersarze) zostały uformowane w obrębie stabilnej nowoczesności. Dlatego miały one rozwiązywać problemy zdefiniowane w jej ramach. Niestety nie doczekaliśmy się satysfakcjonującego
pozytywnego programu dla nauk społecznych, który mógłby konfrontować
nowoczesność z jej pograniczami. I to w podwójnym sensie: geograficznym,
to znaczy skonfrontować nowoczesne państwa rozwinięte z peryferiami,
i historycznym, tj. skonfrontować nowoczesność z jej historycznym kresem.
Oba pogranicza nowoczesności były dobrze opracowane i szeroko komentowane w ramach tradycji krytycznej.
Doprowadziło to do pewnej patologii strukturalnej. Nauki społeczne
uprawianie w trybie krytycznym były aktywne we wskazywaniu słabych
punktów nowoczesności. Dopóki sama nowoczesność była stabilna (zarówno
jako koncept jak i praktyka), był to mechanizm wzrastania jej refleksyjności.
Taki stan rzeczy w stabilnej nowoczesności był mechanizmem pozytywnym.
Pozwalał on diagnozować i potencjalnie korygować wiele patologii rozwojowych społeczeństw nowoczesnych. Sytuacja zmieniła się pod koniec XX wieku i na początku wieku XXI (Beck 2012). Nowoczesność i jej „wynalazki”
takie jak postęp, państwo narodowe, nauka, racjonalność, pozycja intelektu-
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alistów „prawodawców”, sekularyzacja przestały być oczywistym założeniem
(Bauman 1995, 1998). Oprócz czynników zewnętrznych, w tym neoliberalnych przemian gospodarczych, końca zimnej wojny, dekolonizacji i neokolonializmu, podminowania dawnych struktur społecznych przez ruchy feministyczne, postkolonialne przyczyniły się do tego przemiany w obrębie
samych struktur wiedzy. Symbolem tego był postmodernizm. Problemy
nauk społecznych, kryzys nowoczesności zaowocował wyczerpaniem się
prometejskiego potencjału tych nauk. Widać to bardzo wyraźnie w niegdyś
popularnym na gruncie polskim sposobie, w jaki Bauman diagnozuje trajektorię intelektualistów (Bauman 1998). Krytykuje on figurę modernistycznego tłumacza, a w zamian proponuje figurę ponowoczesną, nie zauważając
jednak, że sam zakłada bezrefleksyjnie stabilną nowoczesność jako horyzont
warunków możliwości swojej propozycji.
Ujmując to w dwóch słowach, proponowana specjalność sprowadza się do
sztuki cywilizowanej rozmowy. Jest to, oczywiście swego rodzaju reakcja na
permanentny konflikt wartości, do której intelektualiści – dzięki swym umiejętnością prowadzenia dyskursu są najlepiej przygotowani. Rozmawiać
z ludźmi, a nie zwalczać, rozumieć ich, a nie kwitować wzruszeniem ramion
czy wręcz unicestwiać, jako mutantów; wzbogacać własną tradycję przez swobodne czerpanie z innych źródeł, a nie odgradzać ją od wszelkiej wymiany
myśli: do tego własna tradycja intelektualistów, wytworzona jako produkt
nieustannie toczących się dyskusji, dobrze przygotowuje. A sztuka cywilizowanej rozmowy to coś, czego pluralistyczny świat bardzo potrzebuje. Może
o niej zapomnieć tylko na własną zgubę: może rozmawiać albo zginąć.
(Bauman 1998, 186–187).

W przytoczonym fragmencie widać napięcie pomiędzy figurą samopomniejszającego się tłumacza a uroszczeniem, którego legitymacja pochodzi z ustabilizowanej, „prawodawczej” nowoczesności. Tłumacz deklaruje
etyczną otwartość symbolizowaną słowami: „chciałbym porozmawiać”, a zarazem pokazuje swą prawodawczą, autorytarną twarz, gdy grozi: „jeżeli odmówicie cywilizowanej rozmowy to zginiecie”. Symptomatyczne jest użycie
słowa „cywilizowany”. Pokazuje ono, że Bauman (a pewnie i Richard Rorty)
nie może uciec od aksjologii ukształtowanej w ramach stabilnej nowoczesności. Musimy pamiętać, że znając historię kolonializmu i francuskiej „misji
cywilizacyjnej” (w wersji brytyjskiej „brzemię białego człowieka”), zaproszenie do cywilizowanej rozmowy jest bardzo nabrzmiałe w znaczenia i dwuznaczne politycznie.
Tłumacz, ponowoczesny intelektualista pełnić miał funkcję hermeneutyczną, być kreatorem rozmowy, dialogu nazywanego „cywilizowanym”.2
—————————
2 Koresponduje to z milczącymi założeniami w ramach teorii działania komunikacyjnego Jürgena
Habermasa. Oba ujęcia są też podobnie eurocentryczne.
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Użycie tego przymiotnika przez Baumana dobrze pokazuje, że stabilna nowoczesność, wbrew jego postmodernistycznej deklaracji, nie tylko nie została zakwestionowana, ale jest warunkiem możliwości zaistnienia „tłumacza”.
Ujawnia się przy tym dwuznaczność postmodernistycznej figury tłumaczy,
można przecież w duchu tradycji krytycznej zapytać: kto decyduje i dekretuje standardy „cywilizowania”?. Jakie są warunki możliwości takiej rozmowy,
dzięki jakim siłom i procesom taka rozmowa jest możliwa? Można zapytać
o zakres i możliwość sprawowania takiej roli. Czy jest ona możliwa do praktykowania poza stabilnymi krajami kapitalistycznego centrum, rdzenia
nowoczesnego systemu-świata? Odpowiedź wydaje się wątpliwa, widzimy
wyraźnie, że podstawy to takiego dialogu należy dopiero ufundować. Krytyka
nowoczesnego prawodawcy jest możliwa dopiero w świecie przez niego
ufundowanym i stabilizowanym.
Powyżej pojawiło się napięcie pomiędzy tradycją nowoczesnych nauk
społecznych a możliwością wyartykułowania przestrzeni dla wypowiedzenia
doświadczenia przynależnego pozaeuropejskim Innym. Pokazywał to paradoks figury tłumacza. To jednak nie jest jedyne wyzwanie wobec struktur
wiedzy. Do wyżej przywołanej różnicy pomiędzy tym, co nasze – europejskie,
nowoczesne a pozaeuropejską przednowoczesną „tradycją” musimy dodać
ściśle z nią związany podział na nowoczesne i to, co nowoczesne nie jest, to
też podział na człowieka i zwierzę, podmiot ludzki i rzeczy, obiekty jako
podmioty sprawcze (Latour 2011).
Posthumanistyczna ontologia, która „opuszcza” nowoczesność i stara się
zwalczyć część różnic wytwarzanych przez ten podział, powinna jednakże
poradzić sobie z pozostałymi różnicami.
Powinniśmy znaleźć rozwiązanie, które równocześnie uwzględnia dialektykę nowoczesnego uniwersalizmu (Wallerstein 2007) i umożliwi restytucję
prometejskiego aspektu wyobraźni socjologicznej (uniwersalizm Oświeceniowy), nie pomijając przy tym krytyki negatywnych aspektów nowoczesności. Zadanie to jest trudne; dziś widzimy, że napięcie pomiędzy uniwersalizmem z jego dialektyką a różnicą nie rozgrywa się jedynie na poziomie relacji pomiędzy podmiotami ludzkimi. Dorobek myśli posthumanistycznej
wskazuje wagę także poza-ludzkich Innych. W tym miejscu pojawia się konieczność uwzględniania radykalnie zwielokrotnionych różnic (seksualnych,
płciowych, kulturowych, gatunkowych). Musimy dysponować jednak kryterium uniwersalistycznym, które umożliwi decyzję – pozwoli rozstrzygnąć,
które różnice uwzględniać, a które znosić.
Inaczej wpadniemy w pułapkę: znosząc różnice pomiędzy człowiekiem
a zwierzęciem, człowiekiem a obiektem, rzeczą łatwo możemy obsunąć się
w narracje eurocentryczne, a nawet zgoła rasistowskie. Oddać to można
posługując się trawestacją słynnego sformułowania Spivak: Czy podporządkowany (subaltern) mówi? Gdy porównamy to ze stwierdzeniem Mitchella,
nasz problem przybierze formę pytań: Czy potrafisz dopuścić do głosu
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zarówno komara jak i podporządkowanego (subaltern)? Czy równocześnie
potrafisz rozróżnić oba te głosy? Czy Inny będzie dopuszczony do głosu
jedynie na prawach komara? Widzimy zderzenie posthumanistycznego
przekształcenia nowoczesnego horyzontu ontologicznego z ponowoczesnym,
emancypacyjnym, relatywnym potencjałem aksjologicznym Powyższy
dylemat, ujawnia się szczególnie wyraźnie, gdy mamy do czynienia z wyborem, który dotyczy tematów politycznie i etycznie trudnych, niebezpiecznych.
ILE RAM INTERPRETACYJNYCH PRZYJĄĆ?

Aby nauczyć się praktykować rozszerzanie naszej wyobraźni ontologicznej, wprawić się w „tasowaniu” kart z różnymi ontologiami, przyjrzyjmy się
trzem interpretacjom ludobójstwa w Rwandzie, które rekonstruuje Marcin
Napiórkowski, w rozdziale swej książki zatytułowanym znacząco: Maczety,
kawa, radio (Napiórkowski 2014). Tytuł ten to zarazem pokazanie głównych
aktorów, którzy są wybrani jako znaczący w każdej z opowieści.
Opowieść pierwsza – standardowa, koncentruje się na dwóch splecionych ze sobą, choć różnych ontologicznie czynnikach: maczetach i etnicznej
nienawiści plemiennej. To najbardziej standardowy „dziennikarski” obraz.
Historia ludobójstwa w Rwandzie sprowadzona jest do jednowymiarowej
opowieści i etnicznej nienawiści pomiędzy Tutsi i Hutu. Niektórzy dodają do
ramy etnicznej jej historyczną, kolonialną genezę. W tak rozszerzonej opowieści usłyszymy, że Hutu byli rolnikami, a Tutsi pasterzami, a różnice
pomiędzy nimi nie były w przeszłości ostre. Wszystko zmieniło się wraz
z pojawieniem się kolonizatorów. To Europejczycy dla potrzeb biurokracji
rozpoczęli proces stabilizowania tożsamości; nie mogły one być nieokreślone, jeżeli miały one zostać włączone w biopolityczną, metrologiczną maszynerię państwową. To, co w przedkolonialnej Afryce stanowiło jedną z wielu
ram odniesienia, zostaje zamrożone, staje się teraz głównym czynnikiem
różnicującym. Dodatkowo ta biurokratyczna różnica zostaje wzmocniona
poprzez czynnik materialny – stabilną dokumentację papierową. W pierwszej z tych opowieści pojawia się równolegle drugi czynnik – konstruowanie
różnicy etnicznej. Mam kłopot z dookreśleniem, czy przypisywano jej miano
różnicy kulturowej czy biologicznej. Różnica pomiędzy Tutsi i Hutu jest w
dużej mierze sfabrykowana przez proces kolonizacji i jako sztywny schemat
odniesienia została narzucona na złożoną rzeczywistość kolonialnej Rwandy.
Jednakże w czasie samej masakry różnica ta była pojmowana już jako biologiczna. Nastąpił tu proces opisywany m.in. przez Pierre’a Bourdieu: zależności społeczno-kulturowe ulegają spetryfikowaniu wobec dominacji hegemonii kulturowej i są traktowane jako prawo quasi-przyrodnicze, a społeczne
nomos zostaje zamienione w physis. Opowieść koncentruje się zatem na
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dwóch aktorach, głównych sprawcach masakry: materialnej maczecie i etnicznej różnicy.
W drugiej opowieści dokonuje się zmiana ramy odniesienia: głównym
aktorem przemian staje się kawa. Rwanda została włączona w gospodarkę
światową jako eksporter kawy. Amerykański badacz Isaac Kamola przekonuje, że to monokultura kawy i wahania cen tego surowca na rynku światowym
są główną przyczyną konfliktu. W czasach przedkolonialnych różnica pomiędzy Tutsi i Hutu nie była znacząca; funkcjonalny podział na pasterzywładców i poddanych-rolników działał dość dobrze. Produkcja kawy zmieniła stosunki społeczne: producenci żywności Hutu dość naturalnie zostali
producentami kawy, a pełniącymi rolę pośredników zostali Tutsi. To zmieniło różnicę z pasterzy i rolników na różnicę klasową pracownicy-zarządcy. Po
drugiej wojnie światowej emancypacja ekonomiczna Hutu zmieniła stosunki
klasowe. Dojście do władzy prezydenta Habyarimamy i państwowy skup
kawy doprowadził do ekonomicznego faworyzowania wcześniej prześladowanych Hutu. Śmierć prezydenta powoduje, że czują się oni ekonomicznie
zagrożeni i rozpoczynają krwawe ludobójstwo.3
Zauważmy, że w pierwszej opowieści śmierć prezydenta, zapalnik ludobójstwa, interpretowana jest z klucza etnicznego. W tej opowieści stosunki
władzy opierały się na podtrzymywanym w świadomości podziale rasowym,
w drugiej opowieści władza zasadza się na monopolu kawy. W drugiej opowieści możemy dodać jeszcze kolejną ramę – pokazującą konieczność zmiany słownika nauk społecznych – potrzebę nowej, ontologicznej wyobraźni.
Rama ta wiąże się ze zmianami klimatycznymi i wywoływanymi przez nie
konfliktami, zmianami politycznymi. Jak wskazuje Harald Welzer ludobójstwo w Rwandzie mogło też częściowo być spowodowane katastrofą ekologiczną, która dotknęła ten region (Welzer 2010, 78–83).4 „Klimatyczna”
rama konfliktu zaczyna także stanowić ważną ramę interpretacyjną do jego
opisania.
Wybór pomiędzy tymi opowieściami to problem wyboru pomiędzy
teoriomodernizacyjną narracją, która koncentruje się na czynniku kulturowym (neoweberyzm) a narracją centro-peryferyjną, nawiązującą do Wallersteina i Gunder Franka. Ta druga wskazuje, że włączanie się w rynek globalny zwiększa, a nie zmniejsza niedorozwój oraz że stosunki globalne mają
wpływ na sytuacje wewnętrzną i ją kształtują. Napiórkowski porównując
obie równoległe opowieści-wyjaśnienia, które sam proponuje, oferuje dość
zachowawcze dualistyczne ujęcie tematu: w pierwszej opowieści mówi
—————————
3 Warto w tym miejscu zauważyć, że powyższe analizy można też wpisać w aparat społecznoregulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity. W takim ujęciu rama etniczna mogłaby być traktowana jako wyjaśnienie subiektywno-racjonalne, a rama odwołująca się do produkcji kawy jako wyjaśnienie funkcjonalno-genetyczne( Banaszak i Kmita 1991).
4 Warto zauważyć, że taka ekologiczna rama wyjaśniająca może być też zastosowana w przypadku
Niemiec hitlerowskich, których ekspansyjna polityka wprost odwoływała się do pojęcie „przestrzeni
życiowej” (Lebensraum).
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o historii kulturowej, a w drugiej o historii materialnej (nawiązując tu do
Braudela).
Ciekawsze od jego interpretacji procesów kulturowo-historycznych jest
użyte przezeń pojęcie czarnej skrzynki wyobraźni:
Jeśli nawet założymy, że uniwersyteccy badacze mają dostęp do „rzeczywistych przyczyn” w całej ich złożoności, to uczestnicy wydarzeń z pewnością
takiego dostępu nie mają. Zamiast tego podejmują decyzje i działają na podstawie prostych schematów, które – jak im się wydaje tłumaczą otaczający ich
świat. Pomiędzy „bodźcem” a „reakcją”, pomiędzy skomplikowaną przyczyną
a prostym skutkiem, zawsze znajduje się interpretacja. Każde działanie jednostki czy zbiorowości poprzedzone jest mniej lub bardziej świadomą próbą
zrozumienia sytuacji. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, które można określić mianem „czarnej skrzynki” wyobraźni”. Faktom z rzeczywistości (czymkolwiek miałyby one być) czarna skrzynka nadaje ramy społecznego istnienia,
czyli po prostu sens. Z jednej strony „wpadają” nieskończenie skomplikowane
elementy rzeczywistości – z drugiej zaś „otrzymujemy” proste wyjaśnienia
podzielane przez członków danej grupy społecznej. (Napiórkowski 2014, 22)

Rola i władza wyobraźni, które opisuje Napiórkowski, to proces przekształcania, wyboru spośród wielu czynników tych, które są ważne. Wyobraźnia staje się procesem, który umożliwia zrozumienie procesów, a także je
z konieczności upraszcza. Samo uproszczenie to nie tylko proces rozumienia,
ono samo ma bowiem sens performatywny, umożliwia stawanie się danej
rzeczywistości. W tym momencie warto podkreślić różnicę pomiędzy interpretacją Napiórkowskiego a moją. On koncentruje się na roli wyobraźni
zbiorowej jako mechanizmie społeczno-kulturowym, traktuje wyobraźnię
jako element uniwersum kulturowego – wyobraźnia zbiorowa to pewien
fakt, sposób partycypacji w kulturze i jej element zbiorowy. Badacz powinien
jedynie uwzględnić zbiorową wyobraźnię w swej interpretacji rzeczywistości
społeczno-kulturowej. W interpretacji Napiórkowskiego, wyobraźnia zbiorowa staje się rozszerzoną wersją współczynnika humanistycznego Floriana
Znanieckiego:
„Przyczyny obiektywne” (używam określenia roboczo i bez pełnego przekonania), takie jak ekonomiczne, społeczne, czy geopolityczne mają swoją dynamikę i historię wzajemnych oddziaływań. Historię tę, „historię materialną”,
możemy badać i opisywać […]. Społeczna reakcja na tego rodzaju przyczyny
nie odbywa się jednak „bezpośrednio”, lecz zawsze za pośrednictwem wyobraźni i narzucanych przez nią zasad. Pomiędzy ciągiem „obiektywnych przyczyn” a reakcją jednostek lub zbiorowości występuje więc (pomijany przez
badaczy „historii materialnej”) filtr, który nazywamy tu „czarną skrzynką
wyobraźni”. Filtr ten może całkowicie wypaczyć reakcję na (rzekomo) obiektywne czynniki. (Napiórkowski 2014, 22)
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Podstawowy problem ujęcia Napiórkowskiego polega na tym, że pozostaje on na poziomie konstruktywizmu społeczno-kulturowego, podobnego do
ujęcia szkoły edynburskiej. Interpretacja korygująca wymaga dokonania
ontologizacji zarówno pojęcia wyobraźni jak i ontologizacji współczynnika
humanistycznego (Kuszyk-Bytniewska 2011; 2015). Jest to konieczne,
abyśmy mogli przejść z poziomu prostego konstruktywizmu na poziom
postkonstruktywistycznego realizmu.
Zarysujmy jeszcze dodatkową różnice, Napiórkowski traktuje wyobraźnię
zbiorową jako raczej bierną własność samej kultury i społeczeństwa. Ja, podążając za Millsem traktuję wyobraźnię jako pole walk politycznych i etycznych, jako dyspozycję, której możemy się uczyć, doskonalić w niej oraz
z powodzeniem stosować w celu poprawienia sytuacji tak własnego usytuowania jak i w przypadku usytuowania większych całości społecznych czy
politycznych (moment wyobraźni w jej aspekcie aktywnym/prometejskim).
Dla Napiórkowskiego badacz powinien koncentrować się jedynie na rekonstrukcji „czarnej skrzynki wyobraźni”, otwarciu jej i dzięki temu zrozumieniu, w jaki sposób „fakty obiektywne” zostają przefiltrowane przez wyobraźnię zbiorową i dzięki temu zwrotnie społeczeństwo (jego członkowie)
uzyskują zdolność do bycia sprawczymi (całościowo socjologiczny moment
wyobraźni w jej aspekcie hermeneutycznym). W mojej interpretacji badacz
nie jest tylko rekonstruktorem wyobraźni zbiorowej. Wyobraźnia socjologiczna to zarówno zdolność usytuowania się w świecie rozpoznanych zależności, ale i wola do ich zmiany. W mojej interpretacji badacz nie tylko potrafi otwierać „czarne skrzynki wyobraźni” zbiorowej, ale także uczestniczy
w kreowaniu nowych, potrafi partycypować w procesach, które pozwolą na
wytworzenie nowych „czarnych skrzynek wyobraźni”.
Wróćmy jednak do opowieści o Rwandzie, Napiórkowski wprowadza
trzecią ramę interpretacyjną. Jest nią analiza udziału radia (mediów)
w stworzeniu warunków dla zagłady. Podąża on tu zasadniczo za tezą
Marshalla McLuhana, który stwierdził, że „radio to bębenek plemienny”,
narzędzie podsycania i wytwarzania zborowych emocji. McLuhan zaobserwował to na podstawie odniesień do roli radia w przemyśle propagandowym
Trzeciej Rzeszy, ale równie uprawniona jest analiza roli, jaką w Ludobójstwie odegrało Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) (Wolne
Radio i Telewizja Tysiąca Wzgórz). W tym miejscu warto dodać ważną korektę dotyczącą etnocentryzmu i sposobów jego wytwarzania. Pierwsza rama
interpretacyjna z trudem, ale jednak pozwalała na umieszczenie ludobójstwa
w Rwandzie w obszar mistycznego „pozaeuropejskiego, afrykańskiego jądra
ciemności”. Oto przednowoczesne atawizmy, etniczne waśnie doprowadziły
do rzezi. Oczywiście nawet w tej uproszczonej ramie wkrada się rzeczywistość i psuje nam opowieść; pamiętamy dobrze rolę administracji kolonialnej, biurokracji, dokumentów i europejskiej „rasologii” w wytworzeniu
warunków postkolonialnej zagłady. W przypadku ramy, która koncentruje
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się na kawie jako sprawcy masakry, to modernistyczne wyparcie jest już dużo trudniejsze. Przecież każdy, kto, jak autor tej książki, pijał kawę w 1994
roku, był włączony, choćby szczątkowo, w ludobójstwo Rwandy. Miało ono
przecież wedle drugiej z propozycji interpretacyjnych być efektem włączenia
ludności miejscowej w gospodarkę światową, a nie, jak w przypadku pierwszej interpretacji „rasologicznej”, efektem zacofania.
Niemożność utrzymania modernistycznych barier higienicznych jest
jeszcze bardziej widoczna w przypadku trzeciej ramy. Ludobójstwo wiejskie,
odbywające się przy pomocy maczet, wymaga wielkiego nakładu pracy.
Ludobójstwo w Rwandzie jest specyficzne, nie jest ono oddelegowane, mediowane przez technologię (komory gazowe, gaz) tak jak w III Rzeszy, gdzie
działo się ono poza widokiem, w obozach. Kaci nie brudzili sobie rąk, wrzucali tylko puszki z gazem (Bauman 1995; 2009). W tym sensie opowieść
o Shoah, wpisuje się dobrze w to, co Abriszewski nazywa etyką dalekiego
zasięgu (Abriszewski 2010). Propozycja etyki dalekiego zasięgu jest wskazaniem na potrzebę rozwinięcia naszych narzędzi etycznych tak, aby był
w stanie objąć też łańcuchy sprawczości krążącej w sieci aktorów ludzkich
i pozaludzkich, a które warunkują możliwość działania podmiotów (zarówno
jednostkowych jak i zbiorowych). Przed epoką zaawansowanej, anonimowej
technologii, jak Napiórkowski wskazuje za Nassimem Talebem, rzeź, zabijanie było męczącą pracą. W przypadku technonaukowego społeczeństwa
technologiczne zapośredniczenie naszych działań rozpościera się też na sferę
zadawania śmierci. Dziś można zlikwidować glob przy pomocy wciśnięcia
guzika.
W przypadku Rwandy sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać w powierzchownym oglądzie. W ujęciu prostym kontrastujemy zapośredniczoną technologicznie Shoah wraz techniką, administracją i całą
biopolityczną inżynierią z prymitywną wiejską masakrą. Opowieść taka,
pomijając jej dwuznaczny politycznie charakter, jest błędna. Masakra
w Rwandzie, mimo, że odbyła się przy pomocy maczet, była nie mniej technologicznie zapośredniczona; autor zwraca uwagę na kulturowy efekt technologii: „chodzi o synchronizację wyobraźni, która – faktycznie – byłaby
niemożliwa w świecie przedindustrialnym” (Napiórkowski 2014, 26). Masakra w Rwandzie była zjawiskiem nowoczesnym, efektem globalnego społeczeństwa (Nijakowski 2008).
Napiórkowski nie potrafi przejść poza modernistyczny podział struktur
wiedzy; porusza się w podziale na to, co kulturowe, technologiczne
i społeczne. Rozwój tej dyscypliny w ostatnich 40 latach oraz dokonany
w niej zwrot ontologiczny nie został przez niego rozpoznany. Widać to
w cennym skądinąd cytacie:
Ci, którzy sięgnęli po maczety, i ci, którzy od nich zginęli, nie widzieli historii. Ale
żyli w świecie stworzonym przez pewną opowieść. Kto zaproponował im tę opo-
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wieść? Kto wymyślił świat w taki sposób, że dziesiątki czy setki tysięcy dłoni chwyciły
za maczety? Moim zdaniem, problem dotyczy nie tyle narzędzi masowej zagłady, ile
narzędzi masowej wyobraźni. Masakra jest tylko rezultatem. Technologia znajduje
się na początku i na końcu procesu, a w środku mamy jednak do czynienia z czarną
skrzynką wyobraźni. (Napiórkowski 2014, 27)

Intryguje to, że Napiórkowski pozostaje wciąż na gruncie kulturocentrycznych ujęć procesów. Tak jakby w czasie pisania jego książki wyzwania ze
strony posthumanizmu nie były znaczące na tyle, żeby autor je uwzględnił.
Co więcej, autor powołuje się na McLuhana, a mimo to pozostaje na gruncie
fundamentalizmu humanistycznego (Abriszewski 2010, 148). A przecież
trzecia rama odniesienia koncentruje się na roli radia RTLM i jej roli w synchronizacji wyobraźni na tyle, aby umożliwiło to masakrę.
Masakrę w Rwandzie można relacjonować używając wielu ram odniesienia. Wybór każdej z nich przesuwa naszą uwagę z pewnych aktorów na
innych, z jednych splotów rzeczywistości na inne sploty. Nie są to wybory
neutralne politycznie i etycznie; masakra jest czymś znacząco innym, gdy
pojmujemy ją jako etnicznie motywowaną nienawiść, konflikt klasowy czy
efekt radiowej propagandy.
ONTOLOGICZNA WIELOŚĆ I NIEZNOŚNY CIĘŻAR WYBORU

Opowieść o Rwandzie może nas nauczyć tego, co nazywam wyobraźnią
ontologiczną. Oznacza ona dyspozycję, która podobna jest temu, jak Annemarie Mol definiuje ontologiczne polityki, czy jak wyraża to w innym miejscu – ontonormy:
Kwestia najważniejsza dla relacyjnego materializmu nie ma charakteru filozoficznego, ale polityczny. Rozstrzygnąć należy jak wartości wpływają na wybór
wersji rzeczywistości. W której wersji może żyć się lepiej? W której gorzej?
Jak, dla której? Tak długo jak ontologia jest traktowana, jako stabilna i pojedyncza (singular), może być w zasięgu, albo poza nim, ale jest niezależna od
dobra i zła. Ale jeżeli w kontraście do tego ujęcia, rzeczywistości są wielością,
adaptują się, jeżeli przyjmują różne formy w ramach swego zaangażowania
w różnych relacjach, wtedy zagadnienia ontologicznych polityk (ontological
politics) stają się ważne. (Mol 2013)

Wyobraźnia ontologiczna może być rozumiana jako proces równoczesnego otwierania i zamykania (konstruowania) czarnych skrzynek, przy
równoczesnej zmianie środowiska (destabilizowanie i stabilizowanie na nowo otoczenia). Dzięki uświadomieniu sobie wielości ontologii jesteśmy
w stanie zrozumieć etyczno-polityczny ciężar wyboru, który wiąże się z ich
wykonywaniem w ramach codziennych praktyk. Ontonormy i ontologiczne
polityki to uświadomienie sobie tego ciężaru wyboru.
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Kolejną lekcją jest przywołany w kontekście Rwandy proces synchronizacji wyobraźni. W omawianym przypadku synchronizacja ta zaowocowała
masową zbrodnią masakrą. Ale jak zauważa sam Napiórkowski, także
w Rwandzie we wcześniejszych latach synchronizacja taka była wykorzystywana w celach edukacyjnych. Pozostając na gruncie afrykańskim, choć przenosząc się kilka tysięcy kilometrów na północny zachód, chciałbym w tym
kontekście przywołać rolę zmiany i synchronizacji masowej wyobraźni, która
wydarzyła się w Burkina Faso (dawnej Górnej Wolcie) podczas krótkich,
rewolucyjnych rządów Thomasa Sankary (Ndiaye 2008). Jednym z celów
rewolucji socjalistycznej było poprawienie systemu opieki zdrowotnej ludności. W tym celu przeprowadzono masową kampanię. Oparto ją na lotnych
grupach zwanych vaccination commando (Bassole 1986; Barron et al 1987),
które korzystały z logistycznego zaplecza armii, doświadczenia lekarzy oraz
nauczycieli i edukatorów. W kampanii nie tylko zachęcano do szczepień, ale
przede wszystkim dokonano zmiany masowej wyobraźni. Dzięki temu kampania nie skończyła się na odgórnym biopolitycznym przymusie. Szczepienia, będące częścią rewolucji socjalistycznej stały się ważnym sposobem na
wyartykułowanie własnej sprawczości przez rodziców. W kraju dotykanym
dziesiątkami chorób zakaźnych szczepienia dawały nadzieję na choć częściowe okiełznanie przyrody. Masowa synchronizacja wyobraźni wywołała
zmianę społeczną, zwiększała solidarność społeczną, co zwrotnie oddziaływało na zwiększenie aprobaty do szczepień. Ubocznym, ale dialektycznie
związanym skutkiem tej kampanii synchronizacji wyobraźni było zaistnienie
i wytworzenie świadomości wspólnoty na poziomie narodowym. Pojawiło się
pojęcie burkinabe, odwołujące się do tożsamości na poziomie narodowym,
państwowym, przekraczające dotychczasowe lojalności – etniczne, lokalne,
rodzinne.
Innym przykładem masowej synchronizacji wyobraźni na skalę globalną
była rola muzyki w kształtowaniu i wzmacnianiu geokulturowej rewolucji
1968 roku. Muzyka rockowa, a początkowo też jazzowa, rozsadzała kanony
kulturowe; dzięki płytom i transmisji radiowej mogła synchronizować wyobraźnię i ciała początkowo studentów/studentek, i nastolatków w różnych
politycznie krajach. Muzyka była platformą synchronizacji wyobraźni, ale
sama treściowo nie była dookreślona, gdy ideologię pojmujemy tradycyjnie:
Jak to się jednak stało, że nic nie znaczące do tej pory pod względem politycznym młode pokolenie podniosło nagle tak gwałtowny bunt? Nieomal bez żadnych zapowiedzi i ponadto – co sprawia, że rozgrywające się wówczas wydarzenia są tak zdumiewające – w wielu krajach równocześnie. A przecież niezadowolona z warunków życia młodzież miała już od 1965 roku swój hymn
postaci piosenki Rolling Stonesów „I can’t get no satisfaction”. Jednakże
większość tych, którzy dali potem również gwałtowny wyraz swojemu niezadowoleniu – jak na przykład hipisi – zadowalała się początkowo tylko seksem,
prochami i rock’n’rollem (Sex, Drugs and Rock’n’Roll). Od pierwszych kon-
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certów Beatlesów, to właśnie muzyka wyrosła w oczach młodzieży na najważniejszą formę protestu. Również muzyka sprawiła, że dojrzała świadomość,
iż własne poczucie niezadowolenia nie jest wcale przypadkowe, indywidualne, ani też uwarunkowane społecznie, ale rodzi się w reakcji na nędzę,
która wszędzie wywiera przemożny wpływ na życie (podkr. A.W.N.) (CohnBendit et al. 2008, 25).

Podkreślone zdanie można uznać w dużej mierze za przykład wyobraźni
socjologicznej/ontologicznej w działaniu, gdy rodzi się ona jako świadomość
pokolenia. Liczył się program wyrażany przez sam fakt uczestniczenia, słuchania, tańczenia. Przecież studenci w wymienionych wyżej krajach buntowali się z zupełnie różnych powodów i przeciwko innym strukturom opresji.
Ową pustą zawartość muzycznej mobilizacji świetnie zdiagnozował Sławoj
Żiżek, śledząc losy Odę do radości Beethovena. Żiżek pokazuje, że była ona
pieśnią państwową w III Rzeszy, stanowiła pieśń masową w ZSRR oraz w
maoistowskich Chinach, awansując niejako na honorową pieśń komunistyczną. Dziś stanowi ona nieoficjalny hymn zjednoczonej Europy. Żiżek
analizując muzykę jako akcelerator, twórczynię synchronizacji ludzkiej wyobraźni (określenie moje), wskazuje też na niemiecką grupę Rammstein,
która doprowadziła do perfekcji grę na samym mechanizmie synchronizacji,
odzierając go z ideologicznych i politycznych kontekstów potencjalnego użycia tego mechanizmu.5
Opowieść o Rwandzie wyraźnie pokazuje oba stojące przed nami wyzwania. Z jednej strony, należy wypracować aparat, w którym możemy równocześnie dokonać analizy używając wszystkich przywołanych ram odniesienia
(kulturowej, etnicznej, historycznej, „kawy”, radia, itp.), z drugiej, powinniśmy być w stanie włączyć w taką analizę język etyczno-polityczny; bez niego
nie moglibyśmy analizować ludobójstwa.
Opowieść o Rwandzie zwraca uwagę na rolę filozofa jako posthumanistycznego tłumacza, kogoś, kto będzie w stanie „wysłuchać bytów”, kogoś kto
potrafi pomóc w przechodzeniu od jednej ramy analizy do drugiej. Tłumacz
nie powinien być rozumiany jako pojedynczy badacz. Wydaje się, że taką
funkcję pełnić powinny instytucje edukacyjne, think tanki, zespoły badawcze, kolektywy społeczne.
Nowoczesny etos nie może oznaczać powrotu do prostej powtórki „perspektywy boskiego oka”, nieusytuowanego uniwersalizmu. Potrzebujemy
namysłu, który poprzez rozmach wyobraźni uchwyci wielość światów/ontologii, które są możliwe i odwagi, która podejmie się roztropnego
etycznie (Flyvbjerg 2001) urzeczywistnienia ciężaru wyboru.

—————————
5 S. Żiżek, The Pervert’s Guide to Ideology, Irlandia, Wielka Brytania, scenariusz Sławoj Zizek,
reż. Sophie Fiennes 2012.
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DOES RWANDA EXIST? AXIOLOGICAL CONSEQUENCES
OF THE ONTOLOGICAL TURN IN SCIENCE TECHNOLOGY STUDIES
ABSTRACT

The purpose of this article is to show consequences of the ontological turn in
studies on science and technology. In article the author uses as a conceptual tool the
concept of ontological imagination, which is a radicalization of the sociological imagination (C. W. Mills). Author analyzes three ways of interpreting the genocide in
Rwanda. To avoid the relativistic deadlock he proposes a shift from the epistemocentric to ontological approach method. This shift may be defined as “ontological
policies” and “ontonorms” (A. Mol). In result, ontological dimensions of axiological
choices are revealed.
Keywords: ontological turn, ontological policies, social imagination, ontological
imagination.
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LESZEK KOŁAKOWSKI
– NIEZNANY KONSTRUKTYWISTA
STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje filozofię Leszka Kołakowskiego nie tylko na tle konstruktywistycznych nurtów w epistemologii (m.in. neopragmatyzmu Richarda Rorty’ego
i metodologicznego anarchizmu), lecz również w kontekście rewizjonizmu marksistowskiego (m.in. Stanisława Brzozowskiego, Antonio Gramsciego i György
Lukácsa). Wspólny teoretyczny mianownik stanowią dla nich te rodzaje teorii poznania, które akcentują czynną rolę podmiotu w poznaniu. Cechuje je też zazwyczaj
sceptycyzm i agnostycyzm. Artykuł ten pokazuje także ideologiczno-polityczne implikacje filozoficznych badań Kołakowskiego w okresie istnienia Warszawskiej Szkoły Historii Idei w latach 1955–1968.
Słowa kluczowe: Leszek Kołakowski, Richard Rorty, konstruktywizm, czynna
rola podmiotu w poznaniu, Warszawska Szkoła Historii Idei, socjologia wiedzy, rewizjonizm.

1.
Tytuł tej rozprawki może łacno prowadzić do wniosku, iż jej autor w poszukiwaniu atrakcyjnego, ożywiającego sformułowania sili się na paradoksy
lub wygłasza z tychże powodów wątpliwe opinie. A jednak tak nie jest, gdyż
rozległa problemowo i objętościowo twórczość Leszka Kołakowskiego zawiera niejednokrotnie odniesienia do problemów zaanonsowanych w tytule
i w ogóle zagadnień epistemologicznych, roztrząsania na temat wartości
poznawczej nauki, pozytywizmu (np. Filozofia pozytywistyczna (1966),
Horror metaphysicus (1988), to jednak nie kojarzy się on z konstruktywizmem lub postmodernizmem, neopragmatyzmem, nieklasycznymi nurtami
w socjologii wiedzy, antyfundamentalizmem w filozofii nauki, by użyć bliskoznacznych określeń wobec konstruktywizmu.1
—————————
1 W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana, Wrocław 2000, 29–39;
M. Sikora Ewolucja myśli konstruktywistycznej, Forum Socjologiczne, 3, 2012.
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Co więcej w wypowiedziach Kołakowskiego na temat postmodernizmu
– dokonywanych zwykle w kontekście uwag o kryzysie współczesnej kultury
– dochodzi do głosu krytyczny stosunek do tej orientacji pogłębiającej
chaos i dezorientację warsztatową i metodologiczną w nauce. Słowem
jest ona częścią i symptomem aktualnego kryzysu euroamerykańskiej cywilizacji.
Kołakowski nie pisał jednak wiele na ten temat; jest autorem tylko jednego dłuższego tekstu o tej problematyce. Pisał on w nim o poglądach amerykańskiego neopragmatysty Richarda Rorty’ego z okazji zorganizowanej
w 1995 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN konferencji o kondycji
współczesnej socjologii, na którą zgłosił referat pt. Nasz relatywny relatywizm, opublikowany później w pokonferencyjnym tomie.2 Zatrzymam się
nad nim dłużej, gdyż właśnie tam w skondensowanej formie wyraził on swe
krytyczne poglądy nie tylko na temat filozofii Rorty’ego, lecz także neopragmatyzmu w ogóle. Zdaniem Kołakowskiego filozofię Rorty’ego można zaliczyć do szerszej formacji filozoficznej, określanej mianem sceptycyzmu,
która w teoretycznie rozwiniętej postaci wyartykułowała się już w starożytności. Należy zaliczyć do tego nurtu także Oświecenie zarówno brytyjskie jak
i francuskie. Mimo, że jego czołowi przedstawiciele dość zgodnie wyrażali
optymizm poznawczy i przekonanie o dobroczynnych dla ludzkości skutkach
poznania naukowego, to jednak generalnie kwestionowali prawdziwość
i wiarę w wartość poznawczą metafizyki, zwłaszcza religijnej. Współcześnie
sceptycyzm i relatywizm – mimo niekiedy ambitnych prób ich powstrzymania (przykładem tego może być fenomenologia Edmunda Husserla) – jest
wciąż w stanie ekspansji. Sprzyja temu wzrost mobilności przestrzennej,
społecznej, który często niszczy tradycję, poczucie sensu i wykorzenia
społecznie ludzi. Kołakowski podkreśla jednak, iż odmiany sceptycyzmu
różnią się swoją wartością poznawczą. Wśród form „pouczających” (a więc
wartościowych) znajdzie się David Hume, Immanuel Kant, Friedrich
Nietzsche, wśród „niechlujnych” Rorty, któremu Kołakowski zarzuca brak
porządku pojęciowego i precyzji w prowadzeniu wywodów. Co więcej
stwierdza on, że bardziej instruktywne poznawczo pod tym względem są
prace klasycznych pragmatystów (William James, John Dewey) i przedstawicieli drugiego pozytywizmu (empiriokrytycyzmu). Przy innej okazji Kołakowski wyraża powątpiewanie, czy Rorty’ego można nazywać naprawdę
wielkim filozofem, jeśliby przyjąć za miarę wielkości oryginalność i fakt, że
twórczość tych największych jest swoistym zerwaniem dotyczącym ciągłości
typowych, dominujących wcześniej rozwiązań różnych problemów filozoficznych.3
—————————
2 L. Kołakowski Nasz relatywny relatywizm w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii
współczesnej, (red.) J. Niżnik, Warszawa 1996.
3 L. Kołakowski, Moje wróżby w sprawie religii i filozofii, Gazeta Wyborcza, 2–3.01.1991.
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Przedmiotem krytyki Kołakowskiego był także anarchizm metodologiczny Paula Feyerabenda najpełniej wyrażony w jego głośnej Przeciw metodzie
(1975) i symbolizowany formułą anything goes, co można tłumaczyć
„wszystko ujdzie”. Były one dla Kołakowskiego przykładem szkodliwego czy
też zgoła destrukcyjnego ataku na naukę, a zwłaszcza na humanistykę. Jak
się zdaje, w krytyce różnych form konstruktywizmu wyraźne były wpływy
szkoły lwowsko-warszawskiej, jej filozoficznej powściągliwości i minimalizmu poznawczego, a zarazem realizowanego przez jej przedstawicieli solidnej roboty analitycznej; najsilniejszy bodaj wpływ na socjalizację i twórczość
Kołakowskiego wywarli Tadeusz Kotarbiński i Kazimierz Ajdukiewicz.

2.
W dotychczasowej prezentacji poglądów Kołakowskiego związanych
z konstruktywizmem, postmodernizmem itp. przeważała wyraźnie jego krytyka. Czytelnik ma zatem prawo spytać, czy ma sens nazywanie Kołakowskiego konstruktywistą (a jeśli tak, to w jakim sensie), a także poszukiwać
w jego twórczości wątków konstruktywistycznych. Moim zdaniem należy tu
udzielić odpowiedzi twierdzącej, a uzasadnieniem tego poglądu zajmę się
w dalszej
części artykułu.
s
Trzeba tu zauważyć, że konstruktywizm pojmowany jest dość często jako
stanowisko wewnątrz filozofii nauki (lub szerzej epistemologii) akcentując
to, że istnieje zawsze wielość możliwości intelektualnej obróbki świata przez
poznający podmiot, który może być pojmowany na różne sposoby: indywidualnie lub zbiorowo, transcendentalnie lub psychofizycznie itp.4 Poznający
podmiot jak gdyby „konstruuje” świat w procesach społeczno-poznawczej
aktywności. Inaczej mówiąc chodzi mi o czynną rolę podmiotu w poznaniu.
Z takim jego pojmowaniem wiąże się zazwyczaj jakaś postać racjonalizmu
metodologicznego często też gatunkowego subiektywizmu, gdyż podmiot
wpływa na przebieg poznania poprzez swoje jakości fizyczno-biologicznospołeczne, zaś jego rezultaty otrzymają status prawomocnej wiedzy dopiero
w społecznej komunikacji, wewnątrz jakichś grup (społeczność uczonych,
klasa społeczna, pokolenie, partia polityczna, naród itp.). Zazwyczaj te kierunki podkreślają rolę praktyki, ludzkich potrzeb w aktywności poznawczej,
w selekcji zjawisk będących przedmiotem poznania i w ich konstruowaniu.5
Inaczej mówiąc, nie ma takiego świata, który byłby autonomiczny względem
ludzkiej egzystencji, ludzkiej aktywności poznawczej uwarunkowanej jego
potrzebami. Przy tak szerokim rozumieniu konstruktywizmu zaliczamy doń
te kierunki filozoficzne i twórców, które zazwyczaj prezentowane i analizo—————————
S. Rainko, Rola podmiotu w poznaniu, Warszawa 1972.
P. L. Berger, T. Luckaman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Warszawa
1983.
4
5
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wane są osobno np. Immanuela Kanta, pragmatyzm, konwencjonalizm,
wszystkie postaci socjologii wiedzy, różne odmiany marksizmu, teorii krytycznej, Ludwika Flecka. Także Kołakowskiego.
Ale można rozumieć konstruktywizm węziej zaliczając doń głównie nieklasyczne odmiany socjologii wiedzy (np. mocny program) i pewne odmiany
antyfundamentalistycznej, współczesnej filozofii nauki, które wyklarowały
się w jej postneopozytywistycznym okresie lub zgoła całkiem niedawno
(np. ewoluujące wciąż koncepcje Bruno Latoura). Rzecz jasna, że dla celów
moich analiz wygodniej jest przyjmować to szersze pojmowanie konstruktywizmu.
Związki Kołakowskiego z konstruktywizmem ilustruje bardzo silne podkreślanie przezeń czynnej roli podmiotu w poznaniu. Jest to widoczne we
wszystkich jego tekstach podnoszących problematykę epistemologiczną bezpośrednio6 czy choćby pośrednio, tzn. tych, które zaliczyć można do historii
idei i filozofii np. krytycznych omówień filozofii Husserla,7 analiz pozytywizmu8 czy prób uprawiania filozofii religii.9
Zresztą podział ten jest w znacznym stopniu umowny, gdyż różne formy
wypowiedzi Kołakowskiego posiadają wyraźne implikacje epistemologiczne,
czego przykładem mogą być jego analizy z dziedziny filozofii religii i kultury,
a problematyka teoriopoznawcza jest zawsze podejmowana w odniesieniu
(czasem polemicznym) do tradycji filozoficznej i jej czołowych reprezentantów. Zauważmy jednak, iż omówienie jego poglądów wyłącznie w aspekcie
czynnej roli podmiotu w poznaniu byłoby stanowczo niewystarczające dla
syntetyzującej charakterystyki tej epistemologii, a nawet jej wątków konstruktywistycznych.
Badacze komentujący jego epistemologię nazywają filozofię Kołakowskiego sceptycyzmem a niekiedy agnostycyzmem. Najwyraźniej widać to
w jego próbach całościowej charakterystyki filozofii nauki i religii i ich wartości poznawczych.10 Kołakowski nie wierzył w rezultaty i wartości poznawcze żadnej z tych dziedzin. W każdym razie nie wierzył w osiągnięcie przez
nie odpowiedzi na „ostateczne pytania”. Filozofia – pisał on przeciwstawiając się wielokrotnie monumentalnemu maksymalizmowi Husserla – nie
rozwiązała żadnego filozoficznego problemu. Przypomina ona swą świeżością i wieczną niedojrzałością Piotrusia Pana i co najwyżej stawiając ważne
dla człowieka pytania, zaspakaja nieodłączną od jego natury potrzebę sen—————————
6 Szczególnie ważne są następujące teksty: Karol Marks i klasyczna definicja prawdy, Studia Filozoficzne, 1959/2; Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Glosa do Mannheima (1966), w: Czy
diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Warszawa 1983; Horror metaphysicus, Warszawa
1990.
7 M. in. Husserl i poszukiwanie pewności, Warszawa 1987.
8 M. in. Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Kola Wiedeńskiego, Warszawa 1966.
9 M. in. Jeśli Boga nie ma, Kraków 1988.
10 Por. C. Mordka Od Boga historii do historycznego Boga. Wprowadzenie do filozofii Leszka Kołakowskiego, Lublin 1997.
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su.11 Ważne dla kultury są nie tyle jej rezultaty poznawcze, ile sam fakt filozofowania i zadawania ostatecznych pytań. Mamy w filozofii wielość równosilnych perspektyw, wielość dialektów, lecz nie można liczyć na syntezę
i definitywne rozwiązania. Czytając Kołakowskiego odnosi się wrażenie, że
powiedziano już wszystko na te tematy i jesteśmy skazani na rolę epigonów,
a w lepszym przypadku inteligentnych komentatorów i reinterpretacje tego,
co już napisano.
Jeśli chodzi o naukę, jego stanowisko jest radykalnie antyscjentyczne.
Nauka – jej filozoficzną artykulację stanowią różne warianty pozytywizmu –
nie jest jedyną czy główną formą poznania. Tak jest zazwyczaj traktowana w
cywilizacji przemysłowej, gdzie filozofia nauki usiłuje niekiedy unieważnić
metafizykę i stawiane przez nią pytania ostateczne. Rzecz jasna Kołakowski
nie podzielał tego stanowiska. Dzięki poznaniu naukowemu wytwarza się
wiedza, która może mieć rozmaite praktyczne zastosowania. Istotą nauki jest
stosowalność i związane z nią ludzkie korzyści adaptacyjne, a nie poszukiwanie prawdy, gdyż reguły uznawania określonych sądów i teorii w praktyce
badawczej12 polegają na ich akceptowalności przez uczonych, nie zaś na ich
zgodności z rzeczywistością.
Kołakowski przyjmuje także do wiadomości i akceptuje krytykę metafizyki i wartości poznawczej religii, którą dokonali Hume i Kant. Istnienie metafizyki (lub ogólniej filozofii) i religii we wszystkich kulturach wiąże się
z naturą ludzką i trwale obecną w niej potrzebą sensu. Zaspokoić jej nie jest
w stanie poznanie naukowe dostarczające nam tylko instrumentów skutecznego działania.13

3.
Konstruktywizm Kołakowskiego w przyjętym tutaj szerokim rozumieniu
tego słowa najpełniejszy wyraz znalazł w tzw. rewizjonistycznym okresie
twórczości obejmującym lata 1955–1968 i w postrewizjonistycznym trwającym aż do jego śmierci w 2009 r.14
Szczególne znaczenie ma dla nas okres rewizjonistyczny, w którym rozwinęli swą działalność przedstawiciele warszawskiego kręgu historyków idei,
w tym Kołakowski – jego najgłośniejszy przedstawiciel. Nie ma tu miejsca na
—————————
11 Najpilniej zagadnienia te ujmuje Kołakowski w Filozofii pozytywistycznej, Zakończenie (1966)
oraz w Horror metaphysicus (1988).
12 L. Kołakowski, Horror metaphysicus, op. cit.; por. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie,
Kraków 2011.
13 J. A. Kłoczewski, Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Kraków 1999.
14 M. Chałubiński, Warszawski krąg historykowi idei a recepcja światowej socjologii w Polsce.
Pierwsze przybliżenie, Rocznik Lubuski 2011, t. 37, część I; M. Chałubiński Socjologia wiedzy warszawskiego kręgu historyków idei. Preliminaria, w: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. III,
Lublin 2011, (red. P. Bytniewski, M. Chałubiński); A. Walicki, Leszek Kołakowski i warszawska
szkoła historyków idei, przeł. W. Madej, Aletheia 1987 (I wyd. 1984); (red.) P. Grad, Warszawska
szkoła historii idei. Tożsamość, tradycja, obecność, Warszawa 2014.
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obszerniejszą charakterystykę rewizjonizmu, który można traktować jako
formację polityczno-kulturalną, która po śmierci Stalina podjęła wewnątrzpartyjne próby reformowania systemu komunistycznego, jego demokratyzacji, poszukiwania alternatywnych form socjalizmu.15 Wiązało się to
z reinterpretacją Karola Marksa, odkrywaniem jego wczesnych prac, szukaniem nowych metod badawczych w ramach materializmu historycznego
a zasadniczym przewartościowaniem koncepcji myślicieli socjalistycznych
całkiem niedawno ostro krytykowanych (np. Ludwik Krzywicki) lub
zepchniętych w niebyt (np. Stanisław Brzozowski). W tych wszystkich działaniach talenty naukowe i dydaktyczne, a także refleks dziennikarski i publicystyczny Kołakowskiego odegrały pierwszorzędną rolę.
Nie należy jednak sprowadzać działalności warszawskiego kręgu historyków idei, w tym Kołakowskiego, do rewizjonizmu, gdyż działalność ta obejmowała wielość przedsięwzięć badawczych, a nie była tylko zjawiskiem
czysto politycznym i ideologicznym. M.in. dlatego wiele książek i koncepcji
wypracowanych w tym kręgu okazało się dokonaniami trwałymi i wychodzącymi poza klimaty i sytuacje polityczne destalinizacji. Należy do nich także
studium myśli Barucha Spinozy Jednostka i nieskończoność (1958), do której metodologiczna Przedmowa nosi charakter konstruktywistyczny w
przyjętym tu słowa znaczeniu. Kołakowski podkreślał tam, że zjawiska należące do sfery idei, m.in. światopoglądy są zrozumiałe jako elementy większych całości, a zwłaszcza jako elementy procesu historycznego. Nie można
więc zrozumieć spinozyzmu redukując go do klasowej genezy i funkcji, bo
światopogląd nie jest izomorficzny ze starciami klasowymi, bo myślenie ulega bezustannej autonomizacji. Nie można go rozumieć tylko jako wyrazu
świadomości mieszczańskiej, gdyż życie idei ma wielorakie determinacje
wewnętrzne i zewnętrzne.
Wyrazem konstruktywizmu było też głośne studium Kołakowskiego
Karol Marks i klasyczna definicja prawdy (1959), gdzie odwoływał się on do
pism młodego Marksa, m.in. do Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych w
sposób zasadniczo odmienny od leninowskiej teorii odbicia, która mieściła się
w Engelsowsko-Plechanowskiej tradycji epistemologii. Kołakowski nawiązywał też tam, po części krytycznie, do Kanta i klasycznego pragmatyzmu.
Kołakowski odrzucał pojęcie „noumenu” (kantowskiej rzeczy „samej
w sobie”). Natura – pisał on – może być zrozumiała tylko jako przedmiot
ludzkich potrzeb i działań zmierzających do ich zaspokojenia. Dlatego można mówić wyłącznie o „uczłowieczonej naturze” i rzeczach „dla nas”, a świadomość społeczna i indywidualna rodzi się z potrzeb praktycznych zdeterminowanych biologicznie i społecznie. Klasyczne pojęcie prawdy odnosi się
—————————
15 A. Friszke Rewizjonizm 1956–1968, Mówią Wieki 1992/9; A. Michnik Wściekłość i wstyd, „Gazeta Wyborcza” 1994/281; W. Chudy, Krótka historii filozofowania marksistowskiego w Polsce,
Ethos, 8, 1989 R. Sitek, Warszawska szkoła historii idei (Twórcy i ich dzieło), Myśl Socjaldemokratyczna, 3–4, 2004.
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zatem do świata, któremu człowiek narzucił już wcześniej formy substancjonalne.16 Konkludując pisał, iż człowiek nie znajdzie nigdy studni tak głębokiej, by pochylając się nad nią, nie odkrył własnej twarzy. Dodać także należy
i to, iż głośne studium Kołakowskiego nazwać można kongenialnym względem nieznanej wówczas w Polsce pracy Antonio Gramsciego Uwagi krytyczne o popularnym zarysie socjologii (była ona polemiką z książką Mikołaja I. Bucharina Teoria materializmu historycznego) i poglądami rozwijanymi w Nowoczesnym księciu i z nieznanymi wówczas w Polsce pracami
György Lukácsa). Także z przywracaną wówczas polskiej kulturze twórczością Brzozowskiego z okresu filozofii pracy (1904–1907).17
Konstruktywizmem można też nazwać inne analizy Kołakowskiego
z dziedziny historii idei. Należy do nich m.in. jego znakomita Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Kola Wiedeńskiego. W tych tekstach Kołakowski ujmował dzieje pozytywizmu jako proces autokonstytucji nauki w życiu
intelektualnym i kulturalnym Zachodu. Analizy te cechował typowy dla tego
kręgu kontekstualizm i eksternalizm,18 a więc dążność do ujmowania prądów myślowych wewnątrz pewnych całości kulturalnych oraz skłonność
podejmowania studiów, które nazwiemy fenomenologicznymi (poszukiwanie istoty rzeczy) poszczególnych nurtów. Tak było np. z jego badaniami
twórczości Husserla, Bergsona i Pascala. Dotyczy to także innych późniejszych prac myślicieli z tego kręgu, bo choć istnieje skłonność do zamykania
jego istnienia wydarzeniami marcowymi 1968 r., po których uległ on rozproszeniu, to jednak fundamentalne prace jego przedstawicieli powstają później. Mam na myśli Główne nurty marksizmu Kołakowskiego (Paryż 1974–
1978), Jerzego Szackiego Historia myśli socjologicznej (Warszawa 1981)
oraz Andrzeja Walickiego Marksizm i skok do królestwa wolności (I wyd.
1995, pierwsze wyd. polskie 1996).
Ważnym wątkiem konstruktywistycznym obecnym w rewizjonistycznym
okresie twórczości Kołakowskiego (a niekiedy także później) jest jego recepcja socjologii wiedzy dokonująca się przy okazji reinterpretacji materializmu
historycznego i analizy innych myślicieli, np. Husserla. Dlaczego – pytał on
w różnych pracach – mamy uwierzyć w to, o czym zapewnia nas Husserl,
że uwolnimy się od uwarunkowań gatunkowych i społecznych?19
Myśli te rozwijał m.in. w programowym artykule Epistemologiczny sens
etiologii wiedzy. Glosa do Mannheima z 1966 r., w którym szkicował program uprawiania socjologii poznania,20 gdzie w nawiązaniu do Mannheima,
—————————
L. Kołakowski, Karol Marks i klasyczna definicja prawdy, Studia Filozoficzne, 1959/2.
Ich głęboką analizę dał w swych pracach inny, ważny przedstawiciel warszawskiego kręgu historii idei A. Walicki w: Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1997; Idee i ludzie. Próba
autobiografii, Warszawa 2010.
18 M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, op. cit.
19 Husserl i poszukiwanie pewności, op. cit.; Horror metaphysicus, op. cit.
20 L. Kołakowski, Epistemologiczny sens etologii wiedzy. Glosa do Mannheima (1966), w: idem,
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Warszawa 1983.
16
17
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Marksa, Bergsona, konwencjonalizmu i Jeana Piageta badał wielość czynników dotyczących deformującego lub konstytutywnego wpływu jaki na wiedzę (i refleksję nad nią) wywierają sytuacje ich tworzenia, nakazywania
i utrwalania.
Konkluzje tych analiz da się wypowiedzieć następująco. Wbrew empirycystycznym teoriom dysponujemy różnymi możliwościami ujmowania świata. Można powiedzieć, że jesteśmy „uwięzieni” na zawsze w kulturze, w naszej kondycji psychologicznej i biologicznej. Płynie stąd wniosek, iż wszelka
uniwersalność wiedzy jest genetycznie wytłumaczalna tylko obecnością stabilnych i uniwersalnych warunków współbytowania ludzi oraz trwałych,
psychologicznych warunków nabywania wiedzy.
Wnioski te zwracały się przeciwko absolutyzmowi w teorii poznania, programom poszukiwania Prawdy obecnych np. w programach fenomenolgów.
Tak czy inaczej człowiek pojmowany indywidualnie lub zbiorowo pozostaje
nieuchronnie „konstruktywistą”.
Jak widać, znajdujemy więc u Kołakowskiego różne wątki konstruktywistyczne obecne w niektórych wypowiedziach epistemologicznych, w sposobie
uprawiania historii idei czy w próbach reinterpretacji myśli Marksa. Należą
one nie tylko do „rewizjonistycznego” okresu twórczości Kołakowskiego.
Ów szczególny konstruktywizm nie kłócił się wcale z krytyką niektórych
nurtów zaliczanych współcześnie do konstruktywizmu (lub postmodernizmu) np. z krytyką koncepcji R. Rorty’ego czy anarchizmu metodologicznego.
Więcej, można powiedzieć, iż obecny w filozofii Kołakowskiego duch
sceptycyzmu czy też agnostycyzmu i związana z tym „organiczna” niemożność budowania przezeń wszechogarniających systemów filozoficznych
współtworzyła charakterystyczny dla naszych czasów klimat „nieostateczności”, niewiary w możliwości udzielenia definitywnych odpowiedzi na pytania
filozoficzne, a tym samym sprzyjała z pewnością ekspansji nurtów niefundamentalistycznych w filozofii nauki i socjologii wiedzy.
Ale powiedzmy, iż Kołakowski oddziaływał przede wszystkim jako wybitny historyk idei, filozof i moralista wypowiadając poglądy zwrócone przeciw
komunizmowi i niekiedy bardzo krytyczne wobec współczesnej cywilizacji.
Poglądy te nie są jednak jednoznacznie przypisane do miejsca i okresu ich
powstawania. Sądzę więc, że zachowają swe poznawcze i inspiracyjne walory
także poza swym pierwotnym kontekstem.21

—————————
21 Por. P. Kosiewski (red.), Leszek Kołakowski – myśliciel i obywatel, Warszawa 2010 (referaty
J. Szackiego, K. Michalskiego, i K. Pomiana).
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LESZEK KOŁAKOWSKI – AN UNKNOWN CONSTRUCTIVIST
ABSTRACT

The paper presents Leszek Kołakowski’s philosophy by comparing it not only
with different constructivist threads in epistemology (among others, Richard Rorty’s
neopragmatism and methodological anarchism), but also with Marxist revisionism
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(Stanisław Brzozowski, Antonio Gramsci, György Lukács). The epistemologies emphasizing an active role of the subject in cognition are here taken into account. Their
common attribute is frequently scepticism and agnosticism. The paper also shows
some ideological-political implications of Kołakowski’s research in the period of the
Warsaw School of History of Ideas in 1955–1968.
Keywords: Leszek Kołakowski, Richard Rorty, constructivism, active role of the
cognitive subject, The Warsaw School of History of Ideas, anti-fundamentalist philosophy of science, sociology of knowledge, revisionism.
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DOBÓR NATURALNY, EWOLUCJA KULTURY
I PARADOKS DAWKINSA1
STRESZCZENIE

W artykule analizuję memetyczną koncepcję ewolucji kultury pod kątem zakładanego przez nią ujęcia doboru naturalnego. Pokazuję, że zaproponowane przez
Richarda Dawkinsa replikatorowo-interaktorowe ujęcie doboru stawia przed hipotezą memetyczną wymagania, które są niezwykle trudne (jeśli nie niemożliwe) do
spełnienia. Prowadzi to do swoistego paradoksu: z jednej strony Dawkins jest ojcem
koncepcji darwinowskiej ewolucji kultury, z drugiej zaś zakładana przez niego koncepcja selekcji istotnie utrudnia badania dotyczące tego (hipotetycznego) zjawiska.
O wiele łatwiej myśleć o darwinowskiej ewolucji kultury biorąc za punkt wyjścia
standardowe ujęcie dobru (związane z nazwiskami Richarda Lewontina, Maynarda
Smitha, Johna Endlera). Tekst nie rozstrzyga, czy darwinowska ewolucja kultury
rzeczywiście ma miejsce, a analizuje jej konceptualne ramy. Ponadto tekst podejmuje problem pokrewny – czy kultura, o ile rzeczywiście ewoluuje w sposób darwinowski, może być uważana za formę życia. Tekst nie rozstrzyga, czy kultura jest ożywiona – wskazuje raczej na pytania, na które muszą zostać rozstrzygnięte przed
rozpoczęciem refleksji na ten temat.
Słowa kluczowe: dobór naturalny, Richard Dawkins, replikatorowointeraktorowe ujęcie doboru, memetyka, definicja życia.

WPROWADZENIE

Mówi się niekiedy, że ewolucja kultury postępuje drogą „dziedziczenia
cech nabytych” lub ewoluuje w sposób „lamarckowski”. Wyrażając się w
drugi sposób podkreśla się zasługi wielkiego francuskiego zoologa Jeana B.
Lamarcka, którego koncepcja ewolucji okazała się, co prawda, niepoprawna
w obszarze świata ożywionego, jednak wydaje się być ciekawą propozycją
—————————

1
Ten artykuł powstał w ramach projektu „Implikacje wybranych aspektów teorii ewolucji dla
problemu definiowania życia” DEC-2013/11/D/HS1/04392, finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki.
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opisu ewolucji kultury (Łastowski 2009, 257–258)2. W 1976 roku Richard
Dawkins zaproponował jednak śmiałą hipotezę zgodnie, z którą ewolucja
kultury może następować w sposób darwinowski, analogiczny do ewolucji
populacji roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Postulował on istnienie alternatywnego czynnego replikatora generatywnego – memu. Mem miał być
odpowiednikiem genu w sferze kultury (Dawkins 2007, 244). Propozycja
Dawkinsa okazała się niezwykle chwytliwa i dała początek nowemu nurtowi
badań nad kulturą – memetyce. W tym artykule pokazuję, że u podstaw
propozycji Dawkinsa tkwi pewien paradoks. Z jednej strony postuluje on
możliwość darwinowskiej ewolucji kultury, z drugiej z kolei proponowana
przez niego rama teoretyczna (sposób widzenia doboru naturalnego) istotnie
utrudnia takie rozważania. W dalszej kolejności zwracam uwagę na dwie
kwestie: po pierwsze, czy kultura może rzeczywiście ewoluować w sposób
darwinowski, a po drugie, czy ewoluująca kultura jest ożywiona. Drugie pytanie może wydawać się zaskakujące, jest ono jednak rozważane nie tylko
przez zwolenników ewolucyjnego definiowania życia. Propozycja Dawkinsa
w istotny sposób przyczyniła się do stawiania tego typu pytań.
DOBÓR NATURALNY – UJĘCIE KLASYCZNE
I REPLIKATOROWO-INTERAKTOROWE

We współczesnej filozofii biologii i biologii teoretycznej dobór naturalny
bywa różnie definiowany. Wyróżnić możemy podejście klasyczne (standardowe) do definiowania doboru (związane z nazwiskami Johna A. Endlera,
Johna Maynarda Smitha czy Richarda C. Lewontina), ujęcie replikatorowointeraktorowe (związane z osobami Richarda Dawkinsa i Davida Hulla) oraz
różne ujęcia nieklasyczne (m.in. koncepcje Frédérica Boucharda, Pierricka
Bourrata oraz Andrzeja Gecowa). Różnice między podejściem poszczególnych autorów nie będę tu przedmiotem szczegółowych rozważań.3 W tym
miejscu chciałbym jedynie wskazać na podstawowe różnice między ujęciem
klasycznym a replikatorowo-interaktorowym. Zgodnie z pierwszym podejściem można powiedzieć, że dobór będzie zachodził wszędzie tam, gdzie
mamy do czynienia z populacją obiektów, takich, że wykazują one:
—————————
2 Warto tu podkreślić, że koncepcja Lamarcka nie sprowadza się do tezy o dziedziczeniu cech nabytych. Dziedziczenie to jest tylko jednym z elementów jego systemu (zob. Łastowski 2009, 258–
263; Jablonka, Lamb 2005, 13; Gecow 2010, 32–33). Ponadto ważną zasługą Lamarcka było przełamanie myślenia o gatunkach jako tworach wiecznych i niezmiennych. Z tego względu niektórzy
autorzy uważają nawet, że prawdziwa ewolucjonistyczna rewolucja naukowa dokonała się pomiędzy
koncepcją Lamarcka a koncepcjami Linneusza (gatunki wieczne i niezmienne) i Cuviera (gatunki
niezmienne, choć akt stworzenia miał miejsce wiele razy), a nie między Lamarckiem
a Darwinem (Gecow 2014b, 158–160, zob. też Łastowski 2009, 258–259).
3 Zainteresowanego czytelnika odsyłam do mojego artykułu Warunki doboru naturalnego
a ewolucyjne definicje życia (Chodasewicz 2016). Na temat ujęć nieklasycznych (zwłaszcza podejścia Bourrata) piszę również w (Chodasewicz 2015a).
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1) zmienność (tj. różnią się między sobą ze względu na określone cechy),
2) rozmnażanie (tj. są w stanie generować obiekty potomne),
3) dziedziczność (tzn. obiekty potomne są podobne do swoich rodziców),
4) część zmienności wpływa na szanse ich przetrwania i reprodukcji.
Jeśli wspomniane warunki są spełnione, zbiór taki będzie się zmieniał
w czasie – ewoluował (Endler 1986, 4–8; Maynrad Smith 1986, 4; Lewontin
1970; 1; Ridley 2003, 74).
Z kolei w ujęciu replikatorowo-interaktorowym dobór rozumiany jest jako zróżnicowana replikacja replikatorów (genów) ze względu na zróżnicowaną interakcję interaktorów (wehikułów przetrwania) ze środowiskiem
(Hull 1980, 317–320; Dawkins 2003, 112–130). Tu również mamy do czynienia ze zbiorem (pulą genową), w której frekwencja określonych alleli
(odmian danego genu) zmienia się w czasie. Ujęcie replikatorowointeraktorowe wymaga jednak od doboru więcej niż w przypadku ujęcia
standardowego. Po pierwsze musimy mieć do czynienia z dwoma typami
jednostek (wspomnianymi genami i wehikułami przetrwania). Po drugie
dziedziczenie polega na fizycznej transmisji kopii genów do wehikułów potomnych. Geny są zasadniczo odcinkami DNA (ciągami nukleotydów kodującymi określone cechy). Precyzyjne wyróżnienie długości genu nie jest możliwe, jednak musi mieć on pewną minimalną długość, aby „być widzianym”
przez dobór. Nie może być zbyt krótki, gdyż to zacierałoby różnice pomiędzy
genami. Nie może być także za długi, gdyż inaczej mógłby łatwo zostać przerwany w procesie rekombinacji (Dawkins 2003, 118–120). Tym samym
utraciłby jedną z wymaganych przez to ujęcie cech replikatorów, jaką jest
„długowieczność”. Rozumie się ją w tym sensie, że gen musi istnieć wystarczająco długo, aby się skopiować (Dawkins 2003, 116). Inne kluczowe cechy
genów to „płodność” rozumiana jako zdolność do jak najliczniejszego kopiowania się oraz „wierność” rozumiana jako tworzenie doskonale podobnych kopii (Dawkins 2003, 116). Powyższe założenia dotyczące dziedziczenia
powodują, że zgodnie z analizowanym ujęciem doboru, musi mieć ono charakter quasi-dyskretny – co prawda określona „cegiełka dziedziczenia” nie
może być zupełnie ściśle wyróżniona, jednak takie cegiełki istnieją i są fizycznie przekazywane wehikułom potomnym).
Podejście repliktorowo-interaktorowe zostało ostatnio poddane surowej
krytyce. Zarzuca mu się, że „mnoży byty ponad konieczność” postulując istnienie dwóch typów jednostek, tam, gdzie potrzebna jest tylko jedna
(Okasha 2006, 15).4 Ponadto ujęcie replikatorowe ignoruje możliwość istnienia innych (niegenetycznych) kanałów dziedziczenia (Okasha 2006, 15;
—————————
4 W czasie dyskusji mojego referatu „Trzy spojrzenia na warunki doboru a ewolucja kultury”
w czasie „X Warsztatów Memetycznych” w Szczyrku (patrz Podziękowania) Wojciech Borkowski
zasugerował, że w skrajnych przypadkach replikator może być jednocześnie interaktorem. W mojej
opinii nie jest to argument przemawiający za replikatorowym ujęciem doboru. Pokazuje on raczej, że
– jak sugeruje Okasha – postulowanie istnienia dwóch typów jednostek jest zbędne.
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zob. też np. Jablonka, Lamb 2005, 2014). Ignoruje także możliwość reprodukcji formalnej rozumianej jako brak fizycznej transmisji materii między
potomstwem a rodzicem (Okasha 2006, 15; Godfrey-Smith 2009, 79–81).
Zwracano też uwagę na zaawansowanie ewolucyjne podstawowych cech
replikatorów – „wierność” i „długowieczność” także wymagają ewolucyjnego
wytłumaczenia (Okasha 2006, 16).5 Wskazuje się też na historyczny paradoks: jak Darwin miałby sformułować teorie doboru bez współczesnej wiedzy o nośnikach informacji dziedzicznej, którą zakłada ujęcie replikatorowe
(Okasha 2006, 15)? Argumenty te pochodzą kolejno od Samira Okashy6, Evy
Jablonki i Marion Lamb, Petera Godfrey'a-Smitha, Jamesa Griesemera
i Stephena Jay'a Goulda, zostały zaś zebrane i podsumowane przez pierwszego ze wskazanych autorów (Okasha 2006, 15–16).
Przytoczone powyżej argumenty sugerują, że ujęcie replikatrowointeraktorowe jest trudne do obrony jako generalne ujęcie doboru naturalnego na gruncie standardowo rozumianej biologii.7 Można więc podejrzewać, że okaże się ono równie problematyczne, jeśli zastosować je do systemów innych niż populacje organizmów.
HIPOTEZA MEMETYCZNA,
JEJ ZAŁOŻENIA I PARADOKS DAWKINSA

W słynnym rozdziale Memy: nowe replikatory książki Samolubny gen
Dawkins nakreślił koncepcję istnienia alternatywnego replikatora – memu,
który miałby być nośnikiem informacji dziedzicznej w sferze kultury (Dawkins 2007, 244). Memy miałyby posiadać wszystkie typowe cechy replikatorów: długowieczność, płodność i wierność. W przypadku tej ostatniej nie jest
pewne, czy jej stopień nie jest mniejszy niż w przypadku genów. Mniejszy
stopień dokładności kopiowania nie przekreśla jednak idei doboru, bo w
przypadku genów również zdarzają się błędy w kopiowaniu (Dawkins 2007,
246–247). Nośnikami memów mają być ludzkie umysły/mózgi,8 w których
memy rywalizują o czas uwagi (Dawkins 2007, 249). Jak zaznacza Dawkins
identyfikacja poszczególnych memów jest stosunkowo problematyczna – nie
jest do końca jasne, czy za pojedynczy mem uznać np. poszczególne nuty,
melodię czy cały utwór muzyczny. Ten istotny argument przeciw hipotezie
memetycznej Dawkins oddala powołując się na analogię do genu. Gen
—————————
5 W istocie wyjaśnienie wierności replikacji stanowiło poważny problem dla teorii biogenezy (zob.
Maynard Smith 1986, 116–120).
6 Choć, jak zaznacza Okasha, jego argument bazuje na ujęciach doboru zaproponowanych przez
Maynarda Smitha i Lewontina.
7 Nie znaczy to, że jest to ujęcie całkowicie błędne. Chodzi raczej o to, że nie jest to ujęcie wskazujące minimalne i fundamentalne warunki doboru (Chodasewicz 2016).
8 Dawkins wydaje się używać tych słów zamiennie. Nie wszystkie współczesne teorie umysłu
(nawet te naturalistyczne) zgadzają się, co do takiego utożsamienia.
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w ujęciu ewolucyjnym także nie jest jakimś ściśle wyróżnionym odcinkiem
DNA, ale musi mieć długość, która pozwoli mu na bycie „dostrzeżonym”
przez dobór (Dawkins 2007, 247; zob. też Dawkins 2003, 119–122). Pozornie ratuje to hipotezę memetyczną, jednak w przeciwieństwie do genetyki,
gdzie odcinki DNA są fizycznymi obiektami możliwymi do identyfikacji,
trudno powiedzieć to samo w przypadku memów. Mam tu na myśli to, że
nawet jeśli za gen mogą być uznane różne fragmenty chromosomu, to można
przynajmniej wskazać, co jest nośnikiem informacji dziedzicznej.
Dawkins wydaje się być świadomy tej trudności. Zarówno w przypisach
do Samolubnego genu, jak i (szerzej) w Rozszerzonym fenotypie zwraca
uwagę na to, że trudnością jego teorii jest brak precyzyjnego rozróżnienia
fenotypu i memotypu.9 Dochodzi więc do wniosku, że memotyp tworzą memy zawarte w mózgu, w którym muszą mieć określone fizyczne realizatory.
Spekuluje przy tym, że mogłyby one mieć postać określonych systemów połączeń synaptycznych; wtedy mogłyby podlegać precyzyjnej identyfikacji.
Nie jest to jednak, ani pewne, ani konieczne – nawet wtedy, gdy mózg gromadziłby informacje w sposób rozproszony, memy miałyby konkretne
fizyczne podłoże (ich precyzyjna identyfikacja nie byłaby jednak w tym przypadku możliwa) (Dawkins 2003, 146; Dawkins 2007, 253). Z kolei
fenotypowe efekty memu mogą mieć formę słów, muzyki, obrazów, kroju
ubrań, gestów rąk grymasów twarzy, specjalnych umiejętności […]. Są one
zewnętrznymi i widocznymi (albo słyszalnymi itp.) przejawami memów
mieszczących się w mózgu. (Dawkins 2003, 146)

Przy okazji wskazania na ich potencjalną różnorodność obejmującą zarówno
rzeczy ulotne, jak sposoby zachowania się po rzeczy bardziej namacalne (np.
kroje ubrań nie istnieją bez materialnej realizacji (projektu lub gotowego
wyrobu) – Dawkins wskazuje na sposób replikacji memów. Pisze mianowicie, że wskazane powyżej efekty
mogą być dostrzeżone przez narządy zmysłów innych osobników i mogą
wdrukować się w ich umysły – w ten sposób kopia (niekoniecznie dokładna)
oryginalnego memu zostaje wyryta w mózgu innego osobnika. Nowa kopia
memu może następnie wytworzyć swoje efekty fenotypowe, które wytworzą
dalsze kopie w kolejnych mózgach. (Dawkins 2003, 146)

Niezwykle istotnym aspektem koncepcji Dawkinsa jest to, że odróżnia on ewolucję memów od standardowej ewolucji biologicznej. O badaczach, którzy
stosowali teorię doboru do wyjaśniania ludzkich zachowań, Dawkins twierdzi,
że „w rozmaitych atrybutach ludzkiej cywilizacji próbowali oni doszukać się
«korzyści biologicznych»” (Dawkins 2007, 243). Tymczasem aby wyjaśnić
„ewolucję współczesnego człowieka, musimy przede wszystkim odrzucić gen
jako jedyną podstawę naszego pojmowania ewolucji.” (Dawkins 2007, 243)
—————————
9

Odpowiednika genotypu dla tworów kultury.
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Tłumaczenie określonych zachowań kulturowych jako adaptacji służących
„interesowi” genów nie wystarcza, aby wyjaśnić ewolucyjną złożoność ludzkiej
kultury. Nie znaczy to, że Dawkins wyklucza, iż pewnych ludzkich zachowań
nie da się zadowalająco tłumaczyć altruizmem odwzajemnionym lub doborem
krewniaczym. W pewnych przypadkach jest to prawdopodobnie wyjaśnienie
zasadne. Nie znaczy to jednak, że to wyjaśnienie można zastosować do
wszystkich aspektów kultury (Dawkins 2007, 243). Zdaniem Dawkinsa ta
cecha jego teorii czyniła ją obiektem ataku biologów, którzy nawet, jeśli akceptowali idee memu, to i tak usiłowali się dopatrzeć korzyści mierzonych sukcesem reprodukcyjnym (Dawkins 2003, 147). W istocie jednak nie ma podstaw,
aby utożsamiać sukces ewolucyjny memów z sukcesem genów. Nie znaczy to,
że taki związek nie istnieje; np. określone zachowania mogą być bardzo korzystne z punktu widzenia standardowo rozumianego biologicznego dostosowania (np. lepsze sposoby zdobywania pożywienia), a inne wręcz przeciwnie
(np. samobójstwo, celibat). Nie znaczy to też, że nie może istnieć sprzężenie
między ewolucją biologiczną a kulturową, gdzie kultura tworzy specyficzne
środowisko faworyzujące określone (determinowane przez geny) cechy biologiczne, których pojawienie się może z kolei prowadzić do zmian w sferze kultury (koewolucja biologiczno-kulturowa). Jednak sukces memów nie musi być
tożsamy z sukcesem genów (Dawkins 2003, 147–149; Dawkins 2007, 250–
252). Chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że gdy rozważamy problem hipotezy
memetycznej, hipotezy (bezpośredniej) darwinowskiej ewolucji kultury, to
nie mamy na myśli przedstawionych powyżej zjawisk (kultura jako adaptacja, koewolucja biologiczno-kulturowa), choć zarazem nie wykluczamy ich
istnienia. Oddaję głos autorowi koncepcji:
Biologowie, jak już wiemy, zwykli szukać korzyści na poziomie genu (albo, wedle upodobania, osobnika, grupy, czy gatunku). Nigdy wcześniej natomiast nie
braliśmy pod uwagę możliwości, że jakaś cecha kulturowa powstała w takim,
a nie innym kształcie po prostu dlatego, że jest to korzystne dla niej samej.
Dla zjawisk takich jak religia, muzyka czy taniec rytualny nie musimy poszukiwać klasycznych, biologicznych zdolności przetrwania, choć być może, dałoby się takowe odnaleźć. W momencie, gdy geny wyposażyły swoje maszyny
przetrwania w mózgi zdolne do sprawnego naśladownictwa, memy automatycznie wkroczyły do akcji. Nie musimy nawet postulować, że zdolność do
naśladownictwa zapewnia korzyści genetyczne, choć z pewnością tak jest.
Jedynym warunkiem koniecznym jest sprawienie, by mózg był zdolny do naśladownictwa, a pojawią się memy i wykorzystają tę zdolność do maksimum.
(Dawkins 2007, 251–252).

Odróżnienie to jest niezwykle ważne. Pozwala bowiem odróżnić hipotezę
memetyczną nie tylko od koncepcji kultury jako adaptacji czy koewolucji
biologiczno-kulturowej, ale także od również zaproponowanej przez Dawkinsa hipotezy rozszerzonego fenotypu. Ta ostatnia hipoteza głosi, że różne
efekty genu mogą znacznie wykraczać poza standardowo rozumianego
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osobnika (zob. Dawkins 2003). Istnieje pokusa, aby interpretować pewne
zachowania kulturowe jako część takiego rozszerzonego fenotypu.10 Nawet
jeśli byłaby to niekiedy interpretacja dopuszczalna, pytanie o to nie jest tożsame z pytaniem o samodzielną darwinowską ewolucję kultury.
Dawkins wielokrotnie podkreślał, że jego koncepcja ma na celu jedynie
lepsze zrozumienie fundamentów ewolucji drogą doboru. Nie jest zaś hipotezą, która aspiruje do głoszenia prawdziwego obrazu mechanizmów transformacji kultury (Dawkins 2003, 149; Dawkins 2007, 253). Popularność
koncepcji przeszła jednak oczekiwania autora (Dawkins 2007, 253). Wielu
badaczy podeszło do koncepcji Dawkinsa z entuzjazmem (WężowiczZiółkowska 2008, 69–94). Echa jego koncepcji widoczne są nawet u naukowców, którzy nie powołują się wprost na autora Samolubnego genu. Np.
Marcello Barbieri, komentując badania przeprowadzone przez Cesare Marchettiego, pisze, że populacje tworów kultury istotnie zachowują się analogicznie do populacji żywych organizmów.
Cultural novelties diffuse into a society as mutant genes in a population, and
markets behave as their ecological niches. But why? The answer is that artifacts originate in the human mind as mental objects, and afterwards are
turned by man into physical objects (this is true even for a poem which must
become ink on paper or sound-waves in air) Artifacts have therefore a genotype and a phenotype. The genotype of the pen that I am writing with is the
idea that was born in its inventor's mind, and which is pelicated countless
times in the blueprints of its mass production. The real pen that my hand is
holding is an inanimate object because it is a pure phenotype, a phenotype
which is physically separated from its genotype, but I could never understand
its existence if I didn’t keep in mind that this physical object came from
a mental object. (Barbieri 2003, 228)

W cytowanym powyżej fragmencie, jak już wspomniałem, widać wyraźnie
wpływy hipotezy memetycznej, nawet jeśli nazwisko jej autora nie pada.11
Czy jednak powyższe analizy rzeczywiście potwierdzają idee Dawkinsa? Ponieważ współcześni badacze wciąż spierają się, czym jest mem (zob. np.
Wężowicz-Ziółkowska 2008, 62–63, 67–79 i nast.; 2014, 13–15) i nie ma
żadnych jednoznacznych metod jego identyfikacji (pośredniej lub bezpośredniej), to obserwacja wzrostu populacji artefaktów ograniczonego następnie pojemnością środowiska (patrz Barbieri 2003, 228) nie dowodzi
wcale, że spełniony został postulowany przez ujęcie replikatorowo-interaktorowe warunek istnienia dwóch typów jednostek (replikatorów-memów
i interaktorów-fenotypów tworów kultury). Takie same obserwacje zgodne
są z hipotezą zakładającą, że mamy do czynienia tylko z jednym typem jed—————————
10 Rozważania na ten temat pojawiły się w czasie dyskusji mojego referatu „Trzy spojrzenia na
warunki doboru a ewolucja kultury” w czasie X Warsztatów Memetycznych w Szczyrku (patrz Podziękowania).
11 Nie pada zresztą w całym paragrafie Artifacts and Natural Selection poświęconemu ewolucji
tworów kultury (zob. Barbieri 2003, 228–229).
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nostek – cechującymi się zmiennością i replikującymi się artefaktami12. Ich
reprodukcja jest oczywiście zależna od posiadanych cech (np. atrakcyjności
estetycznej czy użyteczności). W tym ujęciu ludzie wraz z ich umysłami stanowią bardzo specyficzne środowisko bioetyczne, w którym możliwa jest
replikacja tego typu obiektów (zob. Gecow 2013, 108; 2014a, 77; 2014c, 35).
Artefakty replikują się w tym środowisku w analogiczny sposób do tego, jak
wirusy replikują się w biotycznym środowisku komórki13.
Pozornie może się wydawać, że obie interpretacje ewolucji kultury są
równie atrakcyjne. W istocie jednak replikatorowo-interaktorowe spojrzenie
na dobór utrudnia rozważania na temat jej darwinowskiej ewolucji. Wymaga
bowiem zidentyfikowania dwóch typów jednostek memów i ich cech fenotypowych – bez tego nie możemy być bowiem pewni, czy rzeczywiście jest to
ewolucja darwinowska. Dopóki tego nie zrobimy pytanie o ewolucję kultury
drogą doboru naturalnego musi pozostać bez klarownej odpowiedzi. Oto
paradoks Dawkinsa: proponując ideę darwinowskiej ewolucji kultury w
obrębie podejścia replikatorowo-interaktorowego autor ten osłabił własnej
ideę. W ujęciu replikatorowym trudno bowiem jednoznacznie rozstrzygnąć, czy twory kultury mogą spełniać wymagane przez wspomniane ujęcie warunki. Prowadzi to do – w mojej opinii jałowych i wysoce spekulatywnych sporów – o naturę memu. Co więcej, nawet jeślibyśmy mogli jednoznacznie ocenić, co jest memem, co jego cechą fenotypową itd., to istnieje
ryzyko, że zbiór obiektów, który uznalibyśmy za zdolny do darwinowskiej
ewolucji zostałby mocno zawężony. Możemy się bowiem spodziewać podobnego efektu, jaki ma miejsce przy zastosowaniu ujęcia replikatorowego jako
bazy dla ewolucyjnej definicji życia; jest oczywiste, że może je spełniać
o wiele mniej obiektów (zob. Chodasewicz 2016, 63–64).14
Podobne problemy rodzi dostosowanie problemu ewolucji tworów kultury do innych wymagań ujęcia replikatorowo-interaktorowego. Poważne znaki zapytania pojawiają się w kontekście dziedziczenia. Możemy pytać:
1) Czy ma ono podobnie dyskretny charakter, tj. czy twory kultury dziedziczą jedne z alleli danego memu?
2) Czy memy stanowią podobnie jak geny wyróżnialne „cegiełki”, których
ekspresja tworzy fenotyp artefaktu?
—————————
Byłaby to oczywiście reprodukcja formalna w sensie Godfrey'a-Smitha.
Porównywanie replikujących się tworów kultury do wirusów ma już długą tradycję. Spośród
zwolenników memetyki pierwszy tej analogii użył Eric Drexler. Jest to analogia szeroko akceptowana także wśród innych badaczy, którzy akceptują koncepcję memu (zob. Wężowicz-Ziółkowska
2008, 80). Jednak wydaje się, że akceptacja tej analogii nie wymaga akceptacji memetyki.
14 Oczywiście można zadać pytanie, czy zakładając, że memy istnieją, mogą ewoluować obiekty,
o których nikt nie myśli. Rozważania nad pendentywami (spandrels) sugerują, że jest to możliwe.
Oczywiście pendentywy – wysunięte przez Lewontina i Goulda jako argument przeciw adaptacjonizmowi – miały nie mieć znaczenia funkcjonalnego. Nie znaczy to jednak, że nie mogą uzyskać takiego znaczenia wtórnie (zob. Gould, Lewontin 1979, 581–583). Nie wiąże się to jednak z tym, że ktoś
musi o nich myśleć („mieć mem pendentywu w głowie”). Należy je traktować raczej w sposób podobny do obiektów przyrodniczych, jako element rzeczywistości zewnętrznej wobec kultury, coś co
początkowo „wydarza się” nie zależnie od naszej woli, a jednak ich dobór ma dla nas znaczenie.
12
13
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3) Czy ich transmisja ma charakter fizycznej transmisji do potomnego artefaktu wehikułu?
Nie da się zadowalająco odpowiedzieć na dwa pierwsze pytania bez możliwości fizycznego wyodrębnienia memów lub jednoznacznej możliwości
potwierdzenia ich istnienia w sposób pośredni (w sposób analogiczny do
atomów Daltona lub czynników dziedzicznych Mendla). Odpowiedź na trzecie pytanie, w świetle przytoczonych powyżej fragmentów prac Dawkinsa,
wydaje się zaś negatywna. Memy nie są transmitowane bezpośrednio z mózgu do mózgu. Należałoby raczej powiedzieć, że u nowego „gospodarza” ulegają one odtworzeniu na skutek naśladowania określonych sposobów zachowania „wcześniejszego nosiciela”.15
Jak już wspomniałem, memu nie udało się jednoznacznie wskazać i wciąż
trwają spory, czym miałby być. Różnorodność poglądów na temat natury
memów nie implikuje, że memów nie ma.
Można jednak zasadnie przypuszczać, że kategoria memu jest w znacznie
gorszej sytuacji niż pojęcie genu nawet w początkach XX wieku, a więc przed
odkryciem ich molekularnej struktury. Memetyka nie dysponuje czymś zbliżonym ani do praw Mendla pozwalającym na przewidzenie jaka cecha wystąpi u potomstwa, gdy posiadamy wiedzę na temat genów rodziców,16 ani
tym bardziej czymś zbliżonym do prawa Hardy'ego-Weinberga, pozwalającym na określenie rozkładu częstości genów w populacji. Wskazuje to wyraźnie na słabość koncepcji memetycznej.
Ponieważ memetyka nie posiada nic podobnego do prawa Hardy'egoWeinberga.17 Nie jesteśmy w stanie określić rozkładu częstości memów
w populacji, co możliwe było dla genów, mimo braku znajomości ich substancjalnej natury. Przypuszczenie, że jest on taki sam jak w przypadku prawa Hardy’ego-Weinberga, jest czczą spekulacją, ponieważ nie wiemy, czy
w populacji memów zachodzi krzyżowanie i czy jest to populacja tworów
kultury jest „diploidalna”.18 Oczywiście powyższe stwierdzenia nie dyskwalifikują całkowicie możliwości myślenia o darwinowskiej ewolucji kultury,
—————————
15 Nazwa „mem” została utworzona przez Dawkinsa jako skrót do greckiego „mimem” („naśladownictwo”); uprawnione są też skojarzenia ze słowem „memory” (ang. „pamięć”) oraz „même” (fr.
„taki sam”) (Dawkins 2007, 244). Przy tej okazji warto zadać pytanie: skoro nie ma fizycznej
transmisji memów do nowych wehikułów przetrwania, czy aby na pewno można uznać je za podpadające pod replikatorowo-interaktorowy model doboru? Czy mają prawo być nazywane replikatorami w takim samym sensie jak geny? Problem ten szerzej analizuję w dalszej części tekstu.
16 Oczywiście prawa Mendla pozwalają też na retroprognozy, tzn. znając genotyp potomstwa możemy wskazać genotyp rodziców. Warto zaznaczyć, że prawa Mendla nie są zawsze spełnione (zob.
Maynard Smith 1986) i w związku z tym należy je raczej określać mianem niebezwyjątkowych generalizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że posiadają pewną siłę eksplanacyjno-predykcyjną.
17 Które w mojej opinii stanowi przykład „twardego” prawa biologii porównywalnego z prawami
fizyki. Jest tak (nawet pomimo tego, że dziedzina wspomnianego prawa jest dość ograniczona (tj. nie
odnosi się ono do wszystkich organizmów). Warto jednak zwrócić uwagę, że również prawa fizyki
(np. prawo Ohma) również mogą odnosić się do dość wąskich dziedzin.
18 Przypomnę, że organizm diploidalny to posiadający dwa zestawy chromosomów homologicznych (pochodzące od ojca i od matki) i, co za tym idzie, posiadający dwa komplety odpowiadających
sobie genów (Krzanowska 2002, 17; Dawkins 2003, 333)
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jednak bardzo mocno podważają zasadność myślenia o niej w kategoriach
replikatorowo-interaktorowych.
Dawkins wydaje się być świadom powyższych zagrożeń. Wielokrotnie zaznaczał bowiem, że replikacja memów może nie być identyczna z replikacją
genów, że w tym miejscu analogie między genetyką a memetyką mogą ulec
załamaniu.19 Pisał:
Memy nie są nawleczone na liniowy chromosom i nie wiadomo, czy zajmują
jakieś określone „loci”, o które muszą konkurować; nie wiadomo też, czy mają
dające się zidentyfikować „allele”. Zapewne, tak jak w przypadku genów, efekty fenotypowe możemy postrzegać jedynie jako różnice, na przykład różnice
w zachowaniu wynikające z obecności lub nieobecności w mózgu określonego
memu. Proces kopiowania jest prawdopodobnie znaczniej mniej doskonały
niż w przypadku genów i jakaś zmiana „mutacyjna” może się pojawić przy
każdorazowym kopiowaniu; […]. Memy mogą zlewać się ze sobą, co nie zdarza się genom. Nowe „mutacje” mogą być częściej „kierunkowe” niż losowe.
Odpowiednik doktryny Weismanna (weismanizmu) w odniesieniu do memów
byłby znacznie mniej rygorystyczny, „lamarkowskie” strzałki przyczynowoskutkowe mogą bowiem prowadzić zarówno od replikatora do fenotypu, jak
i w drugą stronę. Te różnice mogą sprawić, że cała analogia do genowego doboru naturalnego okaże się w rzeczywistości całkowicie pozorna, a nawet, co
gorsza, błędna. (Dawkins 2003, 149)

Czy jednak deklaracje tego typu (zob. też Dawkins 2007, 246–247) są wynikiem przezorności i zapobiegliwości ich autora? W mojej opinii wcale silnie
nie łagodzą przedstawionej powyżej krytyki. Wydaje się, że są raczej efektem
przyjęcia zbyt restrykcyjnych wymagań dotyczących doboru. Zamiast kreować
pewną konstrukcję myślową, a następnie twierdzić, że być może jest ona mirażem, lepiej jest przyjąć dla niej bardziej realistyczne założenia wyjściowe.
Popularność memetyki wydaje się polegać na przekonującym tłumaczeniu takich zjawisk jak rozpowszechnianie się plotki, mody, które nie mają
(przynajmniej na pierwszy rzut oka) znaczenia adaptatywnego, czy też
utrzymywanie się ekstremistycznych ideologii politycznych lub religijnych,
których praktykowanie może prowadzić do utraty zdrowia lub życia swoich
„nosicieli”; są one zatem szkodliwe z punktu widzenia sukcesu reprodukcyjnego wyznających je ludzi.20 Ta sytuacja jest analogiczna do znanego z biologii zjawiska, gdzie organizmy zachowują się w sposób dla nich niekorzystny lub wręcz samobójczy, co jednak służy replikacji genów, których kopii są
one nosicielami.21 Jak jednak pokazałem powyżej, te wyjaśnienia w zasadzie
—————————
19 Szczegółowe podsumowanie poglądów Dawkinsa na dziedziczenie memów przedstawia Wężowicz-Ziółkowska (2008, 66).
20 Zob. np. (Wężowicz-Ziółkowska 2014, 14).
21 Chodzi w szczególności o tzw. zachowania altruistyczne. Ich spektakularnym przykładem są np.
zachowania owadów eusocjalnych (pszczół, mrówek) np. samobójcze ataki w obronie kolonii. Dawkins argumentuje, że te pozornie altruistyczne zachowania są w istocie egoistyczne, jeśli na ewolucję
spojrzymy z perspektywy „interesów” genów. Zasadniczo problemu tego dotyczą obie przywoływane
tu książki Dawkinsa (Samolubny gen i Rozszerzony fenotyp). Jeśli jednak czytelnik poszukiwałby
przykładowego katalogu takich zachowań, może je znaleźć np. w (Dawkins 2007, 31–32; 36–37).

Dobór naturalny, ewolucja kultury i paradoks Dawkinsa

251

nie dają się porównać do osiągnięć genetyki, nawet tej sprzed epoki rewolucji molekularnej. Hipoteza memów istotnie nie zwiększa mocy eksplanacyjno-predykcyjnych naszych koncepcji dotyczących ewolucji kultury.
DARWINOWSKA EWOLUCJA KULTURY RAZ JESZCZE

Przedstawione powyżej argumenty przeciwko hipotezie memetycznej nie
negują automatycznie możliwości ewolucji kultury. Wskazują raczej na fakt,
że myślenie o ewolucji kulturowej w ramach Dawkinsowskiego ujęcia doboru prowadzi do licznych trudności, których unika ujęcie standardowe. Zgodnie z tym ostatnim drogą doboru ewoluować będą wszelkie obiekty, które
spełniają warunki przez nie wskazane; chodzi w szczególności o zmienność,
reprodukcję i dziedziczność. Nie jest więc wykluczone, że twory kultury również mogą podlegać ewolucji tego typu. To, że tak jest, wydaje się zasadniczo
bardzo prawdopodobne; trudno bowiem twierdzić, że twory kulturowe nie
tworzą zbiorów obiektów różniących się między sobą, powielających się
(choć za pośrednictwem organizmów żywych, głównie ludzi) oraz wykazujących zróżnicowane przetrwanie i reprodukcję ze względu na wspomniane
różnice. Z drugiej strony ta kwestia wymaga analiz i badań empirycznych
prowadzonych w naukach humanistycznych i społecznych. Z tego bowiem,
że kultura może tak ewoluować, nie wynika np. wcale, że jest to główny sposób jej ewolucji, że inne sposoby transformacji kulturowej są wykluczone lub
że wszystkie twory kultury mogą podlegać ewolucji tego typu. Peter GodfreySmith zauważył, że ewolucja darwinowska będzie zachodzić raczej wśród
tych tworów kultury, które tworzą „populacje homogenicznych obiektów”.
W innych sytuacjach, np. kiedy w ewolucji (szeroko rozumianej) uczestniczą
twory o większej „mocy oddziaływania”, to darwinowska ewolucja takiej
populacji może być mocno zaburzona. Innymi słowy: nie będzie to ewolucja
czysta darwinowska. Weźmy przykład parlamentu. Wydaje się, że zmiana
proporcji posłów o określonych przekonaniach powinna zmieniać się w sposób zależny od efektywności tych przekonań. Jednak istnieje szereg czynników, które ograniczają takie swobodne „przeskakiwanie” poglądów z głowy
do głowy np. istnienie klubów poselskich, które „wypaczają” wolną konkurencję między poglądami (zob. Godfrey-Smith 2009/2013, 148–149).
Przy okazji postawionych powyżej pytań o możliwość i wyłączność ewolucji darwinowskiej w sferze kultury warto zapytać również jakiego typu twory
mogłyby w ten sposób ewoluować. Do tej pory pisałem dość swobodnie
o tworach kultury, artefaktach, zachowaniach itp. Na różnych obiektach
koncentrowali też uwagę cytowani autorzy. Dawkins raczej (choć nie wyłącznie) analizuje obiekty niematerialne: mody, style, zachowania, melodie,
Barbieri z kolei ewidentnie skupia się na materialnych wytworach ludzkiej
kultury. Nie mam zamiaru tworzenia tu wyczerpującego katalogu mogących
darwinowsko ewoluować obiektów, chciałbym jednak zwrócić uwagę, że
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rozważania na ten temat mogą różnie wyglądać w zależności od tego, jakie
rodzaj obiektów mamy na myśli.
Wśród tworów kultury można wymienić przede wszystkim wspomniane
już artefakty (materialne wytwory naszych działań) np. młotki, krzesła, samochody. Jak wynika z analiz przeprowadzonych powyżej nie ma powodu
sądzić, że obiekty te nie mogą ewoluować drogą doboru. Niektórzy autorzy
śmiało głoszą pogląd, iż w istocie tak jest. Np. Gecow jest zdania, że
zastanawiając się, czy dany obiekt jest żywym, w ujęciu tym należy sięgnąć do
racji jego bytu. Odpowiedź nie ma oczekiwanego charakteru, gdyż odpowiedź
tak/nie ma sens tylko w skrajnych przypadkach. Zazwyczaj poprawną odpowiedzią jest: ten obiekt powstał i istnieje w ramach procesu życia, poza nim
wystąpić praktycznie nie może. W tym sensie młotek, rower i komputer należą do obiektów z procesu życia. Podobny pogląd, że definicją życia należy
objąć oprócz tego, co wiemy, że żyje, także jego produkty uboczne, a w tym
efekty jego działalności, wyraził Chaitin […]. Ja proponuję posunąć się jeszcze
dalej: to nie jest ważne, co my chcemy nazwać żywym, wszystkie elementy
procesu życia są podobnie żywe, jeżeli mogą istnieć jedynie jako elementy
tego procesu. Z naszego ludzkiego, subiektywnego punktu widzenia młotek
jest martwy i nie rozmnaża się, jednak młotków jest coraz więcej z racji ich
cech, ich budowy i cech ich środowiska. Czym różni się to od rozmnażania?
Jak ktoś wymyśli lepszy młotek, niebawem nowe cechy opanują znaczącą
część populacji młotków. Z powodu drastycznych zmian środowiska sierpy już
wymarły. Oprócz podstaw subiektywnych nie ma racji, by uznać to stwierdzenie za przenośnię. (Gecow 2013, 108; zob. też Gecow 2014c, 35)

Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z reprodukcją o charakterze formalnym (tzn. bez transferu materii z obiektu rodzicielskiego do potomnego)
oraz, że tego typu reprodukcja może zachodzić w bardzo specyficznym biotycznym środowisku (obecność inteligentnych form życia22).
Specyficznym rodzajem artefaktów są różnego rodzaju twory artificial
life celowo zaprojektowane tak, aby wykazywały określone cechy różnych
form życia. W tym przypadku jest zasadniczo bezdyskusyjne, że niektóre
rodzaje sztucznego życia mogą ewoluować drogą doboru. Oczywiście nie
znaczy to, że do takiej ewolucji będą zdolne wszystkie jego formy (zob. Chodasewicz 2015b, 65–71).23
Mamy wreszcie grupę tworów niematerialnych: poglądów, przekonań,
teorii, koncepcji, stylów, mód itp. Zasadniczo nie różnicą się one od artefaktów, jeśli pod uwagę weźmiemy ich potencjalną zdolność do ewolucji drogą
—————————
22 W większości przypadków (jeśli wykluczyć hipotetycznych obcych) muszą to być ludzie, choć
wskazuje się, że zachowania kulturowe występują też u wielu zwierząt (zob. np. Jablonka, Lamb
2005, 154–177). Zwracał na to uwagę już Dawkins, gdy pisał o zachowaniach makaków i sikor, czy
też kurobrodów siodłatych (Dawkins 2003, 146; 2007, 241–242). Wydaje się więc, że powinniśmy
raczej powiedzieć, że obecność ludzi jest warunkiem powstania „wysoce złożonych adaptacji”
w świecie artefaktów.
23 Na temat sztucznego życia i filozofii tego fenomenu (zob. np. Swan 2009; Komosiński 2008;
2011; Bredèche 2011).
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doboru.24 Jednak w przeciwieństwie do artefaktów, które mogą być swobodnie liczone, ich cechy mierzone itp., niematerialne twory kultury wydają się
być znacznie bardziej nieuchwytne, a przez to trudniejsze do ilościowego
badania niezbędnego w badaniach ewolucyjnych. Precyzyjne udowodnienie
tezy o ich darwinowskiej ewolucji może być w określonych przypadkach
znacznie trudniejsze. Choć bowiem możemy dysponować szczegółowymi
danymi na temat sprzedaży czerwonych mercedesów, to jednak trudniej
nam ocenić liczbę miłośników filozofii stoickiej. To jeszcze nie znaczy, że
populacja poglądów filozoficznych nie mogłaby ewoluować darwinowsko.
Chciałbym jednak raz jeszcze podkreślić, że rozstrzygnięcie w każdym przypadku zależy od szczegółowych badań prowadzonych przez specjalistów
z danej dyscypliny.
KULTURA JAKO FORMA ŻYCIA?

Kończąc rozważania na temat możliwości darwinowskiej ewolucji kultury,
trudno pominąć pytanie, czy twory kultury – jeśli rzeczywiście tak ewoluują –
mogą być uważane za formy życia. Darwinowska ewolucja jest bowiem fundamentalną cechą systemów żywych i zajmuje wyróżnione miejsce w wielu
definicjach życia (zob. np. Maynard Smith 1986; Joyce 1994; Korzeniewski
2001; Gecow 2008; 2013; van Hateren 2013; Chodasewicz 2014a; 2014b).
Pytanie o to, czy kultura może być uważana za ożywioną może wydawać
się absurdalne. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość współczesnych
definicji życia kwalifikuje obiekty jako ożywione lub nie ze względu na cechy,
które przynajmniej potencjalnie mogą podlegać wielorakiej realizacji25 (np.
reprodukcja, metabolizm). Wielorakiej realizacji mogą ulegać również wymagania dla doboru (zob. Chodasewicz 2013, 125; 2016, 60-61).
Co interesujące problem uznania określonych tworów kultury za ożywione nie występuje jedynie w tych koncepcjach życia, które akcentują aspekty
ewolucyjne. W obrębie koncepcji autopoietycznej, która za fundamentalną
cechę życia uznaje raczej zdolność do samopodtrzymywania się stawiany jest
problem, czy istnieją społeczne systemy autopoietyczne. Czy są nimi np.
partie polityczne (zob. Luisi 2003, 57)?
W przypadku definicji ewolucyjnych problem ten jest jednak wyraźniejszy. Niektórzy autorzy jawnie głoszą, że przynajmniej artefakty są autentycznie ożywione. Barbieri pisze:
Human artifacts, in short, have a genotype and a phenotype, and this qualifies them as «organisms», but they are organisms of a very peculiar breed,

—————————
24 Polemizowałbym natomiast z Barbierim, że posiadają one materialny fenotyp, taki sam jak narzędzia, czy maszyny. W przypadku np. poezji, czy twierdzenia naukowego drgania powietrza, to
raczej kanał przekazu, a nie fenotyp tych obiektów.
25 Teza o wielorakiej realizacji głosi, że pewne własności wyższego rzędu mogą mieć różne fizyczne realizatory niższego rzędu np. dłuto może być kamienne, stalowe, miedziane etc. (zob. np. Fodor
1995, 60–62).
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because their phenotypes are totally dissociated form their genotypes. They
are a new form of life, and their appearnace on Earth was a real episode of
macroevolution. (Barbieri 2003, 228–229)

Podobne poglądy głosi Gecow. Choć obaj autorzy piszą głównie o artefaktach, to nie widać też (na pierwszy rzut oka) poważnych przeszkód, aby ich
rozumowanie rozciągnąć także na niematerialne twory kultury. Nie chciałbym w tym miejscu rozstrzygać, czy poglądy te są zasadne. Pragnę jednak
zwrócić uwagę, że uznanie kultury za ożywioną w świetle jakieś ewolucyjnej
definicji życia nie jest niemożliwe, wymaga jednak dokonania kilku istotnych rozstrzygnięć. Po pierwsze musimy odpowiedzieć na pytanie: czy ewolucja drogą doboru jest jedyną cechą życia? Wielu autorów sugeruje, że
powinniśmy wziąć też pod uwagę inne własności nawet, jeśli uznamy ewolucję za własność w jakimś sensie najważniejszą. Najczęściej wskazuje się, że w
definicji życia powinno znaleźć się także odwołanie do jakiejś formy metabolizmu lub ujmując rzecz bardziej abstrakcyjnie26 jakieś formy samopodtrzymywania się (zob. np. Dyson 1993; Korzeniewski 2001; 2005; Ruiz-Mirazo
2004; Chodasewicz 2014b). Jeśli tak, to te twory kultury, które nie wykazują
takiej własności, byłyby uznane za nieożywione, nawet jeśli należałyby do
ewoluującej darwinowsko populacji. Innymi słowy, stanowiłyby analogon
wirusów, które wprawdzie podlegają doborowi i ewoluują, jednak nie są
uważane za formy życia przez definicje uwzględniające zdolność do samopodtrzymywania się (zob. np. Luisi 2003, 51–52; Forterre 2010, 156; Pennazio 2011, 53–54).
Druga kwestia dotyczy ograniczeń materiałowych. Powyżej napisałem, że
współczesne definicje życia raczej respektują tezę o wielorakiej realizacji.
Uznanie tej tezy nie musi jednak prowadzić do zupełnej dowolności. Definicja
może wskazywać domenę, w której pojawia się życie. Np. najsłynniejsza
i prawdopodobnie najczęściej cytowana definicja ewolucyjna – robocza definicja NASA, która stwierdza, że „życie jest samopodtrzymującym się systemem
chemicznym zdolnym do podlegania darwinowskiej ewolucji”27 Joyce (1994,
xi) wskazuje, że mowa o systemach chemicznych. Takie podejście również
eliminowałoby wiele tworów kultury (w tym także wiele obiektów artificial
life!) z grona systemów żywych. Wprowadzenie określonej domeny prowadzi
jednak do problemu arbitralności takiej decyzji. Czy można wykazać, że decy—————————
26 Metabolizm kojarzy się z przemianą materii i energii. Tak rozumiane samopodtrzymywanie zawęża potencjalne rozważania na temat życia do obiektów fizykalnych i dyskryminuje te twory, gdzie
mogłoby mieć ono charakter informacyjny/symboliczny. Oczywiście przekazywanie informacji
wymaga jakiegoś fizycznego nośnika; nie znaczy to wcale jednak, że „samopodtrzymujący się cykl
wymiany informacji” musi być równoważny jakiemuś pojedynczemu samopodtrzymującemu się
systemowi fizycznemu; wręcz przeciwnie – może on – przynajmniej teoretycznie powstawać na
skutek interakcji różnych systemów fizycznych i, co więcej, systemy te mogłyby wymieniać się z
czasem; w tym sensie taki system byłby od nich względnie niezależny. Zob. np. rozważania P.L.
Luisie’go lub G.R. Fleischakera na temat domeny istnienia systemów autopoietycznych (Fleischaker
1988, 40–42; Luisi 2003, 55–57).
27Tłumaczenie własne.
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zja taka posiada niearbitralne uzasadnienie? Czy jest podyktowana czymś
więcej niż chęcią zawężenia domeny do takiej, która nie gwałci naszych wyobrażeń o życiu wywiedzionych ze współczesnej biologii molekularnej? Wydaje
się to bardzo trudne. Nie znaczy to jednak, że samo pytanie o taką domenę jest
bezzasadne lub absurdalne (zob. Chodasewicz 2015b, 60–62).
Inna kwestia dotyczy zakresowości naszych definicji życia. Często bowiem mówimy o życiu w różnych kontekstach. Co innego mamy na myśli,
gdy mówimy, że żywa jest wątroba, że żywy jest organizm, czy wreszcie, że
żyje populacja lub ekosystem. Z tego względu, wydaje się, że możemy mówić
o życiu w sensie wąskim (tj. o żywych organizmach) i w sensie szerokim,
w którym za ożywione uważane są części (żywych) organizmów, a także twory wyższego rzędu przez nie tworzone (populacje, ekosystemy). W istocie w
wielu definicjach życia utożsamia się zdefiniowanie życia ze zdefiniowaniem
żywego organizmu (zob. np. Wojtaszek 2006; Korzeniewski 2001; 2005;
Jagers 2010; 2012). Choć nie uważam, że podejście takie jest w pełni zasadne, szczególnie jeśli twierdzimy, że to ewolucja darwinowska jest fundamentalną cechą życia,28 to można bronić podejścia, w którym pojedyncze organizmy uważamy za żywe w wąskim sensie, a systemy które powstają w wyniku
ich oddziaływań za żywe w sensie szerszym. Jeśli odpowiednio rozszerzymy
zakres tych oddziaływań, to kultura (zarówno materialna, jak i niematerialna) może być uważana za ożywioną. Przy czym możemy twierdzić, że stanowi ona adaptację ewoluujących darwinowsko organizmów lub też możemy
pójść o krok dalej i uznawać, że organizmy stanowią specyficzne środowisko,
na którym „nadbudowana” jest darwinowska ewolucja wyższego rzędu29.
ZAKOŃCZENIE

W artykule starałem się przede wszystkim pokazać, że replikatorowointeraktorwe ujecie doboru lansowane przez Dawkinsa w istotny sposób
utrudnia nasze myślenie o możliwościach darwinowskiej ewolucji kultury.
Prowadzi to do swoistego paradoksu, ponieważ to właśnie Dawkins sformułował hipotezę o możliwości takiej ewolucji (hipoteza memetyczna). Jeśli
jednak porzucimy proponowane przez niego podejście do doboru na rzecz
bardziej klasycznych sformułowań Lewontina, Maynarda Smitha, czy Endlera, to wówczas okazuje się, że pytanie o ewolucję kultury może być postawione z większą swobodą. W artykule nie zamierzałem jednak rozstrzygać,
czy kultura rzeczywiście ewoluuje w taki sposób. Wynika to z mojego przekonania, że nie jest to kwestia wyłącznie filozoficznej spekulacji, ale także
konkretnych badań empirycznych, które mogą dać różne rezultaty w przy—————————
28 Konieczne jest więc uwzględnienie procesów ponadosobniczych, populacyjnych. Warto zwrócić
uwagę, że nie redukują się one do własności poszczególnych osobników (Urbanek 1973, 53–58).
29 Jak już wspominałem w tym kierunku wydają się iść poglądy cytowanego już kilkukrotnie
Gecowa.
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padku różnych obiektów lub ich typów. Starałem się jednak pokazać, na
jakie pytania należy odpowiedzieć przed przystąpieniem do tych badań.
Rozważałem też problem pokrewny do pytania o ewolucję kultury, a mianowicie pytanie o to, czy twory kultury – jeśli ewoluuje ona darwinowsko –
mogą być klasyfikowane jako ożywione. Podobnie jak w przypadku pytania
o selekcję naturalną tych tworów, nie starałem się zająć określonego stanowiska w tym sporze, tylko raczej pokazać pewną panoramę możliwości myślenia na ten temat. Kwalifikacja tworów kultury jako ożywionych lub nie
(pomijam tu kwestię artificial life) wymaga w moje opinii dalszych badań.
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NATURAL SELECTION, EVOLUTION OF CULTURE,
DAWKINS’S PARADOX
ABSTRACT

The article analyses the concept of memetic evolution of culture, especially the
concept of natural selection assumed by it. The article shows that the replicatorinteractor conception of natural selection created by Richard Dawkins requires that
the memetic hypothesis includes conditions that are extremely difficult (if not impossible) to meet. This leads to a paradox: from one hand, Dawkins is the father of
the concept of Darwinian evolution of culture, from the other hand, he assumes the
concept of selection impeding research on this (hypothetical) phenomenon. It is
more proper to think about the Darwinian evolution of culture taking as a starting
point of the standard approach of natural selection (by Lewontin, Maynard Smith
and Endler). I do not state if the Darwinian evolution of culture actually takes place.
I examine instead the conceptual framework of reflecting on this subject. Moreover,
I consider the related issue: can culture—if it indeed evolves in a Darwinian way—be
considered a form of life? I do not state if culture is alive, but analyse the preliminary problems founding a reflection on this subject.
Keywords: natural selection, Dawkins, replicator-interactor approach to natural selection, memetics, definition of life.
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FILOGENETYCZNE UZASADNIENIE
ZJAWISKA ROZUMIENIA ORAZ
WIEDZY PROCEDURALNEJ I DEKLARATYWNEJ1
STRESZCZENIE

W artykule uzasadniam funkcjonujący głównie w dziedzinie hermeneutyki fenomen rozumienia z pozycji naturalistycznie zorientowanej filozofii. Konsekwencją tej
próby będzie naturalistyczne spojrzenie na zjawisko wiedzy oraz na pojęcie wiedzy
funkcjonujące w tradycji analitycznej. Głównym celem pracy jest krytyczna analiza
tezy mówiącej, że choć egzystencjał rozumienia jest źródłem zdolności wyjaśniania
poprzez wiedzę teoretyczną i praktyczną, to zarówno zdolność wyjaśniania jak
i umiejętność rozumienia stanowią struktury bytowo-poznawcze o podłożu filogenetycznym, które wyłoniły się w procesie ewolucji gatunków. Efektem rozważań jest
teza, że deklaratywna wiedza-że oraz proceduralna wiedza-jak również posiadają
swoje źródła w procesie filogenetycznym. Dalszym celem pracy jest próba doprecyzowania pojęcia wiedzy z perspektywy filozofii naturalistycznej jako alternatywy dla
tradycyjnej koncepcji wiedzy przedstawionej w Platońskim Teajtecie.
Słowa kluczowe: rozumienie, wyjaśnianie, wiedza-jak, wiedza-że, filogeneza,
ewolucja, adaptacja

SŁOWO WSTĘPNE

Autor niniejszego tekstu przyjmuje, iż zdolności wyjaśniania i rozumienia
są strukturami o podłożu filogenetycznym, które powstały w procesie ewolucji organizmów wraz ze zjawiskami wiedzy proceduralnej i deklaratywnej.
Aby tezy te potwierdzić, metodologicznie zasadne jest stopniowe cofanie się
w porządku genetycznym od powszechnie doświadczanej wiedzy o faktach,
zasadach i regułach do coraz głębszych fundamentów wiedzy, umiejętności
i kompetencji. Źródłową płaszczyzną wiedzy jest wówczas prymarny sposób
istnienia podmiotu ludzkiego, który wskazuje kolejność zależności i uwarunkowań prowadzących ku zjawisku wiedzy. Gdy przejdziemy z wyższego
—————————
1

Praca została wykonana w ramach grantu: NPRH nr 11 H 12 0302 81.
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poziomu epistemologii do głębokich, sensotwórczych podstaw bytowych
człowieka, wówczas przeprowadzimy namysł nad jeszcze bardziej podstawowym, tym razem filogenetycznym poziomem, związanym ze strukturą
bytową podmiotu. Ów filogenetyczny wymiar kryje się nie w głębiach
porządku genetycznego (czy też arche-ologicznego), lecz w zakamarkach
procesu ewolucji, a więc w porządku chronologicznym.
„WIEDZA-JAK” I „WIEDZA-ŻE”

We współczesnej filozofii, szczególnie w brytyjskiej szkole analitycznej
funkcjonuje wypracowana przez Gilberta Ryle’a (1900–1976) dystynkcja
pojęcia wiedzy, która rozróżnia praktyczną umiejętność działania oraz teoretyczną znajomość zasad działania wraz ze znajomością faktów (wiem gdzie,
wiem kiedy, wiem dlaczego). Praktyczna wiedza identyfikowana jest z umiejętnością obchodzenia się z czymś – bazuje ona na naszych zdolnościach, zaś
dostępna jest poprzez wykonywane operacje. Ten typ wiedzy został określony przez Ryle’a jako wiedza-jak [knowing-how], zaś przez psychologów poznawczych jako wiedza proceduralna. Psycholog i psychiatra Larry Ryan
Squire (1941– ), wiążąc pojęcie wiedzy z funkcjami pamięci długo- i krótkoterminowej, pisze o proceduralnej wiedzy-jak następująco: „Procedural
knowledge is implicit, and it is accessible only through performance, by engaging in the skills or operations in which the knowledge is embedded.” 2
Tymczasem Ryle podaje przykład człowieka posiadającego wiedzę-jak: „He
knows how to make good jokes and how to detect bad ones, but he cannot
tell us or himself any recipes for them. So the practice of humour is not
a client of its theory.3
Z kolei wiedza teoretyczna, a więc o charakterze propozycjonalnym
(wyrażalna w formie sądów), nazwana została przez Ryle’a wiedzą-że
[knowing-that],4 zaś przez psychologów poznawczych określona terminem
wiedzy deklaratywnej, jako synonim deklaratywnej pamięci: „Declarative
memory is explicit and accessible to conscious awareness, and it includes
the facts, episodes, lists, and routes of eveyday life. It can be declared, that
is, brought to mind verbally as a proposition or nonverbally as an image.”5
Na potrzeby niniejszego artykułu autor pomija drobne różnice, jakie występują pomiędzy psychologicznym definiowaniem wiedzy proceduralnej
i deklaratywnej (na bazie pamięci epizodycznej i semantycznej), a wiedząjak i wiedzą-że w nomenklaturze Ryle’a. Ponieważ konotacja pojęć w oby—————————
L. R. Squire, Mechanisms of Memory, Science, 1986, 232, 4758, 1614.
G. Ryle, The Concept of Mind, Routledge, London & New York 2009, roz. II Knowing How and
Knowing That, 18.
4 Ibidem, 16 i n.
5 L. R. Squire, op. cit., 1614.
2
3
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dwu typologiach jest niemal identyczna, wymienione pojęcia wiedzy będą
używane zamiennie.6 Zarówno w przypadku dystynkcji wiedza-jak – wiedzaże, jak i wiedza proceduralna – wiedza deklaratywna, różnica wynika
z jednakowej przyczyny wyrażonej przez Squire’a: „[it is] a distinction between information based on skills or procedures and information based on
specific facts or data”.7
Gilbert Ryle twierdził, powołując się na prace Arystotelesa, że efektywna
działalność praktyczna poprzedza teoretyzowanie dotyczące danej działalności i stanowi jego konieczny warunek. Pewien zakres operacji wykonywanych
w sensowny sposób [performed intelligently] nie wymaga posiadania wiedzy teoretycznej, czyli refleksji towarzyszącej wykonywaniu.8 Wiedza-jak
przyswajana jest drogą częstej praktyki, wielokrotnego powtarzania czynności, choć nie należy ona do obszaru nawyków, ani nie jest automatycznym
odruchem. Jak zostało wspomniane, posiadanie wiedzy-jak, tj. pewnych
umiejętności praktycznych samo stanowi warunek, aby przyswoić wiedzę
propozycjonalną. Nie możemy nabyć wiedzy-że, jeśli nie posiadamy uprzednio adekwatnych dyspozycji, kompetencji bądź zdolności składających się na
wiedzę-jak, np. jak wykorzystać teorie, jak zastosować reguły i zasady, jak
realizować cele, itp. Zatem warunkiem koniecznym wiedzy-że (wiedzy deklaratywnej) jest posiadanie umiejętności działania, znajomości praktyk, czy też
– jak określa ją psychologia poznawcza – wiedzy proceduralnej. Z kolei
wiedzę-jak nabywamy i doskonalimy poprzez naśladowanie i powtarzalne
ćwiczenia, a więc – obcowanie ze światem zewnętrznym, bycie w relacjach
i doświadczanie. Przywołując słowa Martina Heideggera (1889–1976),
wiedza-jak konstytuuje się dzięki stałemu zanurzeniu jednostki w świecie;
dzięki egzystowaniu na sposób bycia-w-świecie. Ryle pisząc o działaniu posługiwał się określeniem „działania w sposób rozsądny/rozumny” to act reasonably. Umiejętność działania jest dla Ryle’a działaniem w domyśle sensownym, racjonalnym i efektywnym. Przymiotnik „sensowny” („rozumny”),
jakkolwiek marginalizowany przez Ryle’a, staje się kluczowy, gdyby wskazać
drugi konieczny warunek dla wiedzy-jak. Otóż umiejętność działania ufundowana jest nie tylko na byciu-w-świecie podmiotu działania, ale wydaje się
także wynikać z podmiotowej zdolności rozpoznawania przyczyny bądź też
znaczenia całościowo ujętej sytuacji. Ryle pisał: „to make a suitable application of the reason to the particular situation”.9 Zdolność ta nie implikuje
posiadania uprzedniej, teoretycznej wiedzy wyjaśniającej działanie, ale zdaje
się implikować prymarne, głębsze rozumienie bycia podmiotem działania,
—————————
6 Szczegółowa analiza różnic między typologią Ryle’a i typologią psychologiczną znajduje się
w: E. Nęcka, Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2007.
7 L. R Squire, op. cit., 1614.
8 G. Ryle, The Concept of Mind, Routledge, London–New York 2009, rozdział II Knowing How
and Knowing That, 19.
9 Ibidem, 20.
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rozumienie własnego bycia na sposób aktywny oraz rozumienie bycia uwikłanym/ą w ogólniejszy kontekst sytuacyjny.
Krótko mówiąc, deklaratywna wiedza-że (również jej rozszerzenie w formie wiedzy-kiedy, wiedzy-gdzie lub wiedzy-dlaczego), która umożliwia
racjonalne wyjaśnianie, wymaga posiadania bazowych kompetencji w postaci proceduralnej wiedzy-jak. Z kolei korzenie praktycznej umiejętności działania znajdują się w fundamentalnej predyspozycji, jaką jest egzystencjał
rozumienia, analizowany już nie przez brytyjską szkołę analityczną, ale na
gruncie niemieckiej hermeneutyki filozoficznej przez Martina Heideggera
i jego ucznia Hansa-Georga Gadamera (1900–2002).
KATEGORIA ROZUMIENIA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY

Egzystencjał rozumienia jest sposobem bycia Dasein, a więc podmiotu
ludzkiego, któremu w jego byciu chodzi o samo to bycie. Wbrew wielu krytykom identyfikuję tutaj Dasein z jednostką ludzką, bowiem w swym byciu
człowiek stale odnosi się do tegoż bycia; stanowi nierozerwalną całość ze
swym otoczeniem (ze światem); zapytuje o sens własnego bycia i niezmiennie dokonuje zawsze niedokończonego wysiłku ustanowienia sensu swojej
egzystencji. W refleksji Heideggera rozumienie nie redukuje się do kognitywnych zdolności syntezowania wrażeń czy poznawczych predyspozycji
umysłu. Wręcz przeciwnie, rozumienie eksplikuje Heidegger bardzo szeroko
– jako każde ludzkie działanie, ustanawianie, antycypowanie, pojmowanie,
zaangażowanie w świat, transcendowanie, a więc wszelką aktywność, poprzez którą podmiot aktywności odnosi się (świadomie bądź nie) do samego
siebie.10 Z tego też powodu rozumienie nie tyle jest, co raczej „jest” naszym
sposobem bycia – utożsamia się ono z egzystencją, a zarazem jest egzystencjałem (sposobem bycia). Krótko mówiąc, rozumienie należy do obszaru
ontologii, nie epistemologii: być człowiekiem oznacza rozumieć lub istnieć
na sposób rozumiejący (egzystować).
Idąc dalej za Heideggerem, rozumieć coś, to bezpośrednio odnosić się do
pewnych bytów w formie zatroskania, uwrażliwienia czy nastrojenia względem czegoś, zaś pośrednio – odnosić się do samego bycia. Rozumienie jako
troska oznacza „bycie-przy” danych bytach oraz „bycie-w” ciągłych relacjach
z otaczającymi bytami, a więc bycie-w-świecie, bycie we wspólnocie ze światem. Kiedy coś rozumiem, wówczas poprzez konkretny obiekt uchwytuję
ogólny kontekst współbycia z tym obiektem, czyli zbiór znaczących relacji
i sensownych stosunków, w jakich mogę być względem tego obiektu. Tym
sposobem obiekt staje się poręcznym narzędziem – możliwe jest nabycie
umiejętności, kompetencji czy też wiedzy-jak się z czymś obchodzić. „To, co
—————————
10 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 2004, § 32. Rozumienie i wykładnia, 190 i n.
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poręczne, zawsze jest już rozumiane na podstawie całokształtu powiązania.
Nie musi go explicite ujmować tematyczna wykładnia”,11 czyli wiedza deklaratywna. Dodatkowo rozumiem, czyli projektuję to, co jeszcze możliwe do
napotkania (dalsze znaczenia i formy bieżącej sytuacji). Rozumienie jest
zatem projektowaniem świata i ukierunkowanym przekraczaniem / transcendowaniem siebie oraz świata bieżącego. Do tak szerokiej interpretacji
pojęcia rozumienia trzeba dodać, że owo rozumienie zakorzenione jest
w języku, bowiem poprzez język ujawnia się podmiotowi.
Jeśli więc pamiętamy, iż rozumienie czegoś oznacza formę ludzkiego istnienia jako pojmowanie całościowego sensu bycia podmiotu i przedmiotu
rozumienia, które odbywa się w języku, wybiega w przyszłość i stanowi
spoiwo łączące podmiot z przedmiotem w wyższe współbycie-w-świecie,
wówczas dopiero dostrzeżemy w rozumieniu ontologiczną podstawę dla epistemologicznych aspektów rozumiejącego bycia, czyli dla wiedzy-jak oraz
wiedzy-że. O ile wiedza organizuje i wyjaśnia nam codzienne funkcjonowanie w świecie zewnętrznym, o tyle rozumienie – jako fundament wiedzy –
ustanawia sens samego bycia przedmiotu wiedzy poprzez identyfikację
czegoś jako czegoś. Heidegger pisał:
To, co wyraźnie zrozumiane, ma strukturę czegoś jako czegoś. Na przeglądowe pytanie, czym jest to określone coś poręcznego, wykładająca w przeglądzie odpowiedź brzmi: jest to do… Podanie pewnego „do czego” nie jest
prostym nazwaniem czegoś, lecz coś nazwane jest rozumiane jako to, jako co
należy ująć obiekt danego pytania. To, co otwarte rozumieniem, to, co rozumiane, zawsze jest już dostępne w taki sposób, że jego „jako co” można w nim
wyraźnie wyodrębnić. Owo „jako” stanowi strukturę wyraźności czegoś rozumianego, konstytuuje wykładnię.12

Rozumienie, które uzewnętrzniło się jako zinstytucjonalizowane i skodyfikowane praktyki pojęciowania tego, co dane, nazywa Heidegger wykładnią.
Dopiero wykładnia tego, co nam się jawi, uszczegóławia się w formie wiedzyjak i wiedzy-że. Można stwierdzić, że to Heideggerowskie pojęcie wykładni
odpowiada teoretycznemu obszarowi propozycjonalnej wiedzy-że, która
wyjaśnia świat. Proceduralna wiedza-jak wydaje się być bliższa Heideggerowskiej „poręczności”, czyli zdolności obchodzenia się z poręcznym narzędziem.13 Racjonalna wykładnia posiada swoje korzenie nie tylko w egzystencjale rozumienia, ale również w trzech dodatkowych predyspozycjach
podmiotowych, które umożliwiają racjonalne wyjaśnienie tego, co jest nam
dane. Heidegger nazywa je:
—————————
Ibidem, 192.
Ibidem, 191.
13 Narzędzia ujawniają swoją „dogodność” bycia użytym w konkretnym celu, stąd sposób bycia narzędzi, to poręczność, por. M. Heidegger, op. cit., 88–89.
11

12
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— wstępnym zasobem [Vorhabe], czyli pojmowaniem ogólnego kontekstu powiązań;
— wstępnym oglądem [Vorsicht], który jest świadomie przyjętym punktem widzenia;
— wstępnym pojęciem [Vorgriff], czyli siatką pojęciową, którą uprzednio
już dysponujemy.
„Wykładnię czegoś jako czegoś istotowo fundują wstępny zasób, wstępny
ogląd i wstępne pojęcie. Wykładnia nigdy nie jest bezzałożeniowym ujmowaniem czegoś uprzednio danego”, czytamy w Byciu i czasie.14 Natomiast
prymarne rozumienie umożliwia wszelką aktywność (m. in. poznawczą),
będąc pierwotnym unaocznieniem sobie faktu, że (a) jesteśmy zawsze zanurzeni pośród bytów świata [Weltlichkeit], (b) jesteśmy na sposób współbytując [Mitdasein], (c) rozumiemy byty wewnątrzświatowe oraz samych siebie
poprzez pewną wykładnię, czyli jako coś zrozumiałego i względnie wyjaśnionego.
Gdy ze stanowiska hermeneutyki sięgniemy jeszcze głębiej – do niezbywalnych warunków samego rozumienia jako charakterystyki bycia człowiekiem – trafimy nie na płaszczyznę transcendentalną (jak chcieliby Kant
i Husserl), ale na płaszczyznę egzystencjalną. Owe podstawowe warunki,
umożliwiające nam zarówno funkcjonowanie w ogólnym trybie rozumiejącym, jak i szczegółowe interpretacje konkretnych fenomenów, przedstawił
Gadamer. Do podstawowych warunków rozumienia zaliczona on, za Heideggerem, kontekst dziejowy i dystans czasowy; świat; język; antycypacje znaczeń i przedsądy (Vorurteil),15 jednak uzupełnia listę uwarunkowań o bardziej precyzyjne fenomeny społeczne, jak zapośredniczenie w zjawiskach
kultury (np. sztuka); wpływ uprzedzeń i stereotypów; wpływ tradycji; wpływ
autorytetów. W nomenklaturze Gadamera egzystencjał rozumienia oznacza
nie tylko bycie-w-świecie, ale też bycie-w-rozmowie, w dialogu dążącym do
porozumienia, zaś jako fundament wiedzy-jak i wiedzy-że oznacza stapianie
się horyzontów rozumiejącego podmiotu z tym, co dane jako inne, jeszcze
nierozpoznane na gruncie teorii. Kolisty ruch rozumienia, zdaniem Gadamera, wpisuje się w model gry; podmiot i przedmiot pozostają ze sobą sprzężone, wzajemnie się warunkują we współoddziaływaniu, a nowe doświadczenia
zmieniają podmiot.16 Współoddziaływanie tego, kto rozumie i tego, co rozumiane, a następnie poznawane odbywa się w zapośredniczeniu językowym.
Wszelkie poznanie świata przez człowieka jest zapośredniczone językowo,
Rozumieć wszystko, co się da rozumieć. Takie znaczenie ma zdanie: „Bytem,
który może być rozumiany, jest język”. […] język jest interpretacją i przeżywaniem tego, co dzieje się z nami, tak w realnych zależnościach pracy i pano-

—————————
Ibidem, 193.
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 2004, 373–375.
16 Por. rozdział Gra jako główny motyw eksplikacji ontologicznej w: ibidem, 158 i n.
14
15
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wania, jak i we wszystkim innym, co składa się na nasz świat. Język […] jest
grą, w której wszyscy uczestniczymy.17

Innymi słowy, język to medium udostępniające nam doświadczenie świata i wynikającą z niego wiedzę, twierdził Gadamer. Używając pojęć Ryle’a,
jednostka w miarę obcowania i praktykowania zaczyna realizować swe
predyspozycje, nabiera umiejętności. Podmiot od wstępnego rozumienia
przechodzi do praktycznego zrozumienia „jak…”, a dalej do racjonalnego
wyjaśniania „że…”, co z kolei zwrotnie modyfikuje i wzbogaca podmiotową
gotowość wstępnego rozumienia. Tak rozpoczyna się kolisty ruch gry rozumienia, która wydarza się medium języka, sztuki, ale też wiedzy teoretycznej.
Podsumowując, hermeneutyczne ujęcie kategorii rozumienia przez
Heideggera i Gadamer wskazuje, że wiedza praktyczna i teoretyczna uwarunkowane są kulturowymi czynnikami zewnętrznymi (kontekst, dzieje,
obowiązujący paradygmat wyjaśniania świata) oraz pierwotnymi cechami
podmiotowymi, gdzie najistotniejszą rolę odgrywa wstępne przedrozumienie
tego, co dane; nierozdzielne przenikanie się świata wewnętrznego z zewnętrznym (bycie-w-świecie) oraz kompetencje językowe. Pojawia się
pytanie, czy te wewnętrzne czynniki podmiotowe warunkujące rozumienie
i wiedzę posiadają głębsze korzenie filogenetyczne.
EWOLUCYJNE UWARUNKOWANIA EGZYSTENCJAŁU
ROZUMIENIA – SPEKTYWA DANIELA DENNETTA

Dokładne pytanie brzmi: czy ontologiczne przedrozumienie i bycie-wświecie, generujące praktyczną umiejętność realizacji czynności ruchowoumysłowych oraz teoretyczną wiedzę dotyczącą faktów i informacji, posiadają biologiczne podstawy?
Aby odpowiedzieć na pytanie, należy mieć w pamięci opracowaną przez
Daniela Dennetta (1942– ) hierarchię ewolucji mentalnej (the Tower of
Generate-and-Test),18 której bezpośrednią konsekwencją jest pojawienie się
fenomenu wiedzy propozycjonalnej i proceduralnej. Jak czytamy w Darwin’
Dangerous Idea,19 na najniższym szczeblu rozwoju umysłu znajdują się organizmy darwinowskie, tj. „układy sterowane przez dobór naturalny, czyli
wszystkie organizmy w ogóle”.20 Wyższy szczebel rozwoju wypełniają organizmy Skinnerowskie/Pawłowowskie, które cechuje posiadanie elementarnych czynników procesu myślenia: „postrzeganie, uwaga, emocje i uczenie
—————————
H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, przeł. P. Dehnel, Aletheia, Warszawa 2003, 88.
D. C. Dennett, Brainstorms. Philosophical Essays…, Bradford Books, Cambridge 1978.
19 Hierarchię rozwoju świadomości Dennett przedstawia w książce Darwin’s Dangerous Idea:
Evolution and the Meanings of Life, Penguin Books, London 1995.
20 P. Gärdenfors, Jak Homo stał się sapiens, przeł. T. Pańkowski, Czarna Owca, Warszawa
2010, 36.
17

18
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się przez warunkowanie”.21 Kolejnym etapem rozwoju umysłowego są organizmy Popperowskie, zdolne do formowania mentalnych modeli i reprezentacji. Posiadają wewnętrzną sferę mentalną, gdzie magazynują prymitywną
wiedzę w formie wyuczonych regularności świata zewnętrznego, zaś reprezentacje umysłowe umożliwiają ograniczoną antycypację skutków działań22.
Ponad Popperowskimi, najwyżej rozwinięte mentalnie są organizmy gregoriańskie, które kreują i twórczo stosują narzędzia, w tym narzędzia umysłowe (mind-tools), jak abstrakcyjne symbole, teorie i pojęcia, a więc treść
propozycjonalnej wiedzy-że. Dodatkowo istoty gregoriańskie potrafią długoterminowo planować oraz przekazywać wiedzę-jak i wiedzę-że pozagenetycznie kolejnym pokoleniom.23
Jak przypomina Dennett, informacje, bodźce i sygnały płynące ze świata
zewnętrznego odbierane są poprzez cały organizm, nie tylko mózg. Jest to
kluczowy dla nas fakt, jeśli chodzi o biologiczne warunki zjawiska wiedzy
i kolejne etapy wzrostu złożoności tego zjawiska. Prymarna aktywność rozumienia – uważana przez Heideggera i Gadamera za ludzki sposobu bycia,
a potocznie kojarzona z umysłem – wydaje się posiadać wymiar fizjologiczny, poprzez który doświadczamy i interpretujemy otoczenie. Zdaniem Dennetta, „ewolucja ucieleśnia informacje w każdej części każdego organizmu”.24 Wstępne rozumienie jako bycie-w-świecie zaczyna się, ontologicznie
rzecz biorąc, na płaszczyźnie fizjologicznej. Chodzi o mnogość aktów dekodowania bodźców płynących z otoczenie poprzez sieć receptorów, które jako
wyspecjalizowane, proste mikropodmioty pobierają i przesyłają wyselekcjonowane sygnały. Przedrozumienie, wynikające z faktu uwikłania podmiotu
w świat i wzajemnego przenikania się środowiska wewnętrznego z zewnętrznym, znajduje w procesach chłonięcia i obróbki bodźców biologiczny fundament. Dyspozycję do uprzytomniania sobie otoczenia; poczucia tożsamości; identyfikacji zjawiska czy bycia względem czegoś drugiego, kojarzymy
z rozumem i mózgiem. Tymczasem to cielesność zakorzenia nas (ontologicznie) w egzystencji i (epistemologicznie) w doświadczaniu świata. Co więcej,
podkreślane przez Heideggera i Gadamera bycie-w-świecie, w znaczeniu
przenikania się środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, znane jest naturalistycznie zorientowanej filozofii oraz neuronaukom jako antykartezjańska
jedność umysłu i ciała. Jak pisał Dennett, „Moje ciało zawiera tyle mnie, ile
zawiera mój układ nerwowy […]. Porzucamy wyraźną identyfikację umysłu
z mózgiem i pozwalamy mu objąć także inne części ciała. W całym ciele zawiera się mądrość, szczególnie dotycząca naszych preferencji”.25
—————————
Ibidem, 42.
D. C. Dennett, Brainstorms. Philosophical Essays…, Bradford Books, Cambridge 1978, 100.
23 P. Gärdenfors, op. cit., 282.
24 D. C. Dennett, Natura umysłów, przeł. W. Turopolski, CIS, Warszawa 1997, 95.
25 Ibidem, 93–95.
21
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Zdaniem Dennetta, do biologicznych składowych rozumienia należy ciągłe pobieranie i przetwarzanie sygnałów, reagowanie na bodźce, uczenie się,
a nawet dziedziczenie genetycznych predyspozycji. Pojęcie rozumienia należałoby zgodnie z leibnizowskim lex continui rozciągnąć na coraz niższe stopnie protorozumienia, cofając się w ewolucji do prymitywniejszych procesów
ślepego uczenia się przez organizmy. Najwyższy znany nam szczebel rozumienie (uchwytywania znaczeń i odkrywanie sensu) przypadałby istotom
gregoriańskim, choć cały proces prostszych form rozumienia obejmuje istoty
Popperowskie i Skinnerowskie. Co więcej, fragmenty najbliższego otoczenia
mogą być używane przez organizmy jako narzędzia wspomagające rozpoznawanie i rozumienie świata. Tutaj Heideggerowskie pojęcie poręczności
nabiera nowego, przystosowawczego wymiaru.
Wniosek, jaki wynika z powyższych rozważań, brzmi: różnorodne formy
protorozumienia odpowiadają różnorodnym formom życia jako specyficzne
dla danego gatunku modi funkcjonowanie w świecie. Modus istot gregoriańskich polega na rozumiejącym, samoświadomym projektowaniu swych
możliwości oraz twórczym przekraczaniu ograniczeń. Z kolei proces rozumiejącego funkcjonowania na poziomie istoty Skinnerowskiej, czyli bezkręgowców, redukuje się do aktów adaptacji drogą prób i błędów. Klarownie
wyraził to Konrad Lorenz (1903–1989):
Za rozumiejący uchodzi taki sposób zachowania, za którego sprawą organizm
daje sobie sensownie (w znaczeniu utrzymania gatunku) radę z jakąś specjalną daną środowiskową […]. Nazywamy rozumiejącymi te sposoby zachowania, w których podstawą swoistego przystosowania są procesy doraźnego
uzyskiwania informacji.26

Egzystencjał bycia-w-świecie, czy też bycia na sposób rozumiejący,
zostaje przez przyrodoznawstwo rozciągnięty poza filogenezę podmiotu
ludzkiego.
EWOLUCYJNE UWARUNKOWANIA POZNANIA I WIEDZY PERSPEKTYWA KARLA R. POPPERA I KONRADA Z. LORENZA

Powróćmy z ontologicznego poziomu rozumienia na epistemologiczną
płaszczyznę teorii wiedzy-jak oraz wiedzy-że, aby ponownie zapytać, czy
można wskazać biologiczne korzenie owej płaszczyzny epistemologicznej.
Jeżeli przyjąć założenie Karla R. Poppera (1902–1994) zawarte w jego Autobiografii intelektualnej, że pojęcie wiedzy nie redukuje się do Platońskiej
definicji zbioru prawdziwych i uzasadnionych przekonań czy reprezentacji,
ale oznacza wszelkie adaptacje do zewnętrznych warunków środowiskowych
—————————
26

K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, przeł. K. Wolicki, PIW, Warszawa 1977, 209.
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i wewnętrznych warunków fizjologicznych, wówczas organizm posiada wiedzę (proceduralną) nie generując przekonań ani reprezentacji tego, co dane.
Adaptacją pojętą jako wiedza może być anatomiczna bądź behawioralna
modyfikacja organizmu, która skorelowana jest ze zmianą praktycznych
umiejętności i/lub preferencji tego organizmu.27 Zmiana preferencji i umiejętności podyktowana przystosowaniem do zmiennych warunków wydaje się
być szeroko ujętą wiedzą proceduralną. Oto jak odniósł się do tego stanowiska Lorenz:
…zarówno aparat, dzięki któremu uzyskuje wiedzę genom, jak i ten, dzięki
któremu czyni to badający człowiek, zmienia się zdobywając nową wiedzę.
Żaden z nich nie jest po przyjęciu nowej informacji taki sam, jak przed tym
przyrostem. W miarę jak zdobywają one nową wiedzę rosną szanse uzyskiwania dalszej wiedzy.28

Co więcej, można pokusić się o biologiczną interpretację źródeł propozycjonalnej wiedzy-że, gdy przyjmiemy tezę Poppera mówiącą, iż sama „struktura organizmu może być ucieleśnieniem teorii”, ponieważ inherentne preferencje i adaptacje organizmu można ująć jako „homologiczne nawet wobec
teorii naukowych”.29 Należałoby w tym celu zgodzić się z Popperem, że przystosowania do środowiska stanowią zewnętrzną ekspresję, a może nawet
interpretację, faktów oraz adekwatnych reguł postępowania, oczywiście poza
obszarem świadomości. Jeżeli wówczas adaptacja sama nie nabiera cech
wiedzy propozycjonalnej, to zdaje się stanowić jej niższą formę ewolucyjną.
Dodatkowo, w Drodze do wiedzy Popper postulował istnienie apriorycznej
wiedzy ucieleśnionej, jaką dysponują organizmy biologiczne; należy ona do
sfery wiedzy proceduralnej „jak”, a występuje w postaci długoterminowych
adaptacji do środowiska naturalnego.30 O ile Popper wypowiada się z perspektywy ewolucyjnej epistemologii teorii, to tę samą problematykę ujmuje się
także z perspektywy ewolucyjnej epistemologii mechanizmów poznawczych.
Również Lorenz dochodzi do wniosku o filogenetycznych korzeniach
ludzkich struktur poznawczych: powstają one w procesie ewolucji organizmów jako efekt zjawiska adaptacji oraz selekcji. Lorenz skupia się na
badaniu sposobów kształtowania się sensorycznych i konceptualnych mechanizmów poznawczych. Mechanizmy te należą do ludzkich form nabywania wiedzy. Projekt Lorenza w zamyśle stanowił naturalizację kantowskiego
transcendentalizmu z perspektywy biologii: podmiot nie posiada bezpośredniego dostępu do rzeczywistości i ujmuje ją drogą zapośredniczeń, czyli
poprzez aprioryczne struktury poznawcze. Te aprioryczne media stanowią
—————————
27 K. R. Popper, Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, przeł. A. Chmielewski,
Znak, Kraków 1997, 242–243.
28 K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, op. cit., 68.
29 K. R. Popper, Świat skłonności, przeł. A. Chmielewski, Znak, Kraków 1996, 58.
30 K. R. Popper, Droga do wiedzy: Domysły i refutacje, przeł. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa
1999, 45–49.
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formę organizującą dane doświadczenie. Jednak przeciwnie do stanowiska
Kanta badanie genezy apriorycznych struktur należy do obszaru epistemologii. Ludzkie struktury poznawcze są indywidualnie aprioryczne, natomiast
gatunkowo aposterioryczne. Aposterioryzm wynika ze zbiorowych doświadczeń, które nabywamy jako gatunek w toku dziania się ewolucji. Jak pisał
Lorenz, formy naoczności i formy rozsądku (kategorie myślenia) można
ujmować jako filogenetyczne zjawiska adaptacyjne „w zmaganiach i przystosowaniach do realnych danych”.31
Czynności i wytwory poznawcze, czyli cała struktura pobierająca i gromadząca informacje w formie zmagazynowanej wiedzy, są zdaniem Lorenza
zrelatywizowane gatunkowo. Otrzymane dzięki nim reprezentacje i modele
świata są zrelatywizowane do gatunku i etapu jego ewolucji. „Pantofelkowi
na przykład wystarcza, by tak rzec, jednowymiarowy ‘ogląd przestrzeni’”,
pisał Lorenz.32 Każdy gatunek posiada specyficzne dla siebie struktury gromadzenia wiedzy, które są efektem filogenezy. Stąd też każdy organizm charakteryzuje się gatunkowo subiektywnym obrazem świata. Gdyby wziąć za
przykład gatunki Homo sapiens i Pan paniscus, to istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że posiadane przez Homo sapiens reprezentacje świata nie będą zgodne z obrazami świata modelowanymi przez
Pan paniscus. Co więcej, dwa modele świata mogą zawierać pozornie wykluczające się cechy, jak np. model korpuskularny i model falowy. Jednak przy
holistycznym spojrzeniu cechy te okazują się inspirująco uzupełniać. Pamiętać należy, że według Lorenza poznanie i posiadana przez nas wiedza nie
dotyczy noumenów, lecz intersubiektywnych, gatunkowo generowanych
konstrukcji oraz fenomenów. „Jak wiele wymiarów ma ‘przestrzeń w sobie’ –
tego wiedzieć nie możemy.”33 Wiedza będąca archiwizowanym i przekazywanym zbiorem teorii, obrazów i konstruktów stanowi ostatecznie wynik
biologicznej oraz społecznej adaptacji człowieka do środowiska.
KRYTYKA POWYŻSZYCH STANOWISK

Jeśli zgodzimy się z poglądami Lorenza czy Poppera, to zdaniem krytyków popadamy w dość poważne problemy. Dotyczą one wiarygodności naszej wiedzy o ewolucyjnych korzeniach wiedzy. Otóż trudność tkwi w tym, że
samą teorię adaptacji i ewolucji można uznać nie za adekwatne odzwierciedlenie faktów, lecz za sztuczną konstrukcję zrelatywizowaną do aktualnego
paradygmatu dziejowego. Jako kulturowo arbitralna koncepcja nie może być
ona być uznana za obiektywnie prawdziwą, a co najwyżej za konwencjonalną. Aby ustrzec się przed takimi zarzutami, ewolucyjna epistemologia musi
—————————
K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, op. cit., 42.
Ibidem, 42.
33 Ibidem.
31

32
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przyjąć pewne bazowe założenia, które wyłożył Franz Manfred Wuketits
(1955– ): „The basic assumption of evolutionary epistemology is indeed that
humans, like other living beings, result from evolutionary processes and
that, consequently, their mental capacities are constrained by the mechanisms of biological evolution.”34
Dalsze cztery założenia, które wymienia Wuketits, to:
a) „Evolution is a fact” „the fact of evolution is the transformation of species through the age. This transformation, however, is heavily documented
by fossils and by evidence from comparative anatomy, biogeography, molecular biology, and so on”,
b) „human mental capacities, our cognitive and knowledge capacities, result from evolutionary processes”;
c) „the problem of the mechanisms of evolution should be separated from
the fact of evolution”;
d) „cultural evolution (including the evolution of ideas and scientific theories) cannot be reduced to organic evolution, although it is based on organic evolution”.35
Wymienione założenia powinny ustrzec zwolenników bioepistemologii
przed krytycznymi zarzutami – punktem wyjścia jest teoria fundamentalnego fenomenu ewolucji, jako obiektywny i korespondencyjnie prawdziwy opis
tegoż bazowego fenomenu. Ale jednak wnioski zdają się prowadzić do gatunkowego relatywizmu poznawczego: teoria ta uzależnia efekty poznania
(wiedzę o faktach) od typowo ludzkiego schematu pojęciowego (od mechanizmu), a następnie ma czelność uważać się za obiektywną i niezależną od
ludzkich schematów pojęciowych. Dla Wuketitsa kwestia poznania jest
oczywista: wiedza o ewolucji nie ma wpływu na obiektywny fakt ewolucji,
tak jak wiedza o życiu nie podważa realności fenomenu życia. Tym bardziej,
że – wedle Wuketitsa – mechanizmy generujące wiedzę również są obiektywną właściwością żywych organizmów: „Human knowledge is a special
aspect of the processes of information gathering that is essential for all living systems”, pisał Wuketits.36 Sprawa nie jest tak prosta z perspektywy krytyków, którzy żądają od teorii pewności, a więc braku uwikłania w podmiotowe zależności. Na gruncie filozofii idealistycznej ten problem dotyczy
transcendentalnej koncepcji poznania – proces poznania uwarunkowany
jest właśnie przez podmiotową strukturę poznawczą. Mianowicie, gdy
uznamy pewien fakt (Ja transcendentalne; Ego cogito) za ostateczne źródło
poznania, to dochodzimy do antynomicznego wniosku, że nie istnieją fakty
niezależne od poznania.
Kłopot w tym, że ewolucyjna epistemologia, znając potknięcia refleksji
idealistycznej i zgadzając się z niektórymi tylko kwestiami filozofii transcen—————————
34 F. Wuketits, Evolutionary Epistemology and Its Implications for Humankind, State University
of New York Press, Albany 1990, ix.
35 Ibidem, 11, 33.
36 F. Wuketits, Evolutionary Epistemology…, op. cit., 104.
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dentalnej, nadal popełnia podobny błąd; ostatecznym źródłem rozumienia
i poznania czyni np. faktyczność filogenetycznych form naoczności, ale sens
tej faktyczności zależy od gatunkowych modi poznania, czy też od gatunkowo intersubiektywnych konstruktów teoretycznych. Wszak epistemologia
ewolucyjna dopuszcza, aby inny gatunek miał inną wiedzę o świecie, bądź
alternatywną teorię dotyczącą samej nawet genezy życia. Tym sposobem
zbliżamy się do pewnej formy idealizmu; teoria ewolucji być może nie dotyczy „prawdziwej” rzeczywistości, ale gatunkowej interpretacji lub kolektywnego modelu rzeczywistości. Wówczas obowiązuje ona tylko w czasowo
doraźnym, typowym dla naszego gatunku, obrazie świata. Krótko mówiąc,
pojęcie ewolucji relatywizuje procesy rozumienia i poznanie. Tym samym,
akt pojęciowania, jako forma poznania i wiedzy, jest gatunkowo zrelatywizowany.
Warto dokonać próby odparcia zarzutów, tym razem powołując się na
stanowisko Gerharda Vollmera (1943–). Epistemologia zorientowana ewolucyjnie zgadza się z faktem, że procesy poznawcze organizmów zwierzęcych
są zrelatywizowane gatunkowo. Jak wspomniano powyżej, zbieżna jest ona
z pewnymi aspektami filozofii transcendentalnej, o czym pisał Vollmer:
Evolutionary epistemology agrees with transcendental philosophy on the existence of subjective cognitive structure. They are – as Kant would have it –
priori to and constitutive for any individual experience, but they are – contrary to Kant – neither necessary nor universally valid. Moreover, they apply to
perception and everyday experience, but not to theoretical knowledge.37

Epistemiczny relatywizm gatunkowy widoczny jest w wielości form
obcowania ze światem organizmów poprzez wykorzystanie różnych praktyk
wiedzy-jak. Należy jednak wziąć poprawkę na radykalnie odmienny charakter propozycjonalnej wiedzy-że, której pełną postacią są nauki ścisłe oraz
przyrodnicze. Odmienność tej wiedzy, mimo wspólnego źródła filogenetycznego, polega na transcendowaniu w swej treści gatunkowego subiektywizmu
i udostępnianiu obiektywnej rzeczywistości, na co wskazują Lorenz i Wuketitis. Zwierzęta poznają tylko empirycznie i wyłącznie w niewielkim fragmencie swej niszy ekologicznej, natomiast ludzkie akty poznania oraz teoretyczna wiedza-że wykraczają ponad granice empirii oraz antroposfery. „Perception cannot transcend perceptron – theoretical knowledge can”, twierdzi
Vollmer.38 Ani filogenetycznie uwarunkowana aparatura poznawcza, ani też
formy rozumu i schematy pojęciowe nie ograniczają deklaratywnej wiedzyże. Jeśli zaakceptować racje Vollmera, zastrzeżenia budzi fakt, że samo
stanowisko Vollmera wpisuje się w obręb filozoficznych hipotez, nie zaś
przyrodoznawczych twierdzeń. Ponadto, teoria ewolucji również podlega
—————————
37 G. Vollmer, On Supposed Circularities…, w: Evolutionary Epistemology, Rationality, and the
Sociology of Knowledge, G. Radnitzky, W. W. Bartley (red.), Open Court, Chicago and La Salle,
Illinois 1993, 191.
38 Ibidem, 191.
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transformacjom, czy też kulturowej ewolucji. Stąd pewne wątpliwości co do
koncepcji Vollmera budzi konieczność wytypowania jednej, ostatecznej wersji teorii ewolucji, która zostałaby określona jako wersja obiektywna, nie
wymagająca dalszych modyfikacji bądź udoskonaleń.
Odmienną linię obrony przyjął Lorenz. Podobnie, jak Vollmer, twierdzi
on:
Zrozumiałe jest, że w różnorodnych formach zwierzęcych „aparaty światoobrazu” bardzo się od siebie różnią […] i odwzorowują różne ilości szczegółów
środowiska; […] dla pszczoły miodnej ważna jest stałość barw; kotu potrzebne
jest dobre widzenie ruchu; sowa musi umieć zlokalizować akustyczny szelest
myszy.39

Jednak odmienne modele i reprezentacje świata, odmienna wiedza-jak
i wiedza-że, nie tylko nie muszą się wykluczać, lecz „nie są one nigdy ze sobą
sprzeczne”.40 Są to perspektywiczne, fragmentaryczne ujęcia tej samej,
obiektywnej rzeczywistości. Można wnioskować, że hipotetyczna suma
wszystkich perspektyw i punktów widzenia, o ile jest możliwa, jest kompletną reprezentacją świata, niosącą obiektywną wiedzę. Dlatego realizm postulowany przez ewolucyjną epistemologię Lorenza jest hipotetyczny; nie rości
sobie prawa do statusu kategorycznych dogmatów, jakich oczekują krytycy
ewolucyjnej epistemologii. Przyjmując jako kryterium pragmatyczną i praktyczną funkcjonalność,41 teoria/wiedza (aspekt subiektywny) nie musi
zabiegać o status wyjaśnienia ostatecznego i absolutnego, choć ich źródło,
jakim jest istnienie świata i poznanie go (aspekt obiektywny), jest niewątpliwie pewne.
ZAKOŃCZENIE

Jak pokazują powyższe rozważania, zjawisko wiedzy wyłania się w procesie ewolucji gatunków biologicznych jako coraz bardziej złożone funkcje
organizmu – od prostych, ucieleśnionych zachowań, przez skomplikowane
zdolności adaptacji, do abstrakcyjnych manifestacji w świecie społecznym.
Krytyczna analiza wydaje się potwierdzać tezę, iż egzystencjał rozumienia
wraz z wiedzą teoretyczną i praktyczną posiada podłoże filogenetyczne, gdyż
proces filogenezy ontycznie determinuje różnicowanie się struktur poznawczych, które z kolei epistemicznie umożliwiają wszelkie doświadczenie aż po
sensowny obraz świata.
—————————
K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, op. cit., 45.
Ibidem, 45.
41 Widoczne jest tu pewne podobieństwo założeń metodologicznych Lorenza do koncepcji Richarda Rorty’ego – zwłaszcza „przygodności” oraz „ironii” względem ostatecznych ideologii, czy postrzeganie teorii jako mniej lub bardziej udanych eksperymentów.
39
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Innymi słowy, zjawisko wiedzy i jej przyrost opiera się na schematach
ewolucji biologicznej. Jeśli za Lorenzem zdefiniować proces gromadzenia
wiedzy jako aktywność organizmu, której funkcją jest adaptacja i przetrwanie, to struktura poznawcza takiego organizmu pobiera informacje ze środowiska głównie w jednym celu: aby stworzyć podmiotowe formy jeszcze
doskonalszego pobierania informacji (aby udoskonalić gromadzenie wiedzy)
gwarantujące przetrwanie. Doskonalsze pobieranie informacji i ich gromadzenie byłoby tutaj tożsame z doskonalszą formą adaptacji. Człowiek i inne
organizmy zdobywają wiedzę, aby jeszcze skuteczniej zdobywać wiedzę, która przede wszystkim posiada walor przystosowawczy. Przytaczając jeszcze
raz fragment cytowanej powyżej wypowiedzi Lorenza, aparatura pozyskująca nowe informacje o świecie sama ewoluuje pod wpływem zdobytej dotychczas wiedzy. Żaden podmiot poznający nie jest w wymiarze ontologicznym
taki sam po przyjęciu nowej informacji, jaki był przed przyrostem wiedzy.
„W miarę zdobywania nowej wiedzy rośnie również prawdopodobieństwo
uzyskiwania dalszej wiedzy”, twierdził Lorenz.42 Nie wolno zapominać,
że Lorenz specyficznie rozumie sam proces poznania: ludzka zdolność
poznawcza jest jedną z funkcji systemu powstałą w toku filogenezy i służy
zachowaniu gatunku. Zatem ostateczną funkcją poznania, a więc i wiedzy
jest przeżycie. Reasumując, na wiedzę można i należy spojrzeć jako na:
adaptację organizmu do otoczenia; na wynik interakcji między środowiskiem a podmiotem; na gatunkowo zrelatywizowany, lecz uzupełniający się
obraz świata; na wynik ewolucyjnych doświadczeń całego gatunku.
Na zakończenie wskażę dalsze analizy będące kontynuacją tu przeprowadzonych. Otóż interesujące byłoby ujęcie wiedzy jako przystosowawczego
wchłonięcia fragmentu otoczenia w formie mniej lub bardziej złożonych
reprezentacji, modeli i znaczeń. Wówczas wiedza stanowiłaby końcowy produkt informacyjnego „pożerania” świata poprzez zmysły i adaptacje organizmu. Z kolei, jeżeli skupić się na wiedzy typowo ludzkiej i rozszerzyć ją na
obszar całej antroposfery, otwiera się pole dla analiz kulturoznawczokognitywnych i memetycznych: „culture relies upon specific brain structures
and function It is the result of the peculiar development of the human brain
and can be regarded as the most sophisticated expression of the brain’s
power”.43
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PHYLOGENETIC JUSTIFICATION OF COMPREHENSION
PHENOMENON AND PROCEDURAL AND DECLARATIVE KNOWLEDGE
ABSTRACT

The article attempts to justify the phenomenon of comprehension—functioning
generally in Heidegger’s and Gadamer’s hermeneutics—from the perspective of naturalistically oriented philosophy. As a consequence, a naturalistic perspective is
proposed — presented by Dennett, Lorenz, Wuketits, Vollmer—on the phenomenon
of knowledge and the notion of knowledge functioning in the analytic tradition.
More precisely, the basic aim of this article is a critical analysis of the thesis saying
that even though the way of being called “comprehension” is the source of explanation by theoretical and practical knowledge, the explanation and understanding
capacities are onto-cognitive structures with a phylogenetic basis. These structures
emerged in the process of evolution. As a result of above reflection there is thesis:
declarative knowing-that and procedural knowing-how have also their sources in the
phylogenetic process. This work also attempts to clarify the notion of knowledge
from a naturalistic point of view, as an alternative to the conception of knowledge
presented in Plato’s Theaetetus.
Keywords: comprehension, explanation, know-how, know-that, phylogenetics,
evolution, adaptation.
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POZNANIE I WIEDZA W EWOLUCYJNYM UJĘCIU
TADEUSZA GARBOWSKIEGO
STRESZCZENIE

W artykule rekonstruowana jest Tadeusza Garbowskiego ewolucyjna teoria wiedzy oraz koncepcja wiedzy jako formy życia. Krakowski filozof prezentuje te teorie je
w dwóch pracach: Życie i wiedza (1903) oraz Poznanie jako czynnik biologiczny
(1910). Według niego, ludzka wiedza, inaczej niż wiedza zwierząt, jest świadoma. Jej
funkcjonowanie opiera się na podświadomej predyspozycji do jej uzyskiwania wyrażający „poznawczy instynkt” człowieka. Wiedza jako rezultat ciągłego uczenia się jest
pierwotnie wartością adaptacyjną do naturalnych, społecznych i kulturowych warunków życia. Prawdziwość wiedzy polega na tym, że może ona właściwie i kreatywnie adaptować się do warunków środowiskowych. Kryterium prawdziwości wyraża
stopień doświadczania efektywnych wzorców gatunków istot żyjących. Na poziome
ludzkiej wiedzy jest „praktyczną użytecznością” dającą każdemu indywidualnemu
człowiekowi i społeczeństwu jako całości odpowiednie życie.
Słowa kluczowe: Tadeusz Garbowski, ewolucja wiedzy, biologiczna podstawa
poznania, adaptacyjne pojęcie prawdy.

UWAGI WSTĘPNE

Ewolucyjna koncepcja poznania i wiedzy została w sposób pionierski
sformułowana przez Tadeusza Garbowskiego (1869–1940), który uczestniczył aktywnie w sporach filozoficznych toczonych w środowisku wiedeńskim
na przełomie XIX i XX wieku, a od roku 1903 rozpoczął również publikacje
swoich tekstów w języku polskim. W roku 1907 przeniósł się on z Wiednia
do Krakowa, podejmując pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie przyczyniając się walnie do odrodzenia się rodzimej
filozofii po odzyskaniu niepodległości w roku 1918. W okresie wiedeńskim
pozostawał pod silnym wpływem empiriokrytycyzmu, rodzącej się doktryny
psychoanalitycznej oraz idei ewolucyjnych Karola Darwina, przekazywanych
mu bezpośrednio przez jego profesora zoologii Carla F. W. Clausa (1835–
1899), osobistego przyjaciela Darwina, który podobnie jak Garbowski nie
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podzielał socjaldarwinowskiej koncepcji ewolucji głoszonej przez Ernsta
Haeckla (1843–1919), a także niektórych poglądów ewolucyjnych Herberta
Spencera (1820–1903).
Dwie prezentowane w tekście prace Garbowskiego Życie i wiedza (1903)
oraz Poznanie jako czynnik biologiczny (1910) oraz jego książka pt. Die
Organismen und das anorganische Weltbild. Erkenntniskritische Materialen zur wissenschaftlichen Philosophie (Leipzig 1910) stanowią niewątpliwie
pionierską próbę w skali europejskiej budowy ewolucyjnej teorii poznania
oraz koncepcji wiedzy ewolucyjnej. Pełniejszy ich kształt zawdzięczamy późniejszym pracom z kręgu filozofii austriackiej i niemieckiej: Karla R. Poppera, Konrada Z. Lorenza, Ruperta Riedala, Gerharda Vollmera, Franza M.
Wuketitsa i innych.1
Ówczesna biologia nie dysponowała wyraźną koncepcją genu, determinacji genetycznej dziedziczności zarówno na poziomie genetycznym i fenotypowym, a badacze wahali się między koncepcjami ewolucji Jana B. Lamarcka i K. Darwina i poszukiwali danych empirycznych, które by przesądziły
o ich słuszności. Widać te wahania również w rozważaniach w obydwóch
omawianych pracach Garbowskiego.
ŻYCIE JAKO FORMA POZNAWANIA ŚWIATA
I ŹRÓDŁO WIEDZY CZŁOWIEKA

W publikacji Życie i wiedza, będącej prezentacją wykładu wygłoszonego
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1902, Garbowski przedstawił własne poglądy na zagadnienie pochodzenia psychiki człowieka i zwierząt. Punktem wyjścia jest tu fakt powstania oraz rozwoju życia na Ziemi, w którego konsekwencji należy postawić również pytanie o rozwój i odczuwanie świata oraz
powstawanie wyobrażeń o nim u istot żywych. Odpowiedzi na to pytanie należy – zdaniem badacza – szukać w budowie narządów zmysłowych, które
z otaczającego organizmy świata percypują określone elementy. Każda istota
żywa (organizm), w tym i ludzka, odbiera różnorodne obrazy świata w sposób
subiektywny z otaczającej ją rzeczywistości. Poznanie wymaga jednak wyjścia
poza krąg posiadanej przez nią wrażliwości zmysłowej. Umożliwia to procesualnych charakter psychiki i rozpoznanie jego prawidłowości. Zdaniem Garbowskiego procesy te oraz towarzyszące im zjawiska materialiści próbują wyjaśniać przez sprowadzenie ich (redukcję) do prostych reakcji opartych na
procesach fizykochemicznych, idealiści natomiast starają się wyjaśnić je przez
tzw. pierwiastki psychiczne, istniejące „same w sobie”.
Krakowski filozof odrzucił obydwa te poglądy filozoficzne jako skrajnie
odbiegające od doświadczalnej rzeczywistości empirycznej, prowadzące do
—————————
1 Szerzej o poglądach filozoficzny Tadeusza Garbowskiego pisałem w swojej pracy: Tadeusz
Garbowski – prekursor filozofii ewolucyjnej, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2012.
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zamętu teoretycznego i bezprzedmiotowych sporów filozoficznych. Nie zgadzał się również z paralelizmem psychofizycznym, zakładającym równolegle
istnienie obok siebie procesów fizjologicznych i psychicznych. Sądził, że zrozumienie sposobu istnienia oraz rozwoju psychiki może nastąpić na gruncie
nauk biologicznych, tworzonych w oparciu o zasady ewolucyjnego ujmowania
i wyjaśniania świata organicznego. Uważał, że podział na percepcję i apercepcję w postrzeganiu świata przez istoty żywe nie jest adekwatny do rzeczywistości poznawczej. Sądził, że percepcja występuje głównie u istot niższych, natomiast apercepcja u istot wyższych oraz u człowieka. Apercepcja jest w jego
rozumieniu formą zróżnicowania ewolucyjnego elementów percepcyjnych
i w pewnym sensie stanowi pewien przedłużony łańcuch poznawczy, który
rozwinął się w procesie ewolucji istot żywych w ich organizmach.
Rozwijając swe analizy, Garbowski przyjął, że człowiek, „syn ciemności”
wyłonił się w procesie ewolucji dziejowej z „ciemnic przedżycia”, z „prochu
ziemi” powstał, a cały rozwój zawdzięcza „sile ducha” oraz szczodrości „matki ziemi”. Na rozwój człowieka składały się etapy stopniowego odrywania
się od żywiołów przyrody, walka w rożnych formach swego istnienia
z innymi „słabszymi braćmi”, aż do momentu, kiedy poczuł w sobie „wolność
woli” i wpadł na pomysł, by wyrazić to w słowach: Cogito, ergo sum,
które Garbowski tłumaczy jako: „żyję i walczę, cierpię i myślę – więc jestem”.2 Rozwój wolnej woli i myśli człowieka wyprzedził rozwój naturalny
życia na ziemi, które wyłoniło się z „kosmicznego chaosu”. Zrozumienie wyłaniania się z chaosu rozwoju biologicznego pozwala pojąć świat roślin oraz
zwierząt i miejsce w nim człowieka. Badacza najbardziej interesowała kwestia, którą wyraził w pytaniach:
jak w tym życiu, które wyłoniło się z kosmicznego chaosu, pojawić się mogła
sama możność jakiejkolwiek orientacji w zewnętrznych warunkach istnienia?
Jak to się dzieje, że w ustrojach żyjących, w konglomeratach materii, z kilku
najprostszych, a więc potocznie mówiąc, z kilku najpospolitszych pierwiastków złożonej, bierze się jakieś odczucie i wyobrażenie świata, tak daleko idące, że każdy taki wyżej zróżnicowany organizm zdaje się być w stanie poniekąd samoistnie o losach swoich stanowić? Chodzi jednym słowem o to, jak się
wraz z życiem uświadomienie odbyło i jak się odbyć mogło?3

Podstawy dla zrozumienia psychiki oraz świadomości Garbowski wyprowadzał zatem z dziejów rozwoju teorii poznania, szczególnie ostatnich dwustu lat, która jego zdaniem skupiała się przede wszystkim na stosunku
„»ducha« do tak zwanej »materii«”.4 W jego ocenie jest to podstawowy
problem filozofii, ponieważ warunkuje wszelkie transcendentalne rozumowanie.
—————————
T. Garbowski, Życie i wiedza, Kraków 1903, 1.
Ibidem, 4.
4 Ibidem, 4–5.
2
3
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Z niego wyprowadzana jest wszelka metafizyka i na nim się kończy. Filozof uważał, że w centrum tego problemu leży kwestia zmysłów, jako medium
pośredniczącego między duchem i materią. Wrażenia odbierane tą drogą
zależą od budowy danego narządu zmysłu. Umysł bezpośrednio nie obcuje
ze światem zjawisk, ale o jego istnieniu i zmianach tam zachodzących zaświadczają podmiotom poznającym właśnie zmysły. Nadają one wydarzeniom zewnętrznym formy „malowideł i przenośni”, tworzonych przez nasze
zmysły w naszych umysłach. „Treści naszych myśli – podkreśla autor – buduje się tylko z tych odruchów uświadomienia, które uzależnione są przez
funkcję zmysłowych organów”.5 Budowa narządów zmysłów przesądza zatem o charakterystyce perspektywy, strukturze i kolorystyce w obrazach
umysłowych, ożywiając je i dynamizując, dostarczając rozlicznych jakości,
w jakich poznajemy świat zjawisk. „Ponieważ wrażenia, podawane nam
przez zmysły, kojarzą się – twierdzi Garbowski – w mózgu naszym w ziarno
jednej osobowości, powstaje więc u nas złudzenie, że jesteśmy tworem odrębnym, skończonym w sobie i samoistnym, który przeciwstawiamy reszcie
świata, jako jedną wielkość matematyczną przeciwstawić można drugiej.”6
Widać więc, że natura zmysłów przesądza nie tylko o treściach w umyśle, ale
i w sobie właściwy sposób zmysły, jako podmiot (organizm żywy), przeciwstawiają się światu, jako przedmiotowi. Jest to złudzenie poznawcze, polegające na introjekcji, czyli zdwajaniu świata na duchowy i materialny. Ta ocena
jest niewątpliwie wynikiem wpływu poglądów empiriokrytyków na poznanie, pod wpływem których pozostawał wtedy Garbowski. Innym źródłem
takiej iluzji jest porządkowanie „po sobie” i „względem siebie” wrażeń i nadawanie im trójwymiarowości przestrzennej, liniowego uporządkowania
czasowego oraz narzucanie zjawiskom kazuistyki (powiązań przyczynowych). Widać tu przekonania o czynnej roli umysłu postulowanej przez m.
in. Davida Humeʼa. Jednak tylko człowiek prosty i zwierzę może mniemać,
że świat zewnętrzny przedstawiony w intelekcie jest takim właśnie, co jest
zwykłym „realizmem naiwnym” – podkreślał Garbowski. Sądził on bowiem,
że wartość funkcyjna zmysłów powstała przypadkowo i wyraża kierunek
orientacji organizmów, które się rozwinęły w procesie ich ewolucyjnego powstawania. Procesy te zostały również odzwierciedlone w morfologii narządów zmysłowych oraz w procesach chemicznych i fizjologicznych zachodzących w organizmie w związku z postrzeganiem i przetwarzaniem tego typu
informacji przez umysły. Obrazy powstające w umyśle (intelekcie) nie są
więc prostymi odzwierciedleniami, ale kombinacjami i konstrukcjami prostych elementów obrazów zależnych od właściwości zmysłów tworzących
aparat percepcyjny danego organizmu; przy tym są one niedostępne dla
innych organizmów i gatunków istot żywych. Dlatego Garbowski uważał, że
—————————
5
6

Ibidem, 6.
Ibidem.
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nasze wyobrażenia o świecie są „ogromnie względne”; podzielając przy okazji tezę Jakoba Molechotta (1822–1892), że człowiek jest „produktem swoich
zmysłów”.7 W tym miejscu krytykuje pojęcie czasowego a priori Kanta, który
– jego zdaniem – uważał je za „ postać, w jakiej elementy świata sobie
uświadamiamy, za coś apriorycznego, za konieczność poznania, którą, nawet
niezależnie od zmysłów, gotową na świat przynosimy”.8 Dodawał również, że
przeczą temu właśnie znane i obserwowane złudzenia zmysłowe, wynikające
z ułomności i defektów naszej cielesności. Inną trudność widział Garbowski
w specyfice fenomenu świadomości, który trudno włączyć w łańcuchy przyczynowo-skutkowe z procesami fizjologicznymi, elektrycznymi, związanymi
z przewodzeniem bodźców, jak również stanami wolitywnymi i emocjonalnymi. W tych sytuacjach – podkreślał myśliciel – trudno wskazać zgodność
tych zjawisk z prawem zachowania „sił albo energii”, które odkryli Gottfried
Leibniz (1646–1716) i Émile du Châtelet (1706–1749), i uogólnionego na
wszechświat przez Helmholtza.9 Determinizm między tego typu zjawiskami
nie jest jednoznaczny, jak w mechanicznym modelu przyczynowym, ale bardziej wieloznaczny, co pozostawia otwarta kwestie stosunku świadomości do
świata zewnętrznego – stwierdzał Garbowski.
Krakowski filozof krytykował również podejście idealistyczne, upatrujące
w zjawiskach świata jeden tylko pierwiastek – „samą psyche” – dodając, że
według idealistów kwestionujących realizm „[n]ie istnieje dla człowieka nic,
co by nie było jego uczuciem lub myślą”.10 Najczęściej zakładają oni istnienie
jakiejś duchowej lub wolitywnej formy absolutu – jak „wola” (np. Arthur
Schopenhauer), które nie są w stanie niczego wyjaśnić, bo stanowią podmiotowe uogólnienie dowolnie wybranej cechy. Co prawda występuje ona w
uświadamianych przez nas wyobrażeniach o świecie, ale jest przypadkowa,
wytworzona przez subiektywne decyzje naszych organizmów.11 Również
pośrednie stanowisko starające się połączyć ducha z materią, czyli dualizm
nie jest rzetelnym stanowiskiem filozoficznym. Do dualistów, oprócz Kartezjusza, Garbowski zalicza również Barucha Spinozę, twierdząc, że w jego
systemie procesy materialne są zawsze równoległe do duchowych, a następnie współczesnych sobie: Ludwiga Edingera (1855–1918), Ernsta Macha
(1838–1916) i Richarda Avenariusa (1843–1896), którzy uzasadniali swój
paralelizm psychofizyczny z pozycji psychologicznych i fizjologicznych. Garbowski uważał natomiast, że jest to zakamuflowana forma materializmu, bo
świat zewnętrzny i równoległe mu procesy fizjologiczne w organizmie mają
charakter materialny, a psychiczność pojawia się dopiero na ich fundamencie i polega na „uświadamianiu” odebranych już wrażeń, co prowadzi do
—————————
Ibidem, 8.
Ibidem.
9 Ibidem, 10–11.
10 Ibidem, 13.
11 Ibidem, 14.
7

8
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przyjęcia istnienia dwóch światów równoległych – materialnego i duchowego, które jednak przyczynowo i bezpośrednio nie mogą na siebie oddziaływać. Pokazał to już Carl Stumpf (1848–1936), twierdząc, że jest to koncepcja
„interesująca, ale ciemna”.12
Garbowski sądził zatem, że umysł człowieka ma taką strukturę, która żąda dla siebie jednolitego punktu oparcia, a dualizm mu tego ostatecznie nie
daje, bo jest postawą chwiejną, która nie umie wskazać ścisłej granicy między warstwą materialną i duchową u różnych organizmów żywych. Natomiast najlepiej tą kwestie mogą rozwiązać poglądy na życie Georgesʼa L. N.
F. Cuviera (1769–1832), Karola Darwina i Herberta Spencera. Według ich
poglądów świat organizmów wyszedł „wpółsenny z nocy nieuświadomionych
elementów świata”.13 W tym świecie nie może być żadnych innych elementów, prócz tych, o których mówią fizycy, astronomowie i chemicy. Dlatego
jakiekolwiek transcendentalne paralelizmy dla znawcy zjawisk zoologicznych są mitem i nie mają nic wspólnego z wiedzą ścisłą. Psychiczność – jego
zdaniem – występuje już u mikroorganizmów, bo mają zdolność reagowania
na bodźce. Świat zatem u swej podstawy bytowej jest zbudowany z monad,
które posiadają własności psychiczne, o czym świadczy wrażliwość wszelkich
form cytoplazmy żywej, zbudowanej z pierwiastków chemicznych i fizycznych, wraz z nimi stanowiących jedną i powszechną całość, opartą na
„wszechzwiązku” zjawisk.14 Nie ma więc ścisłej granicy między świadomością a nieświadomością; jest to różnica stopnia.
Garbowski nie podzielał koncepcji Gottfrieda W. Leibniza, sugerującej, że
stosunek percepcji do apercepcji jest przeciwstawny. Odwołując się z kolei
do współczesnych badań z dziedziny wrażliwości tzw. elementów świata,
których dostarczają dane empiryczne z cytologii, fizjologii oraz chemii, Garbowski sądził, że nie ma dowodów na radykalne przeciwstawianie tych etapów poznania. „Nawet fizjologowie sądzą, że apercepcja jest czymś nowym –
pisze badacz – i rodzajem wyższym, że ona dopiero stanowi prawdziwą psychikę i jawi się dopiero tam, gdzie pierwszy narząd mózgowy się pojawia”.15
Wnioskował natomiast, że nie można przeciwstawiać percepcji apercepcji,
ale że „apercepcja i psychika to tylko wyższe zróżnicowania elementów pierwotnych”, w których tkwią jej korzenie percepcyjne.16 Nie metafizyk, ale
empiryk, jako badacz przejawów życia i świata, ma kompetencje do filozoficznego sformułowania tego problemu. Dopuszcza natomiast możliwość, że
pomiędzy pierwiastkami w reakcjach chemicznych może taka „wrażliwość
percepcyjna” zachodzić, choć trudno tego dowieść. Zakładał za znanymi mu
danymi z badań empirycznych nad percepcją Wilhelma Wundta (1832–
—————————
Ibidem, 14–15.
Ibidem, 16–17.
14 Ibidem, 17–18.
15 Ibidem, 20.
16 Ibidem, 21.
12
13
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1920), że te zdarzenia są wyjaśnieniem fizycznym wolnej woli i argumentacją na rzecz stanowiska woluntarystycznego w filozofii.
Krakowski filozof przyrody konkludował, że dane embriologiczne i wyniki
porównawczych badań anatomicznych prowadzą do wniosku, iż różnicowanie
układu nerwowego oraz tkankowego, związanego z „podziałem pracy” między
organami oraz doskonaleniem się ostatecznej formy organizmu, są źródłem
pojawiania się psychiki w jego obszarze. Jest to proces analogiczny do procesu
ewolucji, w którego wyniku organizmy wyższe wyłoniły się z organizmów niższych, tworząc odpowiednie struktury somatyczne, a w oparciu o pierwotne
formy percepcji wyższą jej formę funkcji świadomości – apercepcję. To z kolei
dało precyzyjniejsze możliwości percepcyjne organizmom, lepszą sprawność
oraz lepszą orientację w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym.
I dlatego, podczas gdy w wiekach ubiegłych doszukiwano się jednego punktu
w ciele człowieka, podczas gdy jeszcze Arystoteles nie uważał wcale mózgu za
siedlisko intelektu, lecz raczej za narząd, służący do odświeżania zawartego
w ciele powietrza, my dzisiaj możemy stwierdzić, że narządem psychiki jest
cały ośrodek nerwowego systemu.17

Apercepcja jest więc wyższą formą percepcji u zwierząt wyższych (socjalnych), dającą lepsze możliwości adaptacji do zmieniającego się środowiska,
przekazywaną drogą dziedziczenia. Psychika jest zatem elementem rzeczywistości i wypływa z jej fizycznej natury. Na potwierdzenie tej tezy
Garbowski przytaczał przykład mrówkojada opisany przez Arthura Schopenhauera, który w opinii gdańskiego filozofa był wyrazem „nieodzownej
i jednostronnej potrzeby”. Przypominał również zasadę Georgesa Cuviera,
który twierdził, że z jednego zęba jest w stanie wszystko powiedzieć o morfologii zaginionego zwierzęcia. W opinii krakowskiego myśliciela każdy człowiek ma zatem psychikę odrębną, będącą wynikiem dyspozycji psychicznych odziedziczonych po przodkach oraz kształtowaną przez warunki,
w których był socjalizowany. Dzięki temu daje się m.in. wyjaśnić różnicę
w psychice między człowiekiem pierwotnym oraz człowiekiem żyjącym
w środowisku ucywilizowanym.18
Poszukiwanie prawdy, jako celu wszelkiego poznania, nazywa Garbowski
„popędem do zdobywania wiedzy” i jest on identyczny z „popędem do życia”:
„popędem samozachowawczym”, dlatego twierdzi, że poznanie jest formą
życia. „Organy myśli” są tak samo niezbędne, jak wyspecjalizowane organy
zwierząt, które służą im do przeżycia. Nie zgadzał się z antyczną opinią na
temat źródeł myślenia, głoszoną np. przez Arystotelesa, że były nią podziw
i ciekawość. Twierdził natomiast, że człowiek prosty i zwierzę nie dziwią się
niczemu, bo nie mają zbyt wiele czasu, a muszą walczyć o przeżycie. „Tylko
te przedmioty – pisze badacz – które działają na ustrój najczęściej i najdłu—————————
17
18

Ibidem, 22–23.
Ibidem, 24.
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żej, a więc które są dla niego najważniejsze, stają się następnie materiałem
dla myśli, czyli dla tzw. pojęć”.19 Nie zgadzał się również z koncepcją pojęć
Kanta, że są one stałe, gotowe, identyczne z tymi, którymi operuje logika
i matematyka. Uważał, że w świetle badań empirycznych pojęcia okazują się
być niestałymi formami poznania, a raczej są one „zbiorem elementów” pochodzących od nowych wrażeń, stale się w nich asymilujących. Nie są więc
sumą stałych wrażeń, ale płynnym i zmiennym procesem, w którym są syntetyzowane, a w ich obszarze, działa dobór naturalny i toczą one między sobą
„walkę o byt”. Przyroda, która rządzi się prawami ekonomicznymi i w tych
obszarach działa, eliminuje również pojęcia zbędne i bezużyteczne. W tym
miejscu Garbowski zadawał pytania o możliwość poznania świata przez
umysł: pytał czy używanie pojęcia duszy ma jakiś sens, czy wreszcie świat
jest we wszystkich swych formach tylko materialny, którą to tezę poddał
krytyce Friedrich Albert Lange (1828–1875) w słynnej w owych czasach pracy opublikowanej w roku 1866 – Geschichte des Materialismus und Kritik
seiner Bedeutung in der Gegenwart,20 a do której myśliciel krakowski nawiązywał wielokrotnie w swych badaniach. „Poznajemy – pisał – że byt bynajmniej nie jest ową materią, którą materialiści uważają w naiwnym swym
realizmie za alfę i omegę świata. Wyszliśmy z dawna poza pojęcie materii,
jakie tworzył sobie Giordano Bruno. Jest ta materia taką samą naleciałością
albo złudą zmysłów, jak dźwięk, blask, czas, przestrzeń. Jest ona na równi
z nimi prostym następstwem naszej białkowej chemozy. Byt rzeczywisty
żadnych barw nie ma, nie jest jasny ani ciemny, ani głuchy ani dźwięczący,
nie jest on także trójwymiarowy jak zwykła przestrzeń geometrii Euklidesa”.21 Oznacz to, że za „światem naszych impresji”, w którym odzwierciedla
się nieskończona zawartość całego kosmosu, mogą istnieć inne światy
wyższe, o kolejnych wymiarach, które sprzęgają się w jeden uniwersalny
porządek z naszym światem. Za ich istnieniem przemawia to, że nasz świat
zbudowany w oparciu o impresje powstał jakby z „nicości” i musiałby się
również obrócić w nicość, jeśliby nie istniały owe inne światy, a więc nie
miałby żadnej zasady (istnienia) i żadnego celu.22
Odwołując się do Humeʼa, Grabowski przypominał jego zasadę: Post hoc,
ergo propter hoc i dodawał, że jeśli zgadzamy się z rozumieniem przez niego
zasady przyczynowości: „to wprowadzamy tę zasadę do działania naszego
umysłu, czynimy tylko zadość przypadkowym wymogom struktury naszego
intelektualnego narządu”.23 Znając bowiem siebie i wolę swoją jako element,
który wyprzedza ruchy i zmiany, jakie w ciele naszym i w otoczeniu chcemy
—————————
Ibidem, 25.
Ibidem, 26. Warto wspomnieć, że Lange krytykował pojęcie „rzeczy samej w sobie” Kanta
i głosił, że myślenia nie można zredukować do procesów fizjologicznych, a aprioryzm królewieckiego
myśliciela przedstawiał jako odmianę psychologizmu.
21 Ibidem.
22 Ibidem, 27.
23 Ibidem.
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wywołać, przenosimy postulat jakiejś przyczyny i początku również i na badane przez nas zjawiska. Stwierdzał w ten sposób, „że nie wyrażamy przez to
nic innego, jak tylko poznanie jakiegoś niezmiennego porządku, który wszelakość bytu ze sobą łączy”.24 Przyczynowość jest więc pewną akcydentalnością poznania, bo i pojęcie czasu w schemacie którego daje się ona pomyśleć,
jest również własnością akcydentalną (przypadkową) organów poznawczych.
Wrażliwość upływu czasu bierze się stąd, że daje możliwość odczuwania
w tym schemacie „następstwa po sobie” i porównywania stanów duszy człowieka. „Czas – to tylko ekonomiczne, orientacyjne – wyjaśniał Garbowski –
pojęcie umysłu, mające nam pracę porównywania zjawisk uprościć”.25 Odczucie czasu znika we śnie, ale zjawiska świata odbywają się zawsze w jakimś
porządku, który warunkuje wzajemna między nim zależność (związki),
a więc wydaje się nam, że czas płynie bez przerwy również poza światem
impresji, który ma formę absolutu, a zjawiska czasowe w nim są nieodwracalne. Sądził, że wiedział o tym już Arystoteles, czego nie zrozumiał Kant
i materialiści, że „czas jest uproszczoną miarą względności świata”.26
Chociaż umysł człowieka nie może opuścić ciała, powtarzał za Humem, to
jednak może on przemierzać elementy świata rzeczywistego w „nieskończoności czasu i przestrzeni”. Tę „cząstkę nieskończoności” można doświadczyć
bezpośrednio przez odpowiednio nastrojone zmysły, co umożliwia w badaniach naukowych odczytanie stałych związków pomiędzy tymi elementami
świata i przez zasadę analogii opisać ich naturę oraz „całość ich zakresu”
w przybliżeniu (z pewnym prawdopodobieństwem) wyjaśnić.27 Idąc dalej
tropem epistemologii Humeʼa, Garbowski przyjmował, że bezpośrednim
doświadczeniem naszych myśli jest to, co jest w nich bezpośrednio dane.
Z tych wszystkich rozstrzygnięć i ustaleń krakowskiego filozofa wynikał
kolejny postulat, że wiedza jest możliwa i że jest ona naczelnym postulatem
(celem) naszego życia. Pojęcia wiedzy człowieka są podobne często metaforom poezji, które chcą w pełni oddać piękno przyrody, choć nigdy nie są w
stanie tego dokonać. Garbowski pisał, nawiązując do kosmogonii i kosmologii hinduskiej:
Jest też dla wszystkiego poznania pociągnięta granica. Jest nią owa zasłona –
która kryje za sobą ostateczne ogniwo, wymagane przez myśl dla uzasadnienia
egzystencji światów, jest nią owa ogromna niewiadoma, która jest ostatnim poza myślą leżącym natężeniem rzeczywistości, od wszelkiej rzeczywistości o tyle
doskonalszą, że jest sama przez się rzeczywistością, a nie tylko możliwością istnienia, przysługującą wszelkim elementom bytu względnego, stoi też ona poza
nieskończonością kosmosu i jest przedmiotem religijnych pragnień ludzi.28

—————————
Ibidem.
Ibidem.
26 Ibidem, 28.
27 Ibidem.
28 Ibidem, 30.
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Filozof sądził więc, że nie dojdziemy do niej nigdy, ale ciągle i nieustannie
będziemy się do niej zbliżać. Dowodzą o tym kolejne teorie nauk przyrodniczych starające się ją opisać coraz trafniej, do których należą: teoria emancypacji światła Isaaka Newtona, teoria drgającego eteru Christiaana Huygensa (1629–1659), teoria unifikująca światło z elektrycznością Jamesa C.
Maxwella (1831–1897) i Heinricha R. Hertza (1857–1894). Rozwijająca się
termodynamika prowadzi do tego, że pojęcie atomu i materii stają się już
pojęciami zbędnymi. Żadne z dotychczasowych pojęć fizyki nie odkrywa
nam pełnej prawdy o świecie fizycznym, kosmosie, ich pełnych związkach ze
światem żywym oraz nie wyjaśnia stanów świadomości. Postęp jednak w
rozwoju wiedzy – przypuszczał Garbowski – jest konieczny, by z człowieka
– „syna cieni” przekształcił się w „syna światłości”, a w dalszej praktyce badawczej mógł w przyszłości zamieszkać poznawane „gwiazdy”.29
BIOLOGICZNE PODŁOŻE POZNANIA JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY
I POSTĘPU

W kolejnej pracy wydanej w języku polskim pt. Poznanie jako czynnik
biologiczny, będącej refleksją filozoficzną nad rozwojem ówczesnych nauk
biologicznych z przełomu XIX i XX wieku, Garbowskiemu chodziło przede
wszystkim o uzyskanie biogenetycznej podstawy dla nauki i poznaniu oraz
o jego przyrodniczym i biologicznym znaczeniu, czyli o roli wiedzy, którą
dysponuje i zdobywa człowiek żyjący w świecie. Biologię zaczyna się bowiem
postrzegać jako naukę o naturze ustrojów żyjących i ich stosunkach ze środowiskiem. Garbowski oskarża przy tym Kanta o to, że zepchnął naukę biologii na drogę mechanistyczną, twierdząc, że nie pojawił się „drugi Newton”,
który przedstawiłby genezę chociażby jednego źdźbła „wedle praw niczyim
zamysłem niewykreślonych”.30 Ze znanych mu teoretyków biologii żaden
ówczesny badacz życia w perspektywie ewolucyjnej nie przedstawił ostatecznego rozwiązania koncepcji ewolucyjnej. Nawet sam Karl Ernst von Baer
(1792–1876), twórca nowoczesnej embriologii, twierdził, że nie da się wprowadzić ogólnych praw rozwoju organizmów do ogólnej teorii bytu – przypominał krakowski badacz. Ówczesne wyniki badań Garbowskiego określają
jedynie niektóre strony procesu ewolucji, niekiedy potwierdzają analizę na
poziomie transmutacyjnym31, a inne, związane z ulepszaniem hodowli, nawet osłabiają rolę kluczowego pojęcia teorii ewolucji, jakim jest dobór naturalny. Wymienia tu idee ewolucyjne Jean Baptiste de Lamarcka, Darwina,
—————————
Ibidem, 31.
T. Garbowski, Poznanie jako czynnik biologiczny, Wydawnictwo Towarzystwa Filozoficznego
w Krakowie, Kraków 1910, 4.
31 Pojęcie transmutacji w owym czasie było postrzegane jako równoważnik nazwowy ewolucji.
Termin ten do dyskursu naukowego wprowadził angielski dziennikarz Robert Chambers (1802–
1871).
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Hugo de Vriesa (1848–1935), Georga Mendla (1822–1884) i Wilhelma Rouxa (1850–1941) – twórcy tzw. teorii mozaikowej epigenezy, pod której wpływem był przez pewien okres. Trudności badań biologicznych upatrywał w
nieskończonej różnorodności problemów, które pojawiają się w życiu, zgadzając się z oceną praw przyrody przez Schopenhauera (1788–1860), który
twierdził, że prawa te są tym bardziej niezrozumiałe, „im obfitsze są w treści”.32 Powołując się na ocenę nauki o ewolucji Darwina dokonaną przez
Rudolfa Virchowa (1821–1902) w roku 1870, stwierdzał, że jest ona w szczegółach mylna, choć w całości prawdziwa. Podzielał również wątpliwości
Henri Bergsona (1856–1941), że jedynie uogólnienia mogą być źródłem jakiejś prawdziwszej wiedzy o ewolucji. Uważał, że idee Lamarcka i Darwina
podzielą los idei naukowych Kopernika, Galileusza i Newtona, ale to oni są
tymi pierwszymi, którzy nadali im wymiar nowoczesny i naukowy, bo związali je z empirią.
Ze znanych zasad ewolucji Garbowski wyprowadzał twierdzenie, że wynika z nich konieczność jednolitego i jednoznacznego rozwoju organicznego
i dodawał, że ewoluujące życie musi się rządzić zasadą ekonomiczności, tzn.,
że przebieg ewolucji musi prowadzi do „uzyskiwania największych rezultatów najmniejszym nakładem sił, powszechnie przejawiającym się w naturze”.33 Odrzucał zdecydowanie idee witalistyczne, zakładającej istnienie
„substancji żyjącej”, z której zbudowane są wszystkie istoty i która jest źródłem istnienia niezależnym od środowiska. Spencera natomiast uważał za
tego myśliciela, który ujął pierwszy raz fenomen życia w sposób ścisły i naukowy, bo przyjął zasadę jego istnienia, mówiącą, że organizmy są systemami
dążącymi do równowagi i pozostają względem innych strukturami względnie
wyosobnionymi, choć same w sobie są autonomiczne. Mają one również
charakter teleologiczny, bo wyrażają swą budową cechy służące do przystosowania się do środowiska (otoczenia) i rozwijają swą różnorodność, by
istnieć w zmiennych i zmieniających się warunkach środowiska, czemu towarzyszą również formy ich reakcji na nie.34
Przechodząc do analizy zjawisk psychicznych w świecie zjawisk biologicznych wyrażanych w reakcjach psychicznych, Garbowski stwierdzał, że tu
również urzeczywistniana jest zasad ekonomiczności, by „najmniejszym
nakładem sił przyroda osiągnęła największą sumę pracy”. Wyraża się to w
morfologii, strukturze oraz funkcjach powstałych organów poznawczych,
które zapewniają bezpieczeństwo istnienia żywym indywiduom. Do władz
poznawczych istot żywych i człowieka, które na gruncie ówczesnej psychologii redukowane były do intelektu jako źródła orientacji w świecie zewnętrznym, Garbowski zaliczał również ewolucyjnie wcześniejsze formy psychiczne: pobudliwość, czucie, doznawania bólu, zdolność przeżywania cierpienia.
—————————
T. Garbowski, Poznanie jako czynnik biologiczny, op. cit., 5.
Ibidem, 6.
34 Ibidem, 7–8.
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Podkreślał przy tym, że jego poglądy są zgodnie z teorią poznania głoszoną
przez Ernsta Macha i Richarda Avenariusa. Uważa nadto, że Darwin wprowadził utylitaryzm do biologii, którą to doktrynę w socjologii rozwinął był
już Thomas E. Malthus (1766–1834), a w filozofii J. St. Mill (1806–1873).
W związku z tym każde zwierzę, w tym człowiek, posiada tylko takie organy,
kształty i proporcje, do jakich doprowadziła go droga jego życia oraz potencjał odziedziczony po przodkach. „Wiedza zbyteczna, poznanie ponad
konieczną potrzebę – twierdził – w ramach gatunkowego bytu, nie są biologicznie możliwe”.35 W związku z tym Garbowski stwierdzał, że
prawda zmienia się ze zmianą potrzeb, a ta zawisła jest od otoczenia. W tym
miejscu nie troszczymy się o wynikającą stąd względność wszelkiej prawdy,
ani relatywistyczny charakter pragmatyzmu, a interesuje nas wyłącznie ekonomiczny i utylitarny charakter poznania. Poznaniem kierują wymogi życia.36

Poznanie postrzegał zatem jako „wyścig zbrojeń” w walce o byt, a jeśli
warunki bytu się uproszą, zaraz następuje inwolucja organizmów w tym
kierunku, w którym przeżycie staje się łatwiejsze. Był więc przeciwny poszukiwaniom prostej linii rozwojowej psychiki człowieka i jego świata duchowego od ssaków. Przypuszczał, że nasz gatunek powstał wcześniej niż inne
formy ssaków, np. drapieżnych i kopytnych. W związku z tym sformułował
następujące prawo ewolucji psychicznej: „różnice w psychice poszczególnych
rodów i osobników u zwierząt i człowieka odpowiadają ilościowo i jakościowo istniejącym pomiędzy nimi różnicom ich cech materialnych”.37
Podejmując kwestię zależności między stroną instynktowną i intelektualną życia psychicznego, uważał, że mają one taką samą genezę. Różnica polegać miała zaś na tym, że instynkty działają automatycznie, bez osobistego
doświadczenia osobników, natomiast myślenie jest wynikiem jednostkowego
ich doświadczenia i związanych z nim przeżyć jednostkowych. Instynkt
i myślenie danego osobnika są „układem pomieszanym” o „dwubiegunowej
strukturze” jednego rozwojowego procesu, a u każdego indywiduum granica
między nimi była niepowtarzalna, bo wpływ na jej przebieg miało jego osobiste doświadczenie. Instynkt – podkreśla Garbowski – jest zatem niższą
formą myślenia. Myślenie u człowieka rozwija się bowiem od zachowań instynktownych niemowlęcia, które stopniowo są spychane pod próg świadomości, by w tym miejscu rozwijało się myślenie w oparciu o refleksję oraz
namysł nad światem danym jednostce w doświadczeniu, co rozwija sprawność kombinacyjną myśli w stosunku do podniet, które do nich docierają.
Świadomość zatem nie jest czymś gotowym, ale ciągle się tworzy w obszarze
każdego indywiduum, a więc do jej rozwoju niezbędne jest kształcenie i edukacja i to o charakterze permanentnym.
—————————
Ibidem, 11.
Ibidem, 12.
37 Ibidem, 14.
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W omawianej pracy Garbowski kolejny raz dokonuje krytyki aprioryzmu
Kanta, którą również podzielał jemu współczesny filozofujący biolog, twórca
teleologicznej filozofii entelechii – Hans Driesch (1867–1941). Stwierdzał
wręcz apodyktycznie, że biogeneza wyraźnie wskazuje, iż Kant się mylił, bo
przyjął w sposób zagadkowy „niebanalną schematykę kategorii apriorycznych, która jednak stanowiła wobec świata podmiotu wyodrębniony, oglądający i porządkujący obraz świat według własnych struktur”.38 Struktura ta
sprawia, że człowiek rozpatruje poznawane zjawiska w kategoriach czasu
i przestrzeni, przyczynowych schematach. W opinii Grabowskiego te schematy są wyrazem psychicznej organizacji człowieka i są przekazywane mu
przez jego przodków, jako pewien posag od rodziców. Odwołując do swoich
wcześniejszych prac filozoficznych, a szczególnie do książki, która się również w tym samym roku ukazała w języku niemieckim,39 krakowski myśliciel
stwierdzał:
I to nas prowadzi do nowego, niespodziewanego wyniku. Elementy, nazywane
w idealizmie apriorycznymi, bynajmniej nimi nie są; źródłem ich są również
doznania czuciowo-wrażeniowe, powstanie ich jest empiryczne, z tą różnicą,
że doświadczenie odnosi się nie do poznającego osobnika, lecz do generacji
poprzednich.40

Krakowski badacz sądził, że metoda badań biogenetycznych prowadzi do
źródeł indywidualnych początków władz poznawczych, a w ogólniejszej perspektywie może prowadzić również do wyjaśnienia genezy zdolności poznawczych w ogóle. Poznanie jest bowiem ważnym czynnikiem ewolucyjnym
zarówno dla zwierząt jak i istot ludzkich i wiąże się z możliwością odbierania
wrażeń (podniet zmysłowych), a więc powstaniem aparatu percepcji u istot
żywych, u których mechanizm poznawania jest podobny. Uważał także, że
zarówno najwyższe wytwory ducha ludzkiego, jak również reakcje ameby są
własnościami elementarnymi, konstytutywnymi dla ich odmiennych form
bytowania, opartym o model: „akcja – reakcja”. Powoduje to w kontekstach
środowiskowych rozwój różnorodnych psychik istot żywych, choć punkt
wyjścia dla ich genezy jest taki sam, tzn. uwarunkowania środowiska życia
(otoczenia).41
„Środek obrony i walki, który wkłada do ręki człowieka genetycznie rozwinięta zdolność orientacyjnego poznania, nazywa się prawdą.”42 Taką definicję prawdy poznania sformował krakowski filozof. Chodziło mu tu o środki
powstałe zarówno w ewolucji danego gatunku otrzymane od przodków, jako
—————————
Ibidem.
Chodzi tu o pracę Garbowskiego Die Organismen und das anorganische Weltbild. Erkenntniskritische Materialen zur wissenschaftlichen Philosophie, J. A. Barth, Leipzig 1910, szczególnie
rozdział IV.
40 T. Garbowski, Poznanie jako czynnik biologiczny, op. cit., 18.
41 Ibidem, 19–20.
42 Ibidem, 20.
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również z własnego osobistego działania. „Jeśli nabyta orientacja – wyjaśniał
dalej – umożliwia mu taką reakcję, że przyczynia się ona do utrwalenia bytu
gatunkowego, natenczas stosunek aktu psychicznego do sprawy zewnętrznej,
ujętej w logiczny sąd, jest widocznie prawdziwy: człowiek doszedł w danej
sprawie do poznania prawdy.”43 Nie ulega wątpliwości, że jest to model
rozumienia prawdy poznania o charakterze utylitarno-adaptacyjnym,
uwzględniający również aspekt ontologiczny bytu poznającego, w tym wypadku człowieka, tzn. pomyślnego bytowania danej jednostki ludzkiej. Stąd
filozof wnioskował, że: „Posiadaniem prawdy uwarunkowane jest egzystencją człowieka na ziemi”.44 Można zatem przypuszczać, że według Garbowskiego sukces gatunkowy człowieka związany jest z posiadaniem przez niego
wiedzy prawdziwej w sensie gatunkowym. Sukces natomiast jednostkowy
wynika z jego umiejętności poznawania świata i stosowania we własnym
życiu odziedziczonej po przodkach wiedzy, wyrażającej się w sądach o charakterze prowdziwościowym. Filozof uważał, że prawda człowieka ewoluowała wraz z jego rozwojem biologicznym i na początku była to wiedza płytka,
podobna do zwierzęcej, postrzegana obecnie jako synteza oparta o naiwny
obraz świata. Jednak taka ocena jest niesłuszna, nacechowana antropomorfizmem, bo w przedhistorycznych warunkach życia człowieka wiedza miała
takie same walory utylitarno-adaptacyjne, przyczyniające się do sukcesu
gatunkowego człowieka w „walce o byt”.
Według Garbowskiego poznanie sprowadza się do konstrukcji pojęć oraz
rozwoju sztuki porozumiewania się (komunikowania się), co do znaczenia
„produktów myślowych” z współplemieńcami, w związku z przedmiotami
mającymi bezpośredni związek z ich interesami życiowymi. W rozwoju biologicznym, a następnie wspomaganym kulturą, nastąpił rozwój wyższych
czynności psychicznych, ale i postrzegania świata na sposób ludzki – animistyczny i mistyczny, obecny w gramatyce każdego języka, wspólnej wszystkim językom świata. W dziejach teorii poznania bowiem ta animistyczna
postawa doprowadziła do rozdzielnia się i przeciwstawienia przedmiotu
podmiotowi, by określić ich wzajemny stosunek, porównać otrzymywane
wrażenia z ich źródłowym przedmiotem, a następnie, by zbadać istotę empirycznego podłoża, czyli scharakteryzować „byt sam w sobie”, który w myśli
filozoficznej określa się mianem: l’essens des choses lub das Ding ans ich –
konstatował Garbowski.45 Postawił on pytanie: „czy obok fenomenalistyki
zdolny jest umysł ludzki do hiperfenomenalistycznej transcendencji, do
„metafizyki”, jako wiedzy o równej wartości poznawczej jak empiryczne
przyrodoznawstwo?”46 Pytanie to dyktuje ludzkości bezpośredni przymus
biologiczny – podkreślał myśliciel – by mogła ona właściwie diagnozować
oraz prognozować prawdziwość wiedzy w otaczającym ją świecie i dlatego
—————————
Ibidem.
Ibidem.
45 Ibidem, 22.
46 Ibidem, 23.
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należy szukać tych norm poznawczych oraz możliwości formułowania teorii
coraz bardziej uniwersalnych. Ewolucyjne podejście do poznania jest zatem
najlepszym postępowaniem metodycznym w badaniach, opartym na porównywaniu, analogii i syntezie w naukach dostarczających nieskończenie różnorodnego materiału empirycznego. Ta zasada posiada ogromną wartość
heurystyczną, dla wyjaśniania stawianych przez badaczy hipotez, np. co do
wartości poznawczej w psychologii takich kategorii jak: „zdolność”, „popęd”
i „wola”, ale i w biologii ogólnej, np. „typ taksonomiczny”. W ten sposób
buduje się podłoże semantyczne dla składowych języka nauki o poznawanym
empirycznie świecie, ale i pozwala ono rozpoznać „cel wewnętrzny” (immanentny) badanego przedmiotu w kontekście całokształtu rzeczywistości
i wskazuje konieczności przyrodnicze w tym, co treści świadomości o nim
zawierają.47
Podzielając punkt widzenia na celowościowy w sensie morfologicznym, tj.
charakter budowy ciała oraz jego organów, badacz uważał, że tak samo należy traktować elementy jego świadomości. O tym przesądzają również własności jej podłoża fizyko-chemicznego oraz zasada ekonomiczności w myśleniu i działaniu. Wszystkie zbyteczne elementy świadomości usuwane są bowiem pod próg świadomości. Właściwości i układ elementów świadomości
określają oraz ściśle determinują rzeczywiste potrzeby organizmu. Garbowski krytykował przy okazji Ludwiga Boltzmanna (1844–1906) formułującego
krytyczne uwagi pod adresem transcendującego idealizmu krytycznopoznawczego, nazywając go „migreną ducha” dlatego, gdyż sam stosował we
własnych koncepcjach mechanistycznych świata pojęcia metafizyczne, które
nie mają żadnych odpowiedników treściowych w empirii. Dodawał nadto, że
bez hiperfenomenalizmu, czyli bez pojęć hipotetycznych, żadna nauka nie
mogłaby się rozwijać.
Garbowski w podobny sposób oceniał stanowisko Georga W. F. Hegla,
który sądzi, że w filozofii ducha polegającej na czystym rozwoju pojęć, podmiot jest w stanie dotrzeć do prawd bezwzględnych, oraz Du Bois Raymonda
obstającego przy zasadzie „Ignorabimus” głoszącej: im więcej wiemy, tym
więcej nie wiemy, a więc zasadzie zakładającej nieprzekraczalne granice poznania. Grabowski sądził jednak, że biogeneza jest w stanie rozjaśnić i te
problemy, gdyż poznanie ze swej natury jest reakcją na akcje podniet”.48
Produkty reakcji psychicznych tworzące składniki świadomości zależą pod
względem ilościowym i jakościowym od wywiązującej się akcji. „Mozaikę
świadomości – konstatował Garbowski – moglibyśmy porównać z płytką
zwierciadlaną, w której odbija się wszystko, ku czemu ją skierowujemy. Innymi słowy,
myśleć można jedynie o „doświadczonym” materiale, który się z zewnątrz
dostał na ową płytkę jako symbol czy obraz. Jeżeli zatem, jako podmiot

—————————
47
48

Ibidem, 24.
Ibidem, 25–26.
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poznania, zachowujemy się czysto odbiórczo, to i intelekt nasz – przez
Bergsona nazwany „emanacją” życia – działać może wyłącznie odtwórczo,
nigdy twórczo.49

Tworzenie praw odbywa się więc drogą analogii oraz permanencji praw
formalnych, które są celowe i biologicznie korzystne, bo uwalniają umysł od
niezmiernej kazuistyki faktów tworząc schematy. Takie schematy jeden raz
wypracowane mogą dawać możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń.
Jeśli spekulacja myślowa, abstrahowanie i uogólnianie zostały wykonane
poprawnie, wtedy nasze poznanie ma w zasadzie charakter hyperfenomenalistyczny – podkreślał Garbowski – i staje się pewne do tego stopnia, że każde przyszłe doświadczenie empiryczne owo sformułowanie potwierdza jako
prawo. Nie dzieje się to przypadkowo, bo intelekt odbija nie tylko wrażenia,
ale i normy oraz ład (porządek) istniejący w przyrodzie, czyli rzeczywistości
niezależnej od podmiotu, jak podkreślał to August Comte. Ponadto Garbowski dodawał, że trudno odmówić racji przewrotnej tezie współczesnemu mu
Karlowi Pearsonowi (1857–1936), który sądził, że „człowiek dyktuje prawa
naturze, a nie na odwrót, gdyż ‘prawa’ są produktem podmiotowym, nie
istniejącym przedmiotowo w przyrodzie.” Przy tezie tego rodzaju nie wolno
zapomnieć, dodawał Garbowski, „że materiał, z którego „prawo” konstruujemy, cały, bez reszty, zawarty być musi w doświadczeniu”.50 Analogiczny
proces dotyczy również w opinii myśliciela procesu twórczości artystycznej,
ale polega na dowolnym łączeniu impresji, uczuć i wrażeń.51
Szerokość, czyli horyzonty zmysłowe wrażliwości istot żywych oraz człowieka są specyficzne gatunkowo. Dla człowieka są one również dla każdej
epoki odmienne, bo odmienne jest jego a priori, które powstaje w wyniku
poznawania doświadczalnego oraz dziedziczenia od przodków. Garbowski
pisał:
Hiperfenomenalistyka, metafizyka owych ściśle i z góry wytyczonych granic
bynajmniej nie rozsądza. Ona tylko bezpośrednie wrażenia opracowuje, posługując się przy tym naukową wyobraźnią, hipotetyką. Wyżej mógłby się
człowiek wznieść w poznaniu tylko wówczas, gdyby sam był postawiony ponad źródłem swojej świadomości. Umysł nie może dokonać rekonstrukcji,
większej od sumy elementów, zgromadzonych przez doświadczenie. Inaczej,
istotnie, skutek musiałby być większym od przyczyny, a część większa od całości.52

Widać więc jasno, że w swym myśleniu ewolucyjnym krakowski badacz
zakładał, że poznanie zaczyna się procesem hipotetyzowania, choć jego możliwości pochodzą z dziejowego doświadczenia gatunkowego dziedziczonego
po przodkach, a dopełnia go bezpośrednie doświadczenie empiryczne.
—————————
Ibidem, 26.
Ibidem, 27.
51 Ibidem, 27–28.
52 Ibidem, 28.
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W opinii twórcy metody biogenetycznej, dopiero teoria biogenetyczna, która
stawia nas poza ramą naszej przedmiotowości, „poza początkiem, co tworzy
naszą samowiedzę, i co nazywamy ‘poznaniem’ ”.53 Uważał także, że poznanie zostało stworzone przez ewoluujące życie i dlatego gatunkowe relacje
między elementami świadomości odpowiadają relacjom w rzeczywistości,
a w konsekwencji poznanie ma wartość orientacyjną w świecie, chociaż
człowiek poza granice własnej świadomości, którą aktualnie dysponuje, wydostać się nie może.
Garbowski zgadzał się, że naturalna selekcja jest czynnikiem, który kieruje tzw. naturalnym transformizmem, w związku z czym można wnioskować,
iż dobór naturalny również kieruje rozwojem zdolności intelektualnych
człowieka, mając na uwadze interesy naszego gatunku. Walka o byt między
istotami żywymi kieruje się bowiem zasadami ekonomicznymi – gospodarką
oszczędnościową. Może się więc zdarzyć, że niektóre istoty mogą cofać się
w swej ewolucji i tracić swe władze poznawcze, ze względu na brak możliwości ich wykorzystania i podnoszenia ekonomii bytowania.54
Procesom ewolucji w przypadku człowieka nie grozi jednak – sądził badacz – inwolucji, bo szybko rozrasta się liczebnie jego populacja, co podnosi
konkurencyjność między osobnikami w walce o zasoby naturalne, które się
coraz bardziej kurczą. Dlatego od strony analizy biologicznej człowieka można nazywać rewolucjonistą, bo posiada znakomite narzędzie – władze
rozumu, które uwalniają go od determinacji przyrodniczych i może żyć
w warunkach środowiskowych, do których nie jest przystosowany. „Brak
adaptacji biologicznej – pisał Garbowski – zastępują mu produkty pracy
intelektu, przy pomocy których przekształca przyrodę, a wyhodowane przez
niego istoty żywe uwalniają się również od działania prawa walki o byt”.55
Ten rozwój rewolucyjny człowieka nie może jednak dziać się bezkarnie, bo
towarzyszą mu zwyrodnienia w życiu biologicznym oraz społecznym, np.
rozwój wielu chorób i anomia szeregu interakcji społecznych. W ten sposób
rodzi się ból i cierpienie wśród ludzi, rozwija się zło, których nie ma wśród
innych gatunków biologicznych. Świadczy o tym krwawy charakter dziejów
ludzkości.56 Filozof jednak sądził, że obecny stan zaawansowania ewolucji
intelektualnej człowieka jest nieodwracalny i będzie służył dalszej humanizacji gatunku ludzkiego oraz pozytywnemu rozwojowi jego władz poznaw—————————
Ibidem, 29.
Rzecz jasna, że to rozumowanie Garbowskiego jest dzisiaj nie do przyjęcia i ma charakter
bardzo ogólny, bo nie znał on teorii gier i gier o sumie niezerowej, które selekcjonują wybujałość
nieprzydatnych adaptacyjnie cech, ale pełnią one funkcję jako oznaki innych cech organizmu i suma
sumarum dają korzyści gatunkowi, bo prowadza do gier o sumie pomimo wszystko – dodatniej.
Dobrze te intuicje Garbowskiego wyjaśnia obecnie praca Roberta Wrighta opisująca mechanizmy
ewolucji biologicznej, ale i sprzężonej z nią mechanizmy ewolucji kulturowej. Por. R. Wright,
NONZERO. Ludzka logika przeznaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006, zaś sam mechanizm
gier o sumie niezerowej praca J. Deulofeu, Dylematy więźniów i zwycięskie strategie. Teoria gier.
RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, SA., Barcelona – Toruń, 2012, 113–131.
55 T. Garbowski, Poznanie jako czynnik biologiczny, 31–32.
56 Ibidem, 33.
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czych. Można zatem zgodzić się – podkreślał – z opinią Kanta, że rozum
ludzki jest „najwyższym dobrem ziemi.”
Powrót do stanu dzikości nie jest już możliwy, zaś ewolucja narzuca na
rozwój człowieka pewien cel, który jest źródłem projektu przyszłości. Nie jest
nim walka polityczna lub sportowa, ale troska o rozwój wiedzy, która – jak w
koncepcji Comte’a – jest sprawą „ogólnoludzką”. Garbowski solidaryzował
się tu ze współczesnym mu intelektualistą Edwinem Ray-Lankesterem –
uważającym, że rządy państw rozwiniętych powinny najwięcej łożyć na naukę. Uważa, że jest to logiczny wniosek wypływający z idei ewolucyjnych Lamarcka, mówiącej, że i narządy używane (w tym przypadku mózg i władze
poznawcze) stają się silniejsze i większe. Taka postawa i projekt działania
zabezpieczałby „najpomyślniejszy postęp dla wiedzy, mającej stanowić cel
zabiegów państwa i ludzkości”.57 Historia człowieka – podkreślał myśliciel –
stanowi dzieje rozwoju wiedzy, a nie jest następstwem przyczynowym wypadków historycznych.
Aktualną sytuację nauki i filozofii Garbowski postrzegał jako kontynuację
modelu myślenia rozpoczętego przez Francisa Bacona, która jest empirycznie ugruntowana w doświadczeniu i eksperymencie. Wiedza w ten sposób
zdobywana musi być zarazem wiedzą o życiu, bo przedmiotem poznania jest
jedynie przedmiot naturalny, czyli przyroda i jej przyrodnicze formy istnienia, a więc wiedza musi być również wiedzą o naturze i dziejach poznania.
W tej samej perspektywie należy uprawiać i rozwijać filozofię, a metody nauk i filozofii muszą sobie wzajemnie odpowiadać, bo odnoszą się pierwotnie
do tego samego przedmiotu, a więc są z natury jednorodne. Nawet historia
ducha jest w opinii krakowskiego filozofa historią życia człowieka w środowisku przyrodniczym. Zaś rozwój nauki i metafizyki winny być równoległymi w perspektywie myślenia ewolucyjnego procesami powiązanymi między
sobą, co jest i będzie rzeczywistym źródłem postępu. Nowe pojęcia i teorematy formułowane na gruncie filozofii są – w opinii Garbowskiego – wynikiem rozwoju nie tylko biologii, ale i innych nauk przyrodniczych, a mają się
stać również źródłem nowych nauk o człowieku, tj. psychologii i socjologii
już nie uprawianych w starej tradycji teoretyczno-filozoficznej, ale nowej,
poddanej rygorom empiryzmu. Filozof głosił nawet hasło, że „nie ma przyrodoznawstwa bez filozofii i nie ma filozofii bez nauk przyrodniczych”.58
W strategii uprawiania nauki, czyli poszukiwania prawdy, która jest
atrybutem ewoluującego procesu życia, koniecznym jest element teleologiczny oraz wynikająca z niego funkcja orientacyjna, której celem ostatecznym, choć nie absolutnym jest rozwój i utrzymanie życia człowieka na planecie. Garbowski podkreślał z naciskiem, że jest to immanentna cecha życia,
zawierająca najistotniejsze jego treści, bez której życie przestałoby istnieć,
nawet jako pojęcie.59
—————————
Ibidem, 35.
Ibidem, 37.
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Proces ewolucji biologicznej jest zatem dla Garbowskiego pewną
„koniecznością” wynikającą z natury życia, które w oparciu o mechanizmy
ewolucyjne wyłoniło się ze świata nieorganicznego, przemawiającym za monizmem ontologicznym świata, który nie stoi w opozycji do ówczesnych jej
interpretacji teologicznych, które widzą w procesie ewolucji obecność Boga
w kolejnych aktach kreacjach i innowacji w świecie życia oraz jego środowisku.60 Ta „konieczność” ewolucji nakłada na człowieka również „obowiązek”
uczestniczenia w niej, który wyraża się w kultywowaniu „instynktu” dążenia
do wiedzy i permanentnego kształcenia się. Praca, szczególnie intelektualna,
jest dla niego warunkiem sin qua non możliwości rozwoju człowieka i świata. Tym niemniej, jest to konieczność, która gwarantuje rozwój, będąc wręcz
„obowiązkiem moralnym” – „imperatywem kategorycznym”, a nawet „nową
religią”, którą powinna przyjąć ludzkość.61 „Walka o byt, immanentna właściwość organicznego życia – podsumował tę rozprawę Garbowski – jest
u człowieka walką o prawdę. Praca ducha to dla człowieka jedyna droga
obowiązku i zwycięstwa. Ludzkość walczy bowiem o byt, gdy młotem myśli
przebija przestwór ciemności, torując sobie drogę do światła; bo życie i światło to jedno”.62
UWAGI KOŃCOWE

Nietrudno zauważyć w świetle przeprowadzonych analiz, że poznanie
w koncepcji Garbowskiego stanowi jedną z kluczowych form życia istot żywych, a w szczególności dla gatunku ludzkiego. Człowiek bowiem należy do
świata istot żywych i z niego wywodzi się jego ontogeneza bytowa i psychogeneza jego władz poznawczych. Pomiędzy życiem świadomym i nieświadomym występuje tu jedynie różnica stopnia, polegająca na tym, że życie ludzi
ma charakter świadomy, zaś innych istot żywych raczej przedświadomy,
podporządkowany siłom instynktów.
Wiedza człowieka, w przeciwieństwie do wiedzy zwierząt, ma charakter
świadomy, choć ważne jest pozaświadome dziedziczenie predyspozycji do jej
zdobywania, co wyraża ów „popęd poznawczy”, charakterystyczny dla każdej
jednostki ludzkiej. Wiedza jako rezultat nieustannego poznawania; ma przede wszystkim wartość adaptacyjną do przyrodniczych, społecznych oraz
kulturowych warunków życia. Jej zdobywanie podnosi elastyczność w tych
procesach adaptacji do coraz szybciej zmieniającego się całokształtu uwarunkowań środowiskowych ludzkich nisz egzystowania. Prawdziwość wiedzy
polega na tym, że pozwala właściwie i twórczo adaptować się do tych warunków środowiskowych. Mówiąc inaczej, kryterium jej prawdziwości wyraża
—————————
60 Ibidem, 38. Autor odwołuje się do opinii i prac J. Classen, biskupa M. Craightona oraz księży:
E. Wasmanna i S. Hamersteina.
61 Ibidem, 39.
62 Ibidem, 40.
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stopień przeżywania pomyślnego osobników gatunków istot żywych, a na
poziomie ludzkim kryterium jej prawdy jest „praktyczna użyteczność”, pozwalająca każdej jednostce i ogółowi społeczeństwa na życie godziwe.
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LEARNING AND KNOWLEDGE IN EVOLUTIONARY TERMS
ACCORDING TO TADEUSZ GARBOWSKI
ABSTRACT

The work presents a reconstruction of Tadeusz Garbowski’s evolutionary theory
of knowledge and conception of knowledge as a form of life. This Cracow philosopher introduced them in two works: The Life and Knowledge (1903), and Cognition
as a biological agent (1910). According to him, human knowledge, unlike animal
knowledge, is conscious. Its functioning is based on a subconscious predisposition to
its acquisition, which expresses man’s “cognitive instinct”. Knowledge as a result of
continuous learning is primarily an adaptive value to the natural, social and cultural
conditions of life. The truth of knowledge lies in the fact that it can properly and
creatively adapt to the environmental conditions. The criterion of its truth expresses
the degree of experiencing successful specimens of species of living beings. On a
human level criterion of its truth is a “practical utility” which gives every individual
and society as a whole a decent life.
Keywords: Tadeusz Garbowski, the evolution of knowledge, biological basis of
cognition, adaptive concept of truth.
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GESTALT AS A SPECIALIZED TERM:
ITS CONCEPTUAL DEFINITION IN PSYCHOLOGY
AND PHILOSOPHY
ABSTRACT

In the present paper the author attempts to reconstruct the process of terminologization of the expression Gestalt in the philosophical and psychological
debates which laid the way for the emergence of the Berlin School of Gestalt Theory.
Gestalt (English translations are: “form,” “shape,” “configuration,” “aspect”) is a
German word, which is already documented in Old High German (gistalt) as meaning “appearance, way of appearing.” From the end of the 18th century onward, the
word had a very interesting semantic enrichment and found uses in the arts and
sciences, since it started to be used in specific domains (literature, philosophy, psychology) to designate an organic whole. In the first few decades of the 20 th century,
it became a specialized term − a terminus technicus in philosophical and psychological thought − as Gestalt psychology and Gestalt theory emerged as a new scientific
and philosophical orientation. The exact conceptual definitions of Gestalt, Gestalt
qualities and Gestalt perception were heatedly discussed in the philosophical and
psychological debates that raged in the first two decades of the 20th Century after
the publication of the famous paper by Christian von Ehrenfels — On Gestalt Qualities (1890)—and it was developed in various psychological schools (the Berlin
School, the Graz School) and philosophical orientations (phenomenology,
neokantism), till the formulation in 1923 of the Gestalt laws by Max Wertheimer. In
the concluding part of the paper, the author attempts to trace the development of
the Gestalt approach after the Second World War.
Keywords: Gestalt theory, terminologization, crisis of science, holism.

INTRODUCTION

Nowadays, we understand Gestalt Psychology, Gestalt Theory and Gestaltism as an orientation in philosophical thought which tries to understand the laws according to which our mind is able to structure a manifold
and complex reality into meaningful perceptions and notions. The key con-
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cept for this orientation is “Gestalt”—a word which in common language
designates “form,” “shape,” but in the Gestalt theory designates an (organic)
whole with self-organizing tendencies. In the present article, I will attempt
to trace the most important phases of semantic enrichment and “terminologization” (in the sense of a transformation of the lexical item from a generic
word into a scientific term) of this German expression, parallel to the process of the emergence and establishment of Gestalt Theory.
In linguistics, terminologization is defined as the semantic transformation of a lexical unit into a specialized term (Roelcke, 2013, 2), with possible
consequent semantic restrictions,1 determinations or extensions, which presupposes a particular relationship of designation between a symbol (word,
German “Benennung”) and a referent (external object, German “Objekt”)
given by the reference (conceptualization process, denotation, “Begriff”).
According to many scholars, in the case of a common word, we have a process of designation which is not the result of critical reflection and cognitive
elaboration, but is based on common usage, in the case of a “term” we have
binding definitions and precise conditions of correct use in texts and discourses (Grucza 2013, 149). Consequently, a term is used in specialized texts in
a coherent and binding way, it marks conceptual dependencies and semantic hierarchical structures (for example the relationship between hyperonyms and hyponyms (Roelcke 2013, 3). A terminologization process can
require different time spans: sometimes a new term is introduced by definition and it requires relatively little time to be established, but normally terminologization is a durative process which is connected with scientific or
other social practices.
In the case of the word Gestalt, this process was quite long and its roots
are to be seen in the rich semantic potential of the word “Gestalt” and in its
conceptual definition in the scientific debate at the turn of the 19th and 20th
centuries. This debate is rooted in the deep crisis involving positivism and
idealism, the two major philosophical systems of the 19th century (Henle
1968, 141; Ringer 1969, 375ff.). Gestalt psychology, later known more widely as Gestalt Theory, emerged in the first decades of the 20th century in
several universities which practiced research in experimental psychology
(first of all Berlin, Graz, Leipzig) as a new orientation which undermined the
mechanistic foundation upon which psychologists had until then constructed their systems. Gestalt psychologists proposed a holistic view of natural,
exact and human sciences, in which the unity of science and the mind was
demonstrated and thus the tension between “dualistic restriction and monistic hopes characteristic of psychological thinking in its German cultural
context” (Ash 1982, xxxiii) was resolved.
—————————
1 See (Sager 1998/99, 46): “a lexicalised unit may remain restricted to its original reference in its
area of application and usage, or even become more narrowly restricted in meaning or usage.”
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THE WORD “GESTALT” FROM COMMON MEANING
TO SPECIALIZED MEANING

The word Gestalt is a common word in German, that is to say it is used in
the common language. It corresponds to the English words “form,” “shape,”
“figure” and “configuration.” In the Duden-Dictionary of the German language, Gestalt is defined as the “visible appearance of an individual” or “as
the form that something has or in which something appears.” It can also
designate the “aspect” of something or someone, a not recognizable figure,
or a figure created by a poet.2 The word is documented in Old High German
as gistalt − a participle derivation from the verb “stellen” (to stand/to put) −
and in Middle High German as gestalt in the meaning of “appearance, way
of appearing” (Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm, vol. 5, 4177–
4191),3 see also this lemma in the etymological dictionaries (Kluge 1993;
Pfeifer 1993). In a more precise analysis, the Old High German form gistalt
is the result of morphological composition through the prefix gi- (which
carries a perfective and sociative meaning), the root of the verb stell- (to
put) and the abstractive suffix - t (typical for verbs, nowadays present in
words as a result of a verbal derivation, such as Fahrt < fahren, Jagd < jagen). Thanks to the semantic values of these morphemes, the word has
expressed right from its origin something (a whole) which is the result of a
process (“perfective” meaning), and at the same time unity in multiplicity
(“sociative” meaning), i.e. it evokes a dynamic process with moments of relative constancy and stability. Hence, it should not come as a surprise that
the actual meaning “something that has its appearance/form as a result of
its inner structure” is already present in earlier evidence for this word. Even
as a non-specialized word, Gestalt refers to something which is stable in its
dynamic nature something which is recognizable as such as a result of
a process which structures its inner form.
The high semantic potential of the word was recognized by Kant, Goethe
and the Romantic thinkers (among others Wilhelm von Humboldt and Johann Gottfried von Herder), who used the term to describe a wide gamut of
structural principles (heuristic, philosophical, physical and aesthetic).
Throughout the 19th century, a debate on the term Gestalt took place in
many disciplines (philosophy, psychology, physiology, biology, aesthetics
and art theory). Designating an organic, structured whole which is immediately given (grasped immediately) in its phenomenal evidence, the concept
Gestalt turned out to be heuristically fruitful for the explanation of multi—————————
2 See (Duden 1983, 490): “1. […] Sichtbare äußere Erscheinung des Menschen im Hinblick auf die
Art des Wuchses: eine untersetzte, schmächtige G[estalt] […] 2. Unbekannte, nicht näher zu identifizierende Person […] 3. a) Persönlichkeit, wie sie sich im Bewusstsein anderer herausgebildet hat
[…] b) von einem Dichter o. ä. geschaffene Figur 4. […] Form, die etw[as] hat, in der etw[as] erscheint […].”
3 http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG11860#XGG11860
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plicity in unity, and more specifically for the explanation of phenomena
connected to the unitary perception of colors, of spatial and acoustic belongingness, up to the interpretation of very complex phenomena and higher
cognitive processes, such as feelings, volition, values, judgments, and aesthetic perception.
The German scientist and poet Johann Wolfgang Goethe is considered
the first author to have recognized the broad semantic valence of the word
“Gestalt” (for broader investigations see inter alia (Simonis 2001; Fitzek
2013)). In his early Sturm und Drang essay Von deutscher Baukunst (1772),

Goethe used the expression Gestalt to describe the organic principle
which animates life and art: “wie in Werken der ewigen Natur, bis aufs
geringste Zäserchen, alles Gestalt und alles zweckend zum Ganzen” (Just
as in the eternal works of nature, everything is perfectly formed down to the
meanest thread, and all contributing purposefully to the whole” (see Goethe
1980, 108). The expression Gestalt recurs later in Goethe’s poems and in
Faust II4 as morphological structuring principle of organisms. In his study
on morphology, he wrote: “The Germans have a word for the complex of
existence presented by a physical organism: Gestalt” (Goethe 1988, 63).
Anyway, it must be stressed that it was not only Goethe, who contributed
to the semantic enrichment of the term Gestalt in the direction of a holistic
and dynamic structure, but so did (and to a greater extent) “Goethianism” as
a widely shared Weltanschauung and a way of life in the first decades of the
19th century (see Poggi 2015). Therefore, it is no surprise that throughout
the whole of the 19th century the expression “Gestalt” occurs in nonscientific writings as a cypher for the organic principle. It was with this cultural background that the scientific conceptual definition of the term Gestalt
found its roots.
“GESTALT” AS A SPECIALIZED TERM

A more rigorous conceptual definition of Gestalt and Gestalt quality was
attempted in the debate which took place in philosophy and psychology5 at
the turn of the 20th century. The historical paper by Christian von Ehrenfels
On Gestalt Qualities, published in 1890 in the periodical Vierteljahrsschrift
für wissenschaftliche Philosophie, edited by the philosopher Richard Avenarius, marked a key moment in the reflection conducted up to that moment.
Ehrenfels understood by the term “gestalt qualities” qualities of a higher
—————————
4 Act I, Scene IV, verses 6287–6288: “Gestaltung, Umgestaltung, des Ewigen Sinnes ewige Unterhaltung” / “Formation, transformation, eternal minds in eternal recreation” (English translation
in: (Fitzek 2013, 33)).
5 For a reconstruction of how psychology was established as scientific discipline and its emancipation from philosophy see (Ash 1982, 63–80).
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order based on elementary sensations but at the same distinguishing themselves from the latter through their nature of being something “more,” not
reducible to the sum of their base elements:
By a Gestalt quality we understand a positive content of presentation bound
up in consciousness with the presence of complexes of mutually separable
(i.e. independently presentable) elements. That complex of presentations
which is necessary for the existence of a given Gestalt quality we call the
foundation [Grundlage] of that quality.6

As he wrote at the very beginning of his paper, Ehrenfels took a stand in this
essay on a current controversy:
Here we have an important problem of genetic psychology [...] [that is: S.B.]
the question, in descriptive psychology of what precisely the given presentational formations (spatial shapes and melodies in themselves are. Is a melody
a mere sum (i) [Zusammenfassung] of elements, or (ii) something novel in relation to this sum, something that certainly goes hand in hand with, but is
distinguishable from the sum of elements?” (Ehrenfels, 1890)7

Ehrenfels is referring here to a running debate about the perception of a
particular kind of structured whole, Gestalten, like a melody, or perceived
movement, or spatial shapes, in which the whole cannot be reduced to the
sum of its elements. In these cases, the final phenomenic “effect” remains
the same, even though the physical stimuli are changed. A melody remains
the same as a given perceived whole, even though it is realized in another
tonality. This means that a melody is more than the sum of the single notes
and it fulfills the “transposivity” principle; in the same way, the sensation of
smoothness or roughness of tactual impressions can be evoked by very different stimuli. Ehrenfels assumed that Gestalt qualities are something “more,”
something which “emerges” with evidence and gives to the perceived object
coherence and sense.8 In this “production”-assumption, Ehrenfels reveals
his deep indebtedness to the theory of production of Alexius Meinong and
the Graz School, in which he developed intellectually and according to which
there are elements of a first order (founding elements) and “complexions” of
—————————
6 See (Ehrenfels 1890, 262): “Unter Gestaltqualitäten verstehen wir solche positiven Vorstellungsinhalte, welche an das Vorhandensein von Vorstellungscomplexen [sic] im Bewußtsein gebunden sind, die ihrerseits aus von einander trennbaren (d. h. ohne einander vorstellbaren) Elementen
bestehen. Jene für das Vorhandensein der Gestaltqualitäten notwendigen Vorstellungscomplexe
wollen wir die Grundlage der Gestaltqualitäten nennen.”
7 See (Ehrenfels 1890, 250): “Mit dieser Controverse ist ein wichtiges Problem der genetischen
Psychologie aufgeworfen; [...] was denn jene Vorstellungsgebilde ‘Raumgestalt’ und ‘Melodie’ in sich
seien – eine blosse Zusammenfassung von Elementen, oder etwas diesen gegenüber Neues, welches
zwar mit jener Zusammenfassung, aber doch unterscheidbar von ihr vorliegt?”
8 See (Ehrenfels 1890, 253): “Wie kann [...] der blosse Umstand, dass sich mehrere Vorstellungen
oder Empfindungen in einem einzigen Bewusstsein vereint vorfinden, schon einen genügenden
Grund dafür abgeben, dass zu jener Summe noch etwas Neues hinzutritt, welches nicht in den
Summanden enthalten war? ”
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a second order (founded elements), emerging through productive psychic
acts (for a wider analysis see (Lindenfeld 1980)).
As Ehrenfels admitted in a letter to his teacher and mentor, Alexius
Meinong,9 that it was the philosopher and scientist Ernst Mach who before
him had made fundamental contributions to this debate. Mach had already
used the term Gestalt and the examples of melody and spatial shapes as
Gestalt “grasped” immediately already in his paper entitled Bemerkungen
zur Lehre vom räumlichen Sehen (1865) (Remarks on the theory of spatial
vision), and then in Beiträge zur Analyse der Empfindungen (1886) (Contributions to the Analysis of Sensations). Later, after the publication of the
paper by Ehrenfels and in part as a response to him, Mach again used it in
Chapter XII of his Populärwissenschaftliche Vorlesungen (1896) (Popular
Scientific Lectures). When speaking of spatial Gestalts in his paper of 1865,
Mach referred explicitly to Johann Friedrich Herbart’s theory of spatial vision and fusion (for a broader investigation and also for further references
see (Poggi 1994; Spillmann 2015). Assuming a fundamental monism, Mach
goes further and enlarged the gestalt principle to the entire animate world,
quoting pithily in his Popular Scientific Lectures Goethe’s verses in Metamorphosis of plants: “All forms (Gestalten) of Nature are allied, though none is the same as the other; Thus, their common chorus points to a hidden
law.” (Mach, Popular Scientific Lectures, 9).10 With this challenge, for science to find the hidden law on which the harmony of the world is based, he
initiated a broader philosophical discussion about the possibility of bridging
over the gap between the different sensory fields and various categorizations
of apparently disparate phenomena under a unified system.11
Seen in this tradition, the use by Ehrenfels of the term gestalt qualities
was aimed at overcoming a categorically substantialized distinction between
subject and object, between body and soul in a holistic view of perception,
cognition and volition. The phenomenal evidence that in many perceptual,
cognitive and volitional acts the whole is not reducible to the mere sum of its
parts, led to the methodological assumption that science has to proceed not
only bottom-up, but also top-down, that is to say from the whole to the con—————————
See (Kindinger 1965, 74–75).
(Mach 1910, 9): “Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der anderen. Und so deutet das
Chor auf ein geheimes Gesetz.”
11 See Ehrenfels, On Gestalt Quality, 114: “If we have succeeded in sketching a picture, however
broad in outline, of the role and significance of the phenomena considered in psychic life, then it
might now be pointed out that the theory of Gestalt qualities would perhaps be qualified to bridge
the gulf between the various sensory regions, and indeed between the various categories of the
presentable in general. The theory makes possible the unification, within a single framework, of
what are superficially the most disparate of phenomena.” See (Ehrenfels 1890, 289): “Vermag das
Gesagte ein [...] Bild von der Stellung und Bedeutung des betrachteten Phänomens im psychischen
Leben zu entwerfen, so soll nun noch auf den Umstand hingewiesen werden, dass die Theorie von
den Gestaltqualitäten geeignet wäre, möglicherweise die Kluft zwischen den verschiedenen Sinngebieten, ja den verschiedenen Kategorien des Vorstellbaren überhaupt zu überbrücken und die anscheinend disparatesten Erscheinungen unter ein einheitliches System zusammenzufassen.)
9

10
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stituent parts, from the global meaning to the single meaning of the constituents.
Ehrenfels’ work sparked a lively debate in scientific and non-scientific
circles. Within two decades the stances of different “disputants” and
“schools” crystallized themselves, among which the most important were the
Berlin School of Carl Stumpf12 and the Graz School of Alexius Meinong.13
A very important point of reference in the discussion was the interpretation,
and partial revision, of the intentionality concept developed by the philosopher Franz Brentano, who had a fundamental influence on the thinking of
Alexius Meinong, Carl Stumpf, Edmund Husserl and Kazimierz
Twardowski. In his work Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874),
Brentano reintroduced the concept of intentionality, derived from medieval
Scholastic philosophy but reinterpreted in the light of Brentano’s vision of
consciousness:
Every mental phenomenon includes something as object within itself, although they do not all do so in the same way. In presentation something is
presented, in judgement something is affirmed or denied, in love loved, in
hate hated, in desire desired and so on. This intentional in-existence is characteristic exclusively of mental phenomena. No physical phenomenon exhibits anything like it. We could, therefore, define mental phenomena by saying
that they are those phenomena which contain an object intentionally within
themselves. (Brentano 1995, 88–89)

Intentionality is not only what distinguishes psychological from physical
phenomena, but it also binds the psychic and physical world in the unity of
intentional acts, beyond the Kantian dualism of modalities of knowledge.
Objects are always intentionally given to the consciousness, they are inexistent to consciousness in the sense that they are in the mental or psychological state (locative in). This fundamental assumption, which was later
developed by Husserl in his phenomenology, was crucial for Carl Stumpf,
who transmitted it to his students, among them to Köhler, who developed in
Über ein altes Scheinproblem (1928) (An Old Pseudoproblem) the core elements of the so-called “critical realism,” later taken up in Wolfgang Metzger’s Psychologie. Die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der
Einführung des Experiments (Psychology. The Development of Its Initial
Presuppositions since the Introduction of the Experiment, English first edition 1940).
A complete formulation of Gestalt laws was then carried out in the framework of the Berlin School of Gestalt theory, initiated by Stumpf, through
its main representatives Wolfgang Köhler, Kurt Koffka, Max Wertheimer
and Kurt Lewin (Todorovic 2011). As Max Wertheimer summarized: “The
—————————
12
13

See (Bonacchi 1998; 2011).
On the Leipzig School see (Fitzek, Salber 1996).
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basic thesis of gestalt theory might be formulated thus: there are contexts in
which what is happening in the whole cannot be deduced from the characteristics of the separate pieces, but conversely; what happens to a part of the
whole is, in clearcut cases, determined by the laws of the inner structure of
its whole.” (Wertheimer 1944, 78). The thinking behind Gestalt Theory
developed around the main topic of the structural organization of wholes:
figure and background, integration and segregation, groups and parts, articulation and hierarchy, and the phenomenal organization of visual fields.
Many research areas in psychology gained greatly from the formulation of
gestalt laws (Wertheimer 1923), further discussed by Koffka (1935) and
Köhler (1947): visual perception, acoustic perception, the psychology of learning, research into memory and language, the psychology of art, and affect
psychology. The Prägnanz-Principle, or principle of “good Gestalt,” is the
core principle, a sort of overarching general rule which states that phenomenal organization in perception and mind is ruled by “maximal possible
goodness” (simplicity, unification, regularity, balance). From this principle
are all gestalt laws derived: proximity, continuity, closure, similarity, symmetry, common fate, and past perceptual experience (Wertheimer 1923,
331; Köhler 1947).
The official forum for these researchers was the journal Psychologische
Forschung (Psychological Research), which had provided a forum for scientific discussion on gestalt related themes since the early 1920s. The gestalt
concept was developed not only by the Berlin School, but also in the context
of other philosophical orientations: in phenomenology (Edmund Husserl),14
in Neo-Kantianism (Ernst Cassirer), and in the Würzburg School (Karl
Bühler, Oswald Külpe), in philosophical anthropology (Max Scheler, Arnold
Plessner).
GESTALT THEORY TODAY

Hitler’s advent to power and the rise of the Nazi regime caused a deep
caesura in this very promising scientific development. Most gestalt theoreticians were forced to emigrate to the United States, where they could not
always find an advantageous scientific milieu in a context dominated by
psychological behaviorism. An exception was Rudolf Arnheim, who studied
under Max Wertheimer and Wolfgang Koffka at the University of Berlin. He
migrated to the United States after the beginning of the Second World War.
In his work Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative
Eye (1954), he applied Gestalt principles to the arts.
—————————
14

See (Rollinger, Ierna 2015).
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After the Second World War Gestalt Theory attracted a renewed interest,
first of all as Gestalt psychology. A great influence in this renaissance was
due to Wolfgang Metzger, whose Psychology became a classic for gestalt
studies. Recently, a new interest in the Gestalt approach has been observable in the context of various application-oriented disciplines, among others:
group organization, design, semiotics, linguistics, and psychotherapy. The
most important concepts of Gestalt Theory (auto-organization, isomorphism, field theory, Prägnanz), the distinction between global and local
factors in the organization of wholes have inspired much current research.
Worth mentioning here are the integrative activities of the International
Society for Gestalt Theory and Applications (http://www.gestalttheory.
net/cms/) and of the journal Gestalt Theory, both of which attempt to draw
various scientific circles towards the gestalt approach.
Last but not least, every history of use has to also contain a history of
disuse and abuse. Gestalt Therapy, developed by Fritz Perls, Laura Perls
and Paul Goodman in the 40’s and the 50’s (Gestalt Therapy: Excitement
and Growth in the Human Personality, 1951), is only vaguely connected
with Gestalt Theory, even though the founders were pupils of the eminent
Gestalt thinker.
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ARYSTOTELESOWSKIE POJĘCIE FORMY I JEGO
ZASTOSOWANIE WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII
STRESZCZENIE

W artykule analizowane jest pojęcie formy (gr.: eidos, morphe), który leży u podstaw teoretycznej refleksji Arystotelesa. Arystotelesa krytyka Platońskiej koncepcji
form była punktem wyjścia do opracowania jego własnej filozofii natury („fizyki”)
oraz filozofii bytu w ogóle (metafizyki). Koncepcja form w istocie dostarczyła Arystotelesowi teoretyczne podwaliny dla wszystkich dziedzin badań naukowych, toteż
pojęcie formy stało się w jego myśli wszechobecne. Artykuł pokazuje także, jak Arystotelesowskie pojęcie formy jest obecne lub można je wprowadzić do współczesnych
debat, m.in. dotyczących poznania zmysłowego i rozumowego, tożsamości oraz tzw.
mind-body problem.
Słowa kluczowe: Arystoteles, forma, korespondencyjna teoria prawdy, idealizm, realizm.

1. ZARYS KONCEPCJI FORM ARYSTOTELESA

Jak powszechnie wiadomo, dyskusja wokół kwestii formy w nauce i filozofii w wieku XIX i XX rozwijała się w kierunkach, o których starożytnym
filozofom, a w szczególności Arystotelesowi, nawet się nie śniło. Z drugiej
strony, nazbyt śmiałe byłoby stwierdzenie, że myśl Arystotelesa została przez
myśl współczesną pominięta. Wręcz przeciwnie, jego wpływ jest widoczny
w pracach niektórych ważnych filozofów należących zarówno do nurtu analitycznego, jak i „kontynentalnego”.1 Spojrzenie na Arystotelesowską teorię
formy i pewne jej następstwa nadal może więc z powodzeniem stanowić inspirację intelektualną dla współczesnych filozofów, psychologów, kognitywistów, biologów i dla każdego, dla kogo „forma” jest pojęciem centralnym.
Koncepcja formy jest istotna dla Arystotelesowskiej filozofii przyrody,
ontologii, biologii oraz teorii poznania zmysłowego i rozumowego. Teksty
—————————
1 Patrz E. Berti, Arystoteles w XX wieku, przeł. Anna Dudzińska-Facca i Danilo Facca, Wyd. IFiS
PAN, Warszawa 2015.
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umożliwiające odtworzenie poglądów Arystotelesa dotyczących formy są
zawarte w Fizyce, gdzie forma jest jedną z trzech zasad zmiany;
w O powstawaniu i ginięciu, gdzie Arystoteles opisuje proces narodzin,
wzrostu i schyłku istot żywych; w O duszy – ogólnym wprowadzeniu do
biologii; i wreszcie w Metafizyce, gdzie pojęcie formy analizowane jest
w kontekście teorii bytu „jako takiego”. Mam nadzieję, że skupienie się
w niniejszej pracy na Metafizyce pozwoli mi przedstawić spójny obraz myśli
Arystotelesa w tym zakresie, mimo znanego faktu, że własne teorie Arystotelesa, nawet te bardziej fundamentalne, mogą być odmienne w poszczególnych dziełach, czasem nie tylko w kwestiach drugorzędnych.
Greckie terminy stosowane przez Arystotelesa odpowiadające polskiej
„formie” to morphe, eidos i schema. „Schema” oznacza nałożony kształt lub
figurę geometryczną, a dla naszych rozważań ma marginalne znaczenie.
„Morphe” i „eidos” to terminy częściowo zamienne, chociaż w zasadzie odnoszą się do różnych perspektyw: „morphe” nawiązuje do zasady rządzącej
procesem wzrostu, a także ostatecznym skutkiem tego procesu, a „eidos”
odnosi się przede wszystkim do uniwersalnego charakteru formy, wspólnego
dla wszystkich osobników danego gatunku, dostępnego dzięki zdolnościom
poznawczym (zmysłowym i rozumowym). Nie można zapomnieć, że terminem „eidos” Platon zwykle określał Idee, co stało się przedmiotem słynnej
krytyki Arystotelesa, głównie z uwagi na to, że w ujęciu Platońskim są one
odrębne, oddzielone (chorista). Znamienny jest fakt, że mamy do czynienia
z szeregiem terminów, co świadczy o różnych perspektywach teoretycznych.
Niezależnie od kwestii leksykalnych, przedstawianie Arystotelesowskiej teorii formy trzeba rozpocząć od przypomnienia, że dla Stagiryty forma to
„zasada i przyczyna” (arche kai aitia) obok materii, braku formy i siły
sprawczej lub poruszyciela.2 Dokładniej rzecz biorąc, jest to „wewnętrzny”
rodzaj przyczyny lub zasady lub element (stoicheion);3 z kolei inne przyczyny są „zewnętrzne”, jak siła sprawcza, np. rodzice w stosunku do syna lub
obraza, która doprowadza do bijatyki.4 W księdze XII (Lambda) Metafizyki,
napisanej przez Arystotelesa prawdopodobnie w czasach młodości, kiedy
bywał w Akademii Platońskiej, czytamy:
Przyczyny sprawcze istnieją wcześniej (progegenemena) od swoich skutków,
natomiast przyczyny formalne współistnieją (hama) ze swoimi skutkami.
Gdy bowiem człowiek jest zdrów, wtedy i zdrowie istnieje, a kształt kuli spiżowej współistnieje z kulą spiżową. [tłum. Kazimierz Leśniak,5 kursywa moja]

Tym samym, Arystoteles utrzymuje, że forma jest zasadą „immanentną”
(enyparchon), polemizując z Platońskimi czy Akademickimi eide. Eide nie
—————————
Patrz Metafizyka, XII, 1–5, gdzie oba terminy wielokrotnie współwystępują.
Ibidem, XII, 4, 1070b, 21–26.
4 Te przykłady w: Metafizyka, V, 1, 1013a, 7–10.
5 Ibidem, XII, 3, 1070a 21–24, patrz także 4, 1070b, 22–23.
2
3
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odgrywają jakiejkolwiek roli w tworzeniu prawdziwych rzeczy, z jednej
strony ze względu na swoją odrębność, a z drugiej strony, z racji na to, że są
li tylko uniwersaliami, czyli przedmiotami poznania rozumowego.6
W Fizyce, do której wielokrotnie odwołuje się dwunasta księga Metafizyki, Arystoteles mówi o formie jako o dynamicznej zasadzie, zasadzie zmiany
(obok materii i braku) w celu ustalenia rzeczywistości zaistnienia i przemijania bytów, w opozycji do Eleatów takich jak Parmenides i Zenon. Zatem
Arystoteles pyta: co należy postulować, aby przedstawić zmianę jako rzeczywistą, a nie wewnętrznie sprzeczną? Zmianę polegającą na zaistnieniu nowego i rzeczywistego, a nie li tylko przypadkowego bytu i, by tak rzec, powierzchowną zmianę bazowej, niezmiennej struktury? Odpowiedzią na to
ontologiczne pytanie, które postawił sobie Arystoteles, było rozróżnienie
materii, formy i braku w kinesis. Według niego materia nie jest absolutnym
nie–bytem, z którego ma powstać absolutny byt, gdyby tak było stawanie się
okazałoby się sprzeczne w samej swej istocie. Tymczasem materia już jest
bytem, chociaż potencjalnym: z niego może wywodzić się byt pełny/rzeczywisty, konkretny, bez powodowania sprzeczności.7 Tak właśnie
kwestia formy u Arystotelesa zostaje rozwinięta z dynamicznego punktu
widzenia, tj. kiedy rozważymy formę jako zasadę stawania się.
Jednocześnie, Stagiryta – przyjmując inną perspektywę – widzi formę jako zasadę strukturalną, zasadę organizacji danego bytu. Zatem forma jest
zasadą całości, tym, co utrzymuje razem poszczególne części, co powoduje,
że części stanowią jedność, czyli czymś więcej niż ich suma. Jeśli chodzi o tę
koncepcję, tok myśli Arystotelesa można w skrócie przedstawić następująco.
Zaczyna on od pytania „Czym jest substancja (ousia)”? A więc: „Co nadaje
bytowi jego istotę?” To właśnie forma ukazuje istotę (logon tou ti en einai),
konstytutywne i niemożliwe do zastąpienia cechy danego bytu jako całości,
która jest jednocześnie zasadą jego jedności. Arystoteles podaje nieco dziwny przykład buta:
…Mówimy, że to [coś, jakaś rzecz — DN] nie jest 'jednym’ (hen), o ile nie jest
to swego rodzaju całość (holon) tj. o ile nie posiada jednej formy (an me ho
eidos echei hen). Na przykład, jeśli widzieliśmy części buta w jakiś sposób połączone, nie powinniśmy twierdzić, że stanowiły one jedność (chyba że z racji
ich ciągłości); ale tylko wtedy, jeżeli zostały one połączone tak, aby tworzyć
but, i aby mieć już jakąś jedną formę. Dlatego właśnie pośród linii wszelkiego
rodzaju okrąg jest ‘najbardziej’ jednym, ponieważ jest integralny i doskonały.8

Tak więc, jeśli mówimy, że but jest jednym butem, to dzieje się tak ze
względu na jego formę. W przypadku braku formy mamy zaledwie „jedność
ciągłości”, skutek ciągłości przestrzennej, natomiast forma gwarantuje, że
—————————
Ibidem, XII, 6, 1071b, 14–17.
Fizyka, I, 8.
8 Metafizyka, V, 6, 1016b, 11–17.
6
7
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sąsiadujące ze sobą kolejne części stanowią byt „doskonały/dokonany”. Części tworzą bardziej doskonały byt poprzez podporządkowanie się formie,
wyrażonej przez definicję istoty, w przypadku okręgu formule, która posłużyła do jego stworzenia, a w przypadku buta jest to praktycznie definicja jego
funkcji. Można również powiedzieć, że forma nadaje bytowi jego tożsamość,
co pozwala nam stwierdzić identyczność danego bytu w różnych czasach i
różnych miejscach, poprzez uchwycenie jego istoty formalnej.9
Jak wspomniałem wcześniej, sposób, w jaki Arystoteles doszedł do koncepcji formy jako zasady immanentnej, wynikał z krytyki Platońskiej teorii
form jako idei. Argumenty Stagiryty przeciwko idealizmowi można podsumować następująco: w celu wyjaśnienia powstawania substancji żywych
(będących substancjami malista – „przede wszystkim, par excellence”, ponieważ ilekroć myślimy o substancjach, interesują nas przede wszystkim te
żywe, takie jak rośliny, ludzie, anioły), idee odrębne, tj. „poza” konkretnymi
rzeczami, są bezużyteczne. Nie mamy potrzeby uciekania się do idei, ponieważ np. rodzic (dla Arystotelesa — męski rodzic) jest wystarczający w charakterze przyczyny poruszająco-sprawczo-twórczej. Tymczasem aby
wyjaśnić powstawanie, potrzebujemy także form, choć to właśnie formy
immanentne są istotne, a dokładniej, forma, która jest wspólna dla rodzica
i dla potomstwa.
Współcześni badacze zapoczątkowali długą debatę na temat logicznego
i ontologicznego statusu formy według Arystotelesa. Podsumowując najważniejsze punkty tej debaty, możemy podzielić pole bitwy na dwie części. Po
jednej stronie stali ci (Gwilym E. L. Owen, Günther Patzig, Michael Frede,
którzy zresztą mieli znakomitego poprzednika w osobie wielkiego XIXwiecznego niemieckiego historyka filozofii Eduarda Zellera), którzy twierdzili, że Arystoteles powiedział nam, iż forma jest uniwersalnym czynnikiem,
identycznym pod względem liczbowym u różnych osobników, takich jak
Sokrates czy Kaliasz.10 Zgodnie z tą interpretacją, forma byłaby – aby użyć
terminologii scholastycznej – universale in re: jedna forma partycypująca
w wiele osobnikach. Inni interpretatorzy Arystotelesowskiej teorii formy
podważają tę tezę, wskazując na nieakceptowalną konsekwencję postulatu
ich oponentów. W rzeczy samej, gdyby forma, która w istotach żywych jest
ich „duszą”, była pod względem liczbowym jedna dla wielu osobników, dzieliliby oni unikalną „duszę”, co prowadzi nas do stwierdzenia, będącego
paradoksem sprzecznym z Arystotelesowską „psychologią”: dusza Sokratesa
i dusza Kaliasza byłyby w pewnym sensie tożsame. Według Arystotelesa
—————————
9 1016b 1–18. Jak przyznają D. Wiggins (w: Sameness and Substance, Blackwell, Oxford 1980)
i D. W. Hamlyn (Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge 1984.), inspiracja Arystotelesowska przejawia się w stosowaniu przez Petera Strawsona pojęcia sortal (Individuals. An Essay in
Descriptive Metaphysics, Methuen, London 1959) jako formalnej zasady tożsamości bytu.
10 Interpretacja ta powraca współcześnie u Lloyda Gersona w: Aristotle and Other Platonists,
Cornell University Press, Ithaca–Nowy Jork 2005, zwłaszcza rozdział 5), który słusznie odnotowuje
jej Platoński czy też raczej Neoplatoński charakter.
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prawdziwe jest stwierdzenie odwrotne: Sokrates ma swoją własną duszę, tak
samo jak ma ją Kaliasz, w tym sensie, że ich dusze są odrębne pod względem
liczbowym, a co za tym idzie, również ich formy są pod względem liczbowym
odmienne. W gruncie to nie forma jako taka jest uniwersalna, lecz tylko predykatywna albo logiczna treść formy; w przypadku Sokratesa i Kaliasza —
treść pojęciowa, która definiuje słowo „człowiek/ludzkość”, czyli racjonalność, bycie zwierzęciem dwunożnym, „społecznym” itd. Zatem forma „ludzkości” może być przypisana zarówno Sokratesowi, jak i Kaliaszowi, a także
wielu innym osobnikom, z tego względu, że jest to określenie logiczne, predykat. Z kolei, z punktu widzenia ontycznego, Arystoteles nie ma wątpliwości, że w przypadku istot żywych forma-dusza może być tylko odmienna pod
względem liczbowym u różnych osób: istnieje tyle form, ile osobników. Dzieje się tak dlatego, że tylko taka forma odgrywa pewną rolę i funkcję, jest
„użyteczna w powstawaniu” – aby użyć sformułowania Arystotelesa. Jet to
forma przekazywana przez męskiego rodzica dzieciom, rządząca ich wzrostem i wszystkimi ich procesami życiowymi. Jest to forma „z tego oto ciała
i z tych oto kości”.11 To forma sprawia, że te oto kości i to oto ciało stanowią
jednostkę odmienną pod względem liczbowym od jednostek tego samego
gatunku, a tym bardziej od jednostek innych gatunków.
2. INTERPRETUJĄC ARYSTOTELESA: BIOLOGIA

Wszystkie te rozważania, pozostające pod wpływem języka typowego dla
Arystotelesa, nie są odległe od współczesnych kategorii. Jeśli porównamy
koncepcję formy Arystotelesa ze sposobem, w jaki o cechach strukturalnych
bytów mówi współczesna nauka, ujawniają się pomiędzy nimi analogie. Są
one widoczne w używanym w niektórych językach (np. angielskim)
terminem „formuła (=„wzór chemiczny”, dosłownie: „mała forma”), który
określa wzór danej substancji: „formuła” wody jest wzorem właściwym dla
danego rodzaju substancji i różni się od formuły-wzoru na przykład spiżu.
Innymi słowy, to, że substancja jest wodą, oznacza, że posiada ona konkretną formę, określoną przez formułę wody (równoważnie: jej wzór chemiczny). Jednak to, co ma na myśli Arystoteles, staje się jasne w odniesieniu do
istot żywych, na których zwykle skupia się on podając przykłady substancji.
We fragmencie cytowanym powyżej, mówi on, że są to substancje „w szczególnym znaczeniu” czy też „par excellence”; można dodać, że wynika to
z tego, że są one w większym stopniu określone, bardziej wyspecjalizowane
niż substancje nie-żywe.
Otóż uważam, że w celu zilustrowania koncepcji Arystotelesa, mamy
prawo stwierdzić, że formalnym czynnikiem istot żywych jest ich kod gene—————————
11

Metafizyka, VII, 8, 1033b 26–28 i 1034a 2–8.
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tyczny. Sekwencja nukleotydów DNA stanowi dobrą ilustrację współczesnego konstruktu teoretycznego porównywalnego do Arystotelesowskiej formy
czy też duszy istot żywych. I nie jest to trywialna analogia; sugeruje się nawet, że Arystoteles przewidział odkrycie kodu genetycznego w traktacie
O rodzeniu się zwierząt.12 Przyjrzyjmy się wyżej wspomnianej kwestii indywidualnej tożsamości i uniwersalności. W pewnym sensie kod genetyczny to
forma uniwersalna, ponieważ określa on biologiczny gatunek lub rodzaj, co
pozwala nam mówić o rodzaju ludzi, szympansów, much, a także o gatunkach much, dzięki temu, że wszystkie osobniki danego rodzaju, należące do
jednej kategoriami mają wspólny kod genetyczny, który jest jednocześnie
odmienny od kodów genetycznych innych gatunków. Kod genetyczny mógłby zatem stanowić — w Arystotelesowskiej terminologii — uniwersalną definicję istoty. Kod ten zatem może być uznany za mechanizm logiczny, który
umożliwia naukowcowi objęcie jedną klasą wszystkich osobników o wspólnych cechach genetycznych.
Jednak kod genetyczny jest formą w odmiennym znaczeniu, być może
bardziej istotnym, ponieważ DNA to zasada, która nadaje pojedynczemu
ciału określoną strukturę. Jest to zatem forma ciała Sokratesa i Kaliasza,
dwóch osobników odrębnych pod względem liczbowym. I to właśnie w tym
sensie Sokrates i Kaliasz mają duszę. Według Stagiryty dusza oznacza zdolność życiową zależną od organów ciała, jest funkcjonowaniem żywego organizmu, a więc tylko funkcjonowaniem danego osobnika, jako że „te oto kości, to oto ciało” mogą być wyłącznie osobnicze. Przyjmując to znaczenie,
można podsumować, że moje DNA jest moją „osobistą” duszą, będąc życiem,
funkcjonowaniem mojego organizmu. Lub też, w ujęciu bardziej ontologicznym charakterystycznym dla Metafizyki, można powiedzieć, że to konkretne
DNA jest istotą (to ti en einai) tej substancji (ousia), którą ja jestem.
Jeśli więc uwzględnimy to dwojakie znaczenie eidos, to w moim przekonaniu w teorii formy Arystotelesa nie ma sprzeczności ani niespójności:
forma jest zarazem uniwersalna i indywidualna, jednak pod innymi względami. Używając terminologii scholastycznej, forma jest uniwersalna post
rem jako koncepcja, teoria, konstrukcja logiczna, ale indywidualna w aspekcie in re, jako ontologicznie konstytutywny czynnik poszczególnych bytów.
Przecież także praktyka prawna przyzwyczaiła nas do postrzegania DNA jako
czynnika lub oznaczenia tożsamości indywidualnej, skoro jest ono obecnie
wykorzystywane jako dowód w postępowaniu cywilnym i karnym w celu
ustalenia odpowiedzialności danej osoby, podobnie jak w przypadku ojcostwa lub czynów przestępczych. Myślę, że mamy prawo twierdzić, iż w myśli
Arystotelesowskiej ta druga funkcja formy i duszy, czyli dusza jako forma
żywego organizmu Sokratesa i Kaliasza, jest niejako wyższa w stosunku do
—————————
12 Pogląd ten upowszechnił się po tym, jak znani biolodzy, tacy jak Max Delbrück i Ernst Mayr,
ogłosili zbieżność Arystotelesowskiej koncepcji formy ze współczesną genetyką (E. Berti, Aristotle,
2008, op. cit., 252–254).
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jej czysto logicznej funkcji. Nie zapominajmy, że taka koncepcja odegrała
istotną rolę w powojennej debacie analitycznej znanej pod nazwą „mindbody problem”.13
3. INTERPRETUJĄC ARYSTOTELESA.
TEORIA CZUCIA I POZNANIA ROZUMOWEGO

Do tej pory przedstawiałem Arystotelesowską formę jako czynnik tworzenia osobników i nadawania im struktury, który doprowadzał do ich zaistnienia i utrzymywania ich istnienia; traktowałem ją więc jako principium
essendi. Teraz wrócę do wyżej wspomnianej koncepcji formy w charakterze
zasady tożsamości i poznawalności, czyli jako principium cognoscendi.
Twierdzę, że teoria Arystotelesa, według której (niematerialna) forma jest
przedmiotem lub granicą naszego poznania, stanowi alternatywę dla współczesnej teorii wiedzy opracowanej przez Kartezjusza, Barucha Spinozę, Johna Locke'a i Gottfrieda Wilhelma Leibniza, przez Immanuela Kanta i neokantystów. Na przykład według Kartezjusza, bezpośrednio znamy idee obecne w naszym umyśle, a następnie, za ich pośrednictwem, poznajemy rzeczy
poza umysłem. Koncepcja ta zapoczątkowuje tak zwaną „korespondencyjną
teorię prawdy”, a także metafory lustra, do których niejednokrotnie odwoływali się filozofowie nowożytni i współcześni. Taka charakterystyka procesów
poznawczych powinna skłaniać do twierdzenia, że idee w naszym umyśle
niejako „odpowiadają” rzeczom zewnętrznym, albo że nasz umysł stanowi
swego rodzaju „odbicie” świata. Teoria ta została poddana słynnej krytyce
Richarda Rorty'ego,14 którego zdaniem prowadzi ona do długiego szeregu
paradoksów, a także filozoficznych niezręczności. Wystarczy wspomnieć
Kartezjusza, który postulował, że tylko Bóg gwarantuje, że nasze idee są
wiernym odbiciem rzeczy świata zewnętrznego. Tak więc, aby mieć pewność,
że jabłko, na które patrzę, jest czerwone w taki sam sposób, jak czerwona
jest idea jabłka w moim umyśle, muszę zawierzyć się Bogu. Z kolei Spinoza
twierdził, że akt poznania umysłowego, jeśli jest prawdziwy, to akt, w którym
Bóg poznaje sam Siebie. Według „neo-Augustyńskiej” gnozeologii Nicolasa
Malebranche’a, poznajemy rzeczy „w” Bogu. Według ogólnej ontologii Leibniza, akt poznania, który ma stanowić korelację pomiędzy światem „zewnętrznym” a „wewnętrznymi” mocami duszy, może nastąpić tylko dzięki
wcześniej ustanowionej (przez Boga) harmonii. Nic dziwnego, że współcześni krytycy filozofii nowożytnej wskazywali na ten pozorny paradoks: każdy
zwykły akt ludzkiego poznania okazuje się być niewytłumaczalny bez uciekania się do boskiej Praprzyczyny.
—————————
13
14

Ibidem, 141–2.
R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton University Press, 1979.
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W prosty sposób zestawiając teorię Arystotelesa z teorią nowożytną, powiedziałbym, że według nowożytników znamy idee, które są niczym innym,
jak tylko wewnętrznymi modyfikacjami umysłu spowodowanymi przez
czynniki zewnętrzne, z kolei wedle klasycznej teorii Arystotelesowskiej,
znamy formy, będące rzeczywistymi przedmiotami istniejącymi na zewnątrz, niezależnie od zdolności poznawczych. Poznanie polega zatem na
założeniu istnienia form w umyśle lub w narządzie zmysłu. W przypadku
poznania zmysłowego, narząd zmysłu przyjmuję konkretną formę bez materii, na przykład wypukłość określonej powierzchni zostaje przyjęta jako
wklęsłość powierzchni palca. Analogicznie15 w przypadku poznania umysłowego, umysł przyjmuje formę bez materii, na przykład formę wody, jednak
tutaj nie przyjmuje konkretnej formy, a uniwersalną istotę wody, co jest
wyrażone przez jej wzór chemiczny H2O. Arystoteles stwierdza, że formy te
są przedmiotami i znajdują się przedmiotowo/obiektywnie w moim umyśle.
Mówi, że w akcie poznania rozumowego umysł jest niejako tożsamy (pos to
auto)16 z przedmiotem. Moim zdaniem twierdzenie to wyklucza, że poznanie
jest dla Arystotelesa kwestią „korespondencji” ze światem lub, równoważnie,
że poznanie jest jego odbiciem; jest to raczej kwestia tożsamości. Jak to
możliwe? Arystoteles odpowiada, że postrzeganie zmysłowe i poznanie umysłowe są „tożsame” w stosunku do swoich przedmiotów, ponieważ forma
przedmiotu objętego myślą i forma w umyśle stanowię tę samą formę. Stagiryta wyraża to następująco:
Zdolności duszy w zakresie nauki i odczucia stanowią potencjalnie ich przedmioty, odpowiednio przedmiot nauki i przedmiot odczucia. Ale z tych dwóch,
muszą one być albo samymi rzeczami albo formami. Nie rzeczami, ponieważ
kamień nie znajduje się wewnątrz duszy, a więc jest to forma.17

W rezultacie, w przypadku poznania rozumowego słusznym jest stwierdzenie, że forma wody istnieje w czyimś umyśle lub jest tożsama z formą
wody płynącej w rzece, przy czym jest to kwestia nie realnej, lecz formalnej
tożsamości. Tym samym forma nie może być uznawana za termin pośredni
pomiędzy poznaniem a rzeczą, ponieważ jest rzeczą samą w jej aspekcie
formalnym.
Jest to ABC „realistycznej” (= nieidealistycznej) teorii poznania, i nieprzypadkowo przez wieki stanowiła ona fundament klasycznej, przednowożytnej gnozeologii, utrwalonej np. w scholastycznej formule: idem est
cognoscens et cognitum in actu. Niezależnie od tego, jak archaiczne i skostniałe mogą się wydawać te teorie i ich język, to można przyjąć za dość naturalne, że w obecnej, powszechnej strategii przezwyciężania, wykraczania
—————————
15 O analogii pomiędzy odczuwaniem a poznaniem umysłowym w De anima, III, 4, 429a 13 nn.
i III, 8.
16
Ibidem, III, 4, 430a, 1–3; 5, 431a 20–21 i 7, 431a 1.
17 Ibidem, III, 8, 431b 26–432a 1.
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poza nowożytność, przyjrzenie się na nowo myśli klasycznej mogłoby dostarczyć pobudzającej inspiracji, o ile tylko udałoby się sięgnąć do jej sedna,
oczyszczonego ze scholastycznych naleciałości i historycznych nawarstwień.18 Przyjrzyjmy się na przykład długiej dyskusji pomiędzy wiodącymi
filozofami anglo-amerykańskimi, takimi jak Jerry Fodor, Hilary Putnam,
Martha Nussbaum, John J. Haldane, Donald Davidson, skupiającej się na
pytaniu, jak zrozumieć sposób, w jaki umysł odnosi się do świata lub jest
z nim związany. Oto Haldane, propagator tzw. tomizmu analitycznego,
podążając za Arystotelesowskim wzorcem myślowym, zauważył, że rzeczy
wywierają swego rodzaju przyczynowy wpływ na umysł, na przykład w spostrzeganiu. Nie jest to przyczynowość sprawcza; mamy tu do czynienia
z rodzajem formalnego związku przyczynowego, dokładnie takiego, jaki
postulował Arystoteles.19 Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcemy bronić realistycznego podejścia do poznania, nieuniknione wydaje się odwołanie do
formalnej struktury wspólnej dla zarówno rzeczywistości, jak i umysłu. Podsumowując, poznanie to znajomość form, czyli wzorów i teorii dotyczących
rzeczywistości, a nie idei w dowolnym znaczeniu tego pojęcia. Jeśli się nie
mylę, i jeśli prawdą jest, jak twierdzę, że w dzisiejszych czasach obserwujemy powrót do realizmu (przy równoczesnym spadku popularności różnego
rodzaju idealizmów i transcendentalizmu), pytanie brzmi: czy realizm może
opierać się na innej podstawie niż teoria poznania formalnego?
PODSUMOWANIE

Powyższy tekst stanowi moją próbę naszkicowania potencjalnego zastosowania Arystotelesowskiej koncepcji formy w dwóch dziedzinach, tj. teorii
poznania i filozofii biologii. Wydaje mi się jednak, że refleksja Arystotelesa
dotycząca formy ma zastosowanie w rozważaniu wielu innych kwestii ontologicznych i antropologicznych, nie mniej istotnych dla myśli współczesnej.
Ogólnie rzecz biorąc, jestem przekonany, że platonizm i neoplatonizm
wywarły na myśl współczesną wpływ wykraczający daleko poza granice Renesansu i epoki nowożytnej, kiedy to zostały oficjalnie przywrócone przez
filozofów i zaczęły konkurować ze scholastycznym i akademickim arystotelizmem. Jestem również przekonany, że odcisnęły one wyraźne, choć anonimowe piętno na nowożytnej filozofii post-kartezjańskiej oraz że nadal kształtują myśl współczesną, kierując ją ku szeroko pojętemu krypto-idealizmowi.
Jeśli tak, to krytyczne podejście do czasów nowożytnych i późno nowożytnych w filozofii, a następnie postawa postmodernistyczna, powinny sięgnąć
—————————
E. Berti, Aristotle, 2008, op. cit., zwłaszcza rozdział III.
Odtworzenie tej debaty w: E. Berti, Aristotele e il “Mind-Body Problem”, w: idem. Nuovi studi
aristotelici, IV/2. Brescia Morcelliana, 2010, 309–328. Warto przypomnieć apel Hilarego Putnama
o „a latter-day Aristotelian metaphysics”.
18
19
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do najpotężniejszej krytyki idealizmu, jaka kiedykolwiek miała miejsce
w historii filozofii, tj. do Arystotelesowskiej krytyki Platona.

THE ARISTOTELIAN NOTION OF FORM AND ITS APPLICATIONS
IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY
ABSTRACT

The papers analyses the Aristotelian concept of form (eidos, morphe) which is
a basis of Aristotle’s philosophy. Aristotle’s critique of Plato’s conception of forms
was for Aristotle a starting point for elaborating his own theory of forms. This theory
provided Aristotle with a theoretical equipment applied in all the fields of scientific
inquiry. So his concept of form proved to be all-pervasive. The article also deals with
some recent debates, concerning the questions of sense and intellectual cognition,
the problem of identity, the mind-body problem.
Keywords: Aristotle, form, correspondence theory of truth, idealism, realism
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WOKÓŁ KATEGORIALNYCH POWIĄZAŃ TEORII
POSTACI Z KLASYCZNĄ ANTROPOLOGIĄ
FILOZOFICZNĄ XX WIEKU
STRESZCZENIE

Pytanie, jakie pragnę postawić, odnosi się do relacji: klasyczna antropologia filozoficzna XX wieku, za której twórców uznaje się powszechnie zwłaszcza Maxa Schelera i Helmutha Plessnera, oraz teoria postaci w rozumieniu a) historycznym, jako
źródło poznawczych inspiracji antropologii filozoficznej (przypadek Schelera), oraz
b) strukturalnym jako pole analiz posiadające teoretyczno–filozoficzne punkty
styczne z „modelami człowieczeństwa” rozwijanymi na gruncie klasycznej antropologii filozoficznej(porównanie ze stanowiskiem Plessnera).
Słowa kluczowe: teoria postaci, antropologia filozoficzna, inteligencja, duch,
całość, pole, forma, wrażenie, spostrzeżenie, ekscentryczna pozycjonalność.

1. INSPIRACJE

Dla historyka idei inspiracje te są niejako rzeczą oczywistą. Z jednej strony, w roku 1928, gdy ukazało się pierwsze syntetyczne dzieło antropologii
filozoficznej XX wieku – Stanowisko człowieka w kosmosie Maxa Schelera,
teoria postaci, zwłaszcza pod szyldem psychologii postaci, była już od kilku
dziesięcioleci okrzepłym teoretycznie i metodologicznie prądem w psychologii, z drugiej zaś, sama antropologia filozoficzna ukonstytuowała się jako
program badań filozoficznych czyniący z odwołań do psychologii jedno z
kluczowych swych założeń. Trzeba pamiętać bowiem, że klasycy antropologii
szukali czegoś w rodzaju filozoficznej, ahistorycznej „istoty” człowieczeństwa
(Scheler) czy też ontycznych „warunków jego możliwości” wypełnianych
każdorazowo zmienną treścią historycznych konkretyzacji humanum
(Plessner) w konfrontacji z bytami „niższymi” w hierarchii istot żywych
(głównie zwierzętami, ale i roślinami), co niejako z konieczności wysuwało
na pierwszy plan kwestie psychologiczne – jak postrzegają zwierzęta, a jak
postrzega człowiek?, czy zwierzęta zdolne są do introspekcji?, czy zwierzęta,
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podobnie jak człowiek, „uczą” się swych zachowań?, czy są inteligentne?, itp.
Innymi słowy, psychologia staje się na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku niejako naturalnym terenem spotkania teorii/psychologii
postaci z antropologią filozoficzną otwartą szeroko na współczesne dyskusje
psychologiczne i adaptującą dla swych potrzeb wiele kluczowych dla tych
dyskusji kategorii.
Przykładem, którym chciałbym zająć się bliżej, są odwołania autora
Stanowiska… w istotnych teoretycznie fragmentach tej pracy do poglądów
Wolfganga Köhlera, jednego z głównych przedstawicieli teorii postaci
w okresie międzywojennym. Scheler rozpoznał nowatorski charakter sprawozdań Köhlera z jego badań nad zachowaniami szympansów przeprowadzonymi w stacji badawczej na Teneryfie1, nie tylko godząc się z wnioskiem
Köhlera, że mamy tu do czynienia z zachowaniami inteligentnymi, lecz również przejmując dla potrzeb swych wywodów kanoniczne kategorie teorii
postaci, takie np. jak pojęcie „pola”. Jak zauważa Scheler:
Naszkicujmy krótko, co zachodzi […] w takiej uwarunkowanej względami
praktyczno- organicznymi inteligencji: gdy cel wskazany przez popęd, np.
owoc, pojawia się w zasięgu wzroku zwierzęcia oraz usamodzielnia się, ostro
odcinając się na tle wzrokowego pola obejmującego otoczenie, swoiście przekształcają się wszystkie dane, które zawiera otoczenie zwierzęcia, zwłaszcza
całe pole wzrokowe [obejmujące przestrzeń] między nim a owocem. Strukturalnie organizuje się ono w swych związkach rzeczownych, uzyskuje tego rodzaju względnie „abstrakcyjne” ukształtowanie, że rzeczy, które, spostrzeżone
dla siebie, jawią się zwierzęciu albo jako obojętne, albo jako „coś do gryzienia”, „coś do zabawy”, „coś do spania”, zyskują abstrakcyjny, dynamiczny,
względny charakter „rzeczy służącej sięganiu po owoc.”2

Scheler wydaje się akceptować wniosek Köhlera, że inteligencja zasadza się
na (wykraczającej poza kognitywny horyzont asocjacji) poznawczej zdolności
do rozwiązywania nowych zadań, „które są nie tylko nowe dla gatunku
i atypowe, lecz przede wszystkim nowe również dla indywiduum”. Takie
obiektywne sensowne zachowanie – kontynuuje Scheler – „następuje nagle,
wcześniej niż nowe próby oraz niezależnie od liczby uprzednich prób. Owa
raptowność zaznacza się już w wyrazie, np. w błysku spojrzenia zwierzęcia,
co W. Köhler bardzo plastycznie tłumaczy jako wyraz przeżycia „acha!”3
Podsumujmy:
—————————
1 W. Köhler, Intelligenzprüfungen an Anthropoiden, w: Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1917. Największy rozgłos zyskał eksperyment Köhlera, z którego
wynikało, iż szympansy są zdolne od używania nieznanych sobie przedmiotów (np. parasoli) do
sięgania po owoce znajdujące się poza klatką.
2 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, przeł. A. Węgrzecki, w: idem, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, (red. nauk.) S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987, 78.
3 Ibidem, 75–76.
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a) Scheler adaptuje sieć pojęciową psychologii postaci dla potrzeb swej
refleksji antropologicznej.
b) Zakłada za Köhlerem, że poznanie nie ma wyłącznie asocjacyjnego
charakteru, lecz bazuje na spontanicznym/nagłym uchwytywaniu
„nowych postaci” w polu spostrzeżeniowym (czymś takim jest „postać czegoś do przyciągnięcia owocu znajdującego się poza klatką”,
która konstytuuje się wedle Köhlera na gruncie czynności poznawczych szympansów).
c) Wydaje się również zakładać, że to teoria postaci właśnie dostarcza
zarówno odpowiedniego słownika teoretycznego, jak i przykładów
empirycznych dla opisania nie tylko przedpola „antropologii filozoficznej właściwej”, która skupia się na tym, co istotowo ma odróżniać
kompetencje poznawcze bytu zwierzęcego od poznania ludzkiego, ale
także dla identyfikacji swoistości samego poznania ludzkiego.
By skomentować ten ostatni punkt, warto odwołać się do cytatu, w którym Scheler wykorzystuje tak charakterystyczną dla psychologii postaci
kategorię „formy”:
Zwierzęciu brakuje centralnej funkcji, która daje pewną jednolitą przestrzeń
jako stałą formę poprzedzającą pojedyncze rzeczy i ich spostrzeżenie […]
przestrzeń świata, która trwałaby jako stabilne tło, niezależnie od własnych
ruchów zwierzęcia […] Pies może całe lata żyć w jakimś ogrodzie i często
przebywać w każdym jego miejscu, ale nigdy nie będzie mógł wytworzyć sobie
całościowego obrazu ogrodu i niezależnego od miejsca, w którym znajduje się
jego ciało, układu drzew, krzewów, itd., jakkolwiek duży czy mały byłby ów
ogród. Dane mu są tylko zmieniające się wraz z jego ruchami „przestrzenie
otoczenia”, których to przestrzeni nie jest w stanie skoordynować w całą niezależną od miejsca, w którym znajduje się jego ciało, przestrzeń ogrodu. 4

Scheler przejmuje zatem od teorii postaci również pojęcie „całości” jako
kluczowej kategorii epistemologicznej. Zakłada, że poznanie zwierzęce różni
się od ludzkiego na skali kompetencji w rozpoznawaniu różnych kategorii
owych całości. Szympans jest zdolny do przeżycia typu „acha!” towarzyszącego rozpoznaniu „postaci narzędzia” (jako pewnej kognitywnej całości)
w zbiorze pewnych przypadkowych przedmiotów, ale nie jest zdolny do
uprzedmiotowienia samego siebie, czy też w ogóle do świadomości „przedmiotu” jako zbioru pewnych obiektywnych treści niezależnych od popędowych uwarunkowań zwierzęcej percepcji. Zdaniem Schelera, poznanie
zwierząt zatrzymuje się niejako na granicy potencjalnej syntezy bodźców
płynących z różnych receptorów zmysłowych. Nie jest im dana percepcja
„całości” pola percepcyjnego. Percepcja zwierzęca ma charakter „lokalny”,
zredukowany do pola bodźcowego danego zmysłu. Pisał:
—————————
4

Ibidem, 90,92–93.
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Jedynie człowiek dysponuje wyraźną, konkretną kategorią rzeczy […] Zwierzę
jej nie posiada. Pająk, który czatując w swojej pajęczynie siedzi w jej węźle
rzuca się natychmiast na komara, który z dala od niego zaplątał się w sieci
i którego obecność, przypuszczalnie dzięki jakiemuś pociągnięciu, ujawnia się
pająkowi za pomocą zmysłu dotyku; jeśli jednak umieści się komara w odległości pozostającej w zasięgu widzenia pająka, to zaraz rzuca się on do ucieczki […] Inną istotą jest dla niego to, co widzi, a inną to, co wyczuwa dotykiem;
nie może on identyfikować zarówno przestrzeni wzrokowej oraz dotykowej
przestrzeni działania (przestrzeni kinestetycznej), jak też znajdujących się
w nich rzeczy.5

Nie w tym jednak kontekście, będącym obszarem bezpośrednich penetracji badawczych teorii/psychologii postaci wraz z typową dla niej pojęciową
infrastrukturą, sytuuje się główny nurt rozważań antropologicznych Schelera, który rozgranicza nieprzekraczalną ontyczną linią byt zwierzęcy od bytu
ludzkiego, aczkolwiek i w tym problemowym kontekście można by się doszukiwać pewnych znaczeniowych korespondencji pomiędzy Gestalttheorie
a antropologią filozoficzną. Przeważają jednak, jeśli porównać empirystyczną teorię postaci i fenomenologizującą, a jednocześnie asymilującą liczne
kwestie metafizyczne antropologię filozoficzną Schelera – istotne różnice
metodologicznych/filozoficznych założeń.
Otóż dla Schelera tym, co dla człowieka istotowe, co ma wyróżniać jego
„monopole poznawcze” w świecie istot żywych, są zdolności „duchowe” całkowicie wykraczające poza kompetencje kognitywne zwierząt. Duch jest
czymś więcej niż inteligencja, nie daje się go także zdefiniować jedynie w
odniesieniu do różnych szczebli abstrakcji form poznawczych, o których była
mowa wyżej. Owszem, człowiek jest zdolny, jak stwierdzono, do syntetyzowania bodźców płynących z różnego typu receptorów zmysłowych, ale to nie
ta zdolność stanowi o differentia specifica zdolności duchowych. Czym jest
zatem dla Schelera duch? Bardziej szczegółowa analiza tej kwestii wykraczałaby poza ramy tego tekstu – wystarczy stwierdzić, że Scheler odwołuje się tu
do głównych przesłanek fenomenologicznej teorii poznania, nawiązując –
w modyfikującym i po części krytycznym trybie wobec poglądów Husserla –
do pojęć „epoché” i „redukcji ejdetycznej” klasycznej fenomenologii. Duch to
w ujęciu Schelera zdolność poznania istotowego, apriorycznego w materialnym, a nie tylko w formalnym, kantowskim znaczeniu tego terminu. Jak
pisał Scheler: „Owa zdolność oddzielenia istoty i istnienia stanowi podstawową cechę ludzkiego ducha, będącą fundamentem wszystkich innych cech.
Istotne dla człowieka nie jest to, że ma wiedzę, jak już mówił Leibniz, ale że
ma wiedzę aprioryczną, albo też jest w stanie ją uzyskać.”6 Dla potrzeb naszej dalszej analizy szczególnie instruktywne wydaje się zaproponowane
—————————
5
6

Ibidem, 89.
Ibidem, 99.
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przez Schelera uszczegółowienie tej definicji, w którym posługuje się fenomenologicznym pojęciem „ideacji”. Jak twierdzi:
Ideacją jest współuchwytywanie […] esencjalnych właściwości i form budowy
świata na jakimś przykładzie odnośnej dziedziny istotnościowej. Wiedza zaś,
którą w ten sposób uzyskujemy, dotyczy w nieskończonej ogólności – chociaż
uzyskana została na jakimś przykładzie – wszystkich możliwych rzeczy tej
samej natury […] całkiem niezależnie od naszych ludzkich przypadkowych
zmysłów, ich rodzaju i stopnia ich wrażliwości […] Wglądy, które w ten sposób uzyskujemy, zachowują swą ważność poza granicami naszych doświadczeń zmysłowych; dotyczą nie tylko tego rzeczywiście istniejącego świata, lecz
wszystkich możliwych światów. Nazywamy je w szkolnym języku wglądami
a priori.7

Zarysowany w ten sposób program epistemologiczny wykracza w istotny
sposób poza teoriopoznawczy horyzont klasycznej psychologii postaci.
Wgląd istotowy ma wedle Schelera w gruncie rzeczy jedynie dwie cechy
wspólne z zachowaniami poznawczymi badanymi przez Köhlera – jego „raptowny, nagły charakter” oraz swoiście rozumiany holistyczny status (wgląd
istotowy uchwytuje „formy budowy świata”). Scheler mógłby się zgodzić
z tezą, że także uchwytując to, co istotowe, podmiot może doznawać przeżyć
typu „acha!” oraz że gestaltystyczne pojęcie formy zachowuje swój metodologiczny użytek na terenie jego fenomenologicznych analiz. Jak łatwo zauważyć jednak, aprioryzm Schelerowski wykracza poza jakkolwiek pojętą
psychologię czy nawet filozofię spostrzegania. Badacze przedmiotu podkreślają, że główną dychotomią pojęciową, wokół której ogniskuje się refleksja
psychologicznej teorii postaci, jest relacja wrażenia do spostrzeżenia.8 Spostrzeżenie jest czymś więcej niż wrażenie, ponieważ badane przez teorię postaci reguły pregnancji9 „uzupełniają” materiał wrażeniowy, sprowadzając
do regularnej formy „postaci” to, co w samym wrażeniu ma charakter nieuporządkowany i przypadkowy. Poznanie nie stanowi związku asocjacyjnego
pierwotnych danych wrażeniowych, lecz sekwencje „postaci”, form poznawczych, które „kształtują” chaotyczny materiał poznawczy, są nań niejako
„nakładane” przez aparat percepcyjny podmiotu.
Nie ta kwestia jednak określa główne zainteresowania filozoficzne Schelera. Scheler nie bada gestaltystycznych prawidłowości poznania zmysłowe—————————
Ibidem, 98.
Jak pisze, komentując eksperymenty współczesnego teoretyka postaci Gaetano Kanizsy, Giorgio
Derossi: „Współczesne badania percepcji ujawniły wyraźnie rozróżnienie między wrażeniem a spostrzeżeniem. Podczas gdy pierwsze z nich powstaje pod wpływem zewnętrznego bodźca wywołanego
przez materialne przyczyny, drugie potrafi uchwycić także takie aspekty rzeczy, które nie są bezpośrednio zależne od takiego bodźca”, G. Derossi, Wymiar percepcyjny w fenomenologii doświadczalnej w: Filozofia i nauka, tom 3, 2015, 53.
9 Na temat pojęcia pregnancji por. P. Parszutowicz, Podstawowe pojęcia i inspiracje „późnej”
filozofii Ernsta Cassirera, Warszawa 2013, 168–188.
7

8
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go. Podmiot, jeśli pragnie uchwycić istotę miłości, obiektywnej hierarchii
wartości, cierpienia, itp., może całkowicie abstrahować, jego zdaniem, od
„zmysłowej powierzchni” tych fenomenów i szukać ich istoty na gruncie
czegoś w rodzaju duchowej kontemplacji – nie na poziomie wrażeń czy spostrzeżeń zmysłowych, lecz na poziomie znaczeń i twierdzeń zapośredniczonych czymś w rodzaju intuicji trudnych do językowego wyartykułowania. To
właśnie owa duchowa kontemplacja i jej horyzonty poznawcze (oto medytuję
nad tym, „czym jest cierpienie jako takie”), a nie poznanie zmysłowe i jego
prawidłowości rekonstruowane przez psychologię postaci są dla Schelera
przede wszystkim warte filozoficznej debaty. Weźmy pod uwagę klasyczny
problem teorii postaci – „postaciową” jedność melodii niezależną od tonacji
czy też rodzaju instrumentu muzycznego, który tę melodię ewokuje. Otóż czy
mamy tu do czynienia z pytaniem o esencję w rozumieniu Schelerowskim,
a więc o to, co „istotowe” – przeciwstawione temu, co „istniejące”? Gestaltystom chodzi o „zmysłową postać melodii”, a nie o istotę w sensie wiedzy
uniwersalnej o jakiejś klasie przedmiotów. Nie wystarczy tu bowiem jakiś
„jeden” akt wglądu w esencjalne właściwości pewnej ontycznej dziedziny.
Przeciwnie, żeby „zrozumieć”, na czym polega problem „postaci melodycznej” muszę wysłuchać tej melodii wiele razy w różnych muzycznych
aranżacjach. Pojawia się tu zatem na horyzoncie wiedza o charakterze indukcyjnym, do której nie ma zaufania Scheler i która nie wykracza poza interpretowany materiał wrażeniowy, ku sferze „idealnych znaczeń”. Innymi
słowy, refleksja gestaltystyczna z konieczności obywa się tu bez fenomenologicznej „redukcji ejdetycznej” – nie można „wziąć w nawias” zmysłowych
upostaciowań melodii, bo to ich doznanie właśnie, ich wielopostaciowe
„istnienie w sferze dźwięków” odsłania ją przed nami w polu percepcji. Pojęcie „formy” użyte jest tu zatem – u Schelera i u gestaltystów – w dwóch różnych interpretacyjnych kontekstach metodologicznych i filozoficznych.
Nawiązując w tym punkcie do dyskusji toczonych w obrębie samej współczesnej teorii postaci można by stwierdzić, że Scheler podpisałby się zapewne pod opiniami Wilhelma Salbera, kulminującymi w twierdzeniu, że nie
interesują go wyłącznie „ ilustracje wizualne („Figürchen”) psychologii spostrzegania”.10 Odwołajmy się tu do przykładu w rodzaju słynnego schematu
percepcyjnego Edwina G. Boringa określanego mianem „schematu narzeczonej i teściowej”.11 Oto w polu percepcji pewien materiał wrażeniowy może
się jawić podmiotowi w dwóch alternatywnych, odmiennych postaciach –
„bardzo młodej” lub „starej” kobiety. Mamy tu do czynienia z klasycznym
problemem psychologicznej teorii postaci – poznanie jest „uporządkowane
postaciowo”, podmiot obcuje poznawczo z pewnymi „całościami spostrzeżeniowymi”, którym przypisywane są odmienne znaczenia. Nie jest to jednak
—————————
10 Por. W. Salber, Ist Gestalt noch zu gebrauchen?, Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie, 29, 292–306.
11 Por. H. Fitzek, Gestaltpsychologie kompakt, Wiesbaden 2014, 27.
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jeszcze „ideacja” w rozumieniu Schelerowskim, która dotyczy różnicy pomiędzy poziomem fenomenalnym i esencjalnym. Schemat Boringa nie
oferuje nam bowiem żadnego potencjału wiedzy esencjalnej. Tu nie chodzi
ani o jakąś „istotę bycia narzeczoną” ani „bycia teściową”. Problem sprowadza się do gestaltystycznych reguł porządkujących pole wrażeń. Dla Schelera
wgląd istotowy musi posiadać natomiast pewną kognitywną „wartość dodaną”, tzn. musi, przypomnijmy to sformułowanie raz jeszcze, „zachować ważność poza granicami naszych doświadczeń zmysłowych”. Twierdzeniem tym
Scheler wykracza poza empirystyczne granice Kantowskiej teorii poznania.
Co więcej zaś, wyciąga z tych apriorystycznych założeń także wnioski par
excellence metafizyczne (czego skądinąd nie musiał czynić i co miewał mu za
złe Husserl), twierdząc jednocześnie(za Heglem), że „wyniki poznania istotnościowego są oknami na absolut”.12
Warto spróbować w tym miejscy podsumować krótko dotychczasowe
rozważania:
1. Odwołania do teorii/psychologii postaci w Stanowisku człowieka…
Schelera są ewidentne. Scheler przejmuje koncepcję zachowań inteligentnych Köhlera jako fragment gestaltystycznej teorii rozwiązywania problemów oraz czyni użytek z filozoficznego słownika gestaltystów (pole, postać,
forma). Nasuwają się tu jednak pewne wątpliwości interpretacyjne i pojawiają znaki zapytania. Scheler określa np. zachowania inteligentne mianem
zachowań odwołujących się do indukcji. Na czym indukcja ta jednak miałaby
polegać w świetle samej kognitywnej natury „wglądu poznawczego” kulminującego w Köhlerowskim pojęciu przeżycia „acha!”? Znawcy przedmiotu
łatwo zauważą, że kwestia ta powraca na gruncie współczesnej teorii poznania o ambicjach apriorystycznych (przykładem słynna dyskusja Karla R.
Poppera z Konradem Lorenzem na temat roli indukcji w poznaniu, zwłaszcza zaś w poznaniu o ambicjach teoretycznych).13
2. Na terenie, na którym Scheler wypracowuje swą esencjalistyczną definicję człowieczeństwa (człowiek jako „istota duchowa”), filozoficzne wpływy
teorii postaci schodzą na dalszy plan. Po pierwsze, samo Schelerowskie
określenie poznania apriorycznego (pojęcie „ideacji” w jego rozumieniu)
wykracza poza horyzont ambicji badawczych psychologii postaci. Po drugie,
myślenie filozoficzne Schelera jako ucznia Hansa Driescha było od samych
swych pierwocin „ukierunkowane metafizycznie”. Filozofowie natomiast,
którzy inspirowali klasyków teorii postaci (empiriokrytycy Ernst Mach oraz
Richard Avenarius) oraz sami ci klasycy (jak np. Carl Stumpf) bronili programu badawczego empirycznej psychologii o ambicjach naukowych i odżegnywali się od metafizyki. Co nie znaczy, z drugiej strony, że nie znajdujemy
—————————
M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, op. cit., 98.
Por. S. Czerniak, Hipotetyzm a biologia. Rozważania na marginesie dialogu Karl R. Popper –
Konrad Lorenz, w: idem, Lorenz, Plessner, Habermas, Dylematy antropologiczne filozofii
współczesnej, Toruń 2002, 165–209.
12
13
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w Stanowisku… konkluzji zbliżających punkt widzenia Schelera do podejścia
filozoficznego Macha, a także Köhlera jako autora Die physischen Gestalten
in Ruhe und im stationären Zustand na obszarze szeroko pojętej teorii
poznania oraz jej ontycznych podstaw. Otóż wraz z „wyniesieniem” ducha
ponad sferę psyche Scheler był skłonny w swej polemice z kartezjanizmem
do coraz wyraźniejszego przejmowania filozoficznych pozycji Johanna
Wolfganga Goethego, Macha, Avenariusa, ale także Köhlera wraz z charakterystycznym dla nich założeniem, że, jak to lapidarnie ujmuje Silvia Bonacchi,
„pomiędzy tym, co psychiczne i fizyczne, pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym nie istnieje przepaść, lecz korespondencja”.14 Podobnie zaś nie
wszyscy filozofowie postaci (przykładem wspomniany Stumpf) byli równie
niechętni pespektywie apriorystycznej w epistemologii, jak empiriokrytycy.
Podobieństwa i paralele, a także historycznofilozoficzne pytania, które się na
obu tych obszarach pojawiają, musiałyby być już jednak tematem innego
artykułu.
2. PARALELE

Badacze przedmiotu podkreślają także kategorialne paralele pomiędzy
teorią postaci a stanowiskiem filozoficznym Helmutha Plessnera15 (zaliczanego powszechnie obok Schelera i Arnolda Gehlena do trójcy klasyków antropologii filozoficznej XX wieku), chciałbym poświęcić im zatem w tym
kontekście kilka sumarycznych refleksji. Otóż w odróżnieniu od antropologii
Schelerowskiej, której centralne pojęcie, kategorię „ducha” trudno uznać, jak
staraliśmy się wykazać, za zbieżną znaczeniowo z kategoriami teorii postaci,
pojęcie „pozycjonalności ekscentrycznej”16 człowieka, kluczowe dla antropologii filozoficznej Plessnera, wydaje się wpisywać w narrację doktrynalną
teorii postaci. W sporze z tradycją kartezjańską, a więc zakładając, że człowiek nie stanowi dualistycznego compositum ducha/duszy i cielesności, ale
konstytuuje się jako istota zarazem cielesna i psychiczna, skazana na nieustanne „poszukiwanie równowagi” pomiędzy dwoma doświadczanymi jednocześnie „sposobami istnienia” – ‘‘bycia tym oto ciałem” oraz „posiadania
go czy też psychicznego władania nim od wewnątrz” – Plessner odwołuje się
zarówno do pojęcia „struktury”, jak i bliskich teorii postaci kategorii „porządku”, „sieci relacji” czy „formy”. Warto rozpocząć więc ten wywód od
pewnych ustaleń definicyjnych. Oto dwa niemal identyczne Plessnerowskie
określenia „pozycjonalności ekscentrycznej”:
—————————
S. Bonacchi, Die Gestalt der Dichtung, Bern–Berlin 1998, 144.
Por. K. Chrobak, Między naturą a kulturą. Filozofia życia Helmutha Plessnera, Warszawa
2014, 62–64.
16 Por. S. Czerniak, Lorenz, Plessner…, op. cit., 77–97.
14
15
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O ile świat i moje własne ciało są mi dostępne i mogę nad nimi panować, o tyle wkraczają one w relację ze mną jako ja – centrum, z drugiej zaś strony, jako
porządek niezależny ode mnie, włączający mnie w relatywną wzajemność odniesień bronią się one przed włączeniem w tę perspektywę. Chociaż człowiek
nie może rozstrzygać pomiędzy obydwoma porządkami – tym, który odnosi
się do punktu centralnego i tym, w którym brak takiego odniesienia –musi
jednak ustalić wobec nich swój stosunek, gdyż z żadnym z tych porządków nie
stapia się całkowicie. Ani nie jest tylko ciałem, ani tylko ciała nie posiada.
Wszelkie zadanie stawiane przed fizyczną egzystencją wymaga ustalenia równowagi pomiędzy byciem i posiadaniem, zewnętrznością i wnętrzem […]
W tej sytuacji stanowisko człowieka ujawnia się jako pozycja ekscentryczna. 17
Cielesna egzystencja wymusza na człowieku podwójną rolę. Człowiek zarazem
jest ciałem, jak i jest w ciele lub też z ciałem… W toku egzystencji bycie i posiadanie nieustannie wzajemnie się przenikają, są bowiem ze sobą splecione.
Osoba ludzka raz staje wobec swojego ciała jako instrumentu, a raz stapia się
z nim i jest ciałem. […] Każde indywiduum jest przekonane o absolutnym odniesieniu otoczenia do swojego ciała, względnie do znajdującego się w nim
centrum spostrzegania, myślenia, chcenia(jego Ja), jak i porzuca ten punkt
widzenia na rzecz perspektywy relatywności wzajemnego odniesienia –
wszystkich rzeczy, włącznie ze swoim ciałem(razem ze swoim Ja).Tego rodzaju pozycja: usytuowanie zarazem w środku i na peryferiach, zasługuje na miano ekscentryczności.18

Mamy tu zatem do czynienia z argumentacją podobną do teoriopostaciowej, z tym tylko, że o ile psychologia postaci odnosiła swe analizy do prawidłowości percepcji, Plessner celuje w samą antropologiczną swoistość ludzkiej egzystencji. Tak jak percepcja, także egzystencja zasadza się na relacji
różnych porządków. Podmiot, zdolny do percepcyjnej identyfikacji „dwóch
postaci” na „jednym” schemacie Boringa, jest wedle Plessnera zdolny także,
jako „jeden” podmiot, do samoidentyfikacji dwóch porządków egzystencjalnych – cielesnego bycia i posiadania. Samowiedza antropologiczna, podobnie jak percepcja, ma charakter postaciowy. Człowiek ma świadomość
jednoczesnej partycypacji w różnych egzystencjalnych sieciach relacji,
w dwóch „postaciach” czy „strukturach” cielesnego samodoświadczenia. Nie
są one konkurencyjne w tym sensie, że jeden może zastąpić drugi, „wyprzeć”
go czy „unicestwić”, tak jak zdolność do postrzegania „postaci teściowej” na
schemacie Boringa nie eliminuje z pola potencjalnej percepcji alternatywnej
postaci „narzeczonej”. Obie te postacie są w tym polu zawarte na zasadzie
pewnej apriorycznej konieczności. Podobnie u Plessnera – byt ludzki
konstytuuje się w naprzemiennym przechodzeniu z modi bycia w modi samoposiadania i vice versa. Na tym tle Plessner rozwijać będzie bliską teorii
—————————
17 H. Plessner, Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania, przeł. A. Zwolińska, Z. Nerczuk, Kęty 2003, 37.
18 Ibidem, 157, 158.
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postaci myśl o spontanicznym dążeniu podmiotu do przebywania w świecie
postaciowo ustrukturowanym. Pisze:
Tym jednak, z czego człowiek jako istota troszcząca się i zatroskana, planująca
i stawiająca pytania, nie może zrezygnować, jeśli chce żyć po ludzku, jest poczucie, że wszystko, co go otacza i unosi(trägt) ma ze sobą jakieś powiązanie.
Przeciwieństwo tej sytuacji byłoby czystym chaosem. […] Przyjmowanie sieci
powiązań pomiędzy rzeczami, jakichkolwiek, nie wiąże się z postulatem uniwersalnej przyczynowości lub teleologii, lecz z oczekiwaniem związków i relacji, w które człowiek wpasowuje się z czymś, jako tym, ze względu na co
można to coś zagadnąć, zapytać, opracować, jednym słowem ująć. Dla przykładu, krajobraz może być ujęty jako teren budowy, strefa wypoczynkowa,
problem strategiczny, miejsce lokalizacji ośrodka przemysłowego, uprawy
ziemi lub jako obiekt estetyczny, tzn. w tym lub innym sensie można go rozumieć, zapytywać i odpowiadać mu.19

I także tutaj nasuwa się podobieństwo do referowanych poprzednio założeń psychologii postaci: dla Köhlera nowy sens to ukonstytuowanie się pewnej nowej relacji między czymś a czymś, np. pewnym przypadkowym
przedmiotem jako „narzędziem” a konkretnym „zadaniem do wykonania”.
Rozwój ludzkiego poznania to w tym ujęciu kreowanie nowych relatywnych
struktur postaciowych. Plessner ten sam schemat argumentacji odnosi do
głębinowych źródeł ludzkiej egzystencji, która konstytuuje się wedle niego
w wytwarzaniu nowych, uporządkowanych pól relacji ze światem przyrodniczym i społecznym.
Pojawia się w jego wywodach w tym kontekście również bliskie teorii postaci pojęcie formy.
Na jednoznaczność orientuje się każde […] zachowanie […], nie tylko zachowanie racjonalne w wąskim rozumieniu rozumności, lecz także zachowanie
religijne, artystyczne i moralne, które usprawiedliwia się poprzez odwołanie
się do pewnej wartości i które według niej nadaje sobie formę.20

Pojęcia formy, struktury i relacji uzyskują w tym kontekście rozważań
Plessnerowskich status pojęć bliskoznacznych, a jednocześnie bazowych
teoretycznie. Relacje tworzą struktury, struktury formują to, co nieukształtowane.
Zwierzę zachowuje się adekwatnie do sytuacji, jest bardziej lub mniej posłuszne panującym relacjom, dopasowuje się do nich lub ginie z ich powodu.
Człowiek je dostrzega […] mając świadomość ich struktury, artykułuje je –
z pomocą języka oraz schematycznych projektów swojego działania i kształtowania.21

Poprzez te ostatnie, powtórzmy, człowiek „nadaje sobie formę”.
—————————
Ibid., s. 146, 147.
Ibidem, 164.
21 Ibidem 163.
19

20
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Pojęcie formy jest kluczowe dla antropologii filozoficznej Plessnera i zostało semantycznie osadzone w takich Plessnerowskich prawach antropologicznych jak prawo „zapośredniczonej bezpośredniości” i „naturalnej sztuczności”.22 Człowiekowi nie jest dany wedle niego bezpośredni stosunek ani do
świata ani do siebie samego. Zdany jest on na media czy ogniwa pośredniczące, których najważniejszym jest cielesność w obu jej wskazanych przez
nas wymiarach, ale także media życia zbiorowego, takie choćby jak „role
społeczne”. Plessner przyjmuje podejście opozycyjne wobec filozofii ostatecznych „źródeł” humanum, takich jak Sartre’owskie akty wolności/ decyzji
egzystencjalnych czy Bergsonowskie akty intuicji na gruncie jaźni głębokiej.
Obce było mu również Heideggerowskie pojęcie „autentyczności Dasein”.
Życie człowieka rozgrywa się w relacjach, pomiędzy egzystecjalnymi biegunami; Ja nigdy nie jest „źródłowo autentyczne”, jest „sobą” zawsze
w zapośredniczeniu przez to, ”co inne”. Łatwo oczywiście zauważyć powinowactwo tych założeń wobec stanowiska filozoficznego teorii postaci. Wrażenia nie stanowią w jego świetle poznania „źródłowego”. Jak stwierdziliśmy,
sfera spostrzeżeń badana przez psychologię postaci różni się od sfery wrażeń, a spostrzeżenia posłuszne prawom pregnancji zapośredniczają w aktach
poznawczych impulsy wrażeniowe. Prawa te mają zatem podobny filozoficzny status do Plessnerowskiego prawa „zapośredniczonej bezpośredniości”.
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how the views of a key 20th–century Gestalt theorist Wolfgang Köhler influenced
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GESTALT I ROZWÓJ NAUKI. KUHNA MODEL
ZMIANY NAUKOWEJ W ŚWIETLE TEORII GESTALT
STRESZCZENIE

W Strukturze rewolucji naukowych Kuhn wyraził kontrowersyjne przekonanie,
że zmiana naukowa ma charakter zmiany sposobu widzenia świata i stanowi przejście typu Gestalt. Jak wykazuję w artykule, Kuhn najwyraźniej niezbyt dobrze znał
teorię postaci, a pojęciem przejścia Gestalt posłużył się metaforycznie. Co jednak
interesujące, Kuhna model zmiany naukowej, zarysowany już w Przewrocie Kopernikańskim i rozwijany w kolejnych pracach, spełnia postulaty psychologii postaci.
W artykule dowodzę, że interpretacja koncepcji Kuhna w świetle założeń psychologii
postaci pozwala wydobyć potencjał wyjaśniający tej koncepcji i niweluje pewne
trudności z nią związane.
Słowa kluczowe: teoria Gestalt, psychologia postaci, Thomas Kuhn, rewolucja
naukowa, zmiana naukowa.

1. WPROWADZENIE. ZMIANA SPOSOBU WIDZENIA ŚWIATA
A PRZEJŚCIE GESTALT

W Struktury Rewolucji Naukowych zatytułowanym „Rewolucje jako
zmiany sposobu widzenia świata” Thomas Kuhn rozwija pogląd, że paradygmat określa sposób postrzegania świata przez naukowców. W konsekwencji, zmiana paradygmatu jest zarazem zmianą całej struktury doświadczenia. Nie istnieje w związku z tym żaden wyższego rzędu schemat pojęciowy, za pomocą którego rywalizujące paradygmaty mogłyby zostać ze sobą
porównane. Krótko mówiąc, teza dotycząca zmiany sposobu postrzegania
świata jest jednym z argumentów Kuhna na rzecz niewspółmierności: „Kiedy
więc w okresie rewolucji tradycja […] się zmienia, musi ulec przekształceniu
percepcja otoczenia przez uczonego – w sytuacji dobrze znanej musi się on
nauczyć dostrzegać nowe kształty. W następstwie tego świat jego badań naukowych […] sprawiać będzie wrażenie niewpółmiernego z tym, w którym
się uprzednio obracał.”1
1 Th. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, 199.
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Projekt, polegający na zastosowaniu teorii percepcji – czy też, bardziej
ogólnie, teorii umysłu – do rozważań nad rozwojem nauki niesie ze sobą
oczywiste wyzwania. Dla uzasadnienia tezy o zmianie sposobu widzenia
świata niezbędne jest przyjęcie zespołu założeń pomostowych (1) dotyczących związków pomiędzy percepcją i poznaniem oraz rozwiązywaniem problemów, oraz (2) ustanawiających paralele między indywidualnym a społeczno-historycznym poziomem rozważań. Kuhn swoje spostrzeżenia prezentuje w oparciu o ilustracje obejmujące takie epizody jak odkrycie Urana
przez Herschela,2 zmiany w badaniach nad elektrycznością3 oraz w chemii,4
zmianę sposobu postrzegania wahadła przez Arystotelesa (rozkołysane kamienie) i przez Galileusza (oscylacje).5 Nigdy nie podjął się on jednak opracowania modelu, który mógłby ową jedność poznania, percepcji i działania
wyjaśnić. Z czasem zupełnie porzucił metaforę percepcyjną.
W Strukturze… Kuhn cytuje studia z psychologii percepcji pokazujące, że
aparat percepcyjny podlega daleko idącym modyfikacjom pod wpływem treningu.6 Co ciekawe, przytoczone eksperymenty nie są eksperymentami Gestalt. Będąc kojarzony z poglądem na zmianę naukową inspirowanym psychologią postaci, Kuhn w Strukturze... nie cytuje ani jednego przedstawiciela
tego nurtu, zaznaczając wręcz, że psychologia postaci nie głosi zależności
percepcji od istnienia paradygmatu.7 Metaforę Gestalt Kuhn zaczerpnął od
Norwooda Hansona.
Jak wykażę, Kuhn posłużył się w swojej argumentacji najbardziej chwytliwą i zarazem najbardziej powierzchowną wykładnią psychologii postaci,
a jego rozważania są zgodne z postulatami Gestaltystów w tych dokładnie
aspektach, których Kuhn w swoich rozważaniach nie wziął pod uwagę.

2. GŁÓWNY WEKTOR KUHNA MODELU ZMIANY NAUKOWEJ

Kuhn słynie przede wszystkim z nacisku, jak kładł na wiążącą społecznie
i poznawczo funkcję paradygmatu w praktyce naukowej. Nie powinno jednak umknąć uwadze, że od samego początku głównym przedmiotem jego
zainteresowań był mechanizm powstawania nowych struktur na podłożu
utrwalonych idei i schematów. Oznacza to, że rozważania nad paradygmatami są istotne w tej mierze, w jakiej pozwalają odpowiedzieć na pytanie
o sposób, w jaki nowość pojawia się w nauce i ulega akomodacji. W Strukturze... Kuhn usiłował pokazać, jak globalne przekształcenia w systemie wiedzy
dokonują się stopniowo, najczęściej wbrew intencjom sprawców. Projekt ten
Ibidem, 204–205.
Ibidem, 117–118.
4 Ibidem, 209, 229–236.
5 Ibidem, 209–215.
6 Ibidem, 199.
7 Ibidem.
2
3
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jest kontynuacją historyczno-filozoficznego programu badawczego zainicjowanego Przewrotem Kopernikańskim i kontynuowanego w monografii The
Black-Body Theory.8
Koncepcja Kuhna opiera się na dwóch ściśle powiązanych przesłankach.
Zgodnie z pierwszą z nich, działalność naukowa jest ściśle wyspecjalizowana,
systematyczna i skoordynowana. Każda dyscyplina zawdzięcza swoją stabilność i produktywność przyswojonemu w procesie (praktycznej) edukacji
schematom, a rola wyrażonych explicite reguł oraz abstrakcyjnych zasad jest
niewielka: „...uczeni nigdy nie przyswajają sobie pojęć, teorii i praw w sposób abstrakcyjny, jako takich. Od początku stykają się oni z tymi narzędziami intelektualnymi poprzez ich zastosowania w ramach szerszej, historycznie ukształtowanej struktury znaczenia.”9
Zgodnie z drugą z przesłanek, działalność naukową charakteryzuje znacząca dowolność.10 Jej źródłem są, z jednej strony, indywidualne nastawienia (związane z poziomem wiedzy niejawnej), z drugiej zaś panujące przekonania i ideały nauki (matryce dyscyplinarne). Dowolność i związane z nią
napięcia są czynnikiem, który ostatecznie prowadzi do zmiany. Metodyczna
eksploracja paradygmatu, nakierowana na jego artykulację i określenie zasięgu, przyczynia się do kontrolowalnej zmiany. Paradygmaty same zarysowują swoje granice, tym samym brukując drogę swoim następcom: „Bez
specjalnych przyrządów, które buduje się głównie do przewidzianych zadań,
nie można uzyskać wyników prowadzących ostatecznie do czegoś nowego
[...] Im ściślejszy jest paradygmat i im dalej sięga, tym czulszym staje się
wskaźnikiem dającym asumpt do zmiany paradygmatu.”11
Proces ten Kuhn szczegółowo omawia w Przewrocie… Społeczność naukowa zaczęła asymilować model Kopernika w 1551 roku, gdy Erazm Reinhold posłużył się nim przygotowując tablice astronomiczne, tzw. tablice pruskie, które zdaniem Kuhna wkrótce stały się narzędziem, bez którego astronomowie nie mogli się obejść.12 Okazało się, że skuteczność modelu Kopernika jako narzędzia, z uwagi na swoje presupozycje, stanowi wyzwanie dla
całego systemu fizyki.
Zdaniem Kuhna, Kopernik nie był rewolucjonistą. Jego system był zakorzeniony w obowiązującym w ówczesnej astronomii dwusferycznym modelu
mającym źródła w epoce hellenistycznej:
„Wszechświat kopernikański sam jest produktem szeregu badań, które umożliwiały powstanie modelu dwusferycznego; koncepcja Ziemi jako ruchomej
planety jest najbardziej skrajnym przypadkiem skuteczności wskazówek,
8 T. S. Kuhn, The Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity 1894–1912, University of
Chicago Press, Chicago 1978.
9 T. S. Kuhn, Struktura…, op. cit., 93.
10 Ibidem, 26–27.
11 T. S. Kuhn, Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli Zachodu, przeł.
S. Amsterdamski, Warszawa 2006, 122.
12 Ibidem, 219.
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jakich dostarczała nauce – nie dająca się z tamtą pogodzić – teoria przedstawiająca Ziemię jako nieruchomą i centralnie położoną.13

Zgodnie z ustaleniami Kuhna, gdyby nie zaangażowanie Kościoła katolickiego w kontrreformację, system Kopernikański zatriumfowałby stopniowo
i niezauważalnie.14
Rozważania Kuhna pokazują, jak pewna innowacja mająca w przekonaniu swych twórców zostać zasymilowana w ramach panującego paradygmatu
poprzez swoje zastosowania rośnie w siłę i wreszcie zdobywa autonomię.
W pewnym momencie, poprzez swoje presupozycje, zaczyna wpływać na
sąsiadujące dziedziny badań, wymuszając dostosowanie się.15
W Strukturze… Kuhn zauważa, że potencjalnie rewolucyjne propozycje,
jak np. kwantowe rozwiązanie problemu promieniowania ciała czarnego
Maxa Plancka, są z początku traktowane jako techniczne zmiany, całkowicie
asymilowalne w ramach istniejących matryc.16 Ich niezgodność z zastanymi
modelami, a tym samym i sprzeczność wewnętrzna systemu wiedzy, wychodzi na jaw dopiero ex post.
3. TEORIA GESTALT A ROZWÓJ NAUKI

3.1. Streszczenie teorii Gestalt
Idea Gestalt jest zwykle łączona z powiedzeniem Kurta Koffki, iż „całość
jest czymś innym niż suma części”. Chodzi tu więc przede wszystkim o holizm percepcyjny. Co ważne, psychologia postaci była pierwotnie psychologią
percepcji, jej postulaty nie odnoszą się jednak wyłącznie do organizacji zmysłowej. Gestaltyści uważali raczej percepcję za paradygmatyczny przypadek
koordynacji doświadczenia.17 Według teoretyków Gestalt znaczenie jest
związane z organizacją, strukturą. Struktura doświadczenia nie jest ani wrodzona, ani nabyta w toku uczenia się;18 organizacja jest warunkiem, a nie
rezultatem postrzegania i uczenia się. Wolfgang Köhler odrzucił behawiorystyczną formułę bodziec-reacja utrzymując, że odpowiadamy na wzorzec
stymulacji, a nie indywidualne pobudzenia.19 Każda odpowiedź jest więc
„produktem organizacji”. Percepcja zawiera pozazmysłowe składowe.20
Ibidem, 63.
Ibidem, 227–230.
15 Ibidem, 263.
16 W The Black-Body Theory Kuhn dowodzi, że Planck usiłował rozwiązać problem promieniowania ciała czarnego za pomocą klasycznej fizyki.
17 W. Köhler, Gestalt Psychology. An Introduction to the New Concepts in Modern Psychology,
Liveright, New York 1947; I. Verstegen, Arnheim, Gestalt and Art. A Psychological Theory, Springer, Wien–New York.
18 W. Köhler, Gestalt Psychology, op. cit, 112–113; 136–138; 164–66.
19 Ibidem, 112.
20 Ibidem, 112–114.
13

14
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Ponieważ zgodnie z teorią Gestalt podobne zasady obowiązują w dziedzinie postrzegania, myślenia, przeżywania, a nawet interakcji społecznych,21
nie ma potrzeby wprowadzania wspomnianych założeń pomostowych. Hipoteza kontinuum w rozumieniu Nancy Nersessian22 jest zatem z punktu widzenia psychologii postaci zbędna.
W psychologii postaci doświadczenie jest traktowane jako dynamiczne.
Struktura nie jest rodzajem topograficznego ograniczenia, lecz wynika z interakcji między dynamicznymi siłami.23 Dwie siły mają zasadnicze znaczenie
w procesie koordynacji doświadczenia: segregacja i unifikacja.24 Znaczący
obiekt wyłania się jako rezultat spontanicznej unifikacji, która jednocześnie
oddziela obiekt od otoczenia. Homogeniczność, np., jest z pewnością rodzajem porządku, nie jest on jednak źródłem znaczenia, ponieważ ujednolica
bez różnicowania.25

3.2. Gestalt a problem rozwoju
Dynamika interakcji wyznacza również prawa rozwoju struktur.26 Rudolf
Arnheim odrzuca pogląd, iż prostota daje się sprowadzić do zasady ekonomii, krytycznie odnosząc się do promowania – od Gottfrieda Wilhelma Leibniza, przez Herberta Spencera, do Sigmunda Freuda – dążenia do minimum wysiłku czy działania jako naczelnej zasady organizującej doświadczenie i zachowanie.27 Rozwój ma związek z dążeniem do lepiej skoordynowanego i złożonego działania.28
Arnheim wyróżnia trzy czynniki rozwoju struktur: siły kataboliczne
(destrukcja), siły anaboliczne (budowanie), oraz dążenie do rozładowania
napięcia.29 Tylko te trzy siły wzięte razem zdają sprawę z natury ludzkiego
doświadczenia.
Ogólnie, podstawowe prawo rozwoju Gestalt to prawo postępującej dyferencjacji (złożoności). Rozwój przebiega od mało zróżnicowanej ogólności w
stronę rosnącej przejrzystości i zróżnicowania. Nie ma tu więc przejścia od
braku organizacji do coraz lepszej organizacji – organizacja jest zawsze
obecna, przybiera jednak różne formy. Przejście od jednej postaci do drugiej
21 R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013;
idem, The Dynamics of Problem Solving, Gestalt Theory, 1991, 13(4), 205–9; W. Köhler, Gestalt
Psychology, op. cit.; K. Lewin, Principles of Topological Psychology, przeł. F., G. M. Heider,
McGraw-Hill, Nowy York, Londyn 1936.
22 N. J. Nersessian, How Do Scientists Think? Capturing the Dynamics of Conceptual Change in
Science, w: (red.) R. N. Giere, Cognitive Models of Science, University of Minnesota Press, Minneapolis 1992, 3–45.
23 W. Köhler, Gestalt Psychology, op. cit., rozdział IV.
24 Ibidem, 138–145.
25 R. Arnheim, Entropy and Art. Essay on Disorder and Order, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles 1971.
26 I. Verstegen, Arnheim, Gestalt and Art, op. cit., 100–109.
27 R. Arnheim, Entropy and Art, op. cit.
28 Ibidem, 39.
29 Ibidem.
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jest rozłożone w czasie i daje się rekonstruować w kategoriach dynamicznych
sił, które do niego doprowadziły. Co ważne, transformacje takie wymagają
nakładu energii (twórczego wysiłku).

3.3. Centryczność i ekscentryczność
Arnheim zaproponował siatkę pojęciową bardzo pomocną w analizie zjawiska rozwoju.30
Przestrzeń — poznawcza, percepcyjna czy społeczna — to medium interakcji między obiektami. Obiekt z kolei jest centrum sił oddziaływujących
nań i emanujących z niego.31 Każde centrum ma określoną wagę, która
określa podatność na wpływy oraz odporność na nie (siłę bezwładności).
Każdy obiekt należy do centrum wyższego rzędu — formatu, który posiada własną wagę.
W konstrukcji obiektu należy doszukiwać się wiodącego tematu. Relacje
między centrami są podporządkowane tematowi narzuconemu przez format,
jednakże każde centrum posiada też pewną autonomię wynikającą z własnego tematu.
Każdy obiekt pozostaje pod wpływem pewnych sił ekscentrycznych. Taką
siłę stanowi na przykład każdy obiekt na obrzeżach pola widzenia, który, jeśli jest odpowiednio duży, może rywalizować o naszą uwagę, a nawet doprowadzić do zmiany w potrzeganiu danej sytuacji.
Siły ekscentryczne mogą prowadzić do transformacji. Jeśli ekscentrycznego obiektu nie możemy zignorować, pozostaje odnieść się do formatu (np.
teorii tłumaczącej pojawienia się nietypowego obiektu) celem jego neutralizacji, a jeśli i to nie przynosi rezultatu, może zajść potrzeba wypracowania
nowej struktury i nowego sposobu pojmowania.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli dwa centra znajdują się blisko siebie, zaczynają
rywalizować o przestrzeń. O wyniku rywalizacji decyduje waga obiektu, która jest funkcją czasu oraz dwóch czynników wymienionych poniżej. Jeśli
dwa centra mają porównywalną wagę, jeden nie może zostać zasymilowany
przez drugi i zaczyna pełnić względem niego funkcję siły ekscentrycznej.
Powstaje wówczas potrzeba wypracowania nowego formatu.
O wadze obiektu decydują dwa czynniki: zdolność kategoryzowania oraz
użyteczność jako narzędzie rozwiązywania problemów.32

30 R. Arnheim, R. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, Oficyna, Warszawa 2014, rozdział 1; R. Arnheim, The Power of the Center. A Study of Composition in
the Visual Arts, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1988; I. Verstegen, Arnheim,
Gestalt and Art, op. cit., rozdział 1.
31 R. Arnheim, The Power of the Center, op. cit., 225.
32 I. Verstegen, Arnheim, Gestalt and Art, op. cit., 24.
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3.4. Paradygmaty jako centra sił
W świetle teorii Gestalt, paradygmat stanowi centrum sił, matryca dyscyplinarna jest natomiast odpowiednikiem formatu.33
Koncepcja Kuhna wskazuje na dwa źródła ekscentyczności w nauce.
Ekscentryczność może pochodzić z zewnątrz (nacisk innego paradygmatu)
lub z wewnątrz (niedominujący temat, który zaczyna zdobywać uznanie).
W procesie artykulacji paradygmatu podporządkowane dotąd centra i tematy będą dochodzić do głosu, okazując swoją specyfikę i unikatowość. W końcu okazują się one nie do pogodzenia z paradygmatami i formatami i ukazują kierunek niezbędnych transformacji.
Przedstawiona dynamika sił dała o sobie znać w trakcie rewolucji kopernikańskiej. Jak zauważa Kuhn, model Kopernika był w mniemaniu jego autora rozwiązaniem mieszczącym się w ówczesnej, geometrycznej matrycy.
Był on po prostu centrum, które wyemancypowało się z formatu. Dla Kopernika podstawowym tematem astronomii była metoda geometryczna. Pozycja
Słońca w stosunku do planet była w jego mniemaniu kwestią drugorzędną,
zwłaszcza, że zgodnie z teologią owego czasu, użyteczność w przewidywaniu
oraz prawda o świecie należały do dwóch różnych porządków. To polityczna
presja związana z kontrreformacją sprawiła, że propozycja Kopernika została, niejako wtórnie, „wygnana” jako element obcy tradycji i zaczęła odgrywać
rolę siły ekscentrycznej w stosunku do panującego formatu. Siła tego paradygmatu zaczęła stopniowo rosnąć dzięki jego użyteczności jako narzędzia
pomiaru położenia planet. Model Kopernika był ponadto spójny pojęciowo,
czego o ówczesnym formacie – będącym mieszanką arystotelizmu i hellenistycznego geometryzmu – powiedzieć się nie dało. Model Kopernika wkrótce
zaczął „obrastać” nową fizyką za sprawą Galileusza, Keplera i Newtona, co
ustabilizowało nowy format.
4. KONKLUZJE

Według teorii Gestalt, transformacje struktur prowadzą do rosnącej
unifikacji i dyferencjacji. W procesie rozwoju nauka staje się jednocześnie
bardziej złożona i bardziej precyzyjna, a jej poszczególne dziedziny lepiej
skomunikowane. Kuhn opisał podobnie dynamikę rozwoju nauki, nie wyartykułował jednak wystarczająco silnie tendencji do unifikacji i dyferencjacji,
co sprowodowało wiele kontrowersji i nieporozumień dotyczących modelu
rozwoju zaproponowanego w Strukturze...34
33 T. S. Kuhn, Raz jeszcze o paradygmatach, w: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1985.
34 D. Shapere, The Structure of Scientific Revolutions, Philosophical Review, t. 173, 1964, 383–
94; L. Laudan, Science and Values. The Aims of Science and Their Role in Scientific Debate, University of California Press, Berkley 1984; (red.) L. Solar, H. Hankey, P. Hoyningen-Heune, Rethinking
Scientific Change and Theory Comparison: Stabilities, Ruptures, Incommensurabilities?, Springer,
Dordrecht 2008.
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ABSTRACT

In The Structure of Scientific Revolutions Thomas Kuhn advances a controversial claim that the scientific change is a form of Gestalt switch. As I point out, he did
it apparently without having a full understanding of what Gestalt theory was, and
used the concept of Gestalt rather metaphorically. Interestingly, however, Kuhn’s
model of scientific change as sketched in The Copernican Revolution and developed
in his subsequent works satisfies the desiderata of Gestalt theory. In the paper,
I demonstrate that considering the Kuhnian model through the lens of Gestalt theory helps uncover its full potential and overcome certain difficulties connected to it.
Keywords: Gestalt theory, Thomas Kuhn, scientific revolution, scientific
change.
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TYP JAKO DYNAMICZNA STRUKTURA
DOŚWIADCZENIA
Z PERSPEKTYWY FENOMENOLOGII GENETYCZNEJ
STRESZCZENIE

Artykuł odwołuje się do fenomenologicznej filozofii Edmunda Husserla jako intencjonalno-genetycznej teorii doświadczenia. Jego celem jest analiza elementarnych form i zasad organizacji podmiotowego doświadczenia oraz charakterystyka
pojęcia typu i typizującej apercepcji jako kluczowych pojęć fenomenologii genetycznej. W tym kontekście typ jako struktura powstająca i kształtująca się w doświadczeniu prezentuje się jako nadrzędna, konkretna i indywidualna zasada podmiotowa
odpowiedzialna za organizację tendencji oczekujących w procesie intencjonalnej
konstytucji. Jako taki typ określa momenty podmiotowych pobudzeń na prerefleksyjnych i prelogicznych poziomach doświadczenia w decydujący sposób warunkując
procesy typizującej apercepcji.
Słowa kluczowe: fenomenologia genetyczna, intencjonalność, typ, typizująca
apercepcja.

I. DOŚWIADCZENIE JAKO PROCES W ŚWIECIE ŻYCIA

Jeśli spojrzeć na doświadczenie z perspektywy przeżyciowej podmiotów
osadzonych w świecie życia, ukazuje się ono jako swoista droga, którą podmioty te przebywają, tworząc i kształtując w ten sposób ten świat, rozwijając
go i dzieląc go z innymi. Oczywistym jest przy tym, iż nie chodzi tu o statyczny modularny system konstrukcyjny, który moglibyśmy wyjaśnić odwołując
się do abstrakcyjnych schematów, formalno-asocjacyjnego łączenia w jedność przypadkowych danych zmysłowych lub tylko kategorialnie określonego syntetyzowania tych danych przez niezależne umysły. Również odwołanie
się do linearnych i określonych przyczynowo praw przyrody nie jest tu
odpowiednim podejściem. Przy interpretacji żywotnego podmiotowego
doświadczenia musimy raczej brać pod uwagę jego dynamiczną, złożoną
i wielowarstwową strukturę. Musimy też pamiętać o procesualności tego
doświadczenia związanej z jego temporalną naturą.
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Fenomenologia interpretuje to żywotne doświadczenie jako intencjonalny proces ustanawiający sens. Analiza tego procesu i określających go struktur stanowi od zarania nadrzędny cel badań fenomenologicznych. Ale zrazu
badania te skupiły się na jednostkowych aktach postrzegania jako prototypach intencjonalnych osiągnięć świadomości pojętej jako niezależna teoretyczna władza odpowiedzialna za interpretację i syntezę treści zmysłowych
pochodzących ze świata. W tym kontekście Edmund Husserl formułuje w
Badaniach Logicznych (1900/01) swój słynny schemat treść ujęcia-ujęcie
wydobywając na jaw sprawczą rolę świadomości w aktach ujmowania treści
zmysłowych i nadawania im postrzeżeniowego sensu.1
Wkrótce jednak okazuje się, iż podejście to jest w pewnym sensie sztuczne i nie pozwala na wyczerpujące ujęcie osiągnięć świadomości jako procesu
konstytuującego kompleksowy sens otaczającego nas świata oraz sens samej
sprawczej jaźni, jako podmiotu tego świata. Ani świadomości ani jej osiągnięć nie sposób wyczerpująco opisać odwołując się do struktury pojedynczych aktów, zwłaszcza jeśli mielibyśmy traktować je jako zastygłe w pewnym sensie, statyczne twory ujmowane tylko z perspektywy „tu i teraz” –
jako swoiste mental states, aby odwołać się do nomenklatury współczesnej
kognitywistyki.
Dlatego fenomenologiczna charakterystyka świadomości idzie dalej. Odkrywając świadomość jako żywotną i indywidualną jedność doświadczenia w
czasie, podkreśla jej otwartość, jej osadzenie w świecie życia, a zatem jej
określenie poprzez cielesność, afektywność oraz uwarunkowania społeczne.
Akty percepcji nie jawią się tu już jako fakty rozłączne, generujące sens poza
tymi uwarunkowaniami, poza wszelkim kontekstem, już to cielesnoafektywnym, już to historyczno-kulturowym i społecznym. Przeciwnie: prezentują się one raczej jako momenty transformacji przedwstępnie już kształtowanych konkretnych zależności i zasobów przeżyciowych. Procesy te określa Husserl mianem typizującej apercepcji. Ich objaśnienie wymaga już nie
tylko punktualnej strukturalnej analizy intencjonalnej, lecz, idąc głębiej,
analizy intencjonalno-genetycznej. Fenomenologia Edmunda Husserla rozwija tę metodę w pierwszej połowie XX wieku nadając zarazem tradycyjnym
pojęciom nowe znaczenie.2
—————————
1 Fenomenologiczna literatura dotycząca schematu treść ujęcia-ujęcie jest bardzo bogata. Odsyłam tu tylko do trzech pozycji reprezentujących kluczowe stanowiska interpretacyjne: R. Sokolowski,
The Formation of Husserl’s Concept of Constitution, Martinus Nijhoff, Den Haag 1970, 54 i n. 177
i n.; D. Lohmar, Erfahrung und kategoriales Denken. Hume, Kant und Husserl über vorprädikative Erfahrung und prädikative Erkenntnis, Springer, Dordrecht 1988, 170 i n.; V. De Palma, Das
Schema Inhalt-Auffassung in Husserls Denken: Ursprung, Konsequenzen, Überwindung, Topos
XXII, 2–3, 2009, 60–73.
2 Jeśli chodzi o rozwój i znaczenie metody analizy intencjonalno-genetycznej w fenomenologii
Edmunda Husserla odsyłam przede wszystkim do monografii: A. Agiurre, Genetische Phänomenologie und Reduktion. Zur Letztbegründung der Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken
E. Husserls, Martinus Nijhoff, Den Haag 1970.
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Jednym z kluczowych pojęć fenomenologii genetycznej stać się ma pojęcie typu rozumianego jako dynamiczna, zakorzeniona w doświadczeniu
struktura poznawcza – struktura, która doświadczeniu temu poniekąd przewodzi, stanowiąc jak gdyby niewidzialny, czy też – odwołując się bezpośrednio do terminologii fenomenologicznej: przedpredykatywny – kierunkowskaz dla wszelkiej aktywności percepcyjnej i konstytutywnej realizowanej
w czasie.
Jako taki typ staje się pojęciem określającym transcendentalnofenomenologiczną, genetyczną teorię świadomościowego doświadczenia.
Doświadczenie to nie jest tu też traktowane jako oderwane od praktycznej
rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, Husserlowska koncepcja typu dowodzi, iż
nie może ono być adekwatnie ujęte w sferze czysto teoretycznej, wolnej od
wolitywnych i afektywnych określeń doświadczających podmiotów. Podkreśla tym samym praktyczny charakter i osadzenie w świecie życia wszelkiej
intencjonalności.
II. TYPIZUJĄCA APERCEPCJA A PRAKTYCZNA AKTYWNOŚĆ
INTENCJONALNA

Praktyczne określenie intencjonalności wyraża się przede wszystkim
w tym, że wszelkie odniesienia intencjonalne związane są zawsze z wartościowaniem intencjonalnych przedmiotów, poprzedzającym wszelką refleksję. Dochodzą tu do głosu tendencje wolitywne i afektywne, a nawet czysto
popędowe, wynikające z cielesności doświadczających podmiotów.
Osiągnięcia intencjonalności nie ograniczają się przy tym – a nawet błędem byłaby taka ich interpretacja – do reprezentowania bądź odzwierciedlania obojętnych dla nas obiektów w naszym umyśle. Jako podmioty
intencjonalne w świecie życia odnosimy się do rzeczy – do napotykanych
w świecie fenomenów – zaciekawieni nimi, pragnąc ich lub też się od nich
odwracając, powodowani przy tym zwykle ambiwalentnymi motywacjami,
nierzadko sprzecznymi ze sobą potrzebami, niejasnymi, często nieuświadamianymi pragnieniami. Dla przykładu: mamy ochotę na lody, relacji tej towarzyszy jednocześnie niechęć do tego deseru, bo koliduje on z naszym dietetycznym planem. Nasza intencjonalna relacja do przedmiotu określona
jest jego ambiwalentnym wartościowaniem. Inny przykład, usytuowany bardziej w kontekście społecznym: mamy potrzebę odpoczynku w ciszy i spokoju. Jednocześnie jednak chcemy spędzić czas z bliskimi odpowiadając na ich
– ale być może też i naszą własną – potrzebę wspólnych aktywności. Nasze
indywidualne i społeczne motywacje zderzają się ze sobą i zmuszają nas do
podjęcia decyzji.
Innymi słowy, jako podmioty usytułowane w świecie życia, postrzegamy
ten świat i stanowiące go obiekty nie w sposób teoretyczny, abstrakcyjny
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i obojętny, przypisując tym obiektom dopiero na późniejszym etapie poznawczym określone praktyczne wartości. Dzieje się raczej odwrotnie. Genetyczno-fenomenologiczna analiza dowodzi, iż wszelkie inicjujące aktywność
intencjonalną pobudzenia oznaczają budzenie się tak zwanych podmiotowych interesów, które od razu współdziałają w procesie intencjonalnym,
rozwijając się w nim i kształtując ten proces.3 Od samego początku naszego
intencjonalnego życia afektywne, pozytywne lub negatywne, pobudzenia
związane są z naszymi żywotnymi interesami, które w konkretnych doświadczeniach są zaspokajane, lub doznają rozczarowań. Współmotywowane tymi interesami doświadczenia kształtują naszą przeżyciową historię. Ta
z kolei stanowi afektywne tło dla naszych tendencji oczekujących w procesie
intencjonalnego ustanawiania sensu. Kształtuje się w ten sposób horyzont
motywacyjny określany też przez Husserla mianem praktycznego horyzontu
doświadczenia. W roku 1916 Husserl opisuje ten horyzont jako system możliwych oczekiwań, wydobywając na jaw jego dynamiczny charakter, jednocześnie podkreślając wagę relacji motywacyjnych w procesach intencjonalnej konstytucji.4
Patrząc z tej perspektywy każda aktualna percepcja jawi się jako integralny moment szerzej pojętej aktywności konstytutywnej podmiotu świata
przeżywanego w relacji do tego świata, aktywności która wkrótce określona
będzie mianem typizującej apercepcji. Apercepcja ta, jak dowodzi Husserl,
dokonuje się zawsze w praktycznym horyzoncie doświadczeń minionych
oraz motywowanych antycypacji doświadczeń przyszłych, a której zadaniem
– ale też możnością – jest integracja nowych treści doświadczenia w ramach
tego właśnie horyzontu.5
Przewodnia funkcja, którą spełnia w tym procesie typ, polega na tym, iż
warunkuje on elementarne aktywności antycypacyjne podmiotu, organizując
tym samym doświadczenie już na jego przedpredykatywnym poziomie –
tam, gdzie kształtują się tendencje oczekujące; tam, gdzie budzą się tak zwane podmiotowe interesy, współwarunkujące nasze niewyrażone jeszcze
oczekiwania, stanowiące o elementarnej preintencjonalnej dynamice doświadczenia. Chodzi tu o poziomy subiektywnych pobudzeń i autopobudzeń6
otwierających nas na konkretne doświadczenia, zwracających naszą uwagę w
kierunku pewnych treści, ale też powodujących uzupełnianie tych treści
—————————
3 E. Husserl, Doświadczenie i sąd. Badania nad genealogią logiki, przekład i przedmowa: Bogdan Baran, Aletheia, Warszawa 2013, § 19.
4 E. Husserl, Ding und Raum. Vorlesungen 1907, w: Husserliana: Edmund Husserl Gesammelte
Werke XVI, (red.) U. Claesges, Martinus Nijhoff, Den Haag 1973, 359. Dzieła Husserla z edycji
Husserliana będą w dalszej części tekstu cytowane za pomocą skrótu Hua, nr. tomu (rzym.).
5 Por. E. Husserl, Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution.
Texte aus dem Nachlass (1916–1937), (red.) R. Sowa, Dordrecht, Springer 2010, Hua XXXIX, 483.
6 Funkcję autopobudzeń w procesie typizującej apercepcji analizuje Dieter Lohmar, Über phantasmatische Selbstaffektion in der typisierenden Apperzeption und im inneren Zeitbewusstsein,
Leitmotiv (ledoline.it), 3, 2003, 67–80.
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zgodnie z oczekiwanym sensem.7 Wszystko to dzieje się zanim jeszcze w grę
wkracza językowo-pojęciową refleksja, aktywna przedmiotowa analogizacja
czy też dyskursywna pamięć.
Jako taki typ warunkuje więc w elementarny sposób już na najniższym
poziomie dynamikę intencjonalnych ujęć przy każdej konstytutywnej aktywności podmiotu.
III. PARADOKS KONKRETNEJ OGÓLNOŚCI

Ale tak pojęty typ nie stanowi po prostu apriorycznej struktury umysłu,
danej przed wszelkim doświadczeniem – tak jak na przykład schematy poznawcze pojmował Immanuel Kant.8 Husserlowskie typy powstają i nieustannie kształtują się w doświadczeniu w zasadniczy sposób określając proces podmiotowej indywiduacji, czyli uszczegółowiania się jaźni i jej przedmiotów w czasie i przestrzeni. Implikując pewną wiedzę o przedmiotach
doświadczenia, wiedzę pochodzącą z obcowania z tymi przedmiotami, funkcjonują wprawdzie jako swoiście aposterioryczne zasady postaciowania
doświadczenia. Ale, aby raz jeszcze to podkreślić, wiedza ta nie jest czymś
statycznym. Nie jest ona też po prostu pre-formą pojęcia, aczkolwiek spełnia
i takie funkcje.9 Chodzi tu raczej o wiedzę całkowicie określoną przez konkretne naocznie dane intuicje, ale posiadającą jednocześnie charakter ogólny. Edmund Husserl próbuje sprostać tej paradoksalnej strukturze odwołując się do pojęcia konkretnej ogólności (konkrete Allgemeinheit).10 Określa
ją też mianem przed-pojęciowej aperceptywnej ogólności, bądź konkretnej
istoty, warunkującej jako taka nie tylko empiryczne procesy percepcyjne,
lecz także poznanie ejdetyczne dotyczące istot ogólnych, istot najbardziej
uniwersalnych, wyrażanych w tak zwanych czystych pojęciach.11 Typ traktowany jest tu jako forma pre-logicznego pojęcia w sensie ogólnej presumpcji,
ogólnego domniemania sensu tego, co dane. Husserl pyta, czym jest przedmiot ujęty przed wszelkimi określającymi go pojęciami. Stwierdza przy tym,
—————————
7 Por. E. Husserl, Doświadczenie

i sąd. …, op. cit., § 17.
Por. D. Lohmar, Kants Schemata als Anwendungsbedingungen von Kategorien auf Anschauungen, Zeitschrift für philosophische Forschung 45, 1991, 77–92.
9 Tę interpretację rozwija przede wszystkim Dieter Lohmar, podkreślając zarazem odrębność
i nowatorskość Husserlowskiego pojęcia typu w relacji do Kanta koncepcji schematu jako transcendentalnego warunku umożliwiających zastosowanie kategorii w procesach naocznych syntez. Por.
D. Lohmar, Kants Schemata, op. cit., 77–92.
10 Por. E. Husserl, Doświadczenie i sąd…, op. cit., § 81.
11 Relację pomiędzy konkretną a ogólną istotą analizuje Husserl w sposób systematyczny po raz
pierwszy w roku 1918 podkreślając, iż ujęcie konkretnej istoty poprzedza ujęcie istoty ogólnej. (Por.
E. Husserl, Zur Lehre vom Wesen und zur Methode der eidetischen Variation. Texte aus dem
Nachlass (1891–1935), Dirk Fonfara (red.), Springer, New York 2012, Hua XLI, 212 i n.) Relacja ta
jest zasadnicza dla interpretacji metody redukcji eidetycznej, tym aspektem nie możemy się jednak
tu jednak bliżej zająć.
8
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iż patrząc z perspektywy przeżyciowej wstępnie mamy do czynienia raczej
z wyróżniającymi się w przebiegu świadomościowym momentami, niż pojęciowo danymi przedmiotami.12 Ale momenty te, jako momenty zmysłowej
naoczności, charakteryzują się swoistą teleologią indukując określony sens.
Wyobrazić to sobie możemy w taki sposób: widzę coś czerwonego, czuję
chropowatość powierzchni, rozpoznaje w tym coś znajomego, wiem, jak to
chwycić, wiem, do czego to służy już przed wszelką eksplikacją domniemanego sensu. Wszelkie zmysłowe momenty mają tu teleologiczne znaczenie.
W naoczny, zmysłowy sposób odbieram je, jako przynależące do pewnej
jedności sensu. Więcej: oczekuję tej jedności. Doświadczenia te powtarzają
się przy powtórnych przebiegach świadomościowych w konfrontacji z danym
przedmiotem. Ale nie są to po prostu odczucia zmysłowe, nie są to też
przedmioty określone ogólnym pojęciem. Mamy tu do czynienia z naocznie
doświadczaną jednością domniemanego sensu. Tą jedność domniemanego
sensu, możemy oczywiście poddać eksplikacji – podkreśla Husserl. Ale już
wcześniej, jeśli pojawi się taki sam lub podobny przedmiot, będzie on skojarzony z uprzednim doświadczeniem, obudzone zostaną oczekiwania, dotyczące jego sensu jako sensu uprzednio już domniemanego. Co więcej: już
przed eksplikacją danego przedmiotu oczekujemy, iż istnieją, iż znajdą się
takie same lub podobne mu eksplikaty. Każde nowe intencjonalne ujęcie
podobnego przedmiotu oznacza dlatego zdaniem Husserla przyrost typizującej apercepcji. A to z kolei oznacza, iż powiększają się kręgi zależności oraz
odniesień antycypacyjnych doświadczenia. Wyodrębnia się przy tym to, co
ogólne – w sensie konkretnej, czyli uzasadnionej naocznością ogólności indywidualnego typu; to co jednostkowe doświadczane jest zaś jako ujednostkowienie typu.13 Typ jako tak pojęta konkretna ogólność przybiera tu więc
pozycję poniekąd pośrednią, łącząc to, co w doświadczeniu indywidualne
i naoczne z tym, co ogólne i idealne.
Ta interpretacja sytuuje transcendentalną fenomenologię jako intencjonalno-genetyczną teorię doświadczenia bliżej filozofii życia Wilhelma
Diltheya niż transcendentalnego idealizmu Immanuela Kanta. Wszak to
właśnie Dilthey postulował pojęcie typu jako zdobywanej w doświadczeniu
epistemologicznej struktury łączącej to, co ogólne, z tym co indywidualne.
Jego celem było przy tym przezwyciężenie wewnętrznej sprzeczności obciążającej hermeneutykę, a wyrażającej się w tym, że każde rozumienie ogranicza się do tego, co indywidualne, ale indywidualność tą ukazać trzeba w jej
ogólności, bądź uniwersalności. Interpretacja ta pozwala jednocześnie na
konstruktywną krytykę relacji pomiędzy fenomenologią a teorią postaci.
Związek ten analizowany był do tej pory przede wszystkim w odniesieniu do
wczesnej fenomenologii aktu intencjonalnego, nawet jeśli Aron Gurwitsch
—————————
12 Hua

XLI, 212.
XLI, 106.

13 Por. Hua

Typ jako dynamiczna struktura doświadczenia z perspektywy fenomenologii…

341

rozszerza tą perspektywę pojmując świadomość szerzej, jako nieskończony
strumień świadomości.14 Aspektom tym nie możemy się tu jednak przyjrzeć
się bliżej. Tu ważne jest tylko zwrócenie uwagi na sam fakt pewnych pokrewieństw tradycji filozoficznych, przede wszystkim jeśli chodzi o usytuowanie
fenomenologii genetycznej w kontekście historyczno-filozoficznym.
IV. TYP JAKO STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PODMIOTOWYCH OCZEKIWAŃ W PROCESIE KONSTYTUCJI

W rozumieniu Husserla ta paradoksalna poniekąd formacja, jaką jest typ,
jest strukturą doświadczeniu przewodzącą, organizującą poznanie już na
poziomie prefefleksyjnym i prelogicznym – poziomie przedpredykatywnych
oczekiwań i tendencji oczekujących. Te ostatnie zaś są niejednolite, często
sprzeczne w sobie, a przede wszystkim nie są one dostępne w postaci reprezentacji świadomościowych, ujawniają się dopiero w momencie ich spełnienia lub niespełnienia, zaspokojenia lub rozczarowania. Przyjrzyjmy się bliżej
tej dynamice.
Dynamiczny charakter świadomości określony jest przez zasadniczą ambiwalencję strumienia świadomości jako struktury temporalnej. Jego fenomenologiczna analiza dowodzi, iż struktura ta nie jest uporządkowaną jednością łączącą przeszłość z przyszłością. Nie jest też tak, że jako podmioty
świata przeżywanego po prostu posiadamy przeszłość i przyszłość. Temporalność naszego doświadczenia wyraża się raczej w nieustannym i dramatycznym splocie i przenikaniu się tendencji określonych doświadczeniami
minionymi z tendencjami, które prą naprzód dążąc do poszerzenia i otwarcia doświadczenia. Podążając za tendencjami skierowanymi w przeszłość,
tym samym konserwatywnymi, dążymy do utrzymania status-quo, trzymając
się bezpiecznego, bo znanego już gruntu doświadczenia. Jednocześnie targani jesteśmy pragnieniami otwarcia się na to, co nowe, pragnieniami zmiany, rozwoju i progresji, ciekawi nowego, poszukujący wolności, eksplorujący
nowe możliwości. Z punktu widzenia intencjonalno-genetycznej analizy doświadczenia mamy tu do czynienia z dynamiką mającą decydujące znaczenie
dla typizacji naszego doświadczenia. Kluczową rolę odgrywa przy tym sedymentacja, czyli swoiste osadzanie się doświadczenia, w zasadniczym stopniu
określające nasze pasywno-konserwatywne intencje oczekujące. Obchodze—————————
14 Odsyłam przede wszystkim do: A. Gurwitsch, Phenomenology of Thematics and of the Pure
Ego: Studies of the Relation between Gestalt Theory and Phenomenology (1929), w: Studies
in Psychology and Phenomenology, Northwestern University Press, Evanston 1996, 175–286;
i A. Gurwitsch (1959), Contribution to the Phenomenological Theory of Perception, w: Studies in
Phenomenology and Psychology, Northwestern University Press, Evanston 1996, 332–349.
Z nowszych badań warty uwagi jest essay: S. Heinämaa, Phenomenological Responses to Gestalt
Psychology, w: Psychology and Philosophy: Inquiries into the Soul from Late Scholasticism to Contemporary Thought, (red.) S. Heinämaa, M. Reuter, Springer, Dordrecht 2009, 263–284.
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nie się z przedmiotami codziennego użytku daje nam pewność radzenia sobie z tymi przedmiotami. Nasze oczekiwania są precyzyjne, osadzone w
strukturze horyzontu doświadczenia. Nie musimy gryźć jabłka, aby wiedzieć,
jak ono smakuje. Jeśli dostatecznie często obcowaliśmy z tym przedmiotem,
jego indywidualny typ jest już ukształtowany w jedności naszego doświadczenia – jako gotowość do antycypacji przedmiotowego sensu jabłka, w jakiejkolwiek postaci i odmianie by się pojawiło. I – aby raz jeszcze powtórzyć
– nie są to żadne wrodzone schematy bądź idee. Z punktu widzenia fenomenologii genetycznej są to swoiste zasoby podmiotowe, nabyte w doświadczeniu pojętym jako proces typizującej apercepcji.
Ale proces ten warunkuje nie tylko poznanie przedmiotowe. Jest on
decydujący dla konstytucji samego podmiotu, którą to konstytucję należy
również rozumieć jako proces indywiduacji w świecie życia. Wyraża się ona
właśnie w tym, że kształtując nasze indywidualne typy poznawcze, kształtujemy sami siebie, stajemy się tymi, którzy mają konkretne oczekiwania
i zgodnie z nimi postrzegają świat i siebie samych. Jednocześnie jednak nie
jesteśmy określeni przez dane typy poznawcze raz na zawsze. Stanowią one
jednak zawsze punkt wyjścia naszego doświadczenia przynależąc do naszej
podmiotowej struktury – począwszy od typu rzeczy w ogóle, jako przedmiotu w strukturze czasu i przestrzeni. Husserl podkreśla w tym kontekście:
Każda apercepcja – czy to palmy, czy stołu, człowieka, czy rzeczy w ogóle,
jako tego, co jest czasoprzestrzenne itd. – ma swoje źródło, swoje preufundowanie zgodnie ze swoim typem. Gdybym po raz pierwszy nie zobaczył rzeczy,
gdybym w całkiem źródłowy sposób nie zdobył jej sensu, nie mógłbym od początku ujmować tego, co zawsze nowe jako rzecz; musiałbym wciąż od nowa
źródłowo konstytuować jej przedmiotowy sens, nie mógłbym mieć przy każdym pojawiającym się przedmiocie typowego horyzontu bytowego, za którym
miałbym podążać, tylko go bliżej (lub inaczej) określając (aby tak rzec, jako
wypełnienie pewnej szczególnej postaci). Należy przy tym pamiętać, że horyzonty oznaczają motywowane (a przy interpretującym rozwinięciu motywowane w sposób oczywisty) możliwości aktów, wraz z tym, co potencjalnie
może nadejść, jeśli uaktywnimy świadomość horyzontu (co jest zatem rodzajem reaktywowania) i przekształcimy to tym samym w motywowane oczekiwanie.15

Typy zdobyte w doświadczeniu ulegają w każdym dalszym doświadczeniu
permanentnym modyfikacjom. Wzbogacają się o dalsze aspekty, lub ubożeją. Zależne jest to jednak nie po prostu od rzeczy jako przedmiotów doświadczenia, lecz od nas samych jako podmiotów doświadczanego świata, od
horyzontów naszych doświadczeń, ale też od naszej otwartości na nowe,
naszej gotowości do zmian. Ważne jest przy tym, aby pamiętać, iż typy charakteryzujące nasze oczekiwania w stosunku do danych przedmiotów nie
—————————
15

Hua XXXIX, 3.
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przynależą do tych przedmiotów, nie są ich niezmiennymi własnościami. Są
one raczej powstałymi w doświadczeniu zależnościami prerefleksyjnych
i prelogicznych oczekiwań w konfrontacji z konkretnymi przedmiotami,
i tym samym gotowością do ujęcia określonych przedmiotowych sensów.
Sensy nie stanowią jednak ostatecznych prawd o przedmiocie, lecz tylko –
a zarazem aż tyle – są punktami wyjścia procesu intencjonalnej konstytucji.
V. GENETYCZNO-FENOMENOLOGICZNE POJĘCIE TYPU
A TEORIA POSTACI – REFLEKSJE ZAMYKAJĄCE

Na zakończenie warto zadać pytanie o to, w jaki sposób powyższe analizy
dotyczące pojęcia typu w fenomenologii genetycznej wpisują się w moduł
problemowy poświęcony teorii postaci. O wątek ten otarliśmy się już w rozdziale 3, poświęconym interpretacji typu jako paradoksalnej poniekąd struktury podmiotowej, zachowującej w doświadczeniu konkretny i indywidualny
charakter, funkcjonującej jednocześnie jako ogólna zasada postaciowania
doświadczenia pojętego jako proces typizującej apercepcji.
Nie powracając tu już do wspomnianych w tym kontekście osiągnięć
filozofii życia, do której swoją drogą obydwie teorie (po części implicite, po
części explicite) nawiązują, podkreślić warto raz jeszcze, iż zarówno fenomenologia jak i teoria postaci – już to odwołując się do pojęcia typu jako
konkretnej ogólności organizującej proces poznawczy na jego przedpredykatywnych poziomach, już to do pojęcia postaci jako struktury, w której wyraża się całościowy, ujednolicający charakter doświadczenia, określone są
przez ten paradoks.
Obydwie tradycje wstępują zarazem przeciwko tendencjom elementarystycznym i asocjacjonistycznym, negującym całościowość, kontekstualność
i dynamikę żywotnego, ludzkiego doświadczenia. Z drugiej strony, obydwie
bronią zakorzenienia doświadczenia w konkrecie przeżyciowym, opowiadają
się przeciw jego deformacjom przez ujęcia abstrakcyjne, indukcyjne czy spekulacje czysto pojęciowe. Pokrewieństwa te – nawet jeśli nie oznaczają one
zawsze konkretnej współpracy – odnajdujemy w wypowiedziach teoretyków
postaci, począwszy od pioniera tego ruchu, Christiana von Ehrenfelsa,
podobnie jak Edmund Husserl ucznia Franza Brentana.16 Odnajdujemy ją
u Wolfganga Metzgera, psychologa postaci i jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli berlińskiej szkoły teorii postaci. Ten ostatni podkreśla na
przykład w swojej Psychologie (1933) znaczenie konkretnej rzeczywistości
jako przedmiotu, zarazem źródła i zasadniczego kontekstu poznania. Podkreśla on, iż obszar poznania, to obszar tego, co rzeczywiste. Obszar ten
—————————
16 Por. np. S. Höllwerth, Musikalisches Gestalten. Ein Beitrag zur Phänomenologie der Interpretation totaler Musik, Peter Lang, Bern 2007, 111.
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obejmuje „całą konkretną i namacalną rzeczywistość, tak jak prezentuje się
ona naiwnemu realiście, nieskrępowanemu jeszcze zetknięciem ani z eleackim sceptycyzm, ani też z eksperymentami z zakresu fizjologii zmysłów.”17
Przypomina, iż jest to, rzeczywistość, w której my wszyscy, nie omijając teoretyków poznania, reprezentantów rozlicznych szkół, żyjemy i poruszamy
się, poświęcając się naszym codziennym zajęciom i obowiązkom.18 Metzger
przywołuje nas tu poniekąd do powrotu do rzeczy samych, podpisuje się
tym samym pod fenomenologiczną zasadą wszelkich zasad, utrzymującą
wszak, iż każda źródłowo prezentująca naoczność́ jest źródłem prawomocności poznania.19 Ale dla fenomenologa stanowisko to implikuje więcej: odsyła nas do świata przeżywanego, jako naturalnego środowiska, zarazem
fundamentu wszelkiej teorii tak jak pojmuje ten świat dojrzała fenomenologia transcendentalna.
Z fenomenologią transcendentalną teoria postaci miała jednak dotychczas pewne trudności. Zdaje się to mieć wiele przyczyn. Po pierwsze, związane jest z recepcją samej Husserlowskiej fenomenologii. Tradycyjne interpretacje obciążyły ją wirusem idealizmu, który był błędnie pojmowany jako
zerwanie z empiryczną rzeczywistością na rzecz swoistej apoteozy podmiotu
transcendentalnego. Przy takim założeniu nie ma już miejsca na rzetelny
dialog i współpracę pomiędzy realistycznie zorientowaną teorią postaci,
a tym bardziej, o ile przybiera ona formę psychologii jako dyscypliny empirycznej. Wydaje się, iż jedyne, co w ramach takiej współpracy fenomenologia
ma do zaoferowania to oskubana z transcendentalnego upierzenia metoda
deskryptywna, tak jak prezentowały ją jeszcze Badania Logiczne. Gestaltyści odwołują do tej metody – ale explicite tylko do niej. Uwyraźnia to na
przykład stanowisko Wolfganga Köhlera, który w roku 1913 wskazuje bezpośrednio na fenomenologiczną orientację swojej teorii percepcji podkreślając
fundamentalną rolę neutralnego opisu fenomenologicznego, gwarantującego, iż wszystkim aspektom percepcji przyznany będzie ten sam status; że
zatem nie tylko dane sensoryczne, ale wszystko, co w percepcji dane jest
bezpośrednio, włącznie z właściwościami grup i całości, czyli jakości i charakterów postaciowych, momentów figuralnych, sposobów organizacji i podziału całości itd. zachowa status pierwotnych danych doświadczenia.20
Jako swoisty majstersztyk zastosowania metody opisowej co najmniej implicite antycypującej rezultaty teorii postaci w fenomenologicznej teorii percepcji przyjąć można zaś rozprawę doktorską Wilhelma Schappa z roku 1909
—————————
17 W. Metzger, Psychologie, Springer, Berlin–Heidelberg 1968, 17.
18 Ibidem.
19 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. I, przeł. D. Gierulanka,
PWN, Warszawa 1967, 78 i n.
20 W. Köhler, Über unbemerkte Empfindungen und Urteilstäuschungen, w: Zeitschrift für Psychologie, 66, 1913, 51–80, 70. Por. też A. Gurwitsch, Das Bewusstseinsfeld, przeł. W. D. Fröhlich, De
Gruyter, Berlin 1975, 79.
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poświęconą fenomenom postrzegania, a napisaną pod kierunkiem Edmunda
Husserla.21 Karl Friedrich Gethmann, wydawca tego, niesłusznie zapomnianego dziś niemalże studium, podkreśla jego wyjątkowość, jeśli chodzi o realizację programu fenomenologii deskryptywnej implikującej bliskość z teorią
postaci. Schapp z niespotykaną niemalże w fenomenologii lekkością pióra
otwiera dla nas świat rzeczy. Zgodnie z Husserlowskim wezwaniem wiedzie
nas z powrotem ku rzeczom samym, opisując rzeczywistość, tak, jak ukazuje
się ona nam w bezpośrednim zmysłowym przeżyciu. 35 lat przed ukazaniem
się Fenomenologii percepcji autorstwa Maurice Merleau-Ponty’ego uczy nas
przeżyciowego alfabetu zmysłów, prowadzi nas przez świat kolorów, dźwięków, świat doznań dotykowych, ilustruje, w jaki sposób ruch bezpośrednio
informuje nas o strukturze rzeczy, wiedzie nas na trop porządku, który zdaje
się być immanentnie związany z jakościami odpowiedzialnymi za przedstawianie rzeczy. Odsłania nam przy tym swoiście aprioryczne, zarazem namacalne struktury i prawa, rządzące w sposób całościowy zmysłowym doświadczeniem, implicite realizując cele poznawcze teorii postaci.
Pokrewieństw tych moglibyśmy odnaleźć znacznie więcej. Odnoszą się
one jednak przede wszystkim właśnie do wczesnej fenomenologii jako metody bezzałożeniowego opisu aktów świadomościowych. Jeśli nawet biorą one
pod uwagę osiągnięcia fenomenologii transcendentalnej, to ograniczają się
do statycznych analiz świadomościowej konstytucji sensów przedmiotowych, koncentrując się na strukturach noematycznych aktów świadomości –
strukturach określających sens przedmiotów. Tym tropem bardzo konsekwentnie podąża przede wszystkim Aron Gurwitsch. Jednak również jego,
skądinąd dogłębne i bardzo cenne, analizy pomijają aspekty genetyczne
i noetyczne, związane z samymi świadomościowymi aktywnościami i procesami doświadczających podmiotów.
Wydaje się to jednak nie tylko ważne, ale i możliwe, by dialog pomiędzy
teorią postaci, a fenomenologią poprowadzić dziś dalej właśnie w duchu tych
transcendentalno-genetycznych relacji. I właśnie tu odwołanie się do pojęcia
typu i typizującej apercepcji nabiera nowego znaczenia. Umożliwia mianowicie konfrontację z tezami psychologicznymi teorii postaci, dotyczącymi
postaciowania doświadczenia na żywotnym gruncie doświadczenia fenomenologicznego. Zwłaszcza iż Husserlowska genetyczna fenomenologia transcendentalna na drodze żmudnych, wieloletnich badań ludzkiej świadomości
przezwycięża abstrakcyjny i w istocie swej sztuczny rozłam pomiędzy sferą
transcendentalną a psychologiczną, nadając pojęciu świadomości transcendentalnej fundamentalnie nowy sens. Wykazuje ona, iż świadomość transcendentalna nie jest żadną oderwaną od doświadczalnej rzeczywistości specjalną sferą. Nie wolno jej też mylić z abstrakcyjnym principium jedności
—————————
21 W. Schapp, Beiträge zur Phänomenologie der Wahrnehmung, B. Heymann, Wiesbaden 1976
(Reprint rozprawy doktorskiej, Göttingen, Kaestner, 1910.)

346

Jagna Brudzińska

doświadczenia, tak jak interpretował ją jeszcze transcendentalny idealizm
proweniencji Kanta. Transcendentalna świadomość Husserlowskiej fenomenologii – aby raz jeszcze powtórzyć – to pełna życia, określona cieleśnie,
temporalnie, afektywnie i społecznie, zawsze konkretna sfera doświadczenia.
Dlatego analiza transcendentalnej świadomości i jej konstytutywnych osiągnięć zdana jest na naoczne intuicje zdobywane w konkretnym podmiotowym doświadczeniu. To ukierunkowanie na sferę przeżyciową w jej konkretności decyduje ostatecznie o esencjalnym zbliżeniu z psychologiczną
empirią. W 1936 roku Husserl określa ostatecznie drogę redukcji transcendentalnej, jako drogę poprzez psychologię!22 Nie chodzi przy tym oczywiście
o dowolną psychologię. Chodzi o psychologię czerpiącą z przeżyć podmiotowych, przeżyć podmiotów świata życia, psychologię zainteresowaną jednocześnie wglądami strukturowymi, jak określa to Husserl w Formalnej
i transcendentalnej logice (1929) – dziś powiedzielibyśmy: o psychologię
z perspektywy pierwszoosobowej.
O wglądy takie zabiega teoria postaci od swego zarania. Prowadzi ona
swe badania odwołując się do perspektywy pierwszoosobowej. Dlatego samo pojęcie postaci oraz zidentyfikowane przez teorię postaci prawa postaciowania doświadczenia mogą się okazać dla genetycznej fenomenologii
transcendentalnej jako fenomenologii typizującej apercepcji niezwykle wartościowe. Najbardziej obiecująca wydaje się być w tym kontekście konfrontacja pojęcia postaci z koncepcją typu pod kątem intencjonalno-genetycznej
konstytucji doświadczenia. Z punktu widzenia transcendentalnej fenomenologii genetycznej wydaje się, iż mamy tu do czynienia z komplementarnością
dynamicznej i rozwojowej struktury noetyczno-noematycznej. Podczas gdy
typ określa podmiotowe osiągnięcia w sensie organizacji intencji oczekujących w doświadczeniu, implikując jego genetyczny wymiar, postać określa
jego przedmiotowe, materialno-formalne uwarunkowania. Oba aspekty
uwyraźniają, iż podmiotowe doświadczenie w świecie życia nie jest dowolną
kreacją sensu, lecz że jest zależne zarówno od praktycznych horyzontów
motywacyjnych i indywidualnych zasobów przeżyciowych podmiotu. W ten
sposób spełnia w zasadniczym stopniu funkcje indywiduujące doświadczenie. Z drugiej strony, przeżycia podmiotowe, wplecione są zawsze w swoiste
kontinuum przeżyciowe, na tle którego organizowane są w sposób całościowy, zawsze zgodnie z prawami rządzącymi sferami zmysłowej rzeczywistości.
Nie ma tu dowolności kształtowania doświadczenia, niezależności od uwarunkowań i praw formalnych. Ale prawa te nie decydują też w sposób samodzielny o sensie tego, co doświadczane. One po prostu formalnie, zgodnie
z regułami dyktowanymi przez zmysłową przedmiotową rzeczywistość, postaciują w swojej istocie zawsze indywidualne doświadczenie.
—————————
22 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do
filozofii fenomenologicznej, przeł. S. Walczewska, Kraków 1987, §58 i n.
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TYPE AS THE DYNAMIC STRUCTURE OF EXPERIENCE FROM
THE PERSPECTIVE OF GENETIC PHENOMENOLOGY
ABSTRACT

The article focuses on Husserl’s phenomenological philosophy as an intentionalgenetic theory of experience. I inquire into the elementary forms and principle of the
organisation of subjective experiences and investigate the concepts of type and
typizing apperception in the context of pre-predicative constitution. I attempt to
show how far type, conceived as a concrete and acquired coherence of homogenous
experiences, determines the process of interest-awakening even before higher predicative procedures, such as discursive and reflexive thinking, take place. Following
such a path, phenomenology comes closer to the philosophy of life, as well as to the
Gestalt theory.
Keywords: genetic phenomenology, intentionality, type, typizing apperception.
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O ZWIĄZKACH FILOZOFII FORM SYMBOLICZNYCH
Z PSYCHOLOGIĄ POSTACI
STRESZCZENIE

Pojęcie symbolicznej pregnancji uchodzi w opinii wielu badaczy za kluczowe pojęcie Cassirerowskiej filozofii form symbolicznych. Właściwe zrozumienie tego pojęcia i jego miejsca w systemie filozoficznym Cassirera pozwala na ugruntowanie tej
koncepcji oraz uchwycenie mechanizmu podziału i struktury form symbolicznych.
Pojęcie symbolicznej pregnancji ma swoje źródło w teorii Gestalt. W dokonaniach
Berlińskiej Szkoły Psychologii Postaci Cassirer widział najważniejszy przykład generalnej tendencji myśli naukowej, zgodnie z którą pojęcie funkcji ma prymat nad
pojęciem substancji, a idea systematycznej całości nad pojęciem pierwotnych elementów. Przedstawione w niniejszym artykule wzajemne związki Cassirerowskiej
myśli z myślą gestaltystów dają wyobrażenie o zakresie projektu filozofii form symbolicznych, która ma za zadanie objąć wszystkie możliwe dziedziny rozwoju ludzkiego ducha.
Słowa kluczowe: Ernst Cassirer, symboliczna pregnancja, forma symboliczna,
teoria Gestalt.

W koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera za pojęcie kluczowe
uchodzi w opinii wielu badaczy pojęcie symbolicznej pregnancji (Symbolische Prägnanz).1 To ono właśnie ma stanowić fundament całej jego
—————————
1 Na jego kluczową rolę w systemie wskazywali jednak badacze także przed ukazaniem się Nachlassu i najważniejszych pism poświęconych pojęciu pregnancji i Cassirerowskiej fenomenologii.
Już w jednym z pionierskich opracowań filozofii tego myśliciela, w pracy Cassirer. Symbolic Forms
and History Johna Michaela Kroisa z 1987 roku, New Heaven–London 1987, 52–57. W licznych
późniejszych pracach, zwłaszcza nawiązujących do Cassirerowskiego Nachlassu autor ten potwierdza tę tezę, Zob. np.: idem. Cassirer, Neo-Kantianism and Metaphysics, op. cit. Problematik, Eigenart und Aktualität der Cassirerschen Philosophie der symbolischen Formen, w: Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, op. cit. Pojęciu temu, zwłaszcza jak na pojęcie kluczowe,
Cassirer poświęcił stosunkowo niewiele miejsca w swych pismach. Pojawia się przede wszystkim w
specjalnym, poświęconym mu rozdziale trzeciego tomu Filozofii form symbolicznych. Jednak najbardziej precyzyjne sformułowania, znajdują się w opublikowanym w 2011 roku tekście Prägnanz,
symbolische Ideation, w: Ernst Cassirer’s Nachlass, Hamburger Ausgabe, ECN4, 51–84. Fragmenty
z tego tekstu uzupełniają nieco i wyjaśniają to pojęcie, jednak nie pozostawiają bez pytań i wątpliwości.
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koncepcji symbolu. Tradycja tego pojęcia wiąże się w głównej mierze z ważnym nurtem dwudziestowiecznej psychologii, tj. z psychologią postaci
(Gestaltpsychologie), w której Cassirer widzi najbardziej jaskrawy przykład
ogólnej tendencji myśli, coraz wyraźniej jego zdaniem widocznej w rozwoju
nauki jego czasów. Tendencja ta, co stanowi jeden z głównych motywów jego
koncepcji, ma prowadzić do coraz wyraźniejszego prymatu pojęcia funkcji
nad pojęciem substancji oraz idei całości nad ideą pierwotnych składowych:
Rozwój poznania naukowego w XIX wieku da się ogólnie scharakteryzować
przez to, że przyznaje idei „całości” coraz większe znaczenie. W obszarze fizyki
teoretycznej prowadzi on do prymatu „fizyki pola” – bowiem pole jawi się
jako całość, której nie da się po prostu złożyć z pojedynczych części, z elektronów, lecz raczej stanowi dla nich warunek – tak jak, w obszarze psychologii,
domaga się przejścia od psychologii elementarnej do psychologii postaci.2

Ten kierunek w psychologii stanowi dla Cassirera idealny wyraz wspomnianej tendencji, szczególnie w polu poznania zmysłowego i teorii postrzegania.
Dostarcza mu najważniejszych pojęć jego fenomenologii i wyników badań
eksperymentalnych dla jej wsparcia.
Kierunek rozwijany był przez grupę badaczy skupionych głównie w Berlinie wokół Carla Stumpfa, ucznia Franza Brentany, od którego Stumpf przejął ważną dla swych badań koncepcję aktów psychicznych oraz intencjonalności. Stworzył swą własną wersję fenomenologii eksperymentalnej
i należał do jednych z najważniejszych inspiratorów Edmunda Husserla.3
Zainspirował, miedzy innymi, trójkę badaczy – Maxa Wertheimera, Kurta
Koffkę i Wolfganga Köhlera – którzy założyli Berlińską szkołę psychologii
postaci.4 Szkoła działała przez długi czas w Berlinie, gdzie dołączył do niej
Kurt Lewin. Później, ze względów głównie politycznych przeniosła się do
Stanów Zjednoczonych.
Najważniejszym przewodnikiem Cassirera po psychologii postaci był jego
kuzyn i przyjaciel, uczeń Stumpfa, Kurt Goldstein (1878–1965).5 Ten neurolog i psychiatra wsławił się głównie badaniami neurofizjologicznymi, w których opracowywał holistyczną koncepcję mózgu badając, w jaki sposób jego
uszkodzone obszary są kompensowane przez inne, zdrowe. Pogląd ten rozciągnął na całość organizmu jako funkcjonalnej całości, która ma tendencję
—————————
2 E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, t. 4,
w: Ernst Cassirer’s Werke, Hamburger Ausgabe (ECW) 5, 246. W innym tekście czytamy: „Także
współczesna psychologia wychodzi, jak współczesna fizyka i biologia od nowego pojęcia całości –
twierdzi, że źródłowo dane nie są elementy w sensie jaki nadaje im Mach, nie izolowane barwy,
tony, bodźce, zapachy, lecz raczej określone całości, ‘struktury’”. E. Cassirer, Probleme der Kulturphilosophie, w: ECN5, 55.
3 Husserl zadedykował mu swe Badania logiczne.
4 Więcej na ten temat zob. np. F. Toccafondi, Stumpf and Gestalt Psychology: Relations and Differences, Gestalt Theory, t. 31, 2, 2009, 191–211 oraz S. Bonacchi, Carl Stumpf: Leben, Werk und
Wirkung, Gestalt Theory, t. 31, 2, 2009, 101–114.
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do kompensacyjnego zachowania swych funkcji w przypadku utraty bądź
upośledzenia niektórych organów.6 Wprowadził do psychologii pojęcie „samorealizacji” (Selbstverwirklichung) na oznaczenie dążenia organizmu do
zachowania jakiejś określonej formy interakcji ze środowiskiem zewnętrznym, która to forma jest odpowiednia do realizacji jego istoty.7 Realizacja
istoty ma podlegać prawu pregnancji, określającemu warunki jak najlepszego wykorzystania specyfiki oraz indywidualności organizmu, i zachowania
jego względnej stabilności.8 Szczególnie znane są jego, prowadzone wespół
z Adhémarem Gelbem, badania dotyczące afazji, w których dokonał rozróżnienia nastawienia „konkretnego” i „kategorialnego”. Pierwsze, charakterystyczne dla zachowań i mowy osób dotkniętych afazją, odnosi się jedynie do
przeżywanych bieżących sytuacji, podczas gdy drugie, charakterystyczne dla
mowy i zachowań osób zdrowych, pozwala na przedstawianie świata za pomocą abstrakcji i uogólnień odnoszących się poza przeżywaną aktualnie,
konkretną sytuację.9 Cassirer wielokrotnie odnosi się do tego rozróżnienia.10
Nastawienie konkretne koresponduje w Cassirerowskiej patologii świadomości symbolicznej11 z nastawieniem związanym z postrzeganiem ekspresji
(Ausdruckwahrnehmung), zaś kategorialne – z nastawieniem rzeczowym
(Dingwahrnehmung) – takim, w którym przeżywana sytuacja jest odnoszona poza nią, i które daje możliwość budowania obiektywnych relacji.
Samo pojęcie postaci wywodzone jest od Goethego, zaś w kontekście
stricte psychologicznym od Christiana von Ehrenfelsa, dokładnie zaś z jego
pracy Über 'Gestaltqualitäten‘ z 1890 roku.12 Na rozwój tej gałęzi psychologii wpływ miały także inspiracje filozofią Immanuela Kanta, szczególnie jego
teoria systemu i organizmu, jak również koncepcja schematyzmu czystego
rozumu,13 badania Ernsta Macha,14 oraz teoria kolorów i morfologia,
—————————
6 K. Goldstein, Der Aufbau des Organismus. Einführung in die Biologie unter besonderer
Berücksichtigung der Erfahrungen am kranken Menschen, Den Haag 1934.
7 Ibidem, 235.
8 Ibidem, 220.
9 A. Gelb, K. Goldstein, Psychologische Analysen hirnpathologischer Fälle, Leipzig 1920. Zob. też
R. Piłat, Czy istnieje świadomość?, Warszawa 1993, 16–20.
10 Zob. np: PSF 3, 322–323; PSF 3, 275–276. Te jego badania zainspirowały nie tylko Cassirera,
lecz stanowiły także podstawę nonegologicznej fenomenologii Arona Gurwitscha. Zob. A. Gurwitsch,
Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich: Studien über Beziehungen von Gestalttheorie
und Phänomenologie, Psychologische Forschung, 12, 1929, 278–381. Ta temat związków badań
Goldsteina i Gurwitscha zob. np. J. M. Krois, Problematik, Eigenart und Aktualität in über Ernst
Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, w: Über Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, H.-J. Braun, H. Holzhey, E. W. Orth (red.) Frankfurt/M. 1988, oraz: R. Piłat, Czy
istnieje świadomość?, op. cit.
11 PSF3, 233–322.
12 Zob. np. Ch. V. Ehrenfels, Über 'Gestaltqualitäten‘, Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche
Philosophie, 14, 1890, 249–92.
13 Zob. np. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, A832/B860 i
nast. oraz: idem, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986, 267 i nast.
14 Zob. E. Mach, Analiza wrażeń i stosunek sfery fizycznej do psychicznej, przeł. M. Miłkowski,
Warszawa 2009.
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a także poezja Goethego.15 Cassirer omawiając pojęcie postaci powołuje się
także na słownik języka niemieckiego autorstwa braci Grimm,16 odnosi się
do poezji Schillera, a nawet do Platońskiej teorii idei i ideału.17
Ogólną tendencję postrzegania ku możliwie dobrej postaci gestaltyści nazywają – jak już wyżej wspomniano – prawem pregnancji. Postrzeżenie
samo jest już niejako „brzemienne” formą, która sama w sobie jest formą
sensownie organizującą doświadczenie. Kierowana prawem pregnancji
świadomość zmierza do ujęcia danych postrzeżeniowych w możliwie najlepszej w danych warunkach wyjściowych postaci, jako możliwe kompletnych,
stabilnych, symetrycznych, jednolitych itd. Koffka pisze: „z możliwych sposobów, na jakie może zostać zorganizowane postrzeżenie ten, który jawi się
aktualnie, chce posiadać najlepszą, najprostszą i najbardziej stabilną postać”.18 Jednym z głównych celów psychologii postaci, szczególnie w pierwszym okresie jej rozwoju, było znalezienie podstawowych zasad, lub, jak
nazywa je czasem Wertheimer, czynników budujących struktury poznania
zmysłowego.19
Zasada tego organizowania i uzupełniania ujmowana jest w teorii Gestalt
także jako prawo dobrej postaci – oznacza zasadę niejako domykania figury
– idealnego uzupełnienia i odniesienia do całości. W postrzeganiu dochodzi
do idealizacji postrzeżeń zmysłowych zgodnie z tymi cechami, których układ
jest oczywiście zależny od typu postrzeżenia. Cechy te pozwalają na idealizację bodźców zmysłowych i, na przykład, rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych, takich jak okrąg, prostokąt, trójkąt, elipsa nawet wówczas,
kiedy wrażenie zmysłowe jest tylko zbliżone do tych kształtów. Doświadczenie fenomenologiczne jest zatem doświadczeniem, które w całkowicie niewymuszony, naturalny sposób układa materiał znajdujący się w polu
poznawczym, dzieli go na części i buduje jedności, zgodnie z określonymi
zasadami organizacji percepcji. Możliwa ekonomia postrzeganej postaci
idzie w parze z dążeniem do możliwej charakterystyczności fenomenu.20
—————————
15 Zob. J. W. Goethe, Zur Farbenlehre, wyd. dowolne, a także często przywoływany w kontekście
psychologii postaci fragment Fausta, część pierwsza, w. 1949–1954. Zob. też idem, Zur Morfologie,
w: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, t. 13, Hamburg 1948, 54.
16 Por.: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm in 32 Teilbänden, t. 16, Leipzig
1854–1961, Quellenverzeichnis Leipzig 1971 (http://woerterbuchnetz.de/DWB/ – 08.04.2013).
17 E. Cassirer, Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen,
w: ECW16.
18 K. Koffka, Principles of Gestalt Psychology, New York 1935, 138.
19 Wyróżniono ich wiele, a sam Wertheimer wyróżnia następujące: 1) zasada bliskości, 2) zasada
podobieństwa, 3) zasada dobrej kontynuacji (ciągłości), 4) zasada „wspólnego losu”, 5) zasada figury
i tła, 6) zasada pregnancji (dobrej postaci). Zob. M. Wertheimer, Untersuchungen zur Lehre von
der Gestalt I, Psychologische Forschung, 1, 1922, 47–58.
20 Wertheimer ujmuje to tak: „...to, że rzecz tak się ma pokazują jasno eksperymenty, w których
widoczna jest stała tendencja do właściwej (prägnant) konfiguracji. Jeśli w badaniu tachistoskopowym prezentowany jest jakiś kąt, to nawet jeśli margines różnicy między nim a właściwym kątem
jest zauważalna, obserwator często po prostu widzi właściwy kąt, upodabniając prezentowany to
właściwego (prägnant).” M. Wertheimer, Untersuchungen zur lehre der Gestalt II, Psychologische
Forschung, 4, 1923, 318.
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Cassirer zainteresował się teorią postaci dlatego, że stanowiła ona doskonałe, także eksperymentalne poparcie podstawowego założenia idealizmu
transcendentalnego, w którym punktem wyjścia zawsze jest całość rozumiana w filozofii krytycznej jako systematyczna jedność. Psychologia postaci w
relacji do psychologii atomistycznej zmienia punkt wyjścia – podczas gdy
tamta wychodzi od poszczególnych części, ta wychodzi od pojęcia całości. To
zaś wpisuje się w zasadniczą kwestię teorii poznania, którą Cassirer formułuje następująco: „decydująca kwestia polega zawsze na tym czy usiłujemy
zrozumieć funkcję wychodząc od wytworu, czy też wytwór wychodząc od
funkcji; czy uznamy, że pierwsze da się ‘ugruntować’ na drugim lub też drugie na pierwszym”.21 Rozstrzygnięcie Cassirera jest zgodne z podstawową
zasadą myślenia krytycznego, tj. zasadą prymatu funkcji nad przedmiotem.22
Problem postrzegania Cassirer porusza przede wszystkim w trzecim tomie swej Filozofii form symbolicznych. W tym właśnie tomie Cassirer dokonuje wyraźnego odwrotu od problematyki teoriopoznawczej rozumianej jako
logika w znaczeniu szkoły marburskiej, ku fenomenologii poznania. Owa
fenomenologia nakierowana jest na formy zmysłowości, w których odbywa
się proces „symbolicznego formowania”, nie tylko pojęć, lecz także postrzeżeń. Ma na celu określenie podstawowych funkcji, które gwarantują jednolity związek różnorodnych form zmysłowych, w jakich przebiega duchowa
aktywność.23
W obszarze fenomenów, podobnie jak w obszarze logiki, Cassirer –
w odniesieniu do fenomenologii Husserlowskiej i krytycznej psychologii
Natorpa – dostrzega możliwość odkrycia struktury fenomenu, który podlega
podobnym zasadom funkcjonalnym jak przedmiot bądź pojęcie. Fenomen
tutaj także nie jest nigdy oderwany od całości doświadczenia zmysłowego,
a i sam w swej zewnętrznej strukturze nie jest „jakąś sumą danych wrażeniowych, odtwórczych przedstawień i przeżyć związanych z wydawaniem
sądów czy odczuwaniem”.24 Podobnie jak przedmiot czy pojęcie nie jest
agregatem składających się nań elementów, lecz systemem, w którym elementy powiązane są ze sobą stosownie do jakiegoś celu poznawczego.
Fenomen jest punktem wyjścia poznania, pierwszym logicznie danym jego
elementem, w odniesieniu do którego można rekonstruować podmiot oraz
konstruować przedmiot poznania. Jest dany w postrzeżeniu i w procesie
symbolicznego formowania przebiega wszystkie jego stadia.

—————————
PSF1, 8.
PSF1, 9. Zob. też E. Cassirer, Substancja i funkcja, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2008, passim.
23 „Już w sferze postrzegania zmysłowego – pisze Cassirer – da się prześledzić, że droga rozwoju
nakierowana jest w ten sposób, że dokonuje się przejście od czystego »bytu« postrzeżenia zmysłowego do jego »znaczenia«, że postrzeżenie wypełnia się w coraz większym stopniu znaczącą zawartością.” E. Cassirer, Präsentation und Repräsentation, w: ECN4, 3.
24 Idem, Zur Logik des Symbolbegriffs, w: ECW22, 131.
21

22
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Na pierwszym poziomie – pisze Cassirer – postrzeżenie jest po prostu obecne
w jakiejś jakości – jest „posiadane” jako prosta „impresja” – im wyżej wchodzimy, tym bardziej ten czysty fundament postrzeżeniowy zostaje obudowany
znaczącymi odniesieniami, zostaje „nasycony” niuansami znaczenia –
„mówi” coś. Tak wykształca się stopniowo język i „gramatyka” – logos świata
postrzeżeń.25

W odróżnieniu od koncepcji empirystycznych nie mamy tutaj także do
czynienia z prostymi jakościami zmysłowymi, które służą za punkt wyjścia
poznania. Fenomeny nie są zebraniem zmysłowych danych i wtórnym powiązaniem ich przy pomocy procesów psychicznych, a przez to nadaniem im
określonych jakości psychicznych. Żaden fenomen nie jest samodzielny;
zawsze mamy do czynienia z systemem fenomenów, który to system nie jest
jedynie sumą poszczególnych elementów, i w którym każdy zajmuje jedyne
właściwe sobie miejsce, określające stopień jego obiektywności. A to właśnie
za sprawą symbolicznej pregnancji.
W Cassirerowskiej Fenomenologii poznania otrzymujemy zatem następującą definicję tego pojęcia:
Pod pojęciem „symbolicznej pregnancji” należy rozumieć sposób, w jaki postrzeżenie, jako „zmysłowe” przeżycie, zawiera w sobie pewien określony nienaoczny „sens” i przywodzi go do bezpośredniego konkretnego przedstawienia. Nie chodzi tu o czysto „perceptywne” dane, w które później zostałby
wszczepiony jakiś „aperceptywny” akt, dający możliwość ich wyjaśniania,
osądzania i przekształcania. Jest to raczej samo postrzeżenie, otrzymujące
mocą swej własnej wewnętrznej struktury rodzaj duchowej „artykulacji”, która, jako spójna w sobie, przynależy także do określonej struktury sensu.26

Symboliczna pregnancja, bądź, jak niekiedy pisze Cassirer, symboliczna ideacja, jest funkcją świadomości, która nie tyle nakłada sens na treści postrzeżenia, co niejako wydobywa go z owych treści: „Każde postrzeżenie »mówi«
i znaczy nie tylko samo siebie, lecz pewnego rodzaju »całość« (Totalität),
jest w nim niejako zawarte praegnans totius – i ta jego pregnancja należy
koniecznie do jego charakteru.”27 Każde postrzeżenie jest zatem „brzemienne” całością, całością sensu, który nie zostaje nałożony wtórnie na nieznaczące elementy, lecz przynależy do niego sam w sobie i jest w nim zawarty
niejako jako potencja rozwinięcia w całość. Najlepiej widać to na przykładzie
dziedziny estetycznej, gdzie, z jej istoty, bazujemy przede wszystkim na postrzeżeniach. Cassirer opisuje ową funkcję świadomości posługując się także
przykładem zaczerpniętym z matematyki:
—————————
Idem, Präsentation und Repräsentation, w: ECN4, 3.
PSF3, 231.
27 E. Cassirer, Präsentation und Repräsentation, w: ECN4, 7.
25

26
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Tak jak świadomość chwili zawiera w sobie już wskazanie ciągu czasowego,
a świadomość jakiejś szczególnej przestrzennej pozycji wskazanie „konkretnej” przestrzeni jako całości i ogółu możliwych określeń położenia, tak też
rządzi tu w ogóle pewna pełnia odniesień, dzięki którym w świadomości tego,
co poszczególne wyrażona jest jednocześnie forma całości. „Całka” świadomości nie jest zbudowana z sumy jej zmysłowych elementów (a, b, c, d …), lecz
niejako z całości jej relacyjnych i formalnych różniczek (dr1, dr2, dr3…). Pełna aktualność świadomości rozwija tylko to, co zgodnie z jej „potencją” i ogólną możliwością jest zawarte już w każdym jej szczególnym momencie.28

Cassirer stawia sobie za zadanie pokazanie, w jaki sposób w strukturze
postrzegania świadomość wypełnia poszczególne treści bardzo zróżnicowanymi funkcjami sensu, pozwalającymi na ich zrozumienie poprzez wcielenie
w całość sensu. Nadająca sens forma nie jest w żaden sposób transcendentna wobec jakiejś nieuformowanej i pozbawionej wszelkiego sensu hipotetycznej różnorodności, lecz jest źródłowo zawarta w samym postrzeżeniu
i tutaj, podobnie jak w kantowskim modelu poznania można wyodrębnić
zespół inwariantów stanowiących o przedmiotowości takiego postrzeżenia
(fenomenu). W samym postrzeżeniu zawarte są jego odniesienia czasowe,
przestrzenne, odniesienia przyczynowe i rzeczowe, kształtujące to postrzeżenie w sposób immanentny. Formy nadawania sensu nie znajdują się
„przed” treścią, lecz „w” treści. Poszczególny fenomen zawiera w sobie tendencję zdeterminowaną warunkami postrzegania i systemem odniesień
przedmiotowych o uzyskiwanie optymalnej postaci, która umożliwia włączenie go w kontekst doświadczenia rozumianego jako system poznania przedmiotowego.
Obiektywność fenomenu jest wynikiem zanurzenia w jakiejś strukturze
i posiada różne stopnie w zależności od liczby i złożoności powiązań, zatem
od siły i rodzaju oddziaływania. Co za tym idzie możemy utożsamiać tę
obiektywność właśnie z symboliczną pregnancją, jako brzemiennością sensem, a zatem właśnie systemem możliwych sensownych powiązań.29 W relacyjnej koncepcji świadomości Cassirera sama świadomość tworzy bieguny
przedmiotowy i podmiotowy, lub w tym wypadku – prezentacji i reprezentacji. Podstawową funkcją świadomości jest właśnie funkcja symboliczna, mogąca przybierać rozmaite formy w zależności od obszarów sensu symbolicznego, na który się kieruje; to nakierowanie jest właśnie pregnancją. Sama
zaś pregnancja jest przez Cassirera określona jako prawdziwe a priori
(echtes Apriori), jako to, co istotnie pierwsze (wesensmäßig Erstes).30 To
—————————
PSF1, 38–39.
„To »uczestnictwo« w strukturze nadaje dopiero zjawisku jego obiektywną rzeczywistość i jego
obiektywne określenie. Swej ‘symbolicznej pregnancji’, nie czerpie ono ze swego konkretnego ładunku – ale stanowi ona zarazem gwarancję tego, by ów ładunek się nie rozlał, dopełnił w stabilnej
i zwartej formie”. PSF3, 233.
30 PSF3, 231.
28
29
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tutaj bowiem, na poziomie fenomenalnym, mają swe źródło wszystkie formy
symboliczne – jakościowe jak i modalne.31
Ujęcie tego, co pojedyncze pod względem jego przedmiotowego znaczenia, zatem uporządkowanie według form jakościowych takich jak przestrzeń,
czas, przyczynowość i rzecz, wyznacza dla porządkowanych elementów „specyficzny sens kierunkowy“ – „jakiś wektor, który wskazuje na określony
punkt docelowy”.32 To wskazanie ku pełni określenia i pełni znaczenia nie
polega na zwykłej syntezie porządkującego i porządkowanego, w której tworzone są gotowe przedmioty czy pojęcia, lecz właśnie na „symbolicznej pregnancji” – brzemienności sensem, która formuje pewien wektor potencji,
wyznaczający możliwości rozwoju sensu.
Otrzymujemy w tym pojęciu mechanizm podziału form symbolicznych,
których jakości i modalności możemy wyróżnić w ten sam sposób, w jaki
miało to miejsce w przypadku samego pojęcia symbolu. Bowiem „każdemu
szczególnemu rodzajowi postaci odpowiada także jakiś szczególny rodzaj
‘pregnancji’ – istnieje pregnancja przestrzenna i czasowa, teoretyczna i estetyczna”.33 Różnorodność tych „kierunków” „wektorów” czy „wymiarów” sensu wyznacza różnorodność obszarów ujmowania znaczeń – „regionów sensu”.34
Cassirer próbuje wykazać, że podział modalności form symbolicznych nie
jest podziałem sztucznym, nie został narzucony z zewnątrz, ale wynika
z immanentnej struktury samego postrzeżenia. Z drugiej jednak strony, dopiero w odniesieniu do funkcji symbolicznej pregnancji widać dokładnie, że
sam podział form na jakościowe i modalne jest podziałem abstrakcyjnym
i służy właściwej konceptualizacji różnorodności i wielości sposobów symbolicznego formowania. Nie ma bowiem takiego czasu, który nie byłby mityczny, naukowy czy historyczny, takiej przestrzeni, która nie byłaby artystyczna,
mityczna, czy religijna itd. Postrzegany fenomen jest brzemienny jednocześnie jakością (gruntującą jego przedmiotowość) i modalnością (gruntującą
znaczenie).
Wyjaśniając główne założenia swej koncepcji postrzegania Cassirer odwołuje się – co wynika z jej istoty – do psychologii, ale posiłkuje się także
analogiami pochodzącymi z innych dziedzin nauki. Szczególnymi przykładami jego idei struktury wiedzy są m.in. elektromagnetyczna teoria pola,
teoria względności Alberta Einsteina, koncepcja rozwoju form naturalnych
Jakoba von Uexkülla i oczywiście wspominane już teorie, które uważa za
—————————
31 „Kiedy oznaczymy specyficzną jedność sensu jako to, co pierwsze (das Erste), co samo nie wymaga ‘wyjaśnienia’, ponieważ wszelka ‘możliwość wyjaśnienia’ spoczywał właśnie na nim – wówczas
rozwiązuje się natychmiast tajemnica symbolicznej »pregnancji« części – bowiem ta »pregnancja«
jest niejako rodowodem, który poświadcza ich »pochodzenie« z pewnej określonej sfery sensu.”
E. Cassirer, Prägnanz, symbolische Ideation, w: ECN4, 83.
32 PSF3, 232.
33 Ibidem, 52.
34 Ibidem, 62.
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wzorce opracowania poszczególnych form symbolicznych – teoria Wilhelma
von Humboldta dla języka, teoria Maxa Webera dla religii, teoria Heinricha
Wölfflina dla sztuki, teoria Gestalt dla psychologii itd. Swoją, zaczerpniętą
z tej ostatniej koncepcję postrzeżeń odnosi także do geometrycznej teorii grup
Felixa Kleina, w której znajduje „ogniwo pośredniczące między logicznym
systemem pojęć geometrycznych a fenomenologią percepcji zmysłowej”.35
Doświadczenie fenomenologiczne jest zależne od relacji z otoczeniem,
z drugiej jednak strony pokazuje, że mimo zmiany otoczenia, czy warunków
postrzeganie można wyróżnić w postrzeganych różnorodnościach takie ich
własności, które pozostają niezmienione – jakiś system inwariantów –
i jakiś system „grup przekształceń”.36 Nawiązanie do matematycznej teorii
grup Kleina, jako wzorca systemu inwariantów umożliwiających zestawianie
i odnoszenie do siebie różnych geometrii, Euklidesowej i nieeuklidesowych,
ma pokazać możliwość odnoszenia do siebie różnych form i poziomów postrzegania. Zgodnie z ogłoszonym przez Kleina w roku 1872 „programu
erlangeńskiego”37 wyróżnikiem każdej z geometrii jest grupa przekształceń,
które jej nie zmieniają. Program miał podać ogólne podstawy wszystkich
możliwych geometrii jako możliwych form ujmowania przestrzeni, różnicowanych poprzez rozważanie tych jej własności, które pozostają niezmienione
nawet wobec określonych grup przekształceń.38
Te twory stanowią właściwy przedmiot badania, a ich system definiuje
badaną różnorodność. Charakterystyczne własności jakiejś różnorodności
nie są zatem, w ogólnym filozoficznym sensie, określane jako elementy,
składające się na daną różnorodność, lecz jako grupy, do których różnorodność jest odnoszona. System niezmienników pozwalający na ujęcie grup
przekształceń w celu odniesienia do siebie różnych geometrii stanowił dla
Cassirera doskonały przykład wzajemnego odnoszenia się do siebie poszczególnych form poznania, zwłaszcza zaś form postrzegania zmysłowego.
Wydobycie takiego system niezmienników postrzegania stanowiło jedno
z głównych zadań psychologii postaci i wiązało się z problemem stałości postrzeżeniowej (Wahrnehmungskonstanz). To pojęcie Cassirer ilustruje badaniami szeregu psychologów i fizjologów, począwszy od Heinricha
Helmholtza, poprzez Johannesa Kriesa, Ewalda Heringa, Karla Bühlera, aż
po wspominanego już Gelba. Nawet proste postrzeżenie zmysłowe zawiera
w sobie element strukturalny, taki, który nie zmienia się wobec pewnej grupy przekształceń. Do samej istoty percepcji zmysłowej należą pojęcia organi—————————
35 E. Cassirer, The Concept of Group and the Theory of Perception, w: ECW24, 215. Ciekawostką
jest, że tłumaczem tego tekstu na angielski był Aron Gurwitsch. Zob. także: E. Cassirer, Reflections
on the Concept of Group and the Theory of Perception, w: SMC, 271–298.
36 E. Cassirer, Reflections on the Concept of Group and the Theory of Perception, w: SMC,
285.
37 Wykład inauguracyjny Kleina na Uniwersytecie w Erlangen 1872 roku został później opublikowany jako: F. Klein, Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen,
Erlangen 1872.
38 Ibidem, 8.
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zacji, koordynacji, proporcji, symetrii czy syntezy. U Köhlera wygląda to
następująco:
…charakterystyczne dla postaci fenomenalnych jest to, że utrzymują one swe
specyficzne własności, nawet, kiedy absolutne dane, na których się one opierają, ulegają określonego rodzaju przesunięciom. Melodia, której wszystkie
one zostaną poddane takiemu samemu relatywnemu przesunięciu nie zmieni
się w swej istocie, nie zmienia się istotnie, jakiś optyczny kształt przestrzeni
pozostaje w przybliżeniu niezmieniony, kiedy zostanie umieszczony w innym
miejscu i w całkowicie innej skali, jednak przy zachowaniu proporcji. 39

Według Cassirera teoria grup, mutatis mutandis, „rozciąga się na wszystkie
pola ludzkiego poznania”.40 Jest nie tylko teorią inwariantów geometrii jako
kulminacji procesu obiektywizacji postrzegania zmysłowego, lecz także teorią inwariantów początków tego procesu.41
Stąd także filozofia form symbolicznych i ujęta w niej teoria postrzegania,
stanowi teorię niezmienników pewnych grup przekształceń. Ma być najbardziej ogólnym wyrazem wspomnianej tendencji i ma wydobyć system inwariantów poznania w ogóle, który wyraża się w poszczególnych naukach
szczegółowych na różne sposoby. Wyraża się zarówno w zaawansowanych,
maksymalnie zobiektywizowanych systemach naukowych, w postrzeganiu
rzeczy, jak i w najprostszych postrzeżeniach zmysłowych, w postrzeganiu
ekspresji. W obu punktem wyjścia jest fenomen, z którego stosownie do
praw konstruujemy naukowe systemy, bądź, w oparciu o który, także
stosownie do praw, rekonstruujemy podstawowe prawa postrzegania. Poszukiwanie inwariantów postrzeżeń czy przekształceń logicznych stanowi
i powinno stanowić bazę każdego możliwego systemu filozoficznego – i realistycznego, i idealistycznego.

ON THE RELATIONS BETWEEN PHILOSOPHY OF SYMBOLIC FORMS
AND GESTALT THEORY
ABSTRACT

The concept of “symbolic pregnancy” is in the opinion of many scholars one of
the key concepts in Ernst Cassirer’s philosophy of symbolic forms. Without a proper
understanding of its conceptual frame Cassirer’s philosophy lacks a consistent foundation. The concept “symbolic pregnancy” offers a mechanism of the distinction of

—————————
39 W. Köhler, Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand. Eine naturphilosophische Untersuchung, Brunswik 1920, 37.
40 Ibidem, 290.
41 Zastosowanie teorii grup w mechanice kwantowej, którego realizację Cassirer otrzymał w pracy
Hermanna Weyla Gruppentheorie und Quantenmechanik (1928) utwierdziło go w tym poglądzie
wiążąc niepowiązane do tej pory obszary wiedzy fizycznej i matematycznej. Zob. na ten temat też:
E. Cassirer, Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik. Historische und systematische Studien zum Kausalproblem, w: ECW19.
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symbolic forms. The newest investigations (also on unpublished or less known, neglected writings of the philosopher) has shown that the key-notion of “symbolic
pregnancy” has its roots in Gestalt Theory (Gestalt Psychology). In this school Cassirer saw the most important example of a general tendency in scientific thought,
according to which the primacy of the notion of “function” had to override the primacy of the notion of “substance”, the idea of “integrated whole” the notion of “primary elements”.
Keywords: Cassirer, symbolic pregnancy, symbolic form, Gestalt Theory.
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HANS-JÖRG RHEINBERGER O NATURZE
I KULTURZE
STRESZCZENIE

W tekście omawiane są główne wątki wydanej w 2015 roku książki Hansa-Jörga
Rheinbergera Natur und Kultur im Spiegel des Wissens. Autor eseju skupia się na
poglądach niemieckiego filozofa nauki dotyczących statusu współczesnych nauk
przyrodniczych i humanistycznych, zacierania się granic ich warsztatów badawczych, zwłaszcza zaś roli, jaką pojęcie kultury zaczyna odgrywać, jego zdaniem, we
współczesnej biologii eksperymentalnej.
Słowa kluczowe: epistemologia historyczna, natura, kultura, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne, dyscypliny hybrydowe, systemy eksperymentalne, kultury
eksperymentu.

1. UWAGI WSTĘPNE

Opublikowana w 2015 r. praca Hansa–Jörga Rheinbergera Natur und
Kultur im Spiegel des Wissens1 (Natura i kultura w zwierciadle wiedzy)
stanowi interesującą syntezę wniosków płynących z jego wcześniejszych publikacji poświęconych, z jednej strony, epistemologii historycznej, z drugiej
zaś, filozofii nauki w swoistej, charakteryzującej jego stanowisko konotacji
tego terminu. Mamy tu do czynienia z podobną strukturą tematyczną wywodów, jaką prezentuje wydany w tymże roku w języku polskim wybór pism
Rheinbergera Epistemologia historyczna,2 gdzie obok obszernego tekstu
Epistemologia historyczna. Wprowadzenie zamieszczone zostały takie jego
prace, jak Systemy eksperymentalne i rzeczy epistemiczne, Epistemiczne
konfiguracje oraz Kultury eksperymentowania, w których autor występuje
przede wszystkim w roli filozofa nauki.
Rheinberger równolegle do Bruno Latoura, a zapewne pod wpływem
lektur znanych mu świetnie prac Ludwika Flecka i Gastona Bachelarda
—————————
1
2

H-J. Rheinberger, Natur und Kultur im Spiegel des Wissens, Heidelberg 2015.
H-J.Rheinberger, Epistemologia historyczna, przeł. J. Surman, Warszawa 2015.
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odchodzi od preferowanego jeszcze przez Karla R. Poppera podejścia w filozofii nauki eksponującego ukrytą logikę jej rozwoju na drodze ku prawdzie
(Popperowska verisimilitude), jednocześnie zaś dystansuje się od ujęć koncentrujących się wyłącznie na socjologicznych korzeniach nauki (kategorie
władzy dyskursu, paradygmatu i nauki normalnej, które spopularyzowali
Michel Foucault i Thomas Kuhn). Idea epistemicznej autonomii praktyki
laboratoryjnej czyni punkt widzenia Latoura i Rheinbergera opornym na
takie schematyzacje logiczno-socjologiczne. Praca laboratoryjna jest kontyngentna, pojawiające się tu wglądy mają często charakter całkowicie przypadkowy, zależą od doboru instrumentów, od sposobu organizacji pracy badawczej, etc. i wymykają się zarówno immanentnej „logice” ewolucji teorii (np.
zgodnej z algorytmem falsyfikacjonistycznym opracowanym przez Poppera),
jak i dyktatowi „władzy” zakamuflowanej w schematach myślowych czy
w naznaczonych politycznym piętnem strukturach dyskursów. Wszelkie
zakładane czy narzucane z góry schematy myślowe „rozsadzane” są bowiem
wedle tego podejścia przez nieprzewidywalne meandry praktyki badawczej.
Wystarczy porównać kluczowe kategorie pojawiające się w polu analiz
Rheinbergera w filozoficznej części Epistemologii historycznej, takie jak
strategie prezentacji, koniunktury, ilustracje, tekstualizacje, preparaty, konfiguracje epistemiczne z klasycznym pojęciem programów badawczych Imre
Lakatosa, by dostrzec swoistość tego języka filozofii nauki. Kluczowe dla
Rheinbergera pojęcie „systemu eksperymentalnego” zawiera nie tylko istotne komponenty kognitywne (preferowane przez wiele nurtów klasycznej
epistemologii) czy społeczne, lecz także techniczne – związane z opisywanymi przezeń „kulturami eksperymentu” (o czym poniżej). W ramach eksperymentów kluczową rolę odgrywają przy tym „obszary styczne” (Schnittstellen) pomiędzy instrumentem a obiektem, stanowiące o niedookreślonym
statusie epistemicznym instrumentów (przyrządów eksperymentalnych) –
może się on bowiem zmieniać w trakcie eksperymentu, gdy wykorzystanie
przyrządów samo z siebie zaczyna narzucać nowe pytania badawcze. Taką
twórczą rolę w ewokowaniu pytań badawczych odgrywają również, jak się tu
zakłada, techniki tworzenia preparatów, sposoby wizualizacji obiektów badań, a nawet techniki pisemnych protokołów z eksperymentów. Podsumowując, można by powiedzieć, że kompetencje biologa–eksperymentatora
pozwalają Rheinbergerowi w sposób nowatorski określić wielowarstwowe
pole, na którym pojawia się nowa wiedza naukowa, a ta nie daje się w świetle
założeń jego filozofii nauki w żadnym razie zredukować do zbioru abstrakcyjnych modeli teoretycznych.
Warto przyjrzeć się zatem bliżej problematyce nowej książki autora
i spróbować usytuować ją w kontekście jego dotychczasowych zainteresowań
i poprzednich publikacji.
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2. DIALEKTYKA INTERDYSCYPLINARNOŚCI NAUK. KATEGORIA
„DYSCYPLIN HYBRYDOWYCH”

W pierwszej części swej pracy Rheinberger przypomina interesującą „dialektykę” rozwoju nauk w trwającej około 450 lat dobie nowożytnej i współczesnej. Kepler został powołany na stanowisko uniwersyteckie w Grazu jako
profesor matematyki i etyki. Jeszcze w okresie wydawania Encyklopedii
Francuskiej w drugiej połowie XVIII wieku redagujący ją myśliciele mieli
często jednocześnie kompetencje filozoficzne, przyrodoznawcze, literackie,
techniczne czy społeczno-antropologiczne. Szybkie emancypowanie się poszczególnych nauk z tego pierwotnego tygla „wszechwiedzy” dokonuje się
w wieku XIX, zwłaszcza w drugiej jego połowie, kiedy dochodzi do metodologicznego odgrodzenia się od siebie nauk humanistycznych i przyrodniczych. Jak przypomina Rheinberger, już Hermann Helmholtz w 1862 r przeciwstawia sobie dwie formy indukcji: „logiczną”, charakterystyczną dla nauk
przyrodniczych, i „artystyczną”, obecną w naukach humanistycznych i w
sztukach pięknych (oraz w systematycznym myśleniu o nich). Na poziomie
samowiedzy filozoficznej punktem szczytowym tego procesu postępującej
separacji nauk stała się refleksja metodologiczna Wilhelma Diltheya, autora
Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883) i propagowanej w tym dziele
dystynkcji pojęciowej „wyjaśniania” i „rozumienia” oraz stanowisko Wilhelma Windelbanda, prezentowane przezeń w Geschichte und Naturwissenschaft (1894), gdzie pojawia się słynny podział nauk na nauki nomotetyczne (przyrodoznawstwo) i idiograficzne (humanistyka). Rheinberger
stawia jednak tezę, że już w tym czasie okrzepnięcie takich dyscyplin badawczych jak psychologia, socjologia czy językoznawstwo stawia te podziały pod
znakiem zapytania i mamy tu do czynienia z powstaniem „dyscyplin hybrydowych, które nie dają się bez reszty przyporządkować do któregoś z tych
dwóch obszarów”.3 Kategoria „hybrydy” staje się począwszy od tego fragmentu wywodów swego rodzaju ideą przewodnią argumentacji Rheinbergera, który na kolejnych przykładach, zwłaszcza zaś ostatnich dwustu lat rozwoju nauk biologicznych broni poglądu, że od przełomu XIX i XX wieku to
nie autonomizacja nauk i ich separacja, ale zacieranie się granic pomiędzy
nimi pod szyldem idei interdyscyplinarności staje się głównym wyznacznikiem rozwoju nauki. Mianem nauk „obojnaczych” określa już takie dyscypliny jak biochemia i biofizyka, biologia molekularna natomiast to dla niego
„hybryda do kwadratu” (multiples Hybrid), stanowiąc „amalgamat technik
biofizycznych i biochemicznych z badaniami i metodami z zakresu genetyki”.4 Jak łatwo jednak zauważyć, tego rodzaju hybrydyzacja nie zasypała
jeszcze rowów pomiędzy przyrodoznawstwem i humanistyką; przypominany
przez Rheinbergera Charles P. Snow, autor pracy The Two Cultures and the
—————————
3
4

H-J. Rheinberger, Natur und Kultur…, op. cit., 14.
Ibid., 16.
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Scientific Revolution z 1959 r., zasadnie ubolewał, jego zdaniem, nad tym, że
przedstawiciele owych dwóch przeciwstawnych „kultur” nie mogą się ze sobą
porozumieć. Jeśli dobrze rozumiem intencje niemieckiego filozofa nauki, to
dają się one sprowadzić do pragnienia szczegółowego pokazania, iż współczesne przyrodoznawstwo, zwłaszcza zaś nauki biologiczne, coraz bardziej
asymiluje wzorce badawcze humanistyki, co więcej zaś – samo staje się swego rodzaju hybrydą przyrodniczą-humanistyczną już na poziomie przedmiotów badawczych. Pada tu np. wstępna diagnoza „przyrodoznawstwa jako
technik kulturowych”.5 Jak zauważa autor, biologia molekularna stała się
„polem, w obrębie którego dochodzi do symbiozy interesów ekonomicznych,
związanych z medycyną czy rolnictwem”, co sprawia, że „aspekty przyrodnicze i kulturowe” stają się w „hybrydalnych przedmiotach tych subdyscyplin
czymś nierozdzielnym”.6 Podsumowując tę partię swych rozważań Rheinberger stwierdza, iż „techniczno-kulturowy potencjał określa to, co staje się
relewantne w wymiarze epistemicznym, potencjał epistemiczny zaś – to, co
może stać się relewantne w sensie techniczno-kulturowym”.7 W punkcie tym
autor trafnie decyduje się jednak na podjęcie również samej kwestii definicji
natury oraz kultury, a także dyskusji wokół ontyczno-epistemicznego statusu
relacji wiążących te dwie kategorie oraz odpowiadające im obszary przedmiotowe.
3. NATURA – KULTURA

W obfitej literaturze przedmiotu funkcjonują setki, jeśli nie tysiące odmiennych definicji kultury. Swego rodzaju heurystyczną zasługą Rheinbergera jest skoncentrowanie się na dwóch przeciwstawnych ujęciach pochodzących, notabene, z tego samego historycznego okresu – lat dwudziestych
i trzydziestych XX wieku. Pierwszym z nich jest stanowisko Karla Mannheima zajęte przezeń w opublikowanej pośmiertnie pracy Eigenart kultursoziologischer Erkenntnis z 1922 roku, drugim – podejście Gastona Bachelarda,
który rozwijał je począwszy od swej wczesnej pracy Le nouvel esprit scientifique wydanej w 1934 r.
Mannheim – wydaje się sugerować Rheinberger – hołduje jeszcze klasycznemu, sięgającemu w gruncie rzeczy do Arystotelesa, poglądowi upatrującemu w kulturze, „to, co stworzone”, w naturze zaś – to, co „zastane”,
a więc „niestworzone przez człowieka”. Kultura jest nie-naturą, czyli tym, co
„włączone w duchowo- historyczny krąg stawania się”,8 natura natomiast,
—————————
Ibidem, 21.
Ibidem, 18.
7 Ibidem, 19.
8 K. Mannheim, Über die Eigenart kultursoziologischer Erkenntnis, w: idem, Strukturen des
Denkens, Frankfurt am Main 1980, 48.
5
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jako nie-kultura, jest „czymś nieprzeniknionym dla tego, co duchowe, indyferentnym wobec wartości i niepoddanym duchowo-historycznemu rozwojowi”.9 Mannheim wychodzi zatem od dychotomii natury i kultury. Widać to
także w sposobie odnoszenia przezeń do obu tych dziedzin terminu „tego, co
historyczne”. O ile nauki o kulturze, nauki humanistyczne, są wedle niego
produktem globalnego rozwoju historyczno-społecznego, nauki o naturze,
jeśli można je w ogóle uznać za uwarunkowane historycznie, to wyłącznie
w sensie historii immanentnej poszczególnych nauk, „o ile późniejsze poznanie zakłada wszystkie poprzedzające je rezultaty, w pewnym sensie, jako
swe konieczne przesłanki”.10 To wprawdzie historia, ale „wolna od kultury”,
jak podkreśla Rheinberger w innej ze swych prac.11
Cała twórczość Rheinbergera stanowi moim zdaniem próbę — by posłużyć się użytym w odniesieniu do Karin Knorr Cetiny wyrażeniem samego
autora — „wykroczenia poza wizję Mannheima”12 i zanegowania owej dychotomii na rzecz podejścia badawczego integrującego aspekty przyrodnicze
i przyrodoznawcze z aspektami humanistycznymi i kulturowymi. W referowanym tekście niejako punktem wyjścia tych filozoficznych diagnoz Rheinbergera jest jego obszerne nawiązanie do Gastona Bachelarda, od którego
wydaje się przejmować jeśli nie poszczególne sformułowania, to główne intencje epistemologiczne. Stanowisko Bachelarda jako epistemologa i historyka nauki Rheinberger zrekonstruował obszernie w swej Epistemologii
historycznej, w omawianym kontekście skupia się głównie na tych jego
fragmentach, w których autor Filozofii, która mówi nie wiąże jednoznacznie
kategorię kultury z kategorią nauki (konkretniej przyrodoznawstwa), posługując się pojęciem „kultur naukowych jako ukonstytuowanych społecznie
emergencji”, a także „kanonów kultury naukowej posiadających własne kody, semantyki i formy emergencji”.13 Na pierwszy plan wysuwa się tu pojęcie
emergencji, wydarzeniowego charakteru postępu w nauce. Przyrodoznawstwo nie odnosi się do tego, co „zastane”, ale do „realizacji swych projektów”.
Nauka „urzeczywistnia się w projektach”,14 czyli wokół pewnych „prób eksperymentalnych”, „technofenomenów” (by użyć terminu używanego przez
Bachelarda), które „nie zostają znalezione, lecz dopiero zrealizowane w eksperymencie”,15 ten zaś przybiera charakter partykularnych łańcuchów materialno-poznawczych wydarzeń. Eksperymenty są elementem kontyngentnym
w nauce, stanowią produkt pewnego techniczno-teoretycznego wyboru,
—————————
Ibidem, 49.
Ibidem, 110–111.
11 H-J. Rheinberger, Epistemologia ewolucyjna, op. cit., 288.
12 Ibidem, 289.
13 H-J. Rheinberger, Natur und Kultur…, op. cit., 31. Ponieważ odwołania te mają w tej pracy charakter dość skrótowy, będziemy poniżej odsyłać także do bardziej uargumentowanych, lecz całkowicie merytorycznie zbieżnych z nimi wywodów autora poświęconych Bachelardowi w Epistemologii
ewolucyjnej.
14 H-J. Rheinberger, Epistemologia ewolucyjna, op. cit., 50.
15 Ibidem, 51.
9
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który zawsze mógł przybrać inną postać, to znaczy, któremu można było
przeciwstawić na etapie przygotowań pewne alternatywy.16 Jak pisze Rheinberger: „Bachelardowskie kultury naukowe są specyficznymi środowiskami,
w których może zostać stworzona nowa wiedza, w których mogą się zdarzyć
nieprzewidziane rzeczy. Są więc kulturami innowacji”.17 Swym kontyngentnym charakterem zbliżają się do dzieł sztuki, z tym tylko, że o ile te ostatnie
stanowią na ogół rezultat indywidualnych aktów kreacji, nauka ma charakter
społeczny, a nosicielem kultur naukowych są wspólnoty badaczy. Kolejnym
podobieństwem kultur naukowych do kultur artystycznych jest ich tendencja do partykularności. Style w sztuce zawsze przybierają także lokalny charakter. Można łatwo odróżnić malarzy czy architektów barokowych działających, powiedzmy, w Bawarii, od artystów aktywnych w tej samej epoce na
austriackim Śląsku. Bachelard będzie podkreślał natomiast lokalność infrastruktury epistemicznej poszczególnych kultur naukowych – każda z nich
wytwarza „swoiste dla siebie formy pomiaru, sposoby opisu i siatki klasyfikacji”, co podsumowywane jest przezeń mianem „epistemicznej elastyczności”.18 Inaczej mówiąc, przyrodoznawstwo nie rządzi się „jedną epistemologią”, nie zasadza się na jednej definicji tego, co racjonalne, jak pisał bowiem
Bachelard – „musimy dążyć do racjonalizmu, który jest konkretny
i dorównuje precyzją poszczególnym eksperymentom. Nasz racjonalizm
musi z konieczności być wystarczająco otwarty, by przejąć nowe określenia
z eksperymentów”19. Można by stwierdzić zatem, że również on ma charakter „wydarzeniowy”, jest swoistą „emergencją” i w tym znaczeniu posiada
charakter „kulturowy”. Do stanowiska tego Rheinberger będzie odwoływał
się w omawianym tekście explicite i implicite jako biolog i filozof nauki.
4. KULTURY EKSPERYMENTALNE

Zaletą recenzowanego tekstu Rheinbergera jest bez wątpienia fakt, że
w sposób ścisły wiąże on w nim szczegółowe odwołania do historii epistemologii (vide cytaty z Bachelarda) z odniesieniami do własnego warsztatu badawczego biologia i historyka biologii. Te ostatnie pojawiają się w jego
dwóch końcowych fragmentach zatytułowanych Kultury wiedzy oraz Systemy eksperymentalne, rzeczy epistemiczne i kultury eksperymentalne.
Pojawiają się tu wątki obecne m.in. w takich książkach Rheinbergera jak
Epistemologie des Konkreten z 2006 roku czy też w artykule, uwzględnio—————————
16 Jak pisze Rheinberger: „Bachelard sądzi, cytując słowa jemu współczesnego francuskiego fizyka
kwantowego Louisa de Broglie – i nawiązując przez to do Macha – że wiele dzisiejszych naukowych
idei byłoby inne, niż są, gdyby inne były ścieżki, które wybrał ludzki duch, by dotrzeć do nich”, ibidem, 54.
17 Ibidem, 290.
18 Ibidem, 291.
19 Cytuję za Rheinbergerem, ibidem, 290.
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nym w polskim wyborze jego prac, Kultury eksperymentowania. Zwłaszcza
ten ostatni tekst jest istotny dla czytelnika, ponieważ zawiera przykłady
ważne z punktu widzenia strategii argumentacyjnej autora Natur und Kultur. Rheinberger szkicuje w nim historię biologii eksperymentalnej in vitro
(w probówce), która posiadała kilka faz rozwojowych i toczyła się w koleinach, jak to ujmuje, różnych „kultur” eksperymentalnych, także w rozumieniu „kultywacji” komórek w czymś w rodzaju milieu zewnętrznego, stworzonego laboratoryjnie poza żywym organizmem. Dla Rheinbergera biologia
eksperymentalna in vitro to pouczający przykład tego, co nazywa także
„systemami eksperymentalnymi” jako elementami składowymi kultur
eksperymentalnych.20 Autor ma tu na myśli poszczególne laboratoria, „idiosynkratyczne jednostki badawcze”,21 które dopracowują się własnych mikrotechnologii eksperymentalnego manipulowania danymi typami obiektów
(„rzeczami epistemicznymi”). Obiekty te uzyskują w różnych laboratoriach
różne swoiste charakterystyki, „na bazie specyficznego know-how”.22 Załamuje się w tym wiedzotwórczym kontekście wizja czegoś, co Rheinberger
skłonny jest określać mianem „stabilnego” (w rozumieniu ahistoryczności)
obiektu nauk przyrodniczych, a one same, jego zdaniem, zbliżają się swym
statusem epistemiczno-metodologicznym do nauk humanistycznych. Wracając do poprzedniego przykładu – Rheinberger zakłada, że w różnych laboratoriach możemy mieć do czynienia z różnymi „partykularnymi”, „idiosynkratycznymi”, a więc także „idiograficznymi”( i w tym sensie „kulturowymi”
również w terminologii Windelbanda) wzorami kultywacji komórek. Warto
tu jednak podkreślić, że pisząc o „kulturze” Rheinberger ma na uwadze
głównie tzw. kulturę materialną, a nie stricte symboliczną. Laboratoria komunikują się ze sobą na gruncie „materialności procesu naukowego”,23 wytwarzając za każdym razem swoiste, ale zawsze porównywalne materialne
obiekty swych eksperymentalnych penetracji. Komunikacja ta prowadzi przy
tym na ogół do syntetyzacji wiedzy uzyskanej w różnych laboratoryjnych
systemach eksperymentalnych (Rheinberger pisze tu także o „kulturach
przewodnich”).24
5. UWAGA KOŃCOWA

Podsumowując, można by stwierdzić, że taki syntetyczny walor posiada
również sam omawiany tekst Rheinbergera. Analizy historycznofilozoficzne
idą tu w parze z nawiązaniami do warsztatu badawczego nauk eksperymentalnych, a różne wątki zainteresowań autora pokazane zostają – w ramach
—————————
Ibidem, 289.
H-J. Rheinberger, Natur und Kultur…, op. cit., 37.
22 H-J. Rheinberegr, Epistemologia ewolucyjna, op. cit., 289.
23 Op. cit., 273.
24 Ibidem, 291.
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jednej całostki edytorskiej, a zarazem argumentacyjnej – w ich nakładaniu
się na siebie. Taki syntetyczny punkt widzenia ułatwia czytelnikowi stawianie autorowi ewentualnych pytań. Nawet bowiem jeśli przystać na konkluzję, że Rheinberger rozwija trafną argumentację (nie tylko za Bachelardem,
ale i za późnym Ernstem Cassirerem25 – stopień pojęciowego zapożyczenia
się autora u obu tych myślicieli wymagałby osobnych analiz z zakresu historii idei) na rzecz współczesnego zacierania się Mannheimowskich wyrazistych granic międzydyscyplinarnych w nauce, to również on sam nie jest
skłonny do zaakceptowania twierdzenia Jürgena Mittelstraßa, że „wszystkie
nauki są w gruncie rzeczy naukami humanistycznymi”.26 Jeśli jednak tak nie
jest, to przed współczesną, post-Bachelardowską filozofią nauki staje ponownie problem ukazania odmienności (również tych „zacierających się”)
pomiędzy „rzeczami epistemicznymi” w przyrodoznawstwie i w klasycznej
humanistyce. Może należałoby ich szukać w akcentowanej przez autora różnicy pomiędzy kulturą materialną a symboliczną oraz (chociaż ten akurat
temat Rheinberger wyłącza ze swych rozważań) w dystynkcji „wyjaśniania”
i tak czy inaczej pojętego „rozumienia”?
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Autor (ididem, s. 34) odwołuje się tu do pracy J. Mittelstraßa, Zwischen Geist und Natur. Die
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WIZUALIZACJA I TECHNIKI NOTOWANIA
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STRESZCZENIE

W komentarzu do fragmentów Epistemologii historycznej poświęconych problemowi wizualizacji i technikom notowania w naukach przyrodniczych odwołam się
do tez Patera Galisona z monografii „Image and logic: a material culture of microphysics”, aby dokonać krytycznej analizy ustaleń Hansa-Jörga Rheinbergera
w kontekście współczesnej praktyki eksperymentalnej wspomaganej komputerowo.
Udzielę odpowiedzi na pytanie, czy tezy zawarte w Epistemologii historycznej dotyczące wizualizacji i notowania można utrzymać w konfrontacji z komputerowym
stylem badań naukowych, dominującym w pracach eksperymentalnych od lat
osiemdziesiątych XX wieku.
Słowa kluczowe: epistemologia historyczna, wizualizacja, styl badań naukowych.

W 2015 roku nakładem Oficyny Naukowej wydana została książka Hansa-Jörga Rheinbergera zatytułowana Epistemologia historyczna. Jest to
zbiór dziewięciu artykułów, które ukazywały się w latach 1993–2015. Klamrą
spinającą te prace jest w opinii ich autora przekonanie, że „filozofia nauki
bez historii nauki jest pusta, a historia nauki bez filozofii nauki ślepa”1.
W pierwszym rozdziale książki zatytułowanym „Po co historia nauki?” autor
rozważa spektrum możliwości dotyczących powyższego przekonania. Jego
analizy w tej części książki oscylują od biegłej w historii epistemologii do
biegłej w epistemologii historiografii. Drugi rozdział zatytułowany „Epistemologia historyczna. Wprowadzenie” zawiera syntetyczny przegląd historyzowania refleksji o ustroju nauk od końca XIX do końca XX wieku. Rheinberger odwołuje się głównie do tych autorów, których uznaje za inspirują—————————
1

H. J. Rheinberger, Epistemologia historyczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015, 7.
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cych jego własne dalsze badania z zakresu epistemologii historycznej. Wymienia wśród nich Ludwika Flecka i Gastona Bachelarda.
Rozdział trzeci zatytułowany „Systemy eksperymentalne i rzeczy epistemiczne” dotyczy systemów z zakresu biologii molekularnej. W rozdziale tym
autor definiuje systemy eksperymentalne jako „podstawowe epistemicznotechniczne jednostki, które określają tok rozwoju nowoczesnych nauk”2.
W rozdziale czwartym zatytułowanym „Epistemiczne konfiguracje” autor
śledzi tego rodzaju konfiguracje, które konstytuują różnorakie relacje między systemami eksperymentalnymi i rzeczami epistemicznymi. Zamykający
całość rozdział piąty zatytułowany „Kultury eksperymentowania” na bazie
przykładu z historii biologii XX wieku pokazuje więź między systemami eksperymentalnymi a kulturami eksperymentalnymi.
Z perspektywy prowadzonych badań z zakresu filozofii i metodologii
współczesnego eksperymentu wspomaganego komputerowo,3 najciekawsze
wydają się dwa ostatnie podrozdziały rozdziału czwartego traktujące o problemie wizualizacji w naukach przyrodniczych oraz o technikach notowania
podczas pracy eksperymentalnej. W pierwszym z nich zatytułowanym „Czynienie widocznym. Wizualizacja w naukach przyrodniczych” autor omawia
to, co rozgrywa się pomiędzy poznającym podmiotem a przedmiotem poznania. Przedstawia przykładowo kilka procedur wizualizacji: kompresjędylatację, wzmocnienie oraz schematyzację. Chce w ten sposób stworzyć coś
w rodzaju typologii naukowej wizualizacji.4 W rozdziale kolejnym zatytułowanym „Notowanie. Ekonomia kartek” analizuje w jaki sposób w laboratorium powstaje nowa wiedza; wymienia różne procesy prowadzące do jej
kształtowania się, m.in. notatki na brudno, bazgroły, przeformułowane protokoły itd.5
Punktem wyjścia rozważań dotyczących uwidaczniania w naukach przyrodniczych jest dla Rheinbergera pytanie, jakie miejsce zajmuje wizualizacja
w nauce. Autor Epistemologii historycznej twierdzi, że „uwidacznianie czegoś, co nie ukazuje się samo, czyli nie jest bezpośrednio oczywiste i nie stoi
przed oczyma, stanowi główny rys i główne dokonanie nowoczesnej nauki
w ogóle”6. Z tego względu w produkcji naukowego poznania nowożytności
pojawiło się historycznie ścisłe powiązanie między nauką a techniką, co doprowadziło do technologicznej konstytucji produkcji przyrodniczego pozna—————————
Ibidem.
Por: S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013; S. Leciejewski, M. Maj, Komputery
w badaniach doświadczalnych, Materiały Budowlane, nr 3/2013, 87–89; S. Leciejewski, Specyfika
wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych w naukach przyrodniczych, Studia
Philosophiae Christianae, 45 (2009) 1, 119–131; idem, Status eksperymentatora w naukach empirycznych a współczesne techniki informatyczne, w: D. Sobczyńska, P. Zeidler (red.), Homo experimentator, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2003, 159–187.
4 Por. H. J. Rheinberger, Epistemologia historyczna, op. cit., 241–243.
5 Ibidem, 259.
6 Ibidem, 241.
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nia. Autor szczegółowo dyskutuje o kilku zapośredniczonych technicznie
procedurach wizualizacji, które miały decydujące znaczenie dla powstania
molekularnych bionauk w połowie XX wieku. Opisuje użycie radioaktywnych izotopów, dzięki którym uwidaczniać można procesy przemiany materii oraz struktury komórek, tkanek i makromolekuł.7 Następnie omawia
technikę ultrawirowania, która pozwoliła na osobne przedstawienie różnorodnych makromolekularnych części komórki i na pokazanie relacji zachodzących między nimi. Kolejną techniką obrazowania omówioną przez
Rheinbergera jest chromatografia, która zwiększyła zdolność rozdzielczą
ultrawirowania do wymiarów atomowych. Na koniec opisuje technikę mikroskopii elektronowej, która umożliwiła uwidocznienie struktur komórkowych.
Na bazie tych przykładów Rheinberger prezentuje swoją autorską typologię naukowych wizualizacji, które dzieli na procedury kompresji i dylatacji,
wzmocnienia oraz schematyzacji. Pierwsza z nich w opinii Autora jest bardzo ważna w kontekście uwidaczniania struktur lub procesów, gdyż bez tego
rodzaju ściśnięć lub rozszerzeń (aspekt przestrzenny uwidaczniania) oraz
spowolnień lub przyspieszeń (aspekt czasowy) nie mogłaby rozwijać się nauka w XX wieku. Chodzi w niej bowiem, w kontekście naukowego eksperymentowania, o wymyślanie i wytwarzanie takich urządzeń badawczych, by
sprowadzać badane zjawiska w dziedzinę czegoś, co będzie widzialne dla
eskperymentatora. „Co jest zbyt małe, musi zostać nadęte, co jest zbyt duże,
musi zostać ściśnięte. Zbyt szybkie musi zostać zahamowane, a to, co zbyt
wolne – przyspieszone”.8 Jako jedną z typowych form dylatacji danych
strukturalnych przedstawia powiększanie w mikroskopie elektronowym,
a do typowych form kompresji danych strukturalnych zalicza mapę (np.
struktur molekularnych). Do typowych form kompresji i dylatacji danych
procesualnych zalicza natomiast krzywą, gdyż w jednej krzywej całe serie
pomiarów pewnej określonej wielkości ukazują wzory czy tendencje, które
trudno byłoby znaleźć w tabelach z danymi, którym odpowiadają te krzywe.
„W ten sposób generuje się przestrzeń przedstawienia, w której dane dają się
spoić we wzory, które z kolei mogą stanowić znów impuls nowych eksperymentów i rekonstrukcji tych właśnie wzorów. W tym sensie więc same obrazy funkcjonują znów jako instrumenty. Stają się integralnymi elementami
eksperymentalnych cykli”.9
Następną procedurą wizualizacji jest wzmocnienie. Do typowych dla biologii molekularnej pierwszej połowy XX wieku form wzmocnienia zalicza
Rheinberger znakowanie radioaktywne, mikroskopię optyczną i elektronową
—————————
7 „Zasada tej techniki uwidaczniania polega na wbudowywaniu nietrwałych izotopów atomów,
takich jak węgiel, wodór czy fosfor, w biomolekuły i rejestrowaniu za pomocą odpowiednich instrumentów pomiarowych sygnałów, które wywołuje ich rozpad”. Ibidem, 242.
8 Ibidem, 243.
9 Ibidem, 247.
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oraz dwuwymiarową chromatografię. Wiąże z tym problem dotyczący preparowania obiektów, które muszą każdorazowo zostać specjalnie dostosowane
do danej procedury wizualizacji. Preparaty te jako klasy obiektów epistemicznych uwidaczniają potem, w swoich różnych formach dostosowanych
do danej techniki obrazowania, konkretny, zapośredniczony technicznie
i jednocześnie historycznie zmienny, sposób dochodzenia do wiedzy.10
Trzecią procedurą wizualizacji, jest schematyzacja mechanizmów. Używana ona była głównie w przedstawianiu złożonych procesów biologicznych,
a w XX wieku rozwinęła się do własnego obrazowego języka biologii. Rheinberger twierdzi, że do lat pięćdziesiątych XX wieku, dla powstającej biologii
molekularnej wzorcem był formalny język biochemii, a w drugiej połowie XX
wieku nowa forma schematyzacji zdominowała przedstawianie molekularnych jednostek i ich oddziaływania jako nanomaszyn. Innymi słowy zaszło
przejście od języka formalnego do obrazów schematyzacji, które są próbami
wizualizacji danego procesu w postaci schematycznego obrazu, który jest
bardziej czytelny niż język formalny wzorów chemicznych. Jako przykłady
dotyczące tego zagadnienia Rheinberger podaje rolę modelowania wizualnego za pomocą drutu i tektury w wyjaśnieniu struktury podwójnej helisy DNA
oraz trójwymiarowej struktury hemoglobiny.11
Autor podsumowując swoje rozważania dotyczące wizualizacji w naukach
przyrodniczych twierdzi, że te trzy „procedury wizualizacji w naukach przyrodniczych z reguły nie występują w izolacji, lecz w konkretnym związku
eksperymentalnym odnoszą się do siebie i wzajemnie wspierają. […] Im łatwiej można je odnieść do siebie, tym bardziej wynik wydaje się stabilny”.12
Drugi, intersujący rozdział Epistemologii historycznej poświęcony został
technikom notowania w naukach przyrodniczych. Autor omawia w nim indywidualne i kolektywne sposoby zapisywania obecne w pracy laboratoryjnej. Pierwotne formy indywidualnego notowania i zapisywania w ramach tej
pracy, jak twierdzi Rheinberger, pełniły zadanie utrwalania i zachowywania
danych; używano ich jako „magazynu tranzytowego” na drodze do konkretnego rezultatu badań. Późniejsze publikacje naukowe eliminują tego rodzaju
„magazyny tranzytowe”. Przedstawiają w nich swoją działalność jako uporządkowany ciąg pojęć i doświadczeń, które są powiązane logicznie. Notatki
badawcze natomiast przedstawiają naukę, która błądzi, waha się, potyka
i cofa. Jest to, według Rheinbergera , swoista przestrzeń próby bez ostrych
kryteriów kompatybilności.13
Autor Epistemologii historycznej zauważa również, że w nauce odnaleźć
można różnorodne kategorie kolektywnego pisania i zachowywania śladów
pracy badawczej. Jako pierwszą z nich wymienia listy, tabele, tj. wszystko to,
—————————
Por. ibidem, 247–253.
Por. ibidem, 253–258.
12 Ibidem, 258.
13 Por. ibidem, 259–263.
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co może stanowić naukową buchalterię, czy techniki liczenia. Służą one jako
bazy danych, w które wpisywane są na bieżąco nowe wyniki badań. Mogą
być one udostępniane kolektywnej pracy różnych laboratoriów. Druga
natomiast kategoria kolektywnych technik notowania obejmuje, według
Rheinbergera, zestandaryzowane formularze protokołów i podręczniki laboratoryjne, które nazywa technikami literalnymi. Do tej grupy zalicza zestandaryzowane procedury eksperymentalne, które przekazują te elementy praktyki laboratoryjnej, które okazały się skuteczne w określonych warunkach.14
Opisane pokrótce techniki notowania (techniki liczenia i techniki literalne) dla autora Epistemologii historycznej odgrywają rolę nośnika w powstawaniu tradycji badawczych, które określa jako wynik materialnej reprodukcji lokalnych kultur badawczych. Na kultury te mają się składać właśnie
utrwalone przepisy postępowania, zestandaryzowane schematy eksperymentów oraz specjalnie zaadoptowane programy komputerowe.15 Wzmiankuje
w tym kontekście o formach elektronicznego gromadzenia, uzyskiwania
i przekazywania danych, które mogą rodzić nowe pytania badawcze,16 ale
pytań tych niestety nie formułuje i tym samym nie analizuje, jakże ważnego
we współczesnej praktyce eksperymentalnej, zagadnienia komputerowej
akwizycji i archiwizacji danych empirycznych.
Warto także odnotować, że w Epistemologii historycznej znajdujemy odniesienia do ustaleń Petera Galisona,17 ale – co zastanawiające – Rheinberger nie przywołuje bardzo ważnej dla dorobku Galisona książki Image and
Logic: a Material Culture of Microphysics.18 Wydaje się bowiem, że wyniki
uzyskane w tej książce mogłyby wnieść wiele cennego do rozważań autora
Epistemologii historycznej dotyczących problemu wizualizacji i technik notowania obecnych w kulturze eksperymentalnej.19
Jak wiadomo, Galison w swojej wcześniejszej książce How Experiments
End20 rozróżnia dwie kultury badawcze nauki (kulturę teoretyczną i eksperymentalną). Mówiąc bardzo ogólnie, kultura teoretyczna to ta, którą konstytuują metodologiczne reguły pracy przyjmowane przez fizyków teoretyków, a kultura eksperymentalna to ta, którą charakteryzują reguły badań
eksperymentalnych. Badanie relacji między tymi dwoma kulturami stanowi
centralne zagadnienie wielu opublikowanych artykułów i drugiej książki
Galisona. Kultura teoretyczna była już jednak wszechstronnie analizowana
—————————
Ibidem, 267–269.
Ibidem, 269.
16 Ibidem, 268.
17 Ibidem, 117, 299, 301, 306.
18 P. Galison, Image and Logic: a Material Culture of Microphysics, University of Chicago Press,
Chicago 1997.
19 Warto podkreślić, że wzmiankowana książka Galisona ukazała się w 1997 roku a artykuły
Rheinbergera, na bazie których napisał dwa analizowane przeze mnie rozdziały Epistemologii historycznej w latach 2006 i 2009. Miał zatem aż 9 lat na recepcję ustaleń z Image and Logic: a Material
Culture of Microphysics.
20 P. Galison, How Experiments End, University of Chicago Press, Chicago 1987.
14
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w teoretycystycznie zorientowanej filozofii nauki, zatem autor ten poświęca
najwięcej uwagi analizie kultury eksperymentalnej, której w głównej mierze
poświęcona jest jego, licząca prawie tysiąc stron, druga książka Image and
Logic: a Material Culture of Microphysics. W tej monografii, w kulturze
eksperymentalnej dokonuje rozróżnienia dwóch tradycji: wizualnej (inaczej
– obrazowej) oraz numerycznej, którą nazywa logiczną. Według Galisona te
dwie tradycje konstytuuje używanie danego typu detektorów:
— tradycję wizualną — detektory wizualne, np. komory pęcherzykowe,
które dostarczają informacji o poszczególnych, jednostkowych przypadkach
danego zjawiska,
— tradycję numeryczną — detektory elektroniczne, np. licznik Geigera,
które dostarczają mniej szczegółowych informacji o poszczególnych przypadkach danego zjawiska, ale wykrywają ich znacznie więcej.
Te dwie tradycje, wizualna i numeryczna, kształtują dwie różne epistemiczne tradycje, mające swój wyraz np. w różnym sposobie argumentowania. W pierwszym wypadku uzasadnia się odwołując do szczegółowych obrazów, a w drugim – do wyników liczbowych uzyskiwanych z przyrządów
pomiarowych; dlatego ich opracowanie opiera się na zastosowaniu argumentacji statystycznej wykorzystującej dużą liczbę wyników.
Galison w Image and Logic: a Material Culture of Microphysics przywołuje głównie przykłady z zakresu fizyki cząstek elementarnych. Nie odnotowuje jednak tego, że w gruncie rzeczy współczesne badania z zakresu fizyki
wysokich energii prowadzone są łącznie w ramach tych dwóch tradycji, gdyż
np. w akceleratorze LHC21 (w CERN) używa się łącznie dwóch rodzajów detektorów: detektory śladowe (pokazują tor cząstki – tj. tradycja wizualna)
i kalorymetry (wyznaczają energię cząstek – tj. tradycja numeryczna, czy
elektroniczna). Eksperyment ten nie byłby konkluzywny bez łącznego zastosowania detektorów śladowych i kalorymetrów.22
Ponadto Galison nie analizuje należycie faktu, że zarówno tradycja wizualna, jak i tradycja numeryczna spotykają się we współczesnej praktyce eksperymentalnej w ramach jednego bardzo ważnego przyrządu wspomagającego, a niejednokrotnie w ogóle umożliwiającego prace badawcze, jakim jest
komputer. Współcześnie stosowane w fizyce cząstek elementarnych detektory śladowe i kalorymetry nie mogłyby funkcjonować bez szybkiej akwizycji
danych eksperymentalnych, którą umożliwiają systemy komputerowego
wspomagania badań doświadczalnych.23
—————————
21 Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider) jest największym na świecie akceleratorem, w którym zderzały się przeciwbieżne wiązki cząstek (przyspieszeniu poddawane były hadrony
– protony i jony). Jego głównym celem było wykrycie bozonu Higgsa. Por. D. Lincoln, Kwantowa
granica. LHC – Wielki Zderzacz Hadronów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, 50–105.
22 Por. S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja…, op. cit., 107–121.
23 Komputerowe wspomaganie badań doświadczalnych jest to „ogół metod i środków służących
usprawnieniu, zgodnie z ogólnymi założeniami eksperymentu (naukowego, technicznego, medycznego itp.), procesów pobierania informacji o badanym obiekcie i jej przetwarzania za pomocą środków techniki komputerowej”. J. L. Kulikowski, Komputery w badaniach doświadczalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, 8.
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Podobne uwagi można poczynić odnośnie do wizualizacji i technik notowania analizowanych przez Rheinbergera w Epistemologii historycznej.
Autor, co prawda sygnalizuje problem modelowania komputerowego i formułuje pytanie, czy tego rodzaju „trójwymiarowe modelowanie komputerowe ujmować należy jako kontynuację schematyzującej wizualizacji i idącego
z nią w parze budowania modeli, czy też w przypadku trójwymiarowego
modelowania struktur i procesów in silico mamy do czynienia z nową, jakościowo różną procedurą, która jako nowa, czwarta forma wizualizacji dawałaby kolejny typ do przedstawionej tutaj małej typologii”.24 Jednakże na to
pytanie – ważne z perspektywy współczesnej praktyki badawczej – nie
udziela żadnej odpowiedzi.
Bezdyskusyjną zaletą omawianych rozważań zawartych w Epistemologii
historycznej jest zwrócenie uwagi przez Rheinbergera na ważność procedur
wizualizacji w dochodzeniu do wiedzy oraz akcentowanie ważności procedur
akwizycji danych eksperymentalnych i opisu, na bieżąco, przebiegu prac
laboratoryjnych, tj. przebiegu dochodzenia do wiedzy w ramach badawczej
praktyki eksperymentalnej. Jednakże, autor nie dostrzega faktu, że wszystkie te procedury wykonywane są współcześnie, z bardzo dużą rozdzielczością, przez systemy komputerowego wspomagania badań eksperymentalnych (niektóre badania nie byłyby możliwe bez tego rodzaju wspomagania,
np. odkrycie bozonu Higgsa25).
Jeśli bowiem chce się prowadzić badania z zakresu epistemologii historycznej w stylu Rheinbergera, to – jak się wydaje – warto byłoby nie kończyć
swoich rozważań w latach siedemdziesiątych XX wieku, ale w zaproponowanym przez autora aparacie pojęciowym próbować analizować praktykę badawczą do czasów współczesnych. Jednakże w pracy laboratoryjnej, a także
w szeroko rozumianych badaniach eksperymentalnych, w latach osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła radykalna zmiana. Następujący wtedy rozwój
komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych spowodował zastosowanie tych urządzeń w niemalże wszystkich obszarach ludzkiej działalności. Jednym z bardzo ważnych ich zastosowań stało się także wspomaganie
prac badawczych w naukach empirycznych.
W latach osiemdziesiątych XX wieku wspomaganie komputerowe badań
eksperymentalnych stało się standardem podczas prac badawczych prowadzonych w większości dobrych laboratoriów naukowych. Niestety nie znajduje to odzwierciedlenia w profesjonalnej literaturze przedmiotu z zakresu
filozofii nauki, czego przykładem jest również Epistemologia historyczna
Rheinbergera. Można bowiem wykazać, że zastosowanie komputera w sposób rewolucyjny zmieniło praktykę eksperymentalną.26 Współcześnie bowiem możemy mówić o komputerowym stylu badań naukowych, a tego typu
—————————
H. J. Rheinberger, Epistemologia historyczna, op. cit., 258.
Por. S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja…, op. cit., 107–115.
26 Ibidem, 122–136.
24
25
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praca badawcza jest jakościowo inna od wcześniejszej, nieskomputeryzowanej, analogowej pracy eksperymentalnej, którą opisuje Rheinberger w swojej
książce. Komputer nie jest tylko urządzeniem przyspieszającym obliczenia,
choć od lat czterdziestych XX wieku był głównie używany do tego celu.
Komputery stosowane do różnorodnych obliczeń przyspieszały pracę naukowców, na co zwraca także uwagę autor Epistemologii historycznej we
fragmencie poświęconym technikom notowania i liczenia. Komputery zmieniły nie tylko obliczenia, ale również prace eksperymentalne. Fakt ten niestety nie został należycie odnotowany przez Rheinbergera. Również nowy
eksperymentalizm, jako kierunek zaproponowany po to, aby dokonać adekwatnego opisu praktyki laboratoryjnej, pomija rolę komputera w badaniach
eksperymentalnych, co jest – moim zdaniem – największym przeoczeniem
filozofów nauki będących jego twórcami.27
Gdy próbuje się analizować problem wizualizacji i techniki notowania we
współczesnych naukach przyrodniczych, ustalenia Rheinbergera będą niewystarczające. Współczesne badania eksperymentalne są bowiem w większości prowadzone z użyciem komputerowego wspomagania. Tym samym
również niemalże wszystkie wizualizacje i akwizycje danych (cyfrowe „notatki”) są prowadzone z udziałem odpowiednio oprogramowanych systemów
komputerowych. Jednym z ważniejszych zastosowań komputera w naukach
eksperymentalnych są właśnie wizualizacje danych empirycznych i otrzymanych wyników analiz numerycznych.28 Tego typu wizualizacje mogą być częścią komputerowych metod poszerzania możliwości poznawczych naukowców. Najczęściej w tym kontekście wspomina się o symulacjach komputerowych, w ramach których reprezentacja graficzna umożliwia wirtualny ogląd
obiektów epistemicznych, które w inny sposób pozostają niewidzialne (np.
linie sił pól fizycznych, pojedyncze promienie świetlne, rozkłady gęstości
chmury elektronowej itp.).29 Jest to bardzo ważny aspekt pracy naukowej
wspomaganej symulacjami komputerowymi, zwłaszcza we współczesnej
chemii.30
Natomiast w pracy eksperymentalnej wspomaganej komputerowo notowanie ma współcześnie niewiele wspólnego z „ekonomią kartek” Rheinbergera. Eksperymenty przeprowadzane od lat osiemdziesiątych XX wieku są
bowiem skomputeryzowane w tym sensie, że to właśnie komputery wraz ze
stosownym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem odpowiedzialne są za
pobieranie danych z urządzeń pomiarowych, gromadzenie danych empirycznych (tworzenie cyfrowych baz danych empirycznych) oraz porównywa—————————
Ibidem, 24–30, 94–107.
Ibidem, 39.
29 Ibidem, 77–85.
30 Wizualizacje komputerowe jako elementy ułatwiające myślenie, komunikowanie się i wspólne
rozwiązywanie problemów badawczych zostały szczegółowo przedstawione w obszernej monografii:
H. Rheingold, Narzędzia ułatwiające myślenie. Historia i przyszłość metod poszerzania możliwości umysłu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
27

28
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nie danych empirycznych z danymi teoretycznymi. We współczesnej pracy
badawczej nie może być mowy o kartkach, gdyż tego typu eksperymenty
„produkują” tyle danych empirycznych, że nie dałoby się ich zmieścić na
wszystkich dostępnych na świecie kartkach (np. tylko jeden eksperyment
LHC w CERN „wyprodukował” 30 PB danych empirycznych, tzn. około
18 300 miliardów kartek standardowego maszynopisu).31 Także nie przy
pomocy kartek, a przy pomocy komputerów projektuje się i optymalizuje
nowe, wspomagane komputerowo zestawy eksperymentalne; współczesne
układy eksperymentalne są tak skomplikowane, że bez użycia komputerów
nie można ich zaprojektować, wybudować, uruchomić i używać.32
Rheinberger opowiada się za tym, aby „metodycznie zdefiniować historię
nauki jako formę epistemologii historycznej, a merytorycznie jako analizę
kultur epistemologicznych”.33 W pojęciu epistemologii zawiera
refleksję o historycznych warunkach, w jakich, i środkach, dzięki którym rzeczy stają się obiektami wiedzy, inicjującymi i utrzymującymi proces zdobywania wiedzy naukowej. […] Pytanie nie brzmi już, w jaki sposób podmiot
poznający może zobaczyć swe niezniekształcone przedmioty, chodzi raczej
o warunki, które zostały lub muszą zostać stworzone, żeby przedmioty, zawsze w określonych okolicznościach, stały się przedmiotami wiedzy empirycznej.34

Jeśli jednak, jak to czyni autor Epistemologii historycznej, analizy zawęża się tylko do jednej nauki (biologii molekularnej) i w swoich analizach
zatrzymuje się w latach siedemdziesiątych XX wieku, nie jest się w stanie
dostrzec historycznych warunków, w jakich na przełomie XX i XXI wieku
rzeczy stają się obiektami wiedzy. Rheinberger nie widzi także środków,
dzięki którym w tym okresie proces zdobywania wiedzy naukowej może być
z powodzeniem kontynuowany. W latach osiemdziesiątych bowiem zaczął
kształtować się komputerowy styl badań naukowych a komputery umożliwiały prowadzenie dalszych, skomplikowanych badań eksperymentalnych.35
Taka radykalna zmiana sposobu pracy większości naukowców, którzy do
niemalże wszystkich wykonywanych przez siebie procedur badawczych używają wspomagania komputerowego, wydaje się być zmianą rewolucyjną.36
Tak więc warunkami, które muszą współcześnie zostać stworzone, aby
przedmioty stały się przedmiotami wiedzy empirycznej jest użycie przez
wspólnoty uczonych systemów komputerowego wspomagania badań doświadczalnych. Dominujący we współczesnych badaniach eksperymentalnych styl komputerowy jest konsekwencją zmiany rewolucyjnej, jaka doko—————————
Por. S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja…, op. cit., 107–115.
Ibidem, 36–61.
33 H. J. Rheinberger, Epistemologia historyczna, op. cit., 23.
34 Ibidem, 29.
35 Por. Por. S. Leciejewski, Cyfrowa rewolucja…, op. cit., s. 115-121, 107–115.
36 Por. Ibidem, s. 122–136.
31

32
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nała się za sprawą komputerów w tychże badaniach. Niestety trudno jest
zauważyć tę zmianę, jeśli pomija się w analizach epistemologicznych ostatnie 35 lat badań naukowych. Warto nadmienić, że aktualnie w przeciągu
każdych 2 dni ludzkość „wytwarza” więcej danych niż zostało „wyprodukowanych” przez całą historię ludzkości aż do 2003 roku (spora część tych nowych danych, to dane „produkowane” przez naukowców),37 zatem szybkość
zmian zachodzących także w praktyce badań naukowych jest ogromna.
Rheinberger zauważa co prawda fakt zmienności nauki,38 ale rewolucji związanej z jej ucyfrowieniem jakby nie widział, a tym samym jej nie analizuje.
Wydaje mi się, że dostrzeżenie radykalnych przemian w nauce związanych
z ich komputeryzacją jest kluczem do właściwego zrozumienia problemów
wizualizacji i technik notowania, którym Rheinberger poświęca sporo miejsca w swojej Epistemologii historycznej. Jednakże ustalenia, do których
dochodzi są już mocno historyczne (w znaczeniu raczej pejoratywnym –
przestarzałe), gdyż nie uwzględniają najnowszej praktyki badawczej prowadzonej w ramach komputerowego stylu badań naukowych.
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37 Por. E. Bendyk, Początek epoki Big Data, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/
1531607,1,poczatek-epoki-big-data.read (dostęp: 30.01.2016).
38 „Jeśli można by się tu dopatrzyć jakiejś ciągłości, to ciągłości zmian i przełomów, którym ulegały nauki XX wieku”. H. J. Rheinberger, Epistemologia historyczna, op. cit., 119.
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PRAWDA A IRRACJONALNA PEWNOŚĆ DOŚWIADCZENIA1
1. POZNANIE I PRAWDA
Zdolność myślenia do „pozostawania przy sobie” jest już preformowana
w języku, który stanowi jej podłoże. Zdolność ta daje nam możliwość izolowania kontekstu znaczeń i „ustalania” w nim pewnego stanu rzeczy. Tym
samym nasuwa się pytanie Piłata: „czym jest prawda?”. W niniejszym rozdziale chciałbym przyjrzeć się temu pytaniu.
Czysta percepcja nie dostarcza nam żadnego poznania, lecz co najwyżej
zażyłość ze światem: na przykład dziecko może „znać” Księżyc, ale w rzeczywistości nic o nim nie wie. Dlatego musimy najpierw sformułować jakiś sąd
o Księżycu, zanim w ogóle pojawi się problem prawdy, gdy na przykład za
Ksenofanesem powiemy: „Księżyc jest zagęszczoną masą chmur”. Nie powinno nas tutaj martwić, że to twierdzenie jest fałszywe – ale tym, czego
powinniśmy być świadomi jest fakt, że to twierdzenie jest zanurzone w społecznym medium podobnie zresztą jak wszystko, co zostało wyrażone w języku: zostało ono uformowane ze słów, które wszyscy znają i zawiera komunikat adresowany do wszystkich, którzy go jeszcze nie znają. Pomijając niejasne na razie roszczenie do prawdy, komunikat ten zgłasza jeszcze jedno
roszczenie, a mianowicie że ma ważność dla dowolnie wielu innych osób,
które go rozumieją i powinny uznawać za prawdziwy. Jak pisze F. C. S.
Schiller „prawda jest jedną z niewielu rzeczy, których nikt nie chciałby posiadać na wyłączność”.2
Twierdzenie o Księżycu stało się interesujące, ponieważ stwierdziło coś
nowego i każde prawdziwe zdanie było niegdyś interesujące, zanim stało się
oczywistością. Atrakcyjne jest pozyskanie prawdy, a nie jej posiadanie.
A zainteresowanie przyciąga twierdzenie dlatego, że ustanawia relację pomiędzy wielkością nieznaną i znaną, pomiędzy Księżycem a chmurami. Jego
adresat myśli o chmurach, potem wyobraża sobie jak chmury łączą się razem
—————————
1 Przekładu dokonano na podstawie: Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung
in der Welt, Berlin 1940, rozdziały 35–36. Przekład i redakcję wykonano ze środków grantu nr
NPRH nr 11 H 12 0302 81.
2 F. C. S. Schiller, Studies in Humanism, London 1907.
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i zagęszczają jak wełna. W rezultacie powstaje Księżyc. Być może pyta się
dalej, czym są właściwie chmury? Ksenofanes odpowiada na to pytanie:
„kiedy wilgoć zawarta w morzu zostaje przyciągnięta do góry przez słońce,
wówczas jej słodkie składniki zostają od niej oddzielone, ponieważ są bardzo
drobne. Te cząsteczki stają się potem tak gęste jak mgła i formują chmury,
w stanie zagęszczenia zaś tworzą deszcz”.
To twierdzenie reprezentuje cały system wiedzy. Słońce przyciąga, co
można zaobserwować, mgłę znad morza. Pozostają ciężkie słone cząsteczki,
mgła zagęszcza się do postaci chmury, która jak wyciśnięta gąbka wydziela
słodką wodę. A takie zagęszczone masy chmur tworzą Księżyc.
Możemy teraz powiedzieć, jak dochodzimy do wiedzy: pozwalając, by to,
co nieznane powstało z tego, co znane, ponownie wytwarzając to w wyobrażeniu lub za pośrednictwem jakiejś innej myślowej operacji zmieniając
znane fakty w taki sposób, że powstaje coś nieznanego. To jest proces rekonstrukcji (Umkonstruktion). Odkrycie Ksenofanesa polegało na tym, że
wyszedł on od obserwacji unoszącej się mgły i dodał do niej pojęcie zagęszczenia, które skądś zaczerpnął: ostatecznie w jego rekonstruującej wyobraźni
powstały w kolejności chmury, deszcz i Księżyc.
Gdy spojrzymy na ten proces z drugiej strony, okazuje się, że nieznane
zjawisko zostało umieszczone w większym, już ustalonym „systemie”, w kontekście znanych już faktów, które „dowodzą”, że słońce przyciąga mgłę, że
deszcz jest słodki, morze słone, że powstaje „zagęszczenie” – to wszystko są
znane wielkości, w które wnika wielkość nieznana i za których pośrednictwem zostaje ona poznana.
Wreszcie należy wspomnieć jeszcze trzecią stronę tego procesu: samo
twierdzenie, od którego wyszliśmy („Księżyc jest zagęszczoną „masą
chmur”). To twierdzenie jest dającym się wyodrębnić rezultatem, zamkniętym w sobie tworem, który powstaje w ramach „rekonstrukcji”. To dające się
wyodrębnić twierdzenie może wejść w obieg jak moneta i dotrzeć do innej
osoby, która się nim zadziwi i zapyta, czy jest ono prawdziwe? Co teraz robi
owa inna osoba?
„Weryfikuje” to twierdzenie, czyni je prawdziwym lub nieprawdziwym,
wykorzystując konstrukcyjny proces oczekiwania i „antycypującej konstrukcji” skutków, które muszą się pojawić i dać się zaobserwować, jeśli twierdzenie to jest prawdziwe. Jeżeli Księżyc jest zagęszczoną masą chmur, to, dlaczego nie wydziela z siebie deszczu jak inne chmury? i dlaczego nie zmienia
swojej orbity na niebie wraz ze zmianą kierunku wiatru, jak to się dzieje
z chmurami? A ponieważ żadne z tych oczekiwań, które musiałyby zostać
spełnione, gdyby twierdzenie było prawdziwe, nie jest potwierdzone przez
doświadczenie, ów drugi antyczny fizyk odrzuciłby je jako nieprawdziwe.
Do poznania należą zatem pewne ważne okoliczności, które należy
uwzględnić. Po pierwsze, proces jego pozyskiwania jest równie konstrukcyjny jak proces jego weryfikacji, ponieważ w obydwu przypadkach pozwalamy
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nowemu wyłonić się z tego, co już znane, to znaczy, definiujemy i weryfikujemy zasadniczo konstrukcyjnie i genetycznie. Produktywność poznania
opiera się w perspektywie logicznej na owym procesie, w którym pozwalamy,
aby z konieczności powstało coś nowego, a w perspektywie psychologicznej
na duchowej wolności, dzięki której pewien stan rzeczy zostaje wyodrębniony ze znanego obszaru mglistej zażyłości i odniesiony do innego, nieoczekiwanego obszaru, który wyjaśnia go, gdy ten zeń powstaje.
Drugą okolicznością [związaną z poznaniem] jest to, że pewien stan rzeczy, jak tylko zostanie poznany, zostaje włączony do systemu już znanych
faktów i tam wchodzi w rozmaite relacje. W owym systemie może pojawić
się powiązanie ze stanami rzeczy, które w bezpośrednim doświadczeniu
i naoczności nie muszą mieć nic wspólnego z nieznanym faktem, od którego
wyszliśmy. Prawdziwe twierdzenie uzyskuje w ten sposób pewną wartość
usytuowaną w systemie innych prawdziwych twierdzeń. Nadzwyczaj ważne
jest to, że wspomniane powiązanie istnieje w obszarze wiedzy, a nie w naocznym świecie postrzeganych sytuacji, lecz w realnej rzeczywistości.
Upadający kamień i ruch planet tworzą systematyczny kontekst w głowie
Newtona i w realnym świecie praw natury, ale nie w bezpośrednim percepcyjnym doświadczeniu. Tutaj pojawiają się autentycznie gnozeologiczne
problemy teorii poznania.
Trzecim ważnym punktem jest weryfikacja. Roszczenie twierdzenia do
prawdy i wykazanie prawdy są dwiema różnymi kwestiami. Dobra prawda
gwarantuje nam pewność nie za sprawą jedynie sugestywnego przekonania,
że tak jest, lecz poprzez to, że prognozuje ona pewne następstwa, które
wstecznie potwierdzają prawdę. Prawda jest wtedy owocna, można coś z niej
wywieść, a uzasadnione oczekiwanie jest równie głęboko zadowalające jak
pewien sukces.
Wreszcie czwarty czynnik niezbędny dla poznania – samo twierdzenie:
dająca się wyodrębnić i spoczywająca w sobie struktura, w której można
przekazywać prawdę, oderwana od samotnego ducha wynalazcy i wprowadzająca prawdę w [społeczny] obieg. Zatem twierdzenie prawdziwe otwiera
nieocenioną możliwość, żeby każdy mógł postępować i działać nie tylko na
mocy własnego zrozumienia, lecz w oparciu o wgląd dokonany przez innych. W poznaniu ustala się określoną, odniesioną do obiektywnego stanu
rzeczy treść myślenia a określone znaczenia zostają zamknięte i pozostają
u siebie. W ten sposób w morzu przeżyć stworzone zostają inwarianty,
punkt oparcia dla działania w przyszłości, punkt wyjścia i kierująca dźwignia
dla następnych kroków.
Również ten czwarty punkt dotyczący „zamkniętego twierdzenia” ma
znaczenie antropologiczne. Z powodu wolności myślenia, która pozwala
twierdzeniu rozwijać się w sobie dalej, intendować wyobrażenie w innym
wyobrażeniu i zwrotnie odnosić się do niego, oddziela się ono tymczasowo
od świata, porusza się w sobie, a następnie ponownie w jakimś miejscu na-
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potyka fakty. Zdolność myślenia do pozostawania w swoim własnym obszarze jest wyższą formą pośredniości i drogi okrężnej działania, w której
oddzielamy się od rzeczywistości, stawiając hipotezy i szereg wnioskowań
i ponownie do niej powracamy. Najwyższy stopień odciążenia polega na tym,
że przez pewien czas odciążone zachowanie może dalej rozwijać się i spełniać w sobie samym. Trafnie zaobserwował to Dewey w swojej rozprawie
The Quest for Certainty. Filozof pisze w niej o symbolach lub słowach:
„Nawet bardziej istotny okazał się fakt, że zamiast adaptacji do lokalnych
i bezpośrednio danych sytuacji zostały one oddzielone od bezpośredniego,
oczywistego użytku (odciążenie!) i we wzajemnym odniesieniu do siebie”.3
Sformułowana prawda jest „wewnętrznym inwariantem”, który umożliwia nam obcowanie in absentia ze stanem rzeczy, którego w większości
przypadków sami nie ustaliliśmy. Motywami naszego zachowania nie są już
zasadniczo aktualne wrażenia, a my działamy w świecie, który został całkowicie przestrukturyzowany i uzyskał charakter „sprawczej nieobecności”
tego, co nas najbardziej interesuje i wobec czego przyjmujemy trwałe odniesienie. Język jest podstawowym warunkiem tego, że możemy swobodnie
zajmować stanowisko wobec rzeczywistości, tymczasowo wycofywać się
z niej, aby później ponownie w niej działać. Język dzięki swojej niezwykłej
wydajności w tworzeniu sugestii pomaga nam oddzielić się od bezpośredniości, pomaga nam wyartykułować nasze ruchy, odsłania obszar wyobraźni,
rozszerza zatem teraźniejszość w wymiarze przestrzennym i czasowym, jest
nośnikiem intencji zawartych w myśleniu i pozwala nam działać w oparciu
o wiedzę innych. Wreszcie język funkcjonuje jako „koło zamachowe na osi
myślenia”, dzięki któremu myślenie rozwija się samo w sobie i zamyka się
w formie zdania. W ten sposób, ponieważ pomyślane zdanie daje się wyodrębnić, relacja myślenia do bytu uzyskuje charakter czystej możliwości. Ta
wirtualna weryfikowalność jest „roszczeniem do prawdy”, które przypisujemy zdaniu, a nie podmiotowi, który je wypowiada. Rzekoma bezczasowość
prawdy, prawdziwego zdania, nie opiera się bynajmniej na zakorzenieniu
w wyższej sferze „czystej ważności”, przynajmniej o tyle, o ile chodzi o twierdzenia empiryczne, a nie o czysto formalne konstrukcje jak twierdzenia
matematyczne. Samo myślenie nie gwarantuje nam innego świata. Owa bezczasowość jest tylko zawieszeniem odniesienia do unikalnych sytuacji
w konkretnym czasie, które musimy odnaleźć, aby móc zweryfikować twierdzenie. Myślenie może się również w ten sposób odnosić do świata. Możliwa
relacja „tego, co zostało ustalone” do rzeczywistości musi być zatem zawsze
obecna i tkwić w każdym poznaniu jako jego roszczenie do prawdy, jako
tendencja zawieszonego myślenia do powrotu do rzeczywistości.
Przedstawione tutaj genetyczne pojęcie poznania nie jest bynajmniej
nowe. Jak pokazałem już w opublikowanej przed wieloma laty rozprawie
—————————
3

J. Dewey, The Quest for Certainty, London 1930, 152.
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Wirklichkeitsbegriff des Idealismus4, najrozmaitsi myśliciele (Arystoteles,
Vico, Hobbes) nawiązywali do poglądu, że poznanie konstruuje swój przedmiot lub pozwala mu powstać w perspektywie genetycznej. Kant zaś uczynił
główną zasadą swojej teorii tezę, „że rozum wnika w to tylko, co sam wedle
swego pomysłu wytwarza”.5 Jeszcze wyraźniej pisze o tym w innym miejscu:
„Jednak nie zrozumiemy niczego właściwie ponad to, co jednocześnie sami
możemy zrobić, jeśli dany nam będzie do tego materiał”.6 Jacobi zaś stwierdza „Jeśli poznamy mechanizm rzeczy, to, co stanowi środek ich działania,
jeśli mamy do dyspozycji ów środek, wówczas możemy sami stworzyć te
rzeczy. Cokolwiek możemy skonstruować w ten sposób, przynajmniej w wyobraźni, możemy to rozumieć, a czego nie potrafimy skonstruować, tego nie
pojmujemy”.7 W podobnym duchu pisze również Novalis: „To, co rozumiem,
muszę umieć skonstruować, to, co chciałbym poznać, muszę nauczyć się
robić [...]”8, ponieważ „[...] wiemy tylko tyle, ile możemy wyrazić, tj. ile
umiemy zrobić”.9 Podobnie Nietzsche podkreśla w Jutrzence – „[...] iż tylko
to zdolni jesteśmy pojąć, co możemy uczynić”.10
Te wstępne hipotezy nie były jednak kontynuowane w samej filozofii idealistycznej nawet w dziełach wspomnianych autorów i dopiero pragmatyzm
pod przewodnictwem Ch. S. Peirce’a, W. Jamesa i J. Deweya w pełni rozwinął to pojęcie poznania. James w swoich wykładach zatytułowanych Pragmatyzm pokazał, że to, co istotne w zgodności poznania z jego przedmiotem
polega na procesie „bycia kierowanym”, że teoria musi przede wszystkim do
czegoś prowadzić z dala od ekscentryczności i odosobnienia, od błędnego
i niepłodnego myślenia, ku czemuś ważnemu i płodnemu. W eseju The Will
to Believe James bardzo przekonywująco kontrastuje bezpośrednią niepewność względem przyszłości z pewnością oczekiwań, jaką dostarcza racjonalne
poznanie. Temat ten badał Dewey w wielu swoich pismach dotyczących teorii poznania, a przede wszystkim w The Quest of Certainty (1930). Postawił
tam bardzo trafną tezę, że celem myślenia w racjonalnym poznaniu rzeczy
nie jest przybliżenie się do już istniejącej rzeczywistości; myślenie próbuje
raczej postrzegać cechy – których nie czerpie ze statycznych jakości rzeczy,
lecz z dynamicznych relacji między nimi – jako możliwości tego, czym mogą
stać się rzeczy, jeśli zostaną poddane określonym operacjom. W poznaniu
zawsze chodzi o eksperymenty, dzięki którym udaje się przejście od problematycznej sytuacji do sytuacji dającej się opanować lub „rozwiązanej”.
—————————
4 A. Gehlen, Wirklichkeitsbegriff des Idealismus, „Blätter für deutsche Philosophie”, t. 7 (1933),
379–391.
5 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, t. 1, Warszawa 1957, 26.
6 I. Kant, Reflexion nr. 395, w: idem, Gesammelte Schriften, Bd. 18, Berlin/Leipzig 1928.
7 F. H. Jacobi, Friedrich Heinrich Jacobi's Werke, t. 4 (1819), 153.
8 Novalis, Werke, t. 3, 230.
9 Novalis, Werke, t. 2, 87.
10 F. Nietzsche, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa
1912, 131.
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„Postrzegane dane mają znaczenie dla poznania, ponieważ są one rezultatami określonych, celowych działań. Jedynie w powiązaniu z zamiarem lub
ideą tych operacji mają one wagę, gdy odsłaniają jakiś fakt lub stanowią test
lub sprawdzian dla teorii”.11
Przedkładam ujęcie pragmatyzmu nad innymi, ponieważ jest on jedyną
jak dotychczas filozofią, która postrzega człowieka zasadniczo jako istotę
działającą. Cieszę się, że W. Burkamp w swojej nadzwyczaj pouczającej
i przemyślanej książce Wirklichkeit und Sinn podziela to ujęcie: „całkowicie
zgadzam się z fundamentalną zasadą pragmatyzmu”.12 Poza tym sprawiedliwość domaga się, aby zaznaczyć, że niezależnie od amerykańskiego ruchu,
który pojawił się w 1878 roku wraz z Peirce’em pragmatyzm był przy wielu
okazjach projektowany niezależnie chociażby przez G. Sorela, co autor ten
sam przyznaje w De l’Utilité du Pragmatisme (1899), przez E. Macha, a we
wszystkich podstawowych ideach przez Bergsona. W kontekście filozoficznym należy ponadto stwierdzić, że pragmatyzm nie tyle rozwiązał problem
poznania, co postawił go w nowej postaci. Dokonał tego w szczególności
dzięki temu, że swoją teorię poznania wymodelował na wzór najbardziej
wydajnych, czyli eksperymentalnych nauk przyrodoznawczych. Jeśli filozofia
postępuje w ten sposób, uzyskuje wówczas pragmatyczny ton, co Sorel
słusznie dostrzegł już u Kanta. „Pragmatyści podobnie jako on przyjmują
jako pierwszą daną inteligencji to, co osiągnęło społeczeństwo jako najwyższe naukowe osiągnięcie (a produit de plus scientifique)”.13 W istocie Kant
stwierdził w 68 paragrafie swojej Krytyki władzy sądzenia, że nauka przyrodnicza musi ograniczyć swoje studium natury do tego, „...co umiemy w ten
sposób poddać naszej obserwacji lub eksperymentom, że podobnie jak przyroda, potrafilibyśmy je – przynajmniej pod względem podobieństwa praw –
sami wytworzyć; albowiem tylko o tyle można coś w pełni zrozumieć, o ile
umie się je na podstawie pojęć samemu zrobić i doprowadzić do skutku”.14
To zdanie zawiera całą, z gruntu pragmatystyczną, główną myśl Kantowskiej
teorii, a tym, co skłoniło Kanta do twierdzenia, że rozum posiada czysto intelektualną zdolność działania w granicach doświadczenia, a zatem do abstrahowania od rzeczywistych, cielesnych działań w jego strukturze – było
przemożne wrażenie, jakie wywarła na nim newtonowska astronomia: tutaj
nie eksperymentowano, lecz wydobyto rzekomo aprioryczne prawo z czystej
percepcji na podstawie kalkulacji.
Z dotychczasowej dyskusji możemy wyprowadzić określone ujęcie prawdy wszelkiego poznania, które występuje w formie propozycjonalnej. Jeśli
prawda zdania, jak powszechnie się przyjmuje, nie może być ustalona na
podstawie samej jego analizy („przeciętna długość życia Europejczyka wyno—————————
J. Dewey, The Quest for Certainty, Edinburgh 1929, 110.
W. Burkamp, Wirklichkeit und Sinn, Berlin 1938, t. 2, 452.
13 G. Sorel, De l’Utilité du Pragmatisme, Paris 1899.
14 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1986, 349.
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si 52 lata”), to musi ona tkwić z konieczności w dającej się wytworzyć relacji. Ta relacja może, co natychmiast staje się oczywiste, przybrać trzy formy:
po pierwsze, może ona polegać na relacji tego zdania do faktów, które
stwierdza; po drugie, może polegać na relacji tego zdania do innych zdań
i po trzecie – ponieważ zdania jako „wewnętrzne inwarianty” są zasadniczo
również punktami oparcia dla naszego działania – relacja ta może jawić się
jako efektywność (Leistungsfähigkeit) zdania w tej perspektywie, to znaczy,
jako jego owocność w odniesieniu do praktycznych i teoretycznych rezultatów w przyszłości.
Prawda nie przysługuje zatem nigdy zdaniu samemu, lecz jest własnością
funkcji lub efektywności zdania. Z perspektywy świadomości zdanie jako
takie jest dla refleksji zawsze hipotetyczne i „odstawione do dyspozycji” (dahingestellt), przy tym może ono zasadniczo pozostawać takim, gdy zdamy się
na możliwe potwierdzenie bez przeprowadzania go lub gdy nie będziemy
wątpić w jego ważność: dajemy mu kredyt zaufania. Robimy tak praktycznie
w niezliczonych przypadkach. Z drugiej strony, możemy sprawdzić prawdziwość zdania, kierując się jedną z trzech ukazanych powyżej możliwości,
a odbywa się to zawsze poprzez „wprawienie zdania w ruch”: sprowadzamy
je do jego źródła w doświadczeniu, wystawiamy je na przyszłą próbę, upewniamy się o jego efektywności, ustalając jego przyszłą użyteczność lub łączymy je z innymi zdaniami, aby zobaczyć, jak przedstawia się w trakcie tych
operacji. Jednakże ustalone zdanie zawsze musimy ponownie „wprawiać w
ruch”, a jego prawdziwość jest funkcją rezultatu tej próby. Izolowane zdanie
jako zwykły przedmiot refleksji nie podlega nawet pytaniu, czy jest prawdziwe czy fałszywe.
Pierwsze znaczenie tej funkcji zwanej przez nas prawdą, którą postrzegamy jako zamkniętą w zdaniu, jest odniesienie zdania do faktów, które ono
ustala. Zasadniczo jest to relacja zwrócona wstecz, test pochodzenia. Przyjmuję na słowo, że góra Brocken ma wysokość 1142 metrów, ale jeśli chciałbym mieć pewność odnośnie tego, musiałbym ją sam zmierzyć. Każde uzasadnione pojęcie naukowe powinno dać się udowodnić w ten sam sposób
i być otwarte na weryfikację. Powracanie do źródłowych doświadczeń, na
których opiera się twierdzenie, jest niekiedy konieczną, ale zasadniczo niepłodną metodą samo-upewnienia się, czy określone poznanie jest poprawne.
Płodna jest ona właściwie tylko wtedy, gdy dane poznanie wejdzie w kolizję
z innymi ustaleniami poznawczymi i stanie się wątpliwe; weryfikacja może
wówczas pociągnąć za sobą daleko idące zmiany w systemie wiedzy. Jednakże tam, gdzie filozofia, zwłaszcza sensualizm, dostrzegała wyłącznie tę funkcję prawdy, ponieważ była pochłonięta wyprowadzaniem pojęć i sądów
z doświadczenia, zawsze opisywała proces poznawczy jako kojarzenie i porównywanie sądów, które należy ostatecznie odnieść z powrotem do
doświadczenia. Poznanie pełni wówczas sterylną funkcję, która na drodze
okrężnej prowadzi nas do tego, co już znane.
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Przejdziemy teraz do drugiego znaczenia prawdy, którego nie da się oddzielić od pierwszego i trzeciego znaczenia. Chodzi tutaj o relację zdania do
innych zdań.
Pewien stopień nieokreśloności znaczeń słów jest częścią istoty języka. Tę
nieokreśloność można doprecyzować jedynie w kontekście zdania. Słowa
łączą się w formę zdania tylko dlatego, że każde pojedyncze słowo ma początkowo jedynie tymczasowe, niejasne znaczenie, dzięki czemu może ono
wskazywać na słowa, które po nim następują; w ten sposób, uzyskuje ono
własne znaczenie w kontekście całościowego znaczenia zdania. Ponieważ
język może zawiesić bezpośrednie odniesienie do tego, co aktualnie jest dane
i spełniające się, odniesienie, które za każdym razem nadaje jednoznaczność
słowu, umożliwia tym samym rozwój myślenia w jego własnym obszarze.
Dzięki temu w każde słowo wnika pewna tymczasowa zmienna, która zostaje
skonkretyzowana przez kolejne słowa i całościowy sens zdania, w którym
one się pojawiają.
Saussure był pierwszym, który wyraźnie stwierdził, że: „...język jest systemem, którego wszystkie składniki są współzależne i w którym wartość
każdego jednego składnika wynika wyłącznie z równoczesnej obecności innych”.15
Unikamy tej nieokreśloności wprowadzając definicję, to znaczy rozmyślnie ustalając treści, które powinny przysługiwać znaczeniu. Definicja jest
kontraktem, umową myślenia z samym sobą, w której zgadza się ono myśleć
wyłącznie określone i pojedynczo sformułowane aspekty w jednym pojęciu
i trzymać się tej interpretacji. Definicja powstaje zatem w konstrukcyjnych
obszarach myślenia, w logice, matematyce, prawoznawstwie. Jeśli jednak
pominiemy definicję, to odnajdziemy w procesach myślowych ową nieokreśloność znaczeń słów, która dopiero pozwala im wnikać w jedność zdania
i pozyskiwać z niej swoją określoność, nawet wtedy, gdy nie dysponuje żadnym wsparciem sytuacyjnym.
Ta sama przedstawiona powyżej relacja pojawia się również na wyższym
poziomie, we wzajemnych relacjach między zdaniami. Idealizm całkiem
słusznie utrzymywał, że cała nasza wiedza z samej siebie dąży do systemu,
do całości, nawet jeśli Fichtemu czy Heglowi nie udało się przedstawić tej
całości, co zasadniczo nie jest w ogóle możliwe, ponieważ wszelkie doświadczenie kieruje się ku jeszcze otwartej przyszłości.
Znaczenie zdania, na podłożu którego można dopiero dyskutować
o prawdzie, jest – jak słusznie zauważył Schelling – odniesione do kontekstu
zdań, w których ono się zawiera. Jego prawda jest zatem, po drugie, funkcją
w tym aspekcie, że zdanie ma pewne usytuowanie i jest istotne dla jego
prawdziwości, że je posiada. To usytuowanie zdania czy poznania może być
różnorakie, jest nieistotne w naszej niezbyt spójnej wiedzy codziennej,
—————————
15

F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa 2002, 138.
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w której pojawiają się jednak wyspy systematyczności, a w wysoko zorganizowanych naukach jest bardzo ważne. W tym sensie zmienia się również
zakres (Tragweite) zmiany, która powstaje, gdy wycofamy zdanie uznawane
za prawdziwe i zastąpimy je innym zdaniem. Zakres zdania należy niewątpliwie do jego znaczenia, a ono z kolei do funkcji teoretycznego kontekstu,
w jakim zawiera się zdanie. W wyłącznie deskryptywnych i klasyfikujących
naukach nowe odkrycie lub błąd może pozostawać w izolacji, tam jednak,
gdzie został osiągnięty wysoki poziom systematyczności, jak w fizyce, zakres
zdania staje się bardzo rozległy. Twierdzenia mechaniki kwantowej obaliły
wcześniejsze wyobrażenia o procesach atomowych, ponadto wymusiły nową
interpretację również klasycznej fizyki oraz jej modeli, ale wydaje się, że ten
ruch niepowstrzymanie przekracza nawet granice fizyki. Problematyka naoczności, kauzalności zostaje w ogólności odrzucona, pojawia się trudny
teoriopoznawczy problem „możliwości obiektywizacji” pojęć i „wyboru”,
który ingeruje w proces tworzenia pojęć. Podstawowe pojęcia logiki stają się
dyskusyjne, gdy mamy użyć „wielowartościowej logiki”, aby opisać stan faktyczny, a ponadto wydaje się, że istnieją przypadki, w których nie obowiązuje
już zasada wyłączonego środka.16 To jest jedynie szczególnie interesujący
przykład faktu, że wszędzie tam, gdzie nasze doświadczenie dostarcza nam
kontekstu, nasze akty poznawcze wchodzą we wzajemne relacje tego rodzaju, że zmiany w jakimś miejscu nieuchronnie pociągają za sobą zmiany
w innym miejscu.
Trzecim „momentem znaczenia” prawdy jest jej płodność lub efektywność z uwagi na przyszłość. Z czterech wielkich kierunków filozofii, jakie
dotychczas się pojawiły, racjonaliści (platonicy i logicy) w ogóle nie poradzili
sobie z pojęciem prawdy, ponieważ wierzyli, że treści pojęć i zdań istnieją
jako obiektywne byty, a zatem prawdę przypisywali zdaniu „samemu”, zamiast dostrzegać ją w „ruchu zdania”. Sensualiści argumentowali, że jedynie
właściwe jest nasze pierwsze pojęcie prawdy, idealiści wybrali drugie,
a pragmatyści – trzecie. Oczywiście nie wolno oceniać pragmatystów jedynie
na podstawie trywialnych formuł, które niekiedy z upodobaniem stosował,
jak na przykład James mawiał, że prawda zdania opiera się na jego „wartości
gotówkowej”, oczywiście pour épater le bourgeois [by wprawić w osłupienie
mieszczan]. James miał tu na myśli efektywność odniesioną do przyszłości,
a ta efektywność może mieć czysto teoretyczny, ale również praktyczny czy
moralny charakter. W perspektywie teoretycznej należałoby zapytać się:
jakie nowe i płodne stanowiska można wyprowadzić z poznania, co takiego
wyjaśnia ono w tym, co dotychczas nie było znane? i jakie nowe światło rzuca na to, co już znane? Na praktycznym poziomie ta płodność mogłaby się
odnosić do zastosowań, które wynikają z poznania, do nowego ukierunko—————————
16 C. F. von Weizsäcker, Das Verhältnis der Quantenmechanik zur Philosophie Kants, w: idem,
Zum Weltbild der Physik, Leipzig/Stuttgart 1943.
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wania działania lub do tego, czy dałoby się połączyć ze sobą dotychczas niepowiązane fakty. Istnieje również dostrzeżona przez „pre-pragmatyka” Kanta możliwość, że przekonaniu, którego prawdy nie da się bezpośrednio dowieść, może przysługiwać „wewnętrzna prawda”, która powoduje większą
i utwierdzającą się w sposobie prowadzenia życia zgodność między naszymi
moralnymi pobudkami a nami samymi. W ten sposób Kant uznaje wprawdzie ideę Boga za empirycznie pustą, ale przypisuje jej największą koncentrującą skuteczność w życiu moralnym. Gdy James w znakomitej rozprawie
Wola wiary przetłumaczył ten „kantyzm” na świat pojęciowy pragmatyzmu,
wyprowadził tym samym go poza granice teorii nauki. Wszystko to nazywamy płodnością. Polega ona, co zaraz zobaczymy, na tym, że poznanie zyskuje
możliwość stania się „wewnętrznym inwariantem”, punktem oparcia dla
jakiejkolwiek dalszej aktywności życiowej. Wgląd nie jest płodny, lecz jest
uczyniony płodnym, ale z tego powodu staje się on punktem wyjścia dla
nowego, uruchamianego wraz z nim działania. „Sprawdzianem idei – pisze
Dewey – są konsekwencje działania, do którego prowadzą idee, to znaczy,
nowe układy faktów powołanych do istnienia”.17 Pragmatyści, a zwłaszcza
Dewey, znakomicie wyeksponowali to znaczenie prawdy. „Celem myślenia
nie jest uzgadnianie ani reprodukowanie własności, które już przysługują
rzeczom – stwierdza Dewey – lecz szacowanie ich pod kątem tego, czym
mogą one stać się dzięki wskazanej operacji”.18 W tym celu postrzegane dane
oraz dane, które służą jako możliwe perspektywy [dla działania], współpracują ze sobą i wzajemnie się kontrolują. Każdy krok w ramach jednej
perspektywy pociąga za sobą odpowiednią poprawę w pozostałych perspektywach. W rezultacie pierwotny materiał doświadczenia zostaje na nowo
uporządkowany, dzięki czemu można skonstruować nowy materiał, który
zyskuje tym samym własności pozwalające go zrozumieć i poznać.
Łatwo zauważyć, że ten trzeci kierunek [rozumienia] prawdy obejmuje
dwa poprzednie, ponieważ produktywne rozwiązanie problemu zawiera
zawsze to, co już zostało poznane, co zatem nie musi już być bezpośrednio
weryfikowane, lecz zostaje wstecznie uzasadnione i uzyskuje wyższą wartość
dzięki swojemu powiązaniu z tym, co właśnie zostało odkryte. Jednakże musimy wreszcie przejść do pytania, dlaczego istnieją akurat te trzy, streszczone w trzecim, znaczenia prawdy. Można to uchwycić przede wszystkim
w istocie samego poznania, jeśli tylko wyrażone jest ono w postaci zdania.
Wtedy i tylko wtedy może ono odnieść się do jakiegoś stanu rzeczy, pozostając w sobie i łącząc się z innymi zdaniami, a wreszcie tworząc punkt oparcia
dla następnych kroków prowadzących do działań w przyszłości. Tę myśl musimy jeszcze przybliżyć i usytuować w kontekście ludzkiego życia.
—————————
17
18
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Świat zostaje uobecniony w umyśle człowieka. Nie ogranicza się on do
wąskiego obszaru postrzeganej teraźniejszości. W obrębie świadomości żyjemy w uporządkowanym czasoprzestrzennym świecie, który nie posiada
wyraźnych granic i w którym to, co wiemy (das bloß Gewußte) jest równie
wartościowe jak to, co właśnie przeżywamy. Jest to prafenomen, od którego
wyszedł Kant. To, co przeszłe i oddalone, faktyczność pewnego gdzieś i kiedyś, o ile została ustalona w poznaniu, może być zawsze uobecniona [w naszym umyśle] i wykorzystana w jakimkolwiek momencie teraźniejszości.
Poznanie może symbolicznie dysponować stanem rzeczy pewnego „gdzieś”
w danym momencie „tu i teraz”. W tym punkcie napotykamy pierwsze pojęcie prawdy: właściwie uwzględnia ono oddalenie poznania od jego źródeł,
ponieważ poznanie było niegdyś naoczną teraźniejszością. To rozumienie
prawdy wymaga, aby nierealny (uneigentlich) proces uobecniania, wyobrażania lub „stawiania przed oczami” pozostał świadomy swojej nierealności,
żebyśmy nie mogli ślepo zdawać się na prawdziwość poznania, którym akurat dysponujemy, żeby zatem również ono samo mogło stać się – w dłuższym lub krótszym procesie (Bewegung) – treścią teraźniejszości, oczywistym faktem.
Jednakże nawet wskazując na ową zdolność do swobodnego kierowania
intencji na pewne fakty w czasie i przestrzeni, a tym samym do wykorzystywania ich w teraźniejszości, nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu. Nasze myślenie musi, pozostając w swojej domenie, być zdolne do podążania torem wyznaczonym przez swoje myśli, do obierania okrężnych dróg, przechodzenia
do innych perspektyw i ustalania powiązań między najbardziej odległymi,
ale dostępnymi przeżywaniu faktami. Musimy być aktywni w zakresie sekwencji zdarzeń, które nie mogą zostać uchwycone w żadnym możliwym
przeżyciu, takich jak początek i koniec długiego w perspektywie czasowej
procesu. Dlatego nasze myślenie jest zdolne do niemal dokładnego reprodukowania czasoprzestrzennego świata i tworzenia powiązań pomiędzy dowolnymi punktami tego systemu. Jest zdolne do tego, ponieważ samo w sobie
jest energią, rozbudowuje się i rozszerza, jest nieskończenie różnorodne.
W ten sposób jest ono światem po raz drugi i przechodząc od poznania do
poznania, sprawdza prawdziwość ich ustaleń, porównując je nawzajem ze
sobą, co odpowiada drugiemu znaczeniu prawdy.
Teraz pojawia się podstawowy fakt, którego paradoksalność nie została
jeszcze nigdy dostatecznie wyeksponowana: człowiek nie może żyć w teraźniejszości, żyje w przyszłości lub, co oznacza to samo, żyje, działając. Ale
przedmiot jego działania ogranicza się do teraźniejszości, jest ograniczoną
teraźniejszością. Jeśli zatem człowiek nie mógłby włączyć w to, co bezpośrednio obecne, tego, co wcześniej i gdzieś indziej doświadczył, tego, co
myślowo sobie przyswoił i co w swoim poznaniu znacząco zbliżył do owej
ograniczonej teraźniejszości, wówczas nie wydobyłby z tego przedmiotu
możliwości dla jutra, aby jutro ponownie znaleźć się w przewidywalnym, to
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znaczy, w znośnym świecie. To jest trzecie osiągnięcie, w którym zawierają
się poprzednie, decydujące osiągnięcie działania, płodności i prawdy tego, co
poznane.
Tam, gdzie poznanie polega na przekształcaniu problemów i zakłóceń
w coś płodnego poprzez to, że łączy ono ze sobą nasze najbardziej odległe
doświadczenia i pozwala wnikać w dany konkret, czyniąc go znaczącym,
podatnym na wchodzenie w relacje i zdolnym do wskazywania na to, co
przyszłe i możliwe, ażeby nasze działanie stało się racjonalne i gotowe przecierać nowe szlaki – tylko tam, gdzie ma to miejsce, poznanie zachowuje
ostatnie słowo. Dotychczas rozpatrywaliśmy jednak jedynie racjonalną stronę doświadczenia, nie tylko rozległego, bezpośredniego, ale również przefiltrowanego, naukowego doświadczenia. Teraz zwrócimy się ku pewności,
prawdzie zawartej w tym, co irracjonalne, która ma istotne znaczenie dla
szerszego obszaru doświadczenia.
2. PEWNOŚĆ IRRACJONALNEGO DOŚWIADCZENIA

Bez wątpienia pragmatyzm wykroczył poza stary spór między racjonalistami a empirystami. Jeśli poddamy refleksji izolowane poznanie jak choćby
zdanie: „deszcz przynosi ochłodzenie” z tego punktu widzenia, że w istocie
nie oznacza ono żadnego specyficznego wydarzenia tego rodzaju, wówczas
rozważamy tylko ogólność zdania, które zawiera w sobie zbiór powiązanych
pojęć. W takim przypadku wydaje się, że istnieją wieczne prawdy, królestwo
czystych wartości i pojęciowe niebo Platona. Natomiast empiryści słusznie
i z powodzeniem koncentrują się na faktyczności jak ów grecki filozof, który
obalił „poznanie” eleatów, że nie istnieje ruch, w ten sposób, że chodził
w kółko milcząc. Ale tak jak u Platona było zbyt wiele prawdy, tak tutaj jest
jej zbyt mało. Znaczenie poznania nie musi bynajmniej polegać na tym, że na
abstrakcyjnej, okrężnej drodze odsyła nas ono do konkretnych postrzeżeń,
chociaż takie odsyłanie może być jedną z jego funkcji. Racjonaliści przeoczają odniesienie do świata faktów tkwiące w poznaniu, które może jednak
zawiesić to odniesienie, nie tematyzując go bezpośrednio. Opisem faktów
zajmują się bowiem sprawozdawcze i informacyjne ustalenia. Gdy poznanie
pomija odniesienie do faktów, może podjąć wówczas próbę utrwalenia określonej treści myślenia, aby w oparciu o nią dążyć do zbudowania systemu.
Z kolei empiryści przeoczają właśnie ten moment poznania, próbują grupować myśli wokół faktów i nie dopuszczają do tego, żeby myśl odnosiła się do
samej siebie.
W świetle powyższego pragmatyzm reprezentuje wielki krok do przodu,
chociaż wydaje się on w przejawiać skłonność do pokładania nadmiernego
zaufania w instrumentalne ujęcie procesów poznawczych. Z przesadnym
optymizmem Dewey podejmuje próbę planowej, eksperymentalnej rekon-
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strukcji (directed reconstruction) ekonomicznych, politycznych i religijnych
instytucji, próbę „konstruowania wartości za pośrednictwem eksperymentalnego zachowania: operacjonalne myślenie musi być zastosowane do
oceny wartości tak jak zostało zastosowane w koncepcjach fizykalnych
obiektów”.19 To jest pragmatyczny racjonalizm, u którego podłoża tkwi interesujące optyczne złudzenie. Jeśli dokonamy przeglądu, jak to wcześniej
uczyniliśmy, wielości przejętych przez język funkcji, różnorodności interesów i impulsów, którym może on służyć, ponadto bynajmniej nie znikomych
interesów i impulsów, które już w nim tkwią, to uzyskamy następujący
obraz: ponieważ język, a wraz z nim myślenie, może służyć najróżnorodniejszym interesom, język i myślenie jawią się właśnie dlatego jako niezależne
od jakiegokolwiek partykularnego, specyficznego interesu: a zatem jako
samowystarczalne, autarkiczne i wreszcie jako organ „czystej prawdy” ulokowanej ponad wewnętrzną i zewnętrzną rzeczywistością. To jest typowy
racjonalizm, którego pragmatyzm nie powinien zwalczać w ten sposób, że na
jego miejscu będzie umieszczał pragmatyczny racjonalizm: wyłączną ważność czystego działania i autarkię „operational thinking”.
Jeśli spojrzymy na warunki życia współczesnego człowieka, na system
przemysłowy będący „dzieckiem nauki” i weźmiemy pod uwagę jego przemożne znaczenie, to nie będziemy mogli przecenić wagi poznania i racjonalnie sterowanego działania. Człowiek żyje zasadniczo w „drugiej naturze”,
w przekształconym przez niego samego i dostosowanym do zaspokajania
potrzeb, które służą przetrwaniu świecie, w „nature artificielle”, jak pisze
Georges Sorel.20 Nie żyjemy, nawiasem mówiąc, po prostu w sztucznej, lecz
„wyhodowanej” naturze, ponieważ wydobywamy z niej możliwości, do których by nie doszła o własnych siłach, pozostawiona samej sobie w dziewiczym stanie. W bezpośredniej „pierwszej naturze” nie istnieją ani zwierzęta
hodowlane, ani materiały wybuchowe.
Pragmatyzm przeocza jednak rozległy obszar wzrostu ludzkiego życia,
bezgłośne procesy nieświadomego rozwoju w sferze społecznego współbytowania, nie przeocza go wprawdzie gruntownie, ale w interpretacji swojego
stanowiska pomija to, że doświadczenie jest bogatsze i rozleglejsze aniżeli to,
które może być przetransponowane do „kontrolowanego zachowania”, że nie
da się wszelkich zakłóceń życia badać eksperymentalnie, mimo że istnieje
możliwość poradzenia sobie z nimi. Już Kant z perspektywy racjonalisty
dostrzegł paradoksalny fakt, który możemy wyrazić następująco: konieczność działania sięga dalej aniżeli możliwość poznania. Zasadniczo irracjonalny, nie dający się ująć naukowo i kontrolować, rozległy obszar doświadczenia ma swoją prawdę: jest nią pewność. Pewność ta ma swoją formę
działania – nieeksperymentalny typ działania ufundowany na tradycji,
—————————
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instynkcie, przyzwyczajeniu lub przekonaniu. Również orientacje życiowe,
które uzyskujemy z czasem, pod wpływem grupy, a które kształtuje nasza
natura, potrzebują pewnego rodzaju świadomości, zanim staną się przydatne w działaniu: ale kołem zamachowym działań staje się tutaj obraz, fantazmat, a prawda przechodzi w stan nieracjonalnej, ale nasyconej doświadczeniem pewności.
Tylko eksperymentalne poznanie ma charakter operacjonalnej hipotezy.
Jednakże żyjemy pośród wielu pewności, które manifestują się w myśleniu
jako prawdy i mają akurat taki sens, że nie „prowadzą do czegoś” w sposób
instrumentalny, lecz kierują naszym zachowaniem za pomocą obrazów danego w swych jakościach bytu (Sosein) i powinności, a nie technikami stawania się innym (Anderswerden). Te pewności są zatem zgodnie ze swoją
naturą „odporne na kryzysy” i niepowodzenia. Ich przemiana dokonuje się
poza horyzontem jednostkowego życia. Z perspektywy eksperymentalnej są
one alogiczne. „Do rzeczy – pisze Nietzsche – które mogą przyprawić myśliciela o rozpacz należy poznanie, że nielogiczność jest ludziom potrzebna”.21
W pewnej bardzo praktycznej grupie tych pewności, mianowicie etycznej,
nielogiczność ujawnia się akurat w tym, że rezygnują one zupełnie z uzasadnienia, to znaczy występują jako reguły powinności. Opór przeciwko próbom
dostarczenia etycznym normom empirycznego, a tym samym z góry dyskusyjnego uzasadnienia, na przykład – utylitarystycznego lub odwołującego się
do mechanizmów świadomości zbiorowej, opór w ogólności przeciwko próbom sprowadzenia ich do świadomości, a tym samym otwarcia na możliwe
zmiany i rekombinacje – ten opór jest usprawiedliwiony sam z siebie.
„Wysoka kultura – pisze Nietzsche – wymaga, aby pewne rzeczy pozostawić
w spokoju bez wyjaśnienia”22 – ale to wymaga już przyzwoitości lub wewnętrznego zdrowia, czy jakkolwiek inaczej chcielibyśmy nazwać ten organ,
który odmawia eksperymentowania ze swoimi pewnościami.
Kierowanie naszym zachowaniem zgodnie z ontologicznymi założeniami
i powinnościowymi regułami, których powinniśmy ślepo przestrzegać należy
oczywiście do warunków tworzenia woli i kultywowania zdolności do zakończania, to znaczy, do powstrzymywania łańcuchowych reakcji problematyzowania. Istnieje eksperymentalna postawa myślowa, w której – przeciwnie
niż w dictum Goethego – skrupułów pozbawiony zostaje obserwator, a nie
podmiot działania. Ludzkie popędy krystalizują się w długoterminowych
procesach, zostają obsadzone obrazami celów, utwierdzają się we wzajemnym odniesieniu i dlatego same zdobywają doświadczenia. Kto nie potrafi
odrzucać lub powstrzymać się od pewnych sposobów działania, ten „dogasa
w sobie”, jak powiada Hegel, ponieważ kierunek utrwalonego popędu można
utrzymać tylko poprzez rezygnację z innych możliwości. Akt zakończenia lub
—————————
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odsunięcia na później [działania] jest często świadomy i umotywowany, ale
w ważnych przypadkach staje się instynktownym „wyczuwaniem” własnej,
ciemnej pewności. To, co znajdujemy w sobie, gdy „wsłuchujemy się w siebie”, trudno nazwać „hipotezą”, jednakże żyjemy w przeświadczeniach, których nie można poddać obiektywnej kontroli eksperymentującego myślenia.
Jesteśmy działającymi istotami, nasze popędy są ustrukturyzowane pod
kątem działania, posiadamy nadmiar plastycznych, otwartych na świat
i ukształtowanych przez działanie popędów, które muszą się rozwinąć do
postaci trwałych popędów zwróconych ku przyszłości. Dlatego musimy
ustawicznie odrzucać i rezygnować z niektórych działań, aby utrzymać inne.
Kontrolujemy zaledwie nieznaczną część tych procesów, większość z nich
jest kierowana nieeksperymentalną pewnością doświadczenia. Każdy z nas
wykazuje indywidualny zakres zmienności w ramach porządku działań, które powinny zostać odrzucone i zawieszone. Ten porządek jest warunkiem
niezbędnym dla osiągnięcia rezultatów w ludzkim życiu. Zwróćmy uwagę na
to, że niewiele wiemy o historii nabywania charakteru, że procesy formowania charakteru rozpoczynają się już w wieku, w którym nie tworzymy jeszcze
świadomych wspomnień, że przekształcają nas one bez udziału świadomości. Vilfredo Pareto w 2612 paragrafach swojego głównego dzieła23 zgromadził przytłaczające bogactwo faktów, bazując na sześciu językach i źródłach
ze wszystkich stuleci, aby pokazać, że ludzie w przeważającej mierze działają
za pośrednictwem „actions non-logiques”, że istnieje „logique du sentiment”
(§ 480, 1416), że bardzo często wierzymy w coś, ponieważ zgodnie z tym
działamy (on croit cela parce qu’on agit ainsi, (§ 166), a potem odkrywamy
dającą się sformułować pewność, która ukrywa tę relację. Pareto nazywa ten
rodzaj pewności „derywacją”.
Sądy tego rodzaju – a pojawiają się one równie często w „oświeconych”
epokach pseudo-racjonalnej kultury – pokazują coś, co możemy nazwać
upewnieniem się bez poprzedzającej fazy problemowej. Zazwyczaj nie
reagujemy na zakłócenia, badając ich źródło, lecz przetwarzamy je w stanie
szoku. Unikanie ognia, gdy się poparzymy, może być równie celowe, jak
w innych przypadkach eksperyment, w którym możemy użyć ognia bez ryzyka poparzenia się. Istnieją niezliczone reakcje szoku tego rodzaju i bardzo
często zostają one „zracjonalizowane”, to znaczy, odniesione do pewności,
która je wyjaśnia. Nawet „prawda” Hezjoda jest taką prostą racjonalizacją,
która odnosi skutek, ponieważ znajduje winnego – lub wyrażając się precyzyjniej – już go zna i pozwala myśleć w ten sposób. Również sakralna ofiara
jest klasyczną formą opanowywania szoku za pośrednictwem wyobrażonej
pewności i wiele etnologicznych dowodów przemawia za tym, że może ona
rozgrywać się na abstrakcyjnym poziomie, niejako czysto rytualnie lub jako
sugestia w ceremonii, która uspakaja lub przekształca szok.
—————————
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Ktoś mógłby powiedzieć, że takie alogiczne działania zniknęły w większej
części dlatego, iż zostały zastąpione przez skuteczniejsze, racjonalne metody.
To jest niewątpliwie słuszna uwaga, ale mówi ona jedynie tyle, że granica
między pozalogicznymi i kontrolowanymi doświadczeniami jest płynna
i obecnie tkwi dość głęboko – chociaż wydaje się ponownie wyłaniać. Te
alogiczne doświadczenia nigdy całkowicie nie znikną z następującego powodu: proces ludzkiego doświadczenia jest zawsze równocześnie procesem
kształtowania charakteru. Zewnętrzne okoliczności zmieniają się niezależnie
od naszej historii, ale stale wymagają aktywnej ingerencji, dlatego człowiek
musi również interpretować i odpowiadać na te zmiany, budując pewien
trwały system za pośrednictwem nasyconych doświadczeniem pewności
i potrzeb. Trzeciemu obserwatorowi może to wydawać się irracjonalną,
nieobiektywną i przesądną postawą, chociaż osoba zaangażowana będzie
„wierzyć”, że napotkała znany stan rzeczy i w tym sensie wiara jest – jak
słusznie zauważył Novalis – „skutkiem oddziaływania woli na intelekt”.24 Za
tym zjawiskiem kryje się prawo życia, zgodnie z którym doświadczenia zostają włączone do struktury popędowej, oraz drugie prawo, zgodnie z którym
główne osiągnięcia języka i poznania sprowadzają się do tego, żeby wykorzystać zgromadzone doświadczenia w przyszłości, a zatem żeby ich już więcej
nie rewidować i nie uzasadniać. Stanowisko wobec zdarzeń zajmujemy więc,
opierając się zawsze na naszej „historycznej bazie reakcji” bez konieczności
powracania do „stadium problemowego”. Baza ta wiąże się jednak z ryzykiem nieobiektywności. Jeśli rzeczywistość zmienia się w gwałtowny sposób,
a jeszcze długo utrzymują się wartościowania, pewności i nawyki, które reprezentują wtedy wcześniejsze doświadczenia w innym świecie, to powstaje
wrażenie, że istnieje konieczna i chroniczna różnica między tym, co wewnętrzne a tym, co zewnętrzne, będąca punktem wyjścia dla „idealistycznej
filozofii”.
Można zatem argumentować, że proces doświadczenia jest zarazem procesem formowania charakteru, ponieważ – jak stwierdza Arystoteles – „[...]
czynności, których się dokonuje z określonym ukierunkowaniem, są tym, co
kształtuje charakter”25 i na odwrót również nasza wewnętrzna pewność jest
w znacznej mierze refleksem losów naszych popędów. Dyskusja o czyichś
indywidualnych przeświadczeniach łatwo przechodzi w dyskusję o indywidualnej naturze i tutaj się urywa. Własności charakteru, owo czysto irracjonalne, proste „że”, stają się częścią prawd, które kierują naszym życiem
i tutaj właśnie wraz z konkretną osobą dochodzi do głosu „accident absolu”,
jak nazywa to francuski egzystencjalista Lequier (1814–1862).
Kolejna, równie zasadnicza irracjonalność pojawia się na płaszczyźnie
społecznej w komunikacji. W mimetycznej „zaraźliwości” (Ansteckung)
—————————
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i naśladownictwie nasze działania są determinowane na podłożu niezliczonych komunikatów i sugestii przez doświadczenia i postawy innych, rzadko
przez nasz własny kontekst doświadczeń. Jedynie w ramach autentycznie
naukowego, eksperymentalnego myślenia możemy w pewnej mierze sensownie abstrahować od społecznego świata. Nie jest to możliwe w odniesieniu do tematów powszechnego doświadczenia i publicznej opinii, ponieważ
to doświadczenie pochodzi w znacznej mierze od innych. W tym sensie Karl
Voßler słusznie stwierdza, że to raczej psychiczna konstelacja, w której
pojawia się pojęcie lub zdanie, a nie samo pojęcie, zostaje wyrażona w języku
i przekazana dalej.26 Należy powiedzieć, że oprócz znaczenia, które posiada
jakaś wypowiedź – na przykład zdanie zawarte w Kazaniu na Górze –
w ustach mówiącego podmiotu, istnieje drugie, niekiedy całkiem odmienne
znaczenie, w którym ta wypowiedź została zaakceptowana, zrozumiana
i przekazana dalej. Historyczne znaczenie tworzy w większym stopniu dynamiczne oddziaływanie wypowiedzi, aniżeli pierwotnie zamierzony sens.
Sugestie, mimetyczna „zaraźliwość”, bezsłowne porozumienia, rozwijające
się emocje i powiązane z tym postawy oraz ich następstwa, a przede wszystkim uruchomione działania należą zasadniczo do znaczenia wypowiedzi,
o ile uwzględnimy to, że funkcjonują one w sferze społecznej – należą do
znaczenia, które naturalnie nie daje się jednak uchwycić pojęciowo. Należą
one z pewnością do znaczenia, o ile opiera się ono na „tym, co przez nie jest
rozumiane”. Komunikat jest rodzajem działania, które prawie zawsze zmierza do tego, aby zrobić wrażenie na innych, namawiać ich do czegoś, jest
ponadto apelem, rozkazem, inspiracją, przekonaniem, tendencją. Jeśli
pytamy się o ulicę, to nie dowiadujemy się, gdzie ona leży, lecz jak możemy
tam dotrzeć. Ponieważ podejmujemy nowe działania na podstawie pewnych
motywów lub rozpoznań i nigdy inaczej (w nawykowych zachowaniach obywamy się bez myślenia), to jedynym sposobem wywołania zmiany w zachowaniu innych ludzi jest komunikacja – oddziaływanie na ich zachowanie za
pośrednictwem ich świadomości. Nawet komunikowanie faktów prawie
nigdy nie przebiega bez ukrytych intencji.
Z tego powodu powinniśmy odróżnić certitudo, pewność opartą na obiegowym rozumieniu wypowiedzi od prawdy teoretycznego poznania, które
może być zweryfikowane na owe trzy sposoby. Proces, za pośrednictwem
którego przyznajemy ważność czemuś opiera się na niezliczonych, uzupełniających się, często nieświadomych doświadczeniach pozbawionych stadium problemowego, w których nasze popędy zyskują orientację, rozwijają
się i prowadzą do nowych weryfikacji. Proces ten jest w pełni irracjonalny.
Jeślibym próbował go wyjaśnić, popadłbym nieuchronnie w sprzeczność
z samym sobą. Chciałbym jednak pokazać interesujący przykład tego, jak
głęboko sięga ta irracjonalność powszechnego doświadczenia. Rozważmy
—————————
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mianowicie zdanie: „wszyscy ludzie są śmiertelni”. Dlaczego właściwie jest
ono prawdziwe?
Jeśli przeanalizujemy to zdanie teoretycznie, to będzie wymagało ono
dowodu. Przede wszystkim jest ono zdaniem empirycznym i jako takie,
zgodnie z sądem wszelkich teoretyków poznania, posiada tylko statystyczną
ważność, jest po prostu w wysokim stopniu prawdopodobne. Naturalnie
naukowa biologia może oczywiście dostarczyć wiele racji dla takiego stwierdzenia, ale zostało ono już powszechnie uznane wśród wszystkich ludów we
wszystkich czasach, zanim pojawiła się nauka. Nie może być ono bezpośrednio zweryfikowane, ponieważ nie jesteśmy w stanie nawet w przybliżeniu
uwzględnić „wszystkich ludzi”. Nie możemy nawet wykazać, że było to prawdą dla wszystkich ludzi, o których możemy założyć, że żyli, ponieważ już
umarli. Jeśli to zdanie jest prawdziwe, to i tak nigdy nie będzie potwierdzone. Ponadto klasa „wszyscy ludzie” obejmuje również każde Ja i dlatego
powstaje tutaj nowa trudność: Ja może uznać to zdanie za prawdziwe tylko
abstrakcyjnie, ale nie może sobie wyobrazić, że mogłoby przestać istnieć.
Dla myślącego Ja nie istnieje możliwość, aby w przekonaniu: „przestanę
istnieć” pominąć siebie jako myślący podmiot, to znaczy rzeczywiście unaocznić sobie to przekonanie. Tutaj tkwi ślepa plamka w świadomości, ponieważ świadomość Ja nie może eksperymentalnie zniknąć w żywej refleksji.
A zatem absolutna ważność tego zdania, którą należy wszak uznać, jest
jednak tylko pewnością. Ta pewność nie jest bynajmniej czystym uogólnieniem na podstawie faktu, że od nieokreślonego czasu wszyscy ludzie, jakich
znaliśmy i ci, których oni znali, etc., umarli w nieprzerwanym następstwie
doświadczeń, które zawsze są przecież tylko częściowe. Ta pewność jest raczej „irracjonalna”, to znaczy nie daje się zweryfikować. Jest ona częścią
kontekstu ludzkiego doświadczenia jako całości i żadna ilość dalszych
wypowiedzi nie wystarczy, by zdanie to uczynić tak pewnym, jakim się ono
wydaje, ale wszechobecność śmierci sprawia, że jest ono poza wszelką wątpliwością. Owa wszechobecność śmierci przenika naszą codzienną egzystencję, „siedzi” z nami przy stole, gdy jemy, żyje z dziećmi, które powinny nas
przeżyć, kryje się w niepewności każdego planu i myśli o przyszłości, jako
niebezpieczeństwo towarzyszy naszym krokom na naszej drodze życiowej,
i jako przemijalność ukrywa się w każdej przemijającej sekundzie. Jeśli zdanie to byłoby fałszywe, to całościowy kontekst naszego doświadczenia byłby
pozbawiony sensu. Zdanie to ma swój udział w pewności samego życia, jest
certum, mimo że nie daje się nawet wyobrazić w czystej refleksji.
To jest przykład tego, że certitudo może być nieuzasadnione, a jednak nie
mija się z rzeczywistością. O ile, w innych przypadkach, taka pewność staje
się praktyczna, to znaczy występuje jako wiara w niepewny rezultat, to często jest ona tym jedynym, co pozwala, aby ten rezultat rzeczywiście się pojawił. Duch wiary jest o tyle przeciwieństwem ducha nauki, o ile chce, aby
wydarzenia przyjęły inny obrót, aniżeli ten, który aktualnie przyjmują. Nie
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można w istocie chcieć tego, nie posiadając pewności, które zdają się być
czymś statycznym i występują jako wypowiedzi o bycie: a mianowicie
stwierdzają, że rzeczywistość w istocie jest inna, aniżeli się faktycznie jawi.
Przekonania tego rodzaju nie są w najmniejszej mierze obcym ciałem w tym
świecie, lecz służą ludzkiemu przetrwaniu: jeśli człowiek istotnie działa kierując się ku przyszłości, ale przyszłość nie daje się akurat poznać – jak mógłby on inaczej działać, aniżeli na podstawie przekonań dotyczących możliwego stanu rzeczy, który tylko wtedy jest możliwy, gdy zasadniczo jest już
czymś rzeczywistym?
W większej części nielogiczne – używając określenia Pareto – sposoby
działania w codziennym, powszechnym doświadczeniu, w którym quasiinstynktowna pewność, nawyki i nieprzefiltrowane przeświadczenia odgrywają tak dużą rolę, wykluczają, zgodnie ze swoją naturą, obiektywnoeksperymentalne nastawienie wobec tego samego przedmiotu. Lub na
odwrót: ścisła i merytoryczna, teoretyczna technika obserwacji, eksperymentowania i wyprowadzania wniosków, która może być opisana jako metoda
„wynajdywania sztucznych doświadczeń, aby wydobyć własności rzeczy”
(Hamann), warunkuje przy metodycznym postępowaniu trwałą zmianę
w człowieku. Nie tylko ekonomiczna sfera życia, jak sądzi Schumpeter, ale
również sfera militarna i polityczna były od dawna [kulturowym] „podłożem
logiki” (Nährboden der Logik) – to z niego właśnie zawsze powstaje racjonalna, specjalistyczna wiedza lub nauka. Specyficzny dla nowoczesności,
europejski, rozwijany od zaledwie trzech stuleci sposób myślenia, który
przekształcił warunki życia ludzkości, został osiągnięty kosztem wspaniałego, choć żmudnego i opartego na dyscyplinie procesu wyrzeczenia. Pierwszym etapem w tym procesie była rezygnacja z bezpośredniego zaspokojenia
religijnych potrzeb w naukowym poznaniu. Dalsza rezygnacja staje się konieczna tam, gdzie nasze bezpośrednie pragnienia dotyczą faktów łącznie
z pragnieniem wywierania magicznego wpływu na nie. Do ascez lub koniecznych wyrzeczeń, które sprawiają ogromne trudności, należy również
porzucenie złudzeń i naszego instynktownego zdawania się na sposoby myślenia, które dyktuje złudzenie. To osiągnięcie unieśmiertelniło nazwiska
Kolumba i Kopernika. Całą książkę można wypełnić błędami, które popełniała nauka, zanim utorowała się w niej zdolność odrzucania złudzeń (nieeuklidesowe geometrie), a jeszcze dzisiaj fizyka wymaga od nas, abyśmy
zrezygnowali z nawykowych sposobów myślenia: wówczas, gdy w odniesieniu do dziedziny subatomowej mówi ona o „rozproszonych” i obiektywnie
nieokreślonych (nie dających się określić) procesach, kiedy zastępuje zasadę
przyczynowości czystym rozkładem prawdopodobieństwa i wskazuje na
„niezdeterminowanie” zdarzenia. Ponieważ te procesy mogą zostać obliczone i poddają się prognozowaniu, powinniśmy zrezygnować dla tych formuł
z naszych najbardziej trwałych instynktownych sposobów patrzenia na
świat, a opór wobec tego jest ogromny.
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Tych kilka przykładów wystarczy, aby pokazać, że wyeliminowanie,
w wielkich procesach rezygnacji, pewnych ludzkich i naturalnych potrzeb
umysłowych, nawyków myślowych i przeświadczeń dotyczących rzeczy,
przez wieki utrzymywanych oczekiwań i oczywistości, było konieczne, aby
mogło rozwinąć się cudowne i unikalne w świecie narzędzie autentycznie
racjonalnego myślenia, które stosuje europejska nauka. Doskonała obiektywność tego myślenia aż po trudną do wyuczenia sztukę abstrahowania od
faktycznych własności rzeczy, które nie są produktywne na racjonalnym
poziomie (sztuka, która ujawnia się w sposobie, w jaki stawiane są problemy) jest rezultatem stałej, wciąż toczącej się walki myślenia o to, by całkowicie uwolnić się ku rzeczom. To myślenie jest odpowiedzialne za dosłownie
„bezinteresowne” rezultaty całych pokoleń oddanych badaniom. Wymaga
ono bezimiennego, cierpliwego oddania i wciąż dyscyplinującej się umiejętności, która na każdym kroku dokładnie wie, od czego abstrahuje i do czego
rzeczywiście dąży, która wykorzystuje środek pomocniczy najbardziej wyrafinowanej, matematycznej wyobraźni, zawsze gotowa unieważnić swoje najbardziej elementarne założenia, jeśli wymagają tego fakty, i z której osiągnięć czerpie cała współczesna kultura. To myślenie nauczyło się w pełni
adoptować do rzeczywistości i krnąbrnej natury i bez wysiłku kontrolować
jej zdumiewające siły, ale płaci za to wysoką cenę. Płaci wyrzeczeniami, które
sięgają głęboko w naturę człowieka, są „nieludzkie” i niebezpieczne. Albowiem w „powszechnym” doświadczeniu ludzka natura kierowana jest irracjonalnymi popędami i przeświadczeniami, od których myślenie znacznie się
oddaliło – natura, która na mocy konieczności swego rozwoju w coraz
mniejszym stopniu harmonizuje z „przefiltrowanym”, wysoce sztucznym
doświadczeniem nauk.
Ponieważ nauka poszukuje poznania w imię samego poznania – i dokładnie w tym wyraża się jej godność – i ponieważ jej rezultaty poznawcze,
jeśli jest ona nauką eksperymentalną, jednocześnie zawsze są poddawane
kontroli, to wynika stąd istotna konsekwencja, że sama nauka nie może uzasadnić, ani nawet wskazać ciążących na niej zobowiązań, i że nie zna żadnych innych celów poza swoim własnym postępem.
Jej etos jest ascetyczny, negatywny. Nie wydobywa ona z siebie i o własnych siłach nic ponad to, co samo z niej wypływa. Reprezentatywnym przypadkiem jest dylemat Nobla: kto wynalazł dynamit, ten może mieć tylko
nadzieję, że inni przeszkodzą w jego zastosowaniu, i ufundować nagrodę
pokojową. Patos autoteliczności, który nauka musi rozwinąć z własnej istoty,
jest odwrotną stroną jej negatywnego etosu. Jednakże takie pewności, na
podłożu których wyrasta nasze moralne, społeczne lub religijne życie, nie
tolerują żadnych procesów wyrzeczenia, lecz żyją w oparciu o bezpośredniość powszechnego doświadczenia.
Sojusz, jaki nauki przyrodnicze zawarły z techniką i przemysłem,
nieszczęśliwie angażuje partnera, do którego odnosi się to samo: technika,
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wykorzystując materię nieorganiczną. Z istoty nie potrafi wyobrazić sobie
ograniczenia dopuszczalnych środków, które – w perspektywie ekonomicznej – odpowiadało agrarnej epoce gospodarującej materią ożywioną. Ponadto, jak zauważył już Max Weber, gospodarcza przedsiębiorczość rozwija własną, obiektywną logikę i ustanawia swoje racjonalne prawa, które nie dają
się pogodzić z etyką, a w im czystszej postaci tendencja ta występuje, tym
bardziej przedsiębiorczość uniezależnia się od irracjonalnych wpływów tego,
co atmosferyczne i wegetatywne, a zatem tym bardziej ulega technicyzacji.
Wzajemne powiązanie tych trzech obszarów: nauki, jej technicznego zastosowania i przemysłowego wykorzystania, już dawno temu samo przybrało
postać superstruktury, która stała się automatyczna i urzeczowiona do tego
stopnia, że etyczne rozważania sprowadzone zostają jedynie do roli niemerytorycznych zarzutów. Brak nadziei na przejęcie kontroli nad współczesną
cywilizacją, która niczym antyczne fatum wisi nad Ziemią, jak powiada
Marks, jest jednym z powodów odpowiedzialnych za szeroko upowszechnione zniechęcenie i rezygnację. Wcześniejsze przedtechniczne kultury, pomimo głębokich wewnętrznych tarć, tworzyły na każdym kroku konteksty zobowiązań dokładnie w tych miejscach, gdzie ich nieracjonalne doświadczenia odsłaniały luki i sprzeczności, i systematyzowały te doświadczenia raczej
na moralnym, aniżeli na teoretycznym poziomie.
Z tego, co zostało tu powiedziane, wynika, że nauka, tożsama w swojej
istocie z ”oświeceniem”, nie może zastąpić brakujących systemów kierowniczych lub „ideés directrices” społeczeństwa. Nie może ona stworzyć wystarczających podstaw dla całościowej orientacji w świecie, ani zaoferować
żadnej autentycznej siły motywacyjnej dla elementarnych decyzji, jak i dla
nieodpartych, powszechnie ważnych pewności. Konsekwencje masowego
rozczarowania tym, że spopularyzowane nauki nie są w stanie ustabilizować
światopoglądu, mogą być poważne właśnie z powodu „sztuczności” naukowej postawy, jeśli uwzględnić ponadto, że poziom naukowej zdolności do
zdobywania wiedzy, który stworzył i podtrzymuje współczesną kulturę, może
być utrzymywany tylko dzięki temu, że stale jest podnoszony. Z tego, co powiedzieliśmy wynika również to, że naukowy świat z powodu jednostronności swojego etosu ma bardzo znikomą moc tworzenia instytucji. Wydaje się,
że piękna idea naukowych korporacji, które sprawują kontrolę nad wykorzystaniem rezultatów badawczych, takich jak odkrycie energii atomowej,
będzie trudna do zrealizowania.
Przełożył Rafał Michalski
Redakcja naukowa – Stanisław Czerniak
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7. Autorzy proszeni są przygotowanie tekstu do celów peer‐blind review, czyli o niezamieszcza‐
nie w tekście informacji pozwalających zidentyfikować autora. Dane autora na pierwszej stronie
tekstu zostaną usunięte przez redakcję przed przekazaniem jej recenzentom.
8. Autorzy są ponadto proszeni o ujawnienie wszystkich osób biorących udział w powstawaniu
publikacji oraz ewentualnych źródeł powstawania publikacji. To rozwiązanie zastosowane przez
redakcję ma zabezpieczać publikacje przed zjawiskiem ghost‐writing.
9. Autorzy są też proszeni o złożenie deklaracji (także elektronicznie, w formie skanu z podpi‐
sem), że tekst przysyłany do druku nie jest przedrukiem tekstu wcześniej publikowanego.
10. Materiały należy przysłać pocztą elektroniczną na adres:
filozofiainauka@ifispan.waw.pl
11. Ewentualne diagramy, ryciny i inne formy graficzne znajdujące się w tekstach powinny być
czarno‐białe.
12. Wzory matematyczne powinny być zapisane w formie Word. W razie trudności możliwe są
indywidualne negocjacje z redakcją.

Proces recenzowania
Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie ze standardami peer‐blind review. Szablon
recenzji oraz lista recenzentów każdego wydanego tomu czasopisma jest podana na stronie interneto‐
wej czasopisma. Lista recenzentów nie jest stała. Redakcja powołuje recenzentów w zależności od
tematyki przysyłanych tekstów. Daje to gwarancję oceniania tekstów przez faktycznych specjalistów
problematyki rozważanej w nadsyłanych tekstach.

— problematyka filozoficzna asymilująca wyniki nauki jako
przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje;
— epistemologia i metodologia;
— dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
— rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem
życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
Interdyscyplinarność
Publikujemy także prace łączące wątki stricte filozoficzne
z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje rozmycie
i płynność granic pomiędzy nauką i filozofią.
Multiprogramowość
Nie wprowadzamy programowych metafilozoficznych
ograniczeń. Czasopismo nie jest forum jednej tylko
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Zakres tematyczny
W czasopiśmie będzie prezentowana cała filozoficzna
problematyka, która ma związki z nauką, a więc
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szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest
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promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz
specyfiki obecnej filozofii.
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