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O V TOMIE CZASOPISMA FILOZOFIA I NAUKA. 
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

 
 

Prezentujemy piąty tom czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozo-

ficzne i interdyscyplinarne. Ten najskromniejszy jubileusz jest okazją do 

retrospekcji i dokonania bilansu.   

 

Założyliśmy to czasopismo w niesprzyjającej sytuacji: w Polsce jest wiele 

czasopism filozoficznych; nierzadko twierdzi się, że ich liczba przekroczyła 

stan krytyczny.  W sytuacji nadmiaru tworzenie kolejnego czasopisma może 

wydawać się zupełnie niepotrzebne.  

FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne nie jest 

jednak czasopismem ogólnofilozoficznym. Nie jest również czasopismem 

określonej szkoły filozoficznej, nie specjalizuje się też w konkretnej dziedzi-

nie filozoficznej, ani w wybranej jednorodnej problematyce. Jego tematycz-

ną specyfikę wytycza metafilozoficzny problem obecności nauki w filozofii.  

Postanowiliśmy wydawać to czasopismo, ponieważ pragnęliśmy stworzyć 

forum dla  dokumentowania i odsłaniania jednej z najważniejszych i specy-

ficznych cech współczesnej filozofii, różniącej ją od filozofii dawniejszej. Tą 

właściwością są wielorakie związki filozofii z nauką – bez porównania bogat-

sze, bardziej złożone i rozleglejsze niż były przed drugą połową dwudziestego 

wieku.  

Związki z nauką są nie tylko właściwością współczesnej filozofii, ale  

stanowią dla niej problem, stale ją nękający. Stawiają one filozofię wobec 

kwestii jej tożsamości i autonomiczności, przemian jej statusu, a nawet racji 

jej istnienia. Ta złożona kwestia wyłoniła się wraz z powstaniem nauk szcze-

gółowych i jej ważność wzrosła zwłaszcza wtedy, kiedy to od filozofii odłączy-

ła się psychologia i socjologia. Obecnie problem ten jest szczególnie palący 

wobec zgłaszanych, także przez samych filozofów, negatywnych ocen filozofii 

en bloc, podejrzeń o wyczerpywanie się jej misji, mniemań o jej schyłkowym 

charakterze, w końcu o jej zbędności. Skrajną formą tej krytyki w obrębie 

filozofii jest twierdzenie Richarda Rorty’ego o śmierci filozofii oraz wcze-

śniejszy projekt radykalnego naturalizowania zgłoszony przez Willarda van 

Ormana Quine’a; projekt ten prowadzi do zagłady filozofii – poprzez zredu-

kowanie jej do nauk szczegółowych.  

W niektórych szkołach filozoficznych utrzymuje się, że najważniejszy ro-

dzaj związków pomiędzy filozofią a nauką, polegający na recypowaniu przez 
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filozofię treści naukowych, jest dyskwalifikującym, a więc niedopuszczalnym 

jej defektem. Ten pogląd jest zawarty w filozoficznym fundamentalizmie, 

stanowisku głoszącym prymat filozofii względem nauk. Mówi on, że filozofia 

jako nauka pierwsza i absolutnie podstawowa funduje wszystkie inne, a za-

tem w swym naczelnym zadaniu fundującym musi całkowicie zdystansować 

się od nauki, tj. nie może się do niej zwracać w formowaniu jakichkolwiek 

swych poglądów. Fundamentalizm taki wysunął Edmund Husserl, lecz sta-

nowisko to jest relegowane w obecnie rozwijanych wariantach fenomenolo-

gii, przynajmniej mainstreamowych. W ogóle fundamentalizm odniesiony 

do filozofii pojawia się obecnie względnie rzadko, w każdym razie to nie on 

przewodzi w negowaniu związków filozofii z nauką.  

Roszczenie do kompletnego odseparowania filozofii od nauki opiera się 

raczej na krytycznym stosunku do nauki wśród części filozofów i ich dążeniu 

do skierowania uwagi na inne dziedziny ludzkiego świata. Proponuje się, aby 

filozofia zastąpiła swe nawet luźne mariaże z nauką związkami z innymi 

dziedzinami kultury, np. z kulturą w węższym znaczeniu terminu, w tym  

z literaturą, a także z doświadczeniem potocznym lub z Lebensweltem. Nie 

chodzi tu więc o autonomiczność filozofii, ani tym bardziej o jej fundujący 

charakter, a o ulokowanie filozofii wśród innych dziedzin ludzkiego świata,  

z pominięciem nauki właśnie.   

Uważa się też dosyć często – bez przypisywania filozofii roli dziedziny 

pierwszej, bezzałożeniowej, fundującej, ale nie ufundowanej – że nauka za-

graża istnieniu filozofii, ponieważ degraduje jej status, role i intelektualne 

znaczenie dla ludzkości. Dokonuje tego – powiada się – poprzez przenosze-

nie się kolejnych dyscyplin filozoficznych do nauki, która następnie – zwra-

cając się ku filozofii w sprzężeniu zwrotnym – wyznacza jej rolę peryferyjną, 

odtwórczą, podporządkowaną, zupełnie niekreatywną.    

Misją czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdy-

scyplinarne jest krytyczna konfrontacja współczesnej filozofii w jej praktyce 

z przywołanymi powyżej diagnozami, demonstrowanie różnych oblicz obec-

ności nauki w filozofii i skali problemów filozoficznych, które bada się  

w oparciu o – między innymi, ale nie wyłącznie – wiedzę naukową. Misja, 

zakres tematyczny i problemowy czasopisma zawarte są w pytaniach: Jak 

możliwa jest filozofia, która przystaje na kolaże z nauką, a jednocześnie za-

chowuje autonomiczność, nie będąc wobec nauki wtórna? Jak i czy w ogóle 

filozofia przeobraża się w związku z faktem powstania nauki?  

Przyczynkami do sformułowania ogólnych odpowiedzi na te pytania są 

teksty opublikowane w naszym czasopiśmie w ciągu pięciu lat, tak jak i inne, 

niezliczone prace filozoficzne oferowane obecnie w różnych dziedzinach, 

nurtach i szkołach filozoficznych. I te publikowane przez nas, i wprost nieo-

garnialna różnorodność dokonań filozoficznych, demonstrują bogactwo za-

równo filozoficznych problemów wyłanianych w oparciu o naukę, inspiro-

wanych jej wynikami, jak i różnorodność sposobów filozoficznych dociekań  
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i argumentacji prowadzonych m.in. poprzez odwoływanie się do wiedzy na-

ukowej.  

Ujmując kwestię obecności nauki w filozofii z najdalszej metafilozoficznej 

perspektywy można stwierdzić, że nie jest zasadne utrzymywanie, iż wiedza 

naukowa wnikająca do filozofii, uczestnicząca w formowaniu jej problemów 

i koncepcji, funkcjonuje niczym koń trojański: rozsadza filozofię od środka  

i ostatecznie dokonuje jej destrukcji. Czerpanie przez filozofię wątków z na-

uki, czyli słabe naturalizowanie filozofii nie pozbawia jej autonomiczności.  

Musi ono jednak być pozbawione radykalizmu szerzącego się w najnowszej 

literaturze filozoficznej i, w szczególności, musi być obwarowane warunkami 

oddajającymi groźbę de-autonomizacji filozofii. Nie zmusza ono do radykal-

nej zmiany jej zadań ani jej statusu.  

Jednym z punktów newralgicznych kwestii autonomiczności filozofii jest 

niepokojące, w każdym razie dyskusyjne założenie, raczej przemycane, w 

każdym razie nie eksponowane, mówiące, że autonomiczność ta jest możliwa 

tylko pod warunkiem całkowitej izolacji filozofii względem tego, co nią nie 

jest. To założenie forsuje niedopuszczenie do filozofii wszelkich zewnętrz-

nych wobec niej źródeł informacji i inspiracji. Tu leży główna słabość stano-

wiska przeciwników przenikania nauki do filozofii. Otóż, aprobata w filozofii 

zewnętrznych determinant nie oznacza z koniecznością utraty autonomicz-

ności i zatem kreatywności myśli filozoficznej. Co więcej, wydaje się wątpli-

we, czy jest możliwa filozofia bez jej zewnętrznych powiązań – całkiem odi-

zolowana od reszty doświadczenia ludzkości, restryktywnie zamknięta – nie 

tylko przecież wobec nauki, ale i wobec innych form ludzkiej wiedzy: pozna-

nia potocznego, religii, innych niż nauka form kultury. Filozofia jest dziedzi-

ną, która aby istnieć, musi wykraczać poza siebie i wchodzić w mariaże.  

Najogólniejszym jej zadaniem jest wgląd w całość rzeczywistości i w całość 

ludzkiego doświadczenia. Te zaś są ulokowane poza światem filozoficznym. 

Są też poznawczo odkrywane, przeżywane lub doświadczane w rozmaitych 

sferach ludzkiej egzystencji i właśnie poprzez nie głównie, a sporadycznie 

tylko bezpośrednio, filozofia dociera do całości doświadczenia człowieka 

oraz do rzeczywistości. Nie jest zatem konieczne poszukiwanie dla filozofii 

całkiem nowych zadań i reorientowanie statusu dla ratowania jej autono-

miczności.  

W latach trzydziestych XX wieku pojawiła się wręcz orientacja filozoficz-

na (teoria krytyczna rozwijana przez założycieli Szkoły Frankfurckiej) upa-

trująca w refleksji filozoficznej narzędzia krytyki społecznej – jakkolwiek 

pojmowany ideał całkowitej autonomii filozofii zostaje przez nich zarzucony 

na rzecz postulatu jej obecności w sporach aksjologicznych i antropologicz-

nych. Zakłada się tu, że filozofia staje na straży pewnego antropologicznego  

a priori, które bierze w obronę przed jego cywilizacyjnymi i społecznymi 

deformacjami. Przyjmuje się więc niejako z góry, iż filozofia penetruje  

poznawczo całość bytu społecznego, co więcej, jej ambicją jest uczestnictwo 
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w przeobrażaniu tej całości zgodnym z zakładanymi antropologicznymi 

wzorcami. Zadaniu tak pojętemu nie mogłaby, rzecz jasna, podołać refleksja 

filozoficzna skupiona wyłącznie na poszukiwaniach ostatecznych fundamen-

tów poznania oraz rezygnująca z wszelkich związków z ludzką historyczno-

ścią, której elementem jest również rozwój nauki oraz wielorakie skutki  

postępu technicznego.            

Mamy przekonanie, że teksty opublikowane w czasopiśmie FILOZOFIA  

I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne w ciągu 5 lat legitymizują 

powyżej naszkicowane stanowisko – nie wyeksplikowane precyzyjnie, znaj-

dujące się in statu nascendi – w kwestii relacji pomiędzy filozofią a nauką. 

Teksty te pokazują, że myśl filozoficzna rozwija się swobodnie, kreatywnie i 

autonomicznie, mimo iż prowadzi dialog z nauką, mimo iż przywołuje ją w 

swoich refleksjach. Można stąd wnosić, że da się ustanowić takie relacje po-

między filozofią a nauką, które nie zagrażają żadnej ze stron, nie tłumią ich 

autonomiczności i przy tym wzbogacają każdą z nich.   

Oblicza obecności nauki w filozofii i skala tej obecności są – jak pokazują 

to m.in. teksty opublikowane w naszym roczniku w ciągu pięciu lat – impo-

nujące, bogatsze i rozleglejsze niż wydaje się z pierwszego wglądu. Jesteśmy 

wdzięczni autorom za uczestnictwo w naszym przedsięwzięciu, mimo iż ro-

zum instrumentalny powinien ich odwodzić od przekazywania prac do na-

szego czasopisma, z powodu jego niskiej ministerialnej punktacji.   

Mamy nadzieję, że wspólnie z autorami, którzy czasopismo współtworzą, 

i z recenzentami, których rola jest nie do przecenienia, FILOZOFIA  

I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne uczestniczy w najważ-

niejszym obecnie zadaniu filozofii – efektywnego poszukiwania dla niej 

miejsca i aktualnych ról w ludzkim świecie, jej samostanowienia wobec 

przemian kulturowych. Mamy też nadzieję, że nasze czasopismo przyczynia 

się w skromnym wymiarze do demonstrowania teraźniejszej ważności filozo-

fii, dziedziny dążącej do wskazywania sensu ludzkiego świata poprzez nieu-

stanne tworzenie jego całościowych wglądów, szybujących niejako ponad 

całością ludzkiej wiedzy, ludzkiego doświadczenia i przeżywania.  

 

Ten tom rozpoczynamy, tak jak poprzednie tomy czasopisma, od tekstu 

Jürgena Habermasa, w naszym przekonaniu największego żyjącego filozofa.  

Tekst zatytułowany Filozofia jako instancja rezerwująca niektóre miejsca 

dla nauk i interpretująca kulturę w jej całości został przełożony z niemiec-

kiego przez Adama Romaniuka i jest opublikowany dzięki uprzejmości 

Suhrkamp Verlag. Tekst ten doskonale wpisuje się w idee fundujące czasopi-

smo FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne – pre-

zentuje on stanowisko Habermasa w kwestii relacji filozofii do nauki.   

 

Piąty tom czasopisma zawiera dwa bloki tematyczne: ORGANIZM, 

CIAŁO, TOŻSAMOŚĆ, TECHNIKA pod redakcją Ewy Nowak oraz   
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FILOZOFIA NAUK SPOŁECZNYCH – TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją 

Marioli Kuszyk-Bytniewskiej.  

 

Jak zawsze, pragniemy wyrazić swą wdzięczność recenzentom prac nade-

słanych do piątego tomu, także oczywiście tych prac, które w końcu nie zo-

stały opublikowane. Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej 

czasopisma: filozofiainauka.ifispan.waw.pl  

Informujemy, że pełna zawartość pięciu tomów czasopisma znajduje się 

w otwartym dostępie na stronie internetowej czasopisma, a angielskie abs-

trakty są rozpowszechniane w CEJSH (The Central European Journal of 

Social Sciences and Humanities) oraz na platformie cyfrowej PAN – Czytel-

nia Czasopism.  
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Niniejszy artykuł Jürgena Habermasa, w odróżnieniu od poprzednich opu-

blikowanych w naszym czasopiśmie, jest dość dawny, ale stanowi poniekąd 

definitywne dla autora rozstrzygnięcie kwestii zwanej „metafilozoficzną” – 

słynnego pytania: „Po cóż jeszcze filozofia?” Zdecydowaliśmy się rozszerzyć 

trudny do przełożenia, hasłowy tytuł oryginału (podany w przypisie), 

trzymając się ściśle wyjaśnień zawartych w tekście.  
 

Przekład na podstawie: Jürgen Habermas, Moralbewußtsein und kommu-

nikatives Handeln, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1983, rozdział 1.1  
 

Redakcja FiN i tłumacz 

 

 

 

 

Jürgen Habermas 
 

 

 

FILOZOFIA JAKO INSTANCJA REZERWUJĄCA 
NIEKTÓRE MIEJSCA DLA NAUK I INTERPRETUJĄCA 

KULTURĘ W JEJ CAŁOŚCI2 
 

Myśliciele-mistrzowie3 popadli w niesławę. Hegla dotyczy to od dawna. 

W latach czterdziestych Popper zdemaskował go jako wroga społeczeństwa 

otwartego. Dotyczy to też, po raz kolejny, Marksa. Ostatnio, w latach sie-

demdziesiątych, wyrzekli się go jako fałszywego proroka Nowi Filozofowie. 

Dziś los ten spotyka nawet Kanta. Jeśli dobrze rzecz rozumiem, po raz 

pierwszy traktuje się go jako myśliciela-mistrza, tzn. jako magika-twórcę 

fałszywego paradygmatu, od którego intelektualnej presji musimy się uwol-

nić. Tu może przeważać liczba tych, dla których Kant pozostał Kantem. Ale 

spojrzenie za mury poucza nas o tym, że reputacja Kanta blednie – i znów 

zyskuje na tym Nietzsche.  

————————— 
1 Suhrkamp Verlag przekazało czasopismu FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscy-

plinarne prawa autorskie do publikacji tego tekstu Jürgena Habermasa.  
Praca została przetłumaczona w ramach grantu: NPRH nr 11 H 12 0302 81. 
2 Wykład z okazji kongresu poświęconego porównaniu transcendentalnego i dialektycznego 

sposobu uzasadniania, zwołanego przez Internationale Hegel-Vereinigung, Stuttgart 1981. [Opubli-
kowany jako rozdział 1 książki pt. Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt/M. 
1983; tytuł oryginału: Philosophie als Platzhalter und Interpret.] 

3 Nawiązanie do tytułu eseju André Glucksmanna Les Maîtres penseurs 1977, wyd. niem.: Die 
Meisterdenker 1987 – tłumacz.  
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Kant faktycznie wprowadził do filozofii pewien nowy tryb uzasadniania. 

Postęp poznawczy osiągnięty we współczesnej fizyce potraktował jako zna-

czący fakt, który musi interesować filozofa nie jako coś zachodzącego  

w świecie, lecz jako potwierdzenie ludzkich możliwości poznawczych. Fizyka 

Newtona potrzebuje w pierwszym rzędzie nie wyjaśnienia empirycznego, 

lecz wyjaśnienia w sensie transcendentalnej odpowiedzi na pytanie: jak  

w ogóle możliwe jest poznanie za pośrednictwem doświadczenia. Kant na-

zywa transcendentalnym badanie, które zwraca się ku apriorycznym wa-

runkom możliwości doświadczenia. Chodzi mu przy tym o wykazanie, że 

warunki możliwego doświadczenia są identyczne z warunkami możliwości 

przedmiotów doświadczenia. Pierwsze zadanie polega więc na analizie na-

szych zawsze już intuicyjnie używanych pojęć przedmiotów w ogóle. Ten 

rodzaj wyjaśnienia ma charakter nie-empirycznej rekonstrukcji owych 

uprzednich dokonań poznającego podmiotu, dla których nie ma żadnej  

alternatywy: przy innych założeniach nie do pomyślenia ma być żadne  

doświadczenie, żadne nie byłoby możliwe. U podstawy uzasadnienia trans-

cendentalnego nie leży więc idea wyprowadzenia z zasad; raczej idea, że mo-

żemy się upewnić co do nie-zastępowalności określonych operacji, zawsze 

już wykonywanych zgodnie z regułami.  

I oto Kant popada teraz w niesławę jako myśliciel-mistrz, bo za pomocą 

uzasadnień transcendentalnych stworzył nową dyscyplinę, teorię poznania. 

Przez to mianowicie w nowy, i to nieskromny sposób zdefiniował zadanie, 

albo lepiej: powołanie filozofii. To powołanie filozofa stało się dla nas wąt-

pliwe przede wszystkim z dwóch względów.  

Wątpliwość wiąże się bezpośrednio z fundamentalizmem teorii poznania. 

Jeśli filozofia spodziewa się uzyskać jakieś poznanie przed poznaniem, roz-

pościera między sobą i naukami własną domenę i dzięki niej sprawuje funk-

cje władcze. Roszcząc sobie pretensję, by raz na zawsze ustalić fundamenty 

nauk, określić raz na zawsze granice tego, co może być przedmiotem do-

świadczenia, filozofia wyznacza naukom ich miejsce. Wydaje się, że ta rola, 

rola instancji wyznaczającej miejsce (Platzanweiser) stanowi dla niej nad-

mierne obciążenie. 

Nie dość jednak na tym. Filozofia transcendentalna nie wyczerpuje się  

w teorii poznania. Krytyka czystego rozumu wraz z analizą podstaw pozna-

nia podejmuje też zadanie krytyki nadużywania naszych władz poznawczych, 

przykrojonych do zjawisk. W miejsce substancjalnego pojęcia rozumu, jakie 

zastał w tradycji metafizycznej, Kant wstawia pojęcie rozumu rozkładającego 

się na swoje momenty, których jedność ma już tylko formalny charakter. 

Oddziela zatem rozum praktyczny i władzę sądzenia od poznania teoretycz-

nego, i każdą z tych władz poznawczych stawia na jej własnych fundamen-

tach. Przez to przydziela filozofii rolę najwyższego sędziego także wobec kul-

tury jako całości. Odgraniczając od siebie nawzajem sfery – jak później  

powie Max Weber – wartości kulturowych, jakimi są nauka i technika, pra-
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wo i moralność, sztuka i krytyka sztuki, jedynie ze względu na ich cechy for-

malne, i jednocześnie legitymizując je wewnątrz ich granic, filozofia zacho-

wuje się jak najwyższa instancja sądowa nie tylko wobec nauk, lecz wobec 

całej kultury.4 

Istnieje więc związek między fundamentalistyczną teorią poznania, która 

przydziela filozofii rolę instancji wyznaczającej miejsce dla nauk, i ahisto-

rycznym systemem pojęć nałożonym na całą kulturę, któremu filozofia za-

wdzięcza nie mniej wątpliwą rolę sędziego, sprawującego jurysdykcję nad 

terytoriami nauki, moralności i sztuki. Bez transcendentalnej refleksji filozo-

ficznej, która ma nas upewnić co do fundamentów poznania, zawisłoby też  

w próżni wyobrażenie,  

 
że filozof może rozstrzygać questiones juris tyczące się roszczeń całej reszty 

kultury. […] Gdy zaś pozbawimy filozofa aury kogoś, kto dysponuje jakąś  

lepszą wiedzą o poznaniu, nie będzie już powodu wierzyć, że ma on zawsze 

niezaprzeczalne prawo domagać się uwagi wszystkich innych uczestników 

konwersacji. Nie będzie też powodu wierzyć w istnienie tzw. „metody filozo-

ficznej”, filozoficznego sposobu podejścia czy filozoficznego punktu widzenia, 

dzięki którym zawodowy filozof miałby ex officio coś istotnego do powiedze-

nia w kwestiach, dajmy na to, statusu psychoanalizy, słuszności jakichś  

wątpliwych regulacji prawnych, rozwiązań dylematów moralnych, „sensow-

ności” metod historiografii czy krytyki literackiej itp.5  

 

Richard Rorty w swojej dobitnej „krytyce filozofii” przedstawia metafilozo-

ficzne argumenty, które każą nam wątpić, czy filozofia może spełniać 

wspomniane dwie role, przeznaczone jej przez Kanta. Mniej przekonuje 

mnie konsekwencja, którą Rorty stąd wyciąga: twierdzenie, że filozofia, 

rezygnując z tych ról, musi się także wyzbyć zadania „strażnika racjonal-

ności”. Filozofia ma, jeśli dobrze rozumiem Rorty’ego, w imię swej nowej 

skromności zrezygnować z roszczenia rozumowego, wraz z którym przecież 

myślenie filozoficzne samo przyszło na świat. Wraz z obumarciem filozofii 

ma też przeminąć przekonanie, że transcendująca moc, którą wiążemy z ideą 

tego, co prawdziwe albo bezwarunkowe, jest koniecznym warunkiem dla 

ludzkich form współżycia.  

W Kantowskim pojęciu formalnego i w sobie zróżnicowanego rozumu 

zawiera się pewna teoria nowoczesności. Cechuje ją rezygnacja z substan-

cjalnej racjonalności tradycyjnych religijnych i metafizycznych obrazów 

świata z jednej strony, z drugiej zaś strony zaufanie do racjonalności  

proceduralnej, na której nasze uzasadnione poglądy, czy to w dziedzinie 

————————— 
4 „Krytyka […], czerpiąca wszystkie rozstrzygnięcia z podstawowych prawideł swego własnego 

ustanowienia, których powagi nie może nikt podać w wątpliwość, dostarcza nam spokoju stanu 
prawnego, w którym nie powinniśmy prowadzić naszych sporów inaczej niż w drodze przewodu 
prawnego [procesu].” I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1957, B 779.  

5 R. Rorty, Filozofia i zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 2013, s. 312.  
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obiektywizującego poznania, czy moralnego rozeznania, czy estetycznego 

osądu, opierają swoje roszczenie do ważności. I teraz pytam: czy to albo  

podobne pojęcie nowoczesności rzeczywiście miałoby stać fundamentali-

stycznymi wymaganiami uzasadnienia ze strony teorii poznania i upadać 

wraz nimi? 

Poniżej chcę tylko opowiedzieć pewną historię, w której ma swoje miejsce 

Rorty’ańska krytyka filozofii. Na tej drodze nie da się oczywiście rozstrzy-

gnąć kontrowersji, ale może da się ją rozjaśnić w niektórych jej założeniach. 

Zacznę od Heglowskiej krytyki Kantowskiego fundamentalizmu; zastępuje 

ona transcendentalny tryb uzasadniania dialektycznym (1). Potem prześle-

dzę krytykę obu tych sposobów uzasadniania; mianowicie najpierw samo-

krytykę, która przebiega na linii kantowskiej i na linii heglowskiej (2);  

następnie krytykę bardziej radykalną, wymierzoną jednocześnie w Kanta  

i Hegla, podjętą przez pragmatyzm i filozofię hermeneutyczną (3). Na tę 

sytuację niektórzy, i nie najmniej znaczący filozofowie odpowiadają w ten 

sposób, że likwidują podtrzymywane dotąd przez filozofię roszczenie rozu-

mowe (4). Przeciwko temu chcę na koniec bronić tezy, że filozofia, także gdy 

wycofuje się z problematycznych ról instancji wyznaczającej miejsce [nau-

kom] (Platzanweisers) i sędziego [kultury jako całości], może zachować 

swoje rozumowe roszczenie w skromniejszych funkcjach instancji rezerwu-

jącej miejsca [dla nauk] (eines Platzhalters) i interpretatora [kultury jako 

całości] (5).  

 

(1) Dialektyczny sposób uzasadniania wynika z Heglowskiej polemiki  

z uzasadnieniem transcendentalnym. Dla mojego pobieżnego przedstawie-

nia sprawy musi wystarczyć przypomnienie, że Hegel najpierw przyłącza się 

do zarzutu, że czyste pojęcia intelektu Kant po prostu znalazł w tablicy form 

sądów i „zebrał z historii”, nie uzasadniając ich. A winien był dowieść, że 

aprioryczne warunki możliwości doświadczenia są „konieczne”. Hegel, ten  

z Fenomenologii, chce usunąć tę wadę przez rozważenie genetyczne. W re-

fleksji transcendentalnej, która Kantowi jawiła się jako jednorazowy prze-

wrót kopernikański, odkrywa mechanizm zmiany świadomości, który wciąż 

na nowo występuje w dziejach stającego się ducha. Podmiot, który staje się 

świadom sam siebie i któremu przy tym kształty świadomości rozpadają się 

jedna po drugiej, doświadcza, że to, co najpierw przeciwstawia mu się jako 

istniejące-samo-w-sobie, może stać się treścią tylko w formach, których 

uprzednio dostarczył przedmiotowi. Doświadczenie filozofa transcendental-

nego powtarza się w sposób żywiołowo-naturalny (naturwüchsig) w stawa-

niu-się-dla-niego [podmiotu] tego, co samo w sobie (Für-Es-Werden des 

Ansich). Dialektyczną Hegel nazywa rekonstrukcję przetwarzania tego po-

wtarzanego doświadczenia, z którego pochodzą coraz bardziej złożone struk-

tury – a na koniec nie tylko ta postać świadomości, którą zbadał Kant, lecz 

usamodzielniona, właśnie absolutna wiedza, która fenomenologowi Heglowi 
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pozwala być obecnym przy genezie struktur świadomości, przez Kanta tylko 

zastanych.  

Jednakże Hegel wystawia się na zarzut podobny do tego, który wysunął 

wobec Kanta. Rekonstrukcja sekwencji kształtów świadomości nie jest wszak 

jeszcze dowodem immanentnej konieczności, z jaką rzekomo jeden wynika  

z drugiego. Ten dezyderat musi Hegel spełnić innymi środkami, właśnie  

w formie logiki; przez to uzasadnia oczywiście absolutyzm, którym jeszcze 

przelicytowuje Kantowskie wymagania pod adresem filozofii. Hegel, ten  

z Logiki, stawia filozofię przed zadaniem, by treści rozkładające się na różne 

nauki „doprowadzić do pojęcia”, na sposób encyklopedyczny. Jednocześnie 

wykłada explicite teorię nowoczesności, która w Kantowskim pojęciu rozu-

mu była tylko domyślnie zawarta, i rozwija ją do postaci krytyki różnych 

aspektów rozbicia nowoczesności, pozostającej w niezgodzie z sobą samą. To 

zaś sprawia, że filozofia zaczyna pełnić rolę o aktualnym znaczeniu, w skali 

powszechnodziejowej, ustosunkowując się do całości kultury. W ten sposób 

Hegel, a jeszcze bardziej jego uczniowie ściągają na siebie owo podejrzenie, 

które znalazło wyraz we wspomnianym wyobrażeniu myśliciela-mistrza.6  
Ale metafilozoficzna krytyka myślicieli-mistrzów, czy zwraca się przeciw-

ko absolutyzmowi Hegla, czy przeciwko fundamentalizmowi Kanta, jest 

późnym produktem. Idzie śladami samokrytyki, którą od dawna uprawiają 

następcy Kanta i Hegla. Chciałbym przypomnieć dwie linie tej samokrytyki, 

jako że uzupełniają się one, jak mi się zdaje, w twórczy sposób. 

 

(2) Linię krytyki Kantowskiego transcendentalizmu można scharaktery-

zować wyróżniając analityczne stanowisko Petera Strawsona, konstruktywi-

styczne Paula Lorenzena i krytycystyczne Poppera. Analityczna recepcja 

podejścia Kantowskiego wyzbywa się roszczenia do uzasadnienia ostatecz-

nego. Od początku rezygnuje z celu, który Kant spodziewał się osiągnąć za 

pomocą dedukcji czystych pojęć intelektu z jedności samoświadomości,  

i ogranicza się do tego, by uchwycić pojęcia i reguły, które mają leżeć u pod-

stawy wszelkiego doświadczenia dającego się przedstawić w twierdzeniach 

elementarnych. Analiza kieruje się ku ogólnym i niezbędnym konceptual-

nym warunkom możliwego doświadczenia. Nie dążąc do uzyskania dowodu 

obiektywnej ważności tych podstawowych pojęć i presupozycji, ten rodzaj 

analizy podtrzymuje jednak roszczenie uniwersalistyczne. Żeby można było 

je zrealizować, transcendentalna strategia uzasadniania zmienia funkcję, 

stając się określoną procedurą testową. Dla hipotetycznie zrekonstruowane-

go systemu pojęć, który ma leżeć u podstawy doświadczenia, jeśli jest ważny, 

————————— 
6 Rorty parafrazuje osąd Eduarda Zellera: „W Heglowskiej wizji filozofii dopełnia ona raczej  

i zarazem pochłania inne dyscypliny, niż je ugruntowuje. Heglizm uczynił też filozofię zbyt 
powszechną, interesującą i zbyt ważną, by traktować ją tylko jako zawód; profesorów filozofii wzy-
wał, by raczej wcielili się w ducha świata, niż by po prostu uprawiali swój Fach.” (R. Rorty, Filozofia 
i zwierciadło natury, op. cit., s. 112.)  
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nie ma żadnej zrozumiałej alternatywy. Ale wobec tego za każdym razem, 

gdy pada propozycja alternatywna, musi być możliwe wykazanie, że wyko-

rzystuje ona jakieś elementy hipotezy, którą kwestionuje. Taka procedura 

argumentacyjna ma dowieść, że pojęcia i założenia wyróżnione jako funda-

mentalne są nie do odrzucenia. W tej wersji filozof transcendentalny, na-

brawszy skromności, przyjmuje jednocześnie rolę sceptyka, który próbuje 

produkować falsyfikujące kontrprzykłady;7 inaczej mówiąc, zachowuje się 

jak sprawdzający hipotezy naukowiec.  

Stanowisko konstruktywistyczne próbuje w inny sposób wyrównać defi-

cyt, jaki z punktu widzenia filozofii transcendentalnej powstał teraz w zakre-

sie uzasadnienia. Z góry przyznaje, że organizacja naszego doświadczenia, 

której służą określone pojęcia podstawowe, ma charakter konwencjonalny, 

ale w służbie krytyki poznania wykorzystuje środki krytyki językowej.8 Za 

uzasadnione uważa się oto konwencje, które zostają wytworzone w sposób 

przejrzysty; przez to fundamenty poznania raczej się kładzie niż odsłania 

(werden eher gelegt als freigelegt).  

Stanowisko krytycystyczne zdaje się całkiem zrywać z transcendentali-

zmem. Z trylematu Münchhausena między kołem, nieskończoną regresją  

i rekursem do ostatecznych pewników9 ma móc nas wyprowadzić tylko rezy-

gnacja z fundamentów uzasadniających w ogóle. Ideę uzasadnienia zastępu-

je idea krytycznego sprawdzania. Ale teraz także krytyka, podniesiona do 

rangi ekwiwalentu uzasadnienia, jest procedurą, którą nie możemy się po-

sługiwać bezzałożeniowo. Dlatego wraz z dyskusją na temat reguł krytyki, 

których nie można odrzucić, na podwórko krytycyzmu wraca pewna słaba 

wersja Kantowskiego trybu uzasadniania.10  

Na linii heglizmu impulsy samokrytyki biegną pod pewnym względem 

równolegle. Stanowiska te można by sobie wyjaśnić wskazując na materiali-

styczną krytykę poznania młodego György Lukácsa, który abstrahuje od 

natury, ograniczając dialektykę i jej roszczenia w zakresie uzasadniania do 

świata stwarzanego przez ludzi; następnie na praktycyzm Karla Korscha czy 

Hansa Freyera, którzy klasyczny stosunek teorii do praktyki stawiają na 

głowie i wiążą rekonstrukcję rozwoju społecznego z perspektywą przyszłego 

stanu społecznego – to jest z zainteresowaniem w stworzeniu tego stanu;  

i wreszcie na negatywizm Theodora Adorna, który w rozległym kontekście 

logiki rozwoju widzi tylko potwierdzenie tego, że nie można się już pozbyć 

————————— 
7 G. Schönrich, Kategorien und transzendentale Argumentation, Frankfurt/M. 1981, s. 182 nn; 

A. Bittner, art. Transzendental, w: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Krings et al. (red.),  
t. 5, München 1974, s. 1524 nn.  

8 C. F. Gethmann, R. Hegselmann, Das Problem der Begründung zwischen Dezisionismus und 
Fundamentalismus, w: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie VIII, 1977, s. 342 nn.  

9 H. Albert, Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 1971.  
10 H. Lenk, Philosophische Logikbegründung und rationaler Kritizismus, w: Zeitschrift für philo-

sophische Forschung, 24, 1970, 183 nn.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Luk%C3%A1cs
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uroku, jaki rzucił na nas rozum instrumentalny, rozciągając się na społeczną 

całość. 

Nie chcę tutaj roztrząsać tych stanowisk. Ale jest rzeczą interesującą, że 

obie linie krytyki na szerokich odcinkach biegną równolegle. Czy samokryty-

ka wychodzi od wątpliwości co do Kantowskiej transcendentalnej dedukcji, 

czy od wątpliwości co do Heglowskiego przejścia do wiedzy absolutnej,  

w obu wypadkach zwraca się przeciwko temu, iżby można było wykazać, że 

kategorialne wyposażenie ludzkiego umysłu wzgl. wzór jego rozwoju jest 

konieczny. Następnie konstruktywizm z jednej strony i praktycyzm z drugiej 

dokonują tego samego zwrotu od racjonalnej rekonstrukcji do ustanawiają-

cej praktyki, która ma umożliwić teoretyczne zrozumienie tej praktyki. 

Wreszcie krytycyzm i negatywizm są zbieżne w tym, że odrzucają transcen-

dentalne i dialektyczne środki poznawcze, w paradoksalny sposób posługu-

jąc się nimi. Obie te radykalne próby negacji można też tak rozumieć, że obu 

tych trybów uzasadniania właśnie nie można znieść bez wewnętrznej 

sprzeczności.   

Te równolegle biegnące próby, by samokrytycznie ograniczyć transcen-

dentalne i dialektyczne roszczenia do uzasadnienia, porównane ze sobą 

skłaniają do pytania: czy te ograniczenia tylko dodają się do siebie, wzmac-

niając sceptyczne zastrzeżenia co do uzasadnienia, czy może właśnie ograni-

czenie celów dowodowych nie jest warunkiem tego, by zredukowane strate-

gie uzasadniania mogły się uzupełniać, zamiast jak dotąd przeciwstawiać się 

sobie. Pouczającego modelu dostarcza tutaj genetyczny strukturalizm Jeana 

Piageta – pouczającego także dla filozofów, takich, którzy chcieliby pozostać 

filozofami. Piaget pojmuje „abstrakcję polegającą na refleksji” („reflektie-

rende Abstraktion”, „abstraction reflechissante”) jako mechanizm uczenia 

się, który może wyjaśnić dla ontogenezy przejście od jednego szczebla po-

znawania do następnego, przy czym rozwój kognitywny zmierza ku zdecen-

trowanemu rozumieniu świata. Abstrakcja polegająca na refleksji w tym 

przypomina refleksję transcendentalną, że najpierw doprowadza do świa-

domości ukryte w treści poznawczej elementy formalne jako schematy dzia-

łania poznającego podmiotu, różnicuje je i rekonstruuje na najbliższym  

wyższym szczeblu refleksji. Ten mechanizm uczenia się ma jednocześnie 

funkcję podobną, jak u Hegla moc negacji, która dialektycznie znosi kształty 

świadomości, gdy tylko popadają ze sobą w sprzeczność.11  
  

(3) Sześć stanowisk, które wymieniłem, należących do sukcesji po Kancie 

i Heglu, obstaje przy pewnym, jakkolwiek ostrożnie odmierzonym roszcze-

niu rozumu – to odróżnia Poppera i Lakatosa od Feyerabenda; Horkheimera  

i Adorna od Foucaulta. Coś one jeszcze mówią o warunkach nieuniknioności 

————————— 
11 Th. Kesselring, Entwicklung und Widerspruch. Ein Vergleich zwischen Piagets genetischer Er-

kenntnistheorie und Hegels Dialektik, Frankfurt/M. 1981.  
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transcendującego roszczenia do ważności tych sądów, które uważamy za 

uzasadnione – roszczenia wykraczającego poza wszelkie lokalne i temporal-

ne ograniczenia. I to właśnie roszczenie rozumu stawia pod znakiem zapyta-

nia krytyka wymierzona w myślicieli-mistrzów. Uprawia się ją mianowicie  

w imię pożegnania z filozofią. By uczynić zrozumiałym ten radykalny zwrot, 

muszę przyjrzeć się innej jeszcze krytyce, za jednym zamachem zwracającej 

się przeciwko Kantowi i Heglowi.  

Jeśli chodzi o wątpliwości co do roszczeń myślenia filozoficznego do uza-

sadnienia i samouzasadnienia, filozofia pragmatystyczna i hermeneutyczna 

zgłaszają je na głębszym poziomie niż owi krytycy obejmujący sukcesję po 

Kancie i Heglu. Porzucają one mianowicie horyzont, w którym porusza się 

filozofia świadomości z jej modelem poznania zorientowanym na postrzega-

nie i przedstawianie [sobie] (Vorstellung) przedmiotów. W miejsce samot-

nego podmiotu, który zwraca się ku przedmiotom i w refleksji sam siebie 

czyni przedmiotem, wstępuje nie tylko idea poznania zapośredniczonego 

językowo i odnoszącego się do działania, lecz nexus codziennej praktyki  

i codziennej komunikacji, gdzie od początku osadzone są intersubiektywne  

i zarazem kooperatywne dokonania poznawcze. Czy ów nexus tematyzuje się 

jako formę życia czy świat życia, jako praktykę czy interakcję zapośredniczo-

ną językowo, jako grę językową czy rozmowę, jako kulturowe tło, tradycję 

czy historię oddziaływania, decydujące jest to, że wszystkie te pojęcia, nale-

żące do common sense’u, otrzymują teraz rangę, która dotąd zastrzeżona 

była dla epistemologicznych pojęć podstawowych, przy czym nie mają funk-

cjonować w ten sam sposób. Wymiary działania i mówienia nie mają po pro-

stu poprzedzać poznawania (Kognition). Praktyka ukierunkowana na cele  

i komunikacja językowa przyjmują raczej inną rolę w strategii pojęciowej niż 

ta, która przypadała samorefleksji w filozofii świadomości. Funkcje uzasad-

niania spełniają tylko o tyle, że z ich pomocą odrzuca się potrzebę znajomo-

ści fundamentów jako nieuzasadnioną. 

Charles Sanders Peirce wątpi w możliwość radykalnego wątpienia w tej 

samej intencji co Dilthey, wątpiący w możliwość neutralnego rozumienia. 

Problemy pojawiają się zawsze tylko w określonych sytuacjach; napotykamy 

je jako coś poniekąd obiektywnego, bo nie jesteśmy w stanie dowolnie roz-

porządzać całością powiązań, z których składa się nasze praktyczne życie. 

Podobnie Dilthey. Nie możemy zrozumieć wyrażenia symbolicznego bez 

uprzedniego intuicyjnego rozumienia jego kontekstu, ponieważ wiedzy, któ-

ra składa się na naszą kulturę, bezproblemowo obecnej w tle, nie jesteśmy  

w stanie na zawołanie przemieniać w wiedzę wykładaną explicite. Każde 

rozwiązanie problemu i każda interpretacja zależy od nieprzejrzystej sieci 

założeń; i sieci tej z powodu jej zarazem holistycznego i partykularystyczne-

go charakteru nie może ogarnąć analiza nacelowana na to, co ogólne. Jest to 

ta linia argumentacji, na której upada też mit tego, co dane, a więc krytyce 

podlegają rozróżnienia między zmysłowością i intelektem, oglądaniem  
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[naocznością] i pojęciem, formą i treścią, zarówno jak rozróżnienia między 

sądami analitycznymi i syntetycznymi, między apriori i aposteriori. To 

upłynnienie Kantowskich dualizmów przypomina jeszcze metakrytykę  

w wykonaniu Hegla; ale związany z tym kontekstualizm i historyzm odcina 

też drogę powrotu do Hegla.  

Zysk z wglądów dokonanych przez pragmatyzm i hermeneutykę jest 

oczywisty. Oto rezygnuje się z ukierunkowania badań na funkcje świadomo-

ści, zwracając się ku obiektywizacjom działania i mówienia. Porzuca się za-

fiksowanie na poznawczej funkcji świadomości i przedstawieniowej funkcji 

(Darstellungsfunktion) języka, na wizualnej metaforyce „zwierciadła natu-

ry”, faworyzując pojęcie uzasadnionych sądów, które obejmuje całe spek-

trum mocy illokucyjnych, czyli wszystko, co można powiedzieć – a nie tylko 

treści wypowiedzi, w których stwierdza się fakty. „Mówienie, jak się rzeczy 

mają” staje się przez to szczególnym przypadkiem „mówienia różnych rze-

czy”.12  

Ale czy te wglądy są do pogodzenia z taką interpretacją pragmatyzmu  

i hermeneutyki, która skłania do rezygnacji z roszczenia rozumowego, jakie 

właściwe jest myśleniu filozoficznemu, a wobec tego do pożegnania z filozo-

fią samą – czy też znamionują one nowy paradygmat, który wprawdzie  

zastępuje mentalistyczną grę językową filozofii świadomości, ale nie unie-

ważnia jej trybów uzasadniania, samokrytycznie przyswojonych i ograniczo-

nych? Z braku rozstrzygających i przede wszystkim prostych argumentów 

nie mogę na to pytanie odpowiedzieć bezpośrednio; jeszcze raz uciekam się 

do przedstawienia narracyjnego. 

Marks chciał filozofię znieść, aby ją urzeczywistnić – był tak bardzo prze-

konany o prawdzie zawartej w filozofii Heglowskiej, że oczywiste rozdźwięki 

między pojęciem i rzeczywistością, którym Hegel zaprzeczył, wydawały mu 

się nieznośne. Dzisiaj z gestem pożegnania filozofii wiąże się coś całkiem 

innego.  

Żegnanie się z filozofią przybiera obecnie trzy mniej lub bardziej wyrazi-

ste formy. Dla prostoty będę je nazywał terapeutyczną, heroiczną i wybawi-

cielską formą pożegnania. 

Ludwig Wittgenstein wpoił nam pojęcie filozofii zwróconej terapeutycz-

nie przeciwko sobie. Filozofia sama jest chorobą, którą kiedyś chciała leczyć. 

Filozofowie wprowadzili nieład do gier językowych, które funkcjonują  

w życiu codziennym. Wobec tego filozofia prowadząca siebie samą do zaniku 

na koniec pozostawia wszystko takim, jakie jest; miary swej krytyki czerpie 

bowiem z samowystarczalnych, praktycznie utartych form życia, w których 

siebie zastaje. Jeśli pożegnana filozofia ma mieć jakiegoś następcę, to naj-

————————— 
12 R. Rorty, op. cit., s. 296. W oryginale: „saying things […] is not always saying how things are” 

(Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton 1971, s. 371). (Odpowiednie zwroty podane  
w przekładzie niemieckim: “Sagen, wie sich etwas verhält” to szczególny przypadek “etwas sagen” – 
tłumacz.) 



20 Jürgen Habermas 

bardziej obiecującym kandydatem jest badanie terenowe z zakresu antropo-

logii kultury: historia filozofii będzie się mu kiedyś przedstawiać jako trudno 

zrozumiałe kombinacje tak zwanych filozofów – osobliwego i szczęśliwie 

wymarłego plemienia. (Być może pewnego dnia uczci się Rorty’ego jako Tu-

kidydesa takiej tradycji badawczej, która mogła powstać dopiero po tym, jak 

poskutkowała terapia Wittgensteina.)  

W porównaniu z kwietystycznym pożegnaniem w stylu filozofów nasta-

wionych terapeutycznie, rozbijanie historii filozofii i historii prądów intelek-

tualnych, do którego przystąpili Georges Bataille i Martin Heidegger, przed-

stawia się raczej heroicznie. Także w tej perspektywie w wyszukanych  

formach refleksji filozoficznej skupiają się błędne nawyki myślowe i życiowe; 

ale zbłądzenia metafizyki i myślenia rozporządzającego [manipulacyjnego], 

które dziś trzeba zdekonstruować, nie wyczerpują się w poczciwych błędach 

kategorialnych, w zakłóceniach codziennej praktyki – mają charakter epo-

kowy. To bardziej dramatyczne pożegnanie filozofii nie obiecuje po prostu 

wyzdrowienia, lecz zachowuje coś z Hölderlinowskiego patosu ratunku  

w najwyższym niebezpieczeństwie. Nie chodzi o to, by deprecjonowany filo-

zoficzny sposób myślenia poprawić, ma on ustąpić innemu medium, które 

umożliwi nie-dyskursywny powrót do pradawnego żywiołu „suwerenności” 

albo „bycia”.  

W sposób najmniej rzucający się w oczy dochodzi do pożegnania z filozo-

fią w formie wybawicielskiej, czego przykładów mogą dostarczać niektóre 

znaczące dokonania interpretacyjne hermeneutycznie przełamanego neoa-

rystotelizmu. Przykłady te nie są jednak bynajmniej jednoznaczne, jako że 

deklarowanym zamiarem jest tutaj ocalanie starych prawd. Filozofię żegna 

się raczej potajemnie, i to w imię jej konserwowania, to znaczy: odciąża się ją 

od wymagań systematycznych. Nauk klasyków nie przywołuje się ani jako 

wkładu do dyskusji rzeczowej, ani jako filologicznie i historycznie opraco-

wanego dobra edukacyjnego. Teksty, które kiedyś miały stanowić osiągnięcia 

poznawcze, przyswaja się raczej jako źródła iluminacji i przebudzenia. 

W tej mierze, w jakiej filozofia współczesna rozgrywa się w tych formach, 

potrafi ona sprostać wymaganiu, które wzięło się z krytyki Kanta jako myśli-

ciela-mistrza, zwłaszcza fundamentalizmu jego teorii poznania: z pewnością 

nie rości sobie ona już wobec nauk pretensji do roli instancji wskazującej im 

ich miejsce (die Rolle eines Platzanweisers), roli, która stała się wątpliwa. 

Poststrukturalistyczne, późnopragmatystyczne, neohistorystyczne kierunki 

skłaniają się ku wąskiemu, obiektywistycznemu ujmowaniu nauki. Wobec 

poznania, które kieruje się ideałami obiektywności, chciałyby przede wszyst-

kim uzyskać miejsce dla sfery myślenia rozjaśniającego czy rozbudzającego, 

w każdym razie myślenia nie-obiektywizującego, które pozbywa się orienta-

cji na ogólne i podlegające krytyce roszczenia ważnościowe, które nie zmie-

rza już do budowania konsensu w sensie bezspornych rezultatów i wyłamuje 

się z uniwersum uzasadnionych poglądów, ale nie chce rezygnować z autory-
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tetu wyższych rozeznań. Stanowisko, które ta pożegnalna filozofia zajmuje 

wobec nauk, spotyka się z egzystencjalistycznym podziałem pracy, który 

propagowali Karl Jaspers i Jean Paul Sartre, a później Leszek Kołakowski: 

sferze nauki przeciwstawia się wiarę filozoficzną, życie, egzystencjalną wol-

ność, mit, zbudowanie (Bildung) itd. Wszystkie te przeciwieństwa mają tę 

samą strukturę, także gdy to, co Max Weber nazwał kulturowym znaczeniem 

nauki, ocenia się raz bardziej negatywnie, raz bardziej pozytywnie. Filozofo-

wie kontynentalni, jak wiadomo, skłaniają się ku dramatyzowaniu niebez-

pieczeństw obiektywizmu, podczas gdy świat anglosaski zachowuje spokoj-

niejszy stosunek do rozumu instrumentalnego.  

Interesujący wariant wprowadza Richard Rorty, przeciwstawiając dys-

kursowi normalnemu dyskurs nie-normalny. Normalność osiągają ustano-

wione nauki w fazie uznanych teoretycznych postępów; wtedy zna się proce-

dury, zgodnie z którymi można rozwiązywać problemy, rozsądzać kwestie 

sporne. Takie dyskursy Rorty nazywa współmiernymi – można się zdać na 

kryteria zapewniające konsens. Dyskursy pozostają niewspółmierne albo 

nie-normalne, dopóki przedmiotem sporu są zasadnicze orientacje. A kiedy 

już tych niewspółmiernych rozmów nie prowadzi się po to, by przejść do 

stanu normalnego, lecz odchodzi się od tego celu, jakim jest uniwersalna 

zgoda i zadowala się nadzieją na „interesującą i płodną nie-zgodę” – gdy 

tylko więc dyskursy nie-normalne same sobie wystarczają, to mogą uzyski-

wać jakości, które Rorty nazywa „budującymi” („edifying”). W te budujące 

(bildende) rozmowy włącza się też filozofia, po tym jak porzuciła swój za-

miar rozwiązywania problemów. W wersji Rorty’ego łączy ona w sobie 

wszystkie cnoty, których nabyła dzięki pożegnaniu z filozofią, terapeutycznie 

odciążającemu, heroicznie przezwyciężającemu i hermeneutycznie przebu-

dzającemu: niepostrzeżenie wywrotowa siła próżniactwa łączy się wtedy z 

elitarną językotwórczą fantazją i mądrością tradycji. Pragnienie zbudowania 

dochodzi jednak tutaj do głosu kosztem pragnienia prawdy: „Filozofowie 

budujący nie będą mogli doprowadzić filozofii do jej kresu, mogą jednak 

zapobiec temu, by poszła bezpieczną ścieżką nauki.”13 Ten podział ról z pew-

nością może liczyć na sympatię o tyle, o ile uwalnia filozofię od wymagań 

urzędu najwyższego sędziego w rzeczach nauki i kultury. Nie jest on jednak 

dla mnie przekonujący, bo także filozofia pouczona o własnych granicach 

przez pragmatyzm i hermeneutykę nie będzie mogła pozostać przy budującej 

konwersacji poza naukami, nie wpadając zaraz na powrót w wir argumenta-

cji, tzn. mowy uzasadniającej.  

To, że egzystencjalistyczny, albo powiedzmy: ekskluzywny podział pracy 

między filozofią i nauką nie może funkcjonować, widać właśnie w dyskurso-

wym ujęciu teoretycznym, jakie daje mu Rorty. Jeśli ważności poglądów  

————————— 
13 R. Rorty, Filozofia i zwierciadło natury, op. cit., s. 297 (modyfikuję przekład uwzględniając 

wersję niemiecką tego zdania, bliższą oryginałowi – tłumacz).  
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w ostatniej instancji nie można ocenić żadną inną miarą, jak tylko porozu-

mieniem osiągniętym dzięki argumentacji, to wszystko, co do czego ważno-

ści w ogóle możemy się spierać, stoi na chwiejnym fundamencie. Czy grunt 

racjonalnie motywowanego porozumienia nieco mniej się chwieje pod no-

gami uczestników argumentacji przy sporze w fizyce niż przy sporze w mo-

ralności i estetyce, jest to, jak pokazuje postempirystyczna teoria nauki, tak 

dalece kwestią stopnia, że normalizacja dyskursów nie może być precyzyj-

nym kryterium dla rozróżnienia między nauką i budującą rozmową filozo-

ficzną.  

 

 (4) Dla obrońców ekskluzywnego podziału pracy zawsze gorszące były te 

tradycje badawcze, które szczególnie wyraźnie ucieleśniają element filozo-

ficzny w obrębie nauk. Marksizm i psychoanaliza muszą być pseudonauka-

mi, winnymi hybrydycznego mieszania normalnych i nie-normalnych dys-

kursów, właśnie dlatego, że nie dostosowują się do postulowanego podziału 

pracy – tak uważa Rorty, nie inaczej niż Jaspers. Jednakże oba te podejścia, 

zgodnie z moją wiedzą o historii nauk społecznych i psychologii, nie są  

niczym nietypowym; całkiem dobrze reprezentują ten typ teorii, dzięki któ-

remu za każdym razem powstawały nowe tradycje badawcze.  

To, co dotyczy Freuda, dotyczy w tych dyscyplinach wszystkich pionier-

skich teoretyków, na przykład Émile Durkheima, George’a H. Meada, Maxa 

Webera, Piageta i Noama Chomsky’ego. Wszyscy oni wprowadzali jakąś 

myśl autentycznie filozoficzną (jeśli to wyrażenie ma w ogóle jakiś sens) ni-

czym ładunek wybuchowy w daną szczególną sytuację badawczą. Wyparcie 

w jego funkcji tworzenia symptomów, sfera sakralna w jej funkcji budowania 

solidarności, przyjmowanie ról w jego funkcji kształtowania tożsamości, 

modernizacja jako racjonalizacja społeczna, decentracja jako następstwo 

abstrakcji towarzyszącej działaniom, polegającej na refleksji (reflektieren-

den Abstraktion von Handlungen), nabywanie umiejętności językowych 

jako aktywność polegająca na tworzeniu hipotez – każde z tych haseł wyraża 

myśl, którą należało rozwinąć filozoficznie i jednocześnie zagadnienie do 

empirycznego opracowania, ale postawione uniwersalistycznie. To tłumaczy 

też, dlaczego właśnie te teoretyczne podejścia regularnie prowokują empiry-

styczne kontrataki. Są to cykle historii nauki, które bynajmniej nie przema-

wiają za tym, że dyscypliny te dążą do jakiegoś punktu konwergencji odpo-

wiadającego wyobrażeniu o jedności nauki; przemawiają raczej za tym, że 

nauki humanistyczne ufilozoficzniają się, niż za triumfalnym pochodem 

podejść obiektywistycznych, takich jak neuropsychologia, ukochane dziecko 

filozofów analitycznych.  

Naturalnie można na ten temat w najlepszym razie snuć sugestywne 

przypuszczenia. Jeśli jednak ta perspektywa nie miałaby nas zwodzić, to nie 

od rzeczy byłoby zapytać, czy ze względu na niektóre nauki filozofia nie mo-

głaby zamienić roli instancji wyznaczającej miejsce, która jest nie do utrzy-

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
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mania, na rolę instancji rezerwującej miejsce – dla teorii empirycznych  

o mocnych roszczeniach uniwersalistycznych, do których produktywne gło-

wy w poszczególnych dyscyplinach wciąż od nowa się przymierzają. Dotyczy 

to przede wszystkim nauk postępujących rekonstrukcyjnie, które nawiązują 

do przedteoretycznej wiedzy podmiotów wydających kompetentne sądy, 

kompetentnie działających i mówiących, także do przekazanych przez trady-

cję kulturowych systemów wiedzy – tak aby wyklarować przypuszczalnie 

powszechne podstawy racjonalności doświadczenia i sądzenia, działania  

i językowego porozumienia. Przy tym ograniczone transcendentalne i dialek-

tyczne sposoby uzasadniania mogą być całkiem pomocne; są one przecież do 

przyjęcia dla już tylko rekonstrukcyjnych hipotez, które nadają się do dal-

szego przetwarzania w kontekstach empirycznych. Przykłady takiego  

włączania filozofii do kooperacji naukowej obserwuję wszędzie tam, gdzie 

filozofowie wnoszą swój wkład w teorię racjonalności, nie zgłaszając funda-

mentalistycznych czy wręcz wszechogarniająco-absolutystycznych roszczeń. 

Pracują raczej z fallibilistyczną świadomością, że to, co filozofia spodziewała 

się kiedyś osiągnąć idąc własną drogą, może przynieść jedynie szczęśliwa 

koherencja różnych fragmentów teoretycznych.  

Z punktu widzenia moich własnych zainteresowań badawczych dostrze-

gam, że taką kooperację nawiązują teoria nauki i historia nauki, teoria aktów 

mowy i różne podejścia empirycznej pragmatyki języka, teoria nieformal-

nych dróg argumentacji i różne podejścia do badania dróg naturalnych, etyki 

kognitywistyczne i psychologia rozwoju świadomości moralnej, filozoficzne 

teorie działania i badanie ontogenezy kompetencji praktycznych.  

Jeśli prawdą jest, że filozofia uczestniczy w takim nie-ekskluzywnym po-

dziale pracy z naukami humanistycznymi, to może się wydawać, że ryzykuje 

utratę tożsamości. Robert Spaemann nie całkiem bezzasadnie obstaje przy 

tym, „że każda filozofia wysuwa praktyczne i teoretyczne roszczenie do cało-

ści. Nie wysuwać tego roszczenia znaczy nie uprawiać filozofii.”14 Z pewno-

ścią, taka filozofia, która zajmuje się, choćby w ramach podziału pracy,  

rozjaśnianiem racjonalnych podstaw poznania, działania i mówienia, za-

chowuje przynajmniej tematyczne odniesienie do całości. Ale co z teorią 

nowoczesności, z owym dostępem do całości kultury, który Kant i Hegel 

zapewnili sobie swoim już to fundującym, już to absolutyzującym pojęciem 

rozumu? Aż po Kryzys nauk europejskich Husserla filozofia wywodziła 

przecież ze swego urzędu najwyższego sędziego także funkcje orientujące. 

Jeśli teraz traci rolę sędziego zarówno w rzeczach kultury jak w rzeczach 

nauki, czyż nie zrzeka się przez to odniesienia do całości, na którym musia-

łaby móc się opierać jako „strażnik racjonalności”? 

————————— 
14 R. Spaemann, Der Streit der Philosophen, w: H. Lübbe (red.), Wozu Philosophie?, Berlin 1978, 

s. 96.  
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Jednakże z całością kultury rzecz ma się podobnie jak z naukami: kultura 

nie potrzebuje żadnego uzasadnienia ani zaszeregowania (keiner Begrün-

dung und keiner Einstufung). W epoce nowoczesnej, poczynając od XVIII 

wieku, z siebie samej mianowicie wytworzyła, wygenerowała te struktury 

racjonalności, które Max Weber z Emilem Laskiem zastaje i opisuje jako 

kulturowe sfery wartości.  

Wraz z nowoczesną nauką, wraz z prawem pozytywnym i świeckimi ety-

kami, polegającymi na kierowaniu się zasadami, wraz ze zautonomizowaną 

sztuką i zinstytucjonalizowaną krytyką sztuki wykrystalizowały się trzy mo-

menty rozumu, także bez udziału filozofii. Synowie i córki nowoczesności, 

także nie przyuczeni przez krytykę rozumu uczą się rozkładać tradycję kultu-

rową na kwestie prawdy, sprawiedliwości i smaku, za każdym razem biorąc 

pod uwagę jeden z tych aspektów racjonalności – i w ten sposób dalej kształ-

tować tę tradycję. Ukazuje się to w interesujących procesach eliminacji.  

Nauki stopniowo pozbywają się elementów obrazu świata i rezygnują z in-

terpretacji natury i historii jako całości. Etyki kognitywistyczne przestają się 

zajmować problemami dobrego życia i koncentrują się na aspektach ściśle 

deontycznych, podatnych na uogólnienie, tak że z tego, co dobre pozostaje 

tylko to, co sprawiedliwe. A zautonomizowana sztuka dąży do coraz czyst-

szego wyrażenia doświadczenia estetycznego, gdzie subiektywność występu-

je z przestrzennych i czasowych ram codzienności i obcuje sama ze sobą, 

uwalniając się on konwencji rządzących zwykłym postrzeganiem spraw  

i celowymi czynnościami, od imperatywów pracy i pożytku. 

Te wspaniałe ujednostronnienia, które znamionują nowoczesność, nie 

potrzebują ufundowania i usprawiedliwienia (Fundierung und Rechtferti-

gung); ale rodzą problemy zapośredniczenia. Jak rozum rozłożony na swoje 

momenty może w obrębie dziedzin kulturowych zachować jedność, i jak 

kultury eksperckie, które zamknęły się w formach ezoterycznych, mogą 

utrzymać więź z codzienną praktyką komunikacyjną? Myślenie filozoficzne, 

które nie odwróciło się jeszcze od tematu racjonalności i nie zwolniło z ana-

lizy warunków tego, co bezwarunkowe, musi odpowiedzieć na tę podwójną 

potrzebę zapośredniczenia. 

Problemy zapośredniczenia rodzą się przede wszystkim w sferze nauki, 

moralności i sztuki. Tu powstają kontr-ruchy. I tak nie-obiektywistyczne 

podejścia badawcze w obrębie nauk humanistycznych, nie zagrażając pry-

matowi kwestii prawdy, nadają znaczenie krytyce moralnej i estetycznej.  

Z kolei dyskusja na temat etyki odpowiedzialności i etyki przekonań oraz 

mocniejsze uwzględnienie motywów utylitarystycznych w obrębie etyk uni-

wersalistycznych wprowadza punkty widzenia kalkulacji skutków i interpre-

tacji potrzeb, leżące w poznawczym i ekspresywnym obszarze ważności. 

Wreszcie post-awangardowa sztuka charakteryzuje się tą osobliwością, że 

kierunki realistyczne i politycznie zaangażowane występują równocześnie  

z autentycznymi kontynuacjami klasycznej nowoczesności, dla której liczył 
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się głównie autonomiczny charakter dziedziny estetycznej. W sztuce reali-

stycznej i politycznie zaangażowanej uzyskuje znaczenie element poznawczy 

i moralno-praktyczny, ale w całym bogactwie form zrodzonym przez awan-

gardę. Wygląda to tak, jakby w tych kontr-ruchach momenty rozumu, rady-

kalnie od siebie odróżnione, chciały wskazać na jedność, którą wszelako 

można odzyskać tylko szanując kultury eksperckie, a więc tylko w życiu  

codziennym, nie zaś na gruncie i w przepaściach (in den Gründen und  

Abgründen) klasycznej filozofii rozumu. 

W codziennej praktyce komunikacyjnej interpretacje poznawcze, oczeki-

wania moralne, ekspresje i wartościowania i tak muszą się wzajemnie prze-

nikać. Dlatego procesy dochodzenia do porozumienia w świecie życia  

potrzebują tradycji kulturowej w całej rozciągłości, nie tylko dobrodziejstw 

nauki i techniki. Filozofia mogłaby więc zaktualizować swoje odniesienie do 

całości, występując w roli interpretatora zwróconego ku światu życia. Mo-

głaby przynajmniej pomóc uruchomić znów mechanizm współgrania jego 

wymiaru poznawczo-instrumentalnego, moralno-praktycznego i ekspresyw-

nego, jak się pomaga uruchomić samochód, który nie chce zapalić.15 Można 

przynajmniej określić problem, przed którym stanie filozofia, gdy porzuci 

rolę nadzorującego kulturę sędziego na rzecz roli pośredniczącego interpre-

tatora. Jak sfery nauki, moralności i sztuki, zamknięte jako kultury eksperc-

kie, można by otworzyć i, nie naruszając ich autonomicznej racjonalności, 

powiązać z wyjałowionymi tradycjami świata życia w taki sposób, by rozłą-

czone momenty rozumu spotkały się w codziennej praktyce komunikacyjnej, 

odnajdując nową równowagę?  

Tu krytyk myślicieli-mistrzów mógłby jeszcze raz okazać nieufność i za-

pytać, co uprawnia filozofów do tego, by nie tylko – wewnątrz systemu nauk 

– rezerwowali na niektórych obszarach miejsce dla ambitnych strategii teo-

retycznych, lecz także na zewnątrz oferowali swoje usługi w zakresie prze-

kładu, by pośredniczyć między światem życia codziennego i kulturową  

nowoczesnością, która zamknęła się w swoich autonomicznych dziedzinach. 

Myślę, że właśnie filozofia pragmatystyczna i hermeneutyczna odpowiadają 

na to pytanie, przypisując autorytet epistemiczny wspólnocie tych, którzy 

kooperują i rozmawiają ze sobą. Ta codzienna praktyka komunikacyjna 

umożliwia porozumienie zorientowane na roszczenia ważnościowe – jako 

jedyną alternatywę dla oddziaływania jeden na drugiego przy użyciu mniej-

szej lub większej dozy przemocy. Ponieważ jednak roszczenia ważnościowe, 

które w rozmowie wiążemy z naszymi przekonaniami, wykraczają poza każ-

dorazowy kontekst, poza przestrzennie i czasowo ograniczone horyzonty – 

to każde komunikacyjnie osiągnięte bądź reprodukowane porozumienie 

musi się opierać na pewnym potencjale racji, spornych, ale właśnie racji. 

————————— 
15 J. Habermas, Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, w: idem, Kleine politische Schriften  

I–IV, Frankfurt/M. 1981, s. 444 nn; wyd. pol.: Nowoczesność – niedokończony projekt, przeł. M. 
Łukasiewicz, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red.), Kraków 1996, 2 wyd. 1998. 
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Racje są ze szczególnego materiału; zmuszają nas, byśmy zajęli stanowisko 

na „tak” lub „nie”. Przez to w warunki działania zorientowanego na porozu-

mienie wbudowany jest moment bezwarunkowości. I ten właśnie moment 

odróżnia ważność, której domagamy się dla naszych poglądów, od tylko spo-

łecznego obowiązywania jakiejś utartej praktyki. To, co uważamy za zasad-

ne, jest z perspektywy pierwszej osoby kwestią możliwości uzasadnienia,  

a nie funkcją zwyczaju. Dlatego interes filozoficzny polega na tym, „żeby  

w naszych społecznych praktykach uzasadniania widzieć coś więcej niż po 

prostu takie praktyki”.16 Ten sam interes kryje się w uporze, z jakim filozofia 

obstaje przy roli strażnika racjonalności – roli, która wedle moich doświad-

czeń przysparza coraz więcej kłopotów, a z pewnością żadnego więcej przy-

wileju nie zapewnia.  

 
 przełożył Adam Romaniuk 

————————— 
16 R. Rorty, op. cit., s. 310 (tu idę za przekładem niemieckim – tłumacz).  
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Czy poznaliśmy żywy byt, organizm i tożsamość somatyczną na tyle, by 

ustrzec się redukcjonizmu: idealistycznego – w gnozie i filozofii, fizykali-

styczno-biologistycznego – w nauce? Historia badań nad ludzkim, nieludz-

kim, a w ostatnim czasie – także postludzkim ucieleśnieniem jest zadziwia-

jąco długa, zważywszy dominację ducha nad ciałem w europejskiej filozofii 

człowieka. Autorzy artykułów zamieszczonych w sekcji Organizm, ciało, 

tożsamość, technika dowodzą, że tożsamość ludzka i osobowa mają podłoże 

organiczne, a ciało, które posiadamy, jest również ciałem, którym jesteśmy. 

To idea, która łączy Maurice’a Merleau-Ponty’ego z Akwinatą. Inicjuje ona 

postdualistyczny i nonredukcjonistyczny paradygmat w poprzek konwen-

cjonalnej granicy, oddzielającej filozofię od nauki – przynajmniej w zamyśle 

Hansa Jonasa, który przybliża jeden z artykułów. Idea ta pozwala też sen-

sownie pytać o to, czy ludzka i osobowa tożsamość mogą być zachowane  

w obliczu rewolucji technologicznej. Być może allotransplantacja jest ostat-

nią z technik, które nie naruszają ludzkiej tożsamości cielesnej, choć silnie 

nią wstrząsają – stanowią bowiem materializację tzw. intercielesności. Z kolei 

zaawansowane technologie wytwarzają humanoidalne imitacje żywego ludz-

kiego bytu bądź rozstanie z ciałem na rzecz wzmożonych, quasi-zmysłowych 

doznań przy jednoczesnym odebraniu postczłowiekowi ludzkiego potencjału 

wolnościowego i performatywnego. W tym wypadku nie wystarczą już kate-

gorie postdualistyczne. Posthumanizm niesie ze sobą nową ambiwalencję.  

Efekty badań prezentujemy w sześciu studiach. Pierwsze z nich pt. Orga-

nizm i wolność. Filozofia życia i nauk o życiu (autorstwa Ewy Nowak, UAM  

i Roberto Franzini Tibaldeo, Université Catholique de Louvain la Neuve) 

omawia postdualistyczną ontologię żywego, organicznego bytu według Han-

sa Jonasa. Zawarte w nim wątki filozoficzno-biologiczne (a także wątek nie-

pełnosprawności i jej postkonwencjonalizacji z artykułu trzeciego) znajdują 

dopełnienie w drugim studium pt. Ciało „nienormalne”. O roli anomalii w 

rozwoju nauk biologicznych (autorstwa Małgorzaty i Piotra Leśniewskich, 

UAM). Z kolei trzecie studium (autorstwa Ewy Nowak, UAM) nosi tytuł 

„Ustrój cielesny” w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym: 

zrozumieć fenomen allotransplantacji i poświęcone jest fenomenologii ciała 
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oraz intercielesności. Harmonizuje z nim czwarte studium pt. O holistycz-

nym modelu ludzkiej natury u Maine de Birana i Michela Henry (autorstwa 

Filipa Bardzińskiego, UAM). Studium piąte pt. Ambiwalencja transhumani-

zmu wobec cielesności (autorstwa Pawła Ciniewskiego, UAM) eksploruje 

różnicę między cielesnością ludzką a jej postludzkim ekwiwalentem. Szóste  

i ostatnie studium nosi tytuł Jaka przyszłość dla cielesności (autorstwa Jo-

nasza Pawlaczyka, UAM) i uświadamia dwuznaczność dobrodziejstw, jakie 

niosą ze sobą najbardziej zaawansowane biotechnologie.  

Technika jest ambiwalentna, gdy znajduje w ludzkich rękach i gdy się  

z nich wymyka. Człowiek, „istota naznaczona brakami” (Mängelwesen, jak 

pisali Herder i Gehlen) nie ma swego miejsca w naturze, choć należy do niej 

jako żywy organiczny byt. Dysponuje wysokim stopniem racjonalności, wyob-

raźni i wolności. Pomagają mu one zbudować własny świat, odpowiadający 

jego osobliwej naturze. Ten zasadny skądinąd rozwój niesie w sobie moment 

krytyczny: technopoiesis osiąga skalę ekscesu, a człowiek staje się narzę-

dziem własnych narzędzi. I dopiero to skłania go (a przynajmniej skłaniać 

powinno) do zamiany racjonalnej dezynwoltury na wolność odpowiedzialną, 

o co apeluje Jonas.  

Dział powstał w ramach grantu Opus 9 nr 2015/17/B/HS1/02381 pt. 

„Ewolucja jaźni: przyczynek do rewizji posthumanizmu”. Autorka dziękuje 

Narodowemu Centrum Nauki za wsparcie i sfinansowanie prowadzonych 

przez nią badań. Dziękuje również pozostałym autorom za przyłączenie się 

do prowadzonych przez nią badań – zwłaszcza Doktorantom, którzy przez 

cały semestr zimowy 2016/17 w ramach grupy badawczej „Somatyzm” te-

stowali z nią przydatność szeregu metodologii, pomocnych w definiowaniu 

ewolucji somatycznej tożsamości człowieka w obliczu techniki. Osobno dzię-

kuje dr. Roberto Tibaldeo i dr. Mario Marino, których antropologiczne badania 

sprowokowały ją do poszukiwaniu metodologii umożliwiających definiowanie 

ludzkiej tożsamości „pod prąd” dominujących obecnie nurtów, zwłaszcza w duchu 

antropologii Jonasa. Pani Prof. Małgorzacie Czarnockiej, redaktor naczelnej 

czasopisma Filozofia i Nauka, należą się osobne podziękowania za gościnne 

udostępnienie jego łamów.  

 
Ewa Nowak, UAM  
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ORGANIZM I WOLNOŚĆ.  
FILOZOFIA ŻYCIA I ETYKA NAUK O ŻYCIU1 

 
 

STRESZCZENIE 
 
Autorzy omawiają założenia ontologii żywego bytu wedle Hansa Jonasa. Poten-

cjał życia ewoluuje aż do chwili, gdy człowiek zaczyna rozwijać swoje technologie, 

rozum, wolność, a wreszcie i odpowiedzialność, zdolną pohamować ekscesywne 

nadużywanie technologii i chronić własne, otwarte potencjalności. Artykuł czerpie  

z idei opisanych w Organismus und Freiheit (ang. The Phenomenon of Life), które 

to dzieło Jonas uważał za swe opus magnum.   

Słowa kluczowe: Hans Jonas, żywy byt, organizm, ontologia postdualistyczna, 

teleologia, ewolucja, wolność, odpowiedzialność, technologia, ryzyko, etyka, filozo-

fia, nauka. 

 
 
 

WPROWADZENIE 

 

Prezentujemy tutaj oryginalne założenia filozofii życia Hansa Jonasa 

(1903–1993) na podstawie tomu otwierającego pełną, krytyczną edycję jego 

dorobku (Kritische Gesamtausgabe der Werke von Hans Jonas, t. I/1 pt. 

Organismus und Freiheit. Znaczenie tej filozofii wzrasta równolegle do 

tempa transformacji życia za sprawą techniki. Transformacja, o której pisał 

już Martin Heidegger, dotyka w zasadzie wszystkich struktur i funkcjonowań 

żywego „bytu organicznego” (organisches Sein),2 z którego wydzieliło się – 

właściwe wyłącznie ludzkiej istocie – „jestestwo” (Dasein). W odróżnieniu 

————————— 
1 Artykuł został przygotowany w ramach grantu NCN Opus 9 nr 2015/17/B/HS1/02381 pt. 

“Ewolucja jaźni: przyczynek do rewizji posthumanizmu”. Autorzy składają Narodowemu Centrum 
Nauki podziękowania za finansowanie prowadzonych przez nią badań.  

2 W odróżnieniu od Husserla, Jonas dostrzegł potężny potencjał ontyczny właśnie w organizmie. 
Husserl uważał organiczność za element porządku co najwyżej biologicznego, albowiem “ciało nie 
jest wyłącznie czymś materialnym i fizycznym, lecz stanowi «organiczną indywidualność» [...] nale-
żącą do przyrodnicznego królestwa indywiduów organicznych” (der Leib ist „organische Individua-
lität” und nicht bloss physisch-physikalische; ...die Natur ein Reich organischer Individuen ist),  
E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität II, I. Kern (red.), Hua XIV, Martinus Nijhof, 
Den Haag 1973, s. 67. 
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od swych nauczycieli, w tym Edmunda Husserla,3 Jonasa Cohna, Rudolfa 

Bultmanna, Karla Jaspersa i wspomnianego już Heideggera, Jonas od po-

czątku rozważa „jestestwo” w jego łączności, a zarazem rozłączności z orga-

niczno-cielesnym światem życia, którego duchowo–inteligibilne i społeczno-

symboliczne formy stają się niezależne od biosu, ale z niego przecież czerpią 

siły żywotne.4 Stworzona przezeń fenomenologia życia wpisuje się w naj-

nowszy nurt znaturalizowanej, ale nieredukcjonistycznej ontologii. Obie 

rzucają wyzwanie rozmaitym odmianom dualizmu, generującym materiali-

styczny bądź idealistyczny monizm, i siłą rzeczy także redukcjonizm. „Post-

dualistyczna” ontologia życia Hansa Jonasa pozbawia człowieka przewagi 

nad resztą uniwersum życia w tym sensie, że kwestionuje jego niegraniczone 

prawo do nihilistycznej samowoli, zastępując je zobowiązaniem do odpo-

wiedzialnej wolności. Ten rodzaj wolności wyróżnia człowieka spośród in-

nych żywych istot, które – począwszy od najprostszych organizmów – uosa-

biają niezależne zachowania w przeciwieństwie do reaktywnych rzeczy 

martwych. Zarówno ontologia, jak i etyka Jonasa wydały nam się adekwatną 

odpowiedzią ze strony współczesnej, interdyscylinarnie świadomej etyki na 

gwałtownie wzmagający się „dyktat technologii” z jednej strony, a z drugiej – 

na prymat „ducha” redukującego wszechświat do bezwartościowej materii, 

siebie zaś – do nie-odpowiedzialnej samowoli modyfikującej życie, od jego 

genetycznej, organicznej i animalnej tożsamości poczynając. Zręby tej onto-

logii, uwieńczonej imperatywem odpowiedzialności wyłożonym przez Jona-

sa w dziele Zasada odpowiedzialności, opisane zostały w przedłożonym, 

interesującym nas tutaj tomie Organismus und Freiheit. Philosophie des 

Lebens und Ethik der Lebenswissenschaften. Program swej ontologii życia 

zakreślił Jonas następująco: 

 
„w centrum ontologii (a poniekąd i epistemologii) postawić należy kwestię ży-

cia i kwestię ciała. Żyć znaczy żyć fizycznie, jako żywe ciało, krótko mówiąc: 

jako byt organiczny. W ciele spleciony jest węzeł bytu (der Knoten des Seins), 

w dualizmie jedynie rozcięty, ale nie rozwiązany (zerhaut den Dualismus). 

Idealizm i materializm usiłują go rozwikłać każde po swojemu: na próżno [...]. 

Potrzebna jest ontologia całościowa, idzie tu bowiem o całość (ein Ganzes).”5 

 

————————— 
3 Skądinąd Husserl doceniał ucieleśnienie ja naturalnego (a także osobowego i transcendentalne-

go). Körperleib/Ich-Leib pozwala doświadczać “życiowych odniesień” do świata, zob. Medytacje 
kartezjańskie, przeł. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982, s. 142–143. Z kolei Merleau-Ponty od początku 
mówi o intercielesnym “byciu w świecie”: „Jesteśmy organami jednej intercielesności” (we are 
organs of one and single intercorporeality), Maurice Merleau-Ponty, The Philosopher and His 
Shadow, przeł. R. McCleary, Signs, Northwestern Univ. Press, Evanston 1964, s. 169.   

4 L. R. Kass, Appreciating The Phenomenon of Life.  The Philosophy of Hans Jonas, Special issue, 
Graduate Faculty Philosophy Journal, 23 (1), 2002, s. 51–69. 

5 H. Jonas, Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer Philosophischen Biologie. KGA, t. I/1, 
2010, s. 48.  
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Program ten rozwiniemy tutaj na poziomie elementarnym, wskazując na 

integralny związek pomiędzy ontologią życia i etyką życia wedle Jonasa. 

Pełniejszą wykładnię życia zawierają dwa tomy edycji Kritische Gesam-

tausgabe, tj. Leben und Organismus (Life and Organism) i Organism and 

Freedom, a w nim przede wszystkim Wprowadzenie zatytułowane „«Life» 

and the Scientific Spirit”. To tutaj Jonas określił życie jako „spontaniczny  

i celowy ruch” (spontaneous and teleological motion), „fakt samej natury”6 

(the fact of nature itself) w nieustannym „stawaniu się” (becoming) i „za-

chowaniu” (behavior, performance), którego źródłem (source) jest „inteli-

gentny” organizm, w odróżnieniu od reaktywnej rzeczy.    

Z kolei pełniejszą wykładnię etyki życia czytelnik znajdzie w (skądinąd 

znakomitej) pracy Piotra Rosoła pt. Hans Jonas. O etycznej odpowiedzial-

ności nauki i techniki (2017). Przejście od życia ku etyce dokonuje się bezpo-

średnio, w obliczu „zatrważającego faktu śmierci” i groźby jej sprowadzenia, 

która napełnia troską o trwanie. Żywy byt pragnie trwać pomimo, że jego 

biologiczne uposażenie (structural equipment for life) jest kruche, a samo 

życie – ową rebelię w świecie materii – trawi kryzys. I tylko człowiek zdolny 

jest poznać i docenić unikalną wartość życia, w perspektywie przyszłości 

własnej i całego żywego uniwersum. W obliczu wartości życia może on też 

położyć kres wielorakiej negacji i redukcji życia, do jakiej jest zdolny jako 

istota obdarzona najwyższym potencjałem wolności i racjonalności.    

Dietrich Böhler zwraca uwagę, że Hans Jonas, zrazu „zdystansowany fe-

nomenolog”, zmienił się w żarliwego etyka za sprawą inspiracji biblijnych 

oraz „metafizyki bojaźni i drżenia”,7 którą miał go zarazić Søren Kierkegaard.  

W obliczu ekspansji techniki, skupiona wokół egzystencjalno–inteligibilnej 

wyjątkowości człowieka fenomenologia wydała się Jonasowi bezsilna etycz-

nie. Owszem, technika i wpisana w nią ambiwalencja zajmowały XX-

wiecznych antropologów, w tym Heideggera, Arnolda Gehlena i Helmutha 

Plessnera, ale dopiero Jonasowi zaświtała myśl o zobowiązaniu filozofów do 

„odpowiedzialności, tj. powrotu do «jaskini» i uwolnienia uwięzionych  

w niej bliźnich”.8 Nie chodziło jednak o banicję techniki z ludzkiego świata, 

lecz o to, by użytek z niej uczynić mniej dowolnym, za to bardziej świado-

mym i odpowiedzialnym.9           

————————— 
6 H. Jonas, Organism and Freedom, KGA, t. I/4, s. 32–68.  

7 Ową „nieegoistyczną bojaźń” (selbstlose Furcht) wzbudzać ma u człowieka wyobrażenie skutków 
własnego działania. Bojaźń czyni rozumowanie konsekwencjalistyczne aktem osobistego zaan-
gażowania moralnego, por. R. F. Tibaldeo, Heurystyka strachu: czy ambiwalencja lęku może być 
dla nas pouczająca?, przeł. M. Huk, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 4 (1), 2015,  
s. 68–87.  

8 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 334.     
9 Temu zagadnieniu swoją najnowszą monografię poświęcił Piotr Rosół, Hans Jonas o etycznej 

odpowiedzialności nauki i techniki, Universitas, Kraków 2017; por. H. Jonas, Technik, Freiheit und 
Pflicht, KGA, t. III/2, 1987.  
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Z kolei o witalistycznym zwrocie u Jonasa wymownie świadczy krytyka 

gnozy, egzystencjalizmu i nihilizmu10 – ów akt filozoficznego ojcobójstwa 

względem Heideggera, z którym Jonas identyfikował się nawet wówczas, gdy 

wkroczył na własną drogę filozoficzną. Oceniwszy, iż „życie w ich towarzy-

stwie to życie skazane na kryzys” (living in such company is living in a cri-

sis), Jonas nie godzi się na ujmowanie ludzkiej kondycji jako „rzucenia  

w świat”, „zdania się na ślepe fatum” i egotycznego „zatroskania” o własny 

byt. Uważa, że dopiero usytuowanie w świecie życia i responsywność w sto-

sunku do świata nadaje organizmowi indywidualność (intrinsic oneness 

called self): już protozoa w zetknięciu z „innym” stają się wrażliwe, reagują, 

a „reakcja stanowi odpowiedź, która wykracza poza efekt mechaniczny” (the  

reaction is response, mechanical reaction is transcended).11 Starając się 

objaśnić fenomen życia, odsłania Jonas archaiczne kulisy animizmu i panwi-

talizmu, kiedy to „życie znaczyło tyle samo co żywy byt (Lebendsein),  

a czegoś takiego, jak «martwa materia» nie znano”.12 A przecież śmierć 

„przyciągała ludzkie umysły bardziej niż cud życia: należy to złożyć na karby 

podejścia teoretycznego”,13 podejście praktyczne bowiem życia nie zanie-

dbuje.  

Praktyczne podejście do żywego bytu przyjmuje, że życie jest wartością  

i od razu też funduje etykę życia. Odkrywający tę wartość duch afirmuje wła-

sną, witalistyczną genezę. Rozumując w ten sposób, Jonas podważył utarte 

przeświadczenie o „bez–wartościowości” bytu żywego, podsycane przez 

scjentyzm, technikę i „antropologiczny a-kosmizm”14, traktujące materię 

jako martwy i obojętny surowiec lub narzędzie o znaczeniu co najwyżej in-

strumentalnym. Ale wartość życia – również organicznego – jest immanent-

na i aprioryczna. „Das Leibapriori”15 ma potencjał przekraczania, samoro-

zwoju, twórczości i to właśnie on legł u podstaw „zasady odpowiedzialności” 

(das Prinzip Verantwortung). Wedle Jonasa „etykę funduje ontologia”.16 

Etyka zwraca „Heideggerowską troskę przeciwko Heideggerowskiemu za-

pomnieniu żywego ciała”17 (Leibvergessenheit). Rozpoznanie ontologicznej  

i aksjologicznej natury powiązania między Leben i Leib, a także przekrocze-

nie granicy między tym, co cielesne i duchowe stanowi zaczyn etyki życia, 

która w odróżnieniu od egzystencjalistycznej strategii bycia na sposób „wła-

ściwy” pragnie być strategią praktyczną.  

————————— 
10 H. Jonas, The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology. Northwestern Univ. 

Press, Evanston 1966, rozdział 9 pt. Gnosticism, Existentialism, and Nihilism.  
11 H. Jonas, Leben und Organismus, s. 351.  
12 H. Jonas. Organismus und Freiheit, op. cit., s. 19.  
13 Ibidem, s. 20.  
14 L. Vogel, Foreward (Przedmowa) do The Phenomenon of Life, op. cit., s. XII.  
15 D. Böhler, Einführung in die Kritische Gesamtausgabe, KGA, t.  I/1, 2010, s. XXVII. 
16 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 357.  
17 D. Böhler, Einführung in die Kritische Gesamtausgabe, op. cit., s. XXVII.   
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Po cóż człowiekowi taka strategia? Z pewnością nie po to, by dystansować 

się od natury i techniki. Obie domeny są życiu ludzkiemu niezbędne. Reduk-

cja natury do nieistotnej „obecności”, a z drugiej strony inflacja techniki 

napędzają „nowoczesny nihilizm”,18 „mitologiczną anihilację natury”19 (my-

thologische Nihilisierung der Natur) i „dyktaturę technologii”. Nihilizm 

wyrasta z przekonania o tym, że „jestestwo rzucone zostało w bez-

wartościowy świat”.20 Heidegger i Jean Paul Sartre uznali go za bezwarto-

ściowy, ponieważ dostrzegali w nim mechanizmy i determinizmy reifikujące 

Dasein jako właściwe, a w zasadzie jedyne źródło znaczeń i wartości. Jonas 

ten stan rzeczy przewartościowuje, stawiając w centrum byt żywy, który 

rozwija się w toku naturalnej ewolucji.   

Pretekstem do naturalizacji bytu stały się dla Jonasa wszelkie formy dua-

lizmu i monizmu, obecne również w klasycznej fenomenologii i egzystencja-

lizmie. Jonasa interesował nie tylko wyłom, jaki w rzeczywistości material-

nej czyni materia ożywiona, lecz także „przekroczenie linii dzielącej sferę 

ciała od sfery ducha (die Grenzlinie zwischen der körperlichen und der gei-

stigen Sphäre überschritten)”,21 inicjowane już przez teleologię immanent-

ną organizmowi:22 „żaden organizm nie jest pozbawiony celowości”.23 Celo-

wość ma charakter otwarty, niefinalistyczny, wolny od eschatologii: zawiera 

potencjał rozwoju własnego. Najmłodszym ogniwem ewolucji jest istota  

o najwyższym potencjale. W eseju Homo Pictor wykazał Jonas, że ludzka 

percepcja i zdolność obrazowania tworzą reprezentacje zapośredniczające 

obie te sfery, tj. duchową i fizyczną. Oprócz aspektu obiektywizującego mają 

one także aspekt subiektywnie podmiotowy. Wytwarzając obrazy – w tym 

obraz samego siebie – człowiek może je wielorako przetwarzać, a także ope-

rować nimi i przekształcać w oderwane (abstrakcyjne) idee. Jeśli zachowuje 

się zgodnie z nimi, osiąga formę świadomej, a w ostatecznym rozrachunku – 

także normatywnej samokontroli i autonomii. Subiektywny aspekt idei po-

zostaje otwarty na inwencję własną, zachowuje przeto szereg niezdefiniowa-

nych, ludzkich potencjalności, w tym zdolność projektowania i wybiegania  

w przyszłość, która umożliwia też aktywność technopoietyczną. Zaawanso-

wane formy tej aktywności mogą z kolei zwrotnie ograniczać otwarty ludzki 

potencjał: wiąże się z tym ryzyko i zagrożenie, na które odpowiedzią stanie 

się odpowiedzialność, tj. najbardziej ludzka forma wolności. Zwornikiem 

postdualistycznej ontologii jest dialektyka, która pomiędzy Kantowskiego 

homo phaenomenon i homo noumenon wprowadza Homo Pictora: to wła-
————————— 

18 Jak pisze Jonas w 1963 r. w Zwischen Nichts und Ewigkeit.  
19 D. Böhler, Einführung in die Kritische Gesamtausgabe, s. LI.  
20 Ibidem, s. LIII.  
21 Ibidem (Überleitung. Von der Philosophie des Organismus zur Philosophie des Menschen),  

s. 317.  
22 H. Gronke, Einleitender Kommentar..., KGA, t. I/1, 2010, s. CXXVII. Jonas nie powołuje się 

przy tym na żaden wertykalny, historyczny czy boski podmiot, na opatrzność, której intencją byłby 
nieskończony postęp ewolucji, tamże.  

23 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 176.  



34 Ewa Nowak, Roberto Franzini Tibaldeo 

śnie on zapewnia ciągłość pomiędzy ludzkim umysłem i światem przedmio-

towym. Przesłanka ciągłości tkwi w „najprostszych formach bytu organicz-

nego, które stanowią prefigurację umysłu”; z drugiej strony „umysł nawet  

w swych najwznioślejszych wzlotach pozostaje częścią organizmu”24, zacho-

wując przy tym niezdeterminowany jeszcze potencjał podmiotowy.   

Ale jakim sposobem otwarty potencjał autonomii współistnieje z deter-

minizmem praw fizyki i współzależnością ja/otoczenie? Odpowiedzi nie uła-

twia typowe dla XX-wiecznej antropologii przekonanie o tym, że ludzki habi-

tat mieści się na skraju przyrody, a nieusytuowanie człowieka w świecie  

i wymykanie się naturalnej ewolucji pobudza rozwój ontogenetyczny, w tym 

inwencję, kreatywność, dociekliwość, wreszcie wolność. U Jonasa bowiem 

do spotkania „konieczność z wolnością” dochodzi w żywym organizmie, jak 

podkreśla Piotr Rosół. „Wolność związana jest z niezależnością od materii,  

z której składa się organizm”, tymczasem „konieczność związana jest z ciągłą 

zależnością od zdobywania materialnych podstaw egzystencji czy material-

nych zagrożeń mogących położyć kres linii życia”.25 Jonas jest bardziej an-

tropologiem życia aniżeli kultury: wykazuje nieusuwalną przynależność 

człowieka do organicznego świata życia, a zarazem jego „styczność z by-

tem”26 (Begegnungen des Menschen mit dem Sein), do której usposabia go 

umysł. Nie chodzi przy tym o eliminację konieczności przez wolność; raczej 

o taką samorealizację potencjału wolności, która rezygnuje z przekształcania 

każdego naturalnego faktu w artefakt zamykający drogę dalszej, autentycz-

nej aktualizacji potencjału wolności, jaki tkwi w ludzkim życiu. Za istotę 

człowieka uznał Jonas nie wszechmoc i przemożność woli, ale świadome  

i zwłaszcza etyczne problematyzacje bytu (das Vermögen der Begegnung 

selber aber ist das Grundwesen des Menschen). Nie chodzi też o eliminację 

techniki w jej formach niegroźnych dla potencjału wolności, a wspomagają-

cych życie w jego słabości i nietrwałości. Na więź życia i konieczności  

w Kondycji ludzkiej zwracała też uwagę Hannah Arendt, odradzające zacie-

ranie granicy między nimi. Ale życie podtrzymywane na siłę z pomocą tech-

nologii może podkopać godność, do której autonomicznego zdefiniowania 

ma prawo każda ludzka istota, powiada Jonas w Techniken des Tode-

saufschubs und das Recht zu Sterben.27   

 
 

————————— 
24 H. Jonas, The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, Harper & Raw, New York 

1966, s. 1. 
25 P. Rosół, Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki, op. cit., s. 69.  
26 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 323. Autorzy pragną w tym miejscu podziękować 

prof. Dietrichowi Böhlerowi za udostępnienie edycji KGA; dr Brigitte Parakenings, kierującej Hans 
Jonas Archiv (Uniwersytet w Konstancji), dziękują za umożliwienie wglądu w archiwalia.     

27  W: H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 537–568.  
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ORGANIZM I WOLNOŚĆ W ZARYSIE AKTUALIZUJĄCYM  

 
Zawartość tomu Organismus und Freiheit dzieli się na trzy części, po-

przedzone Wstępem do całej edycji autorstwa Dietricha Böhlera i Komenta-

rzem wprowadzającym do tomu 1/I autorstwa Horsta Gronke. Części „A” 

odpowiada praca pt. Organizm i wolność. Podstawy biologii filozoficznej  

(s. 1–360), części „B” – rozprawa pt. Etyka nauk o życiu (s. 361–568), części 

„C” – Teksty uzupełniające (s. 569–598). Dodatek „D” zawiera Wskazówki  

i Przypisy od redakcji, a także uzasadnienie metodologii przyjętej w po-

śmiertnej edycji ineditów.  

Zamysł Organismus und Freiheit... zarysował się już we frontowych  

listach Hansa Jonasa, słanych do przyszłej żony Lore. Ponad dwie dekady 

później ukazała się monografia pt. The Phenomenon of Life. Toward a Phi-

losophical Biology (1966). Jej pierwsze wydanie niemieckojęzyczne nosiło 

tytuł Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biologie 

(1973), a wydanie drugie – tytuł Das Prinzip Leben, nawiązujący do najbar-

dziej znanego dzieła Jonasa pt. Das Prinzip Verantwortung (1973). To 

ostatnie, w Polsce dostępne jako Zasada odpowiedzialności, przyćmiło roz-

głosem Organismus und Freiheit, choć tę właśnie pracę autor uważał za swe 

opus magnum. Przybliżamy tu Organismus und Freiheit w zgodzie z oceną 

Autora, jako kompendium założeń fundujących „postdualistyczną”, tj. „mo-

nistyczną, lecz niematerialistyczną” ontologię i etykę życia.  

Najpierwsze z nich jest wyzwaniem rzuconym nowożytnym monizmom  

i dualizmom. Ontologia Jonasa stanowi naukowo umocowaną fenomenolo-

gię żywego bytu: „Istotę bytu rzeczywistego najpełniej wyraża organiczny 

modus essendi żywego organizmu (in der organischen Existenzweise des 

Organismus, im lebenden Organismus), nie zaś atom, molekuła, kryształ  

i gwiazdy. W liście do Leo Straussa z dn. 2.01.1948 r. Jonas pisze, że orga-

nizm uosabia „życie jako koincydencję zewnętrzności i wewnętrzności, jako 

centralny punkt i węzeł bytu (Zentralpunkt, Knoten des Seins), a także nieu-

suwalne napięcie między nimi. Czyniąc punktem wyjścia ten właśnie węzeł, 

zdołamy uporać się z odwiecznym dylematem: dualizm czy monizm”?28 (die 

alte Dualismus-Monismus Frage angegriffen werden kann). Postulat jed-

nolitej, „postdualistycznej” i antyredukcjonistycznej ontologii zakłada płyn-

ne przejście od życia organicznego do metafizyki (integrative Vereinigung). 

 Ontologia ta opisuje podstawy nowej „filozoficznej biologii” (philo-

sophische Biologie) i zarazem „filozofii życia”, powiada Jonas. W połowie 

XX w. ten podstawowy zamysł manuskryptu pt. The Phenomenon of Life (na 

którym opiera się wszak Organismus und Freiheit) wydał się karkołomny 

amerykańskim wydawcom. Manuskrypt odesłano z zaleceniem, by autor 

gruntownie zrewidował „nazbyt śmiałe” tezy.  

————————— 
28 Ibidem.  
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Pionierskie dzieło ukazało się w 1966 r. Jonas dokonał w nim przede 

wszystkim redefinicji pojęcia organizmu, odrzucając paradygmat Kartezjań-

ski, adaptując zaś elementy koncepcji Arystotelesa,29 Spinozy30 i Whitehea-

da. Stworzył pojęcie tożsamości organicznej,31 której potencjał ewoluuje, 

ponieważ wyrasta ponad pasywną, ewolucyjną adaptację i rozwija niezależną 

inwencję, prowadząc przy tym interaktywną wymianę z otoczeniem, od me-

tabolizmu po rozwój cech osobowych (wymianie takiej nie podlega jedynie  

genom).32 Opracowana przez Jonasa „filozofia organizmu i ducha”33 wyra-

sta z takiego ujęcia nawet najprymitywniej uorganizowanego organizmu, 

które wskazuje na obecne w nim, animalne zalążki niezależnego od materii  

i zewnętrzności życia mentalnego (Vorbildung des Geistes). Jest ono sple-

cione z fizjologią, ale rozwija potencjalności coraz bardziej niezależne. Wyra-

zem nieuprawnionego redukcjonizmu jest wobec tego kumulacja badań nad 

fenomenem życia w naukach o życiu o proweniencji przyrodoznawczej. Życie 

winno interesować także „filozofię ducha, wraz z zawartą w niej etyką”,34 

podkreśla Jonas. Jego rozumowanie – jak pokażemy dalej – zmierza do wy-

prowadzenia imperatywów etyki z samo-poznania życia w jego integralności. 

Poznanie takie nie jest możliwe w ramach jednej dyscypliny szczegółowej lub 

dyscyplin przyjmujących redukcjonistyczną epistemologię. Już w I rodziale 

Organismus und Freiheit, zatytułowanym „Problem życia i ciała w teorii 

bytu”, unaocznia Jonas negatywne skutki takiego podejścia do życia. Zesta-

wia w tym celu dwa, kontrastujące ze sobą obrazy świata: „antyczny obraz 

żywego kosmosu i przyrodoznawczy konstrukt martwego wszechświata 

(eines toten Alls der Dinge). Zestawienie to – powiada – wytycza perspek-

tywę postdualistyczną, uchylającą zarówno naiwny, panwitalistyczny mo-

nizm, jak i antynomię pomiędzy dwoma monizmami: materialistycznym  

i idealistycznym. Na antynomii tej ufundowana jest nowoczesna ontolo-

gia”.35 Z kolei w rozdziale V martwocie scjentystycznej wizji kosmosu prze-

ciwstawia Jonas „antyświadectwo w postaci żyjącego ciała”, które do prostej 

materii fizycznej wraca po śmierci.           

————————— 
29 O tym, że techne/technesis wspomaga osiąganie celów, które są poza zasięgiem natury, a z dru-

giej strony tę samą naturę mimetycznie naśladuje, pisali m.in. Philippe Lacoue-Labarthe, w: Typo-
graphy: Mimesis, Philosophy, Politics, Ch. Fysk (red.), Harvard Univ. Press, Cambridge–London 
1989, s. 255, oraz M. Hansen, Embodying Technesis. Technology beyond Writing, The Univ. of 
Michigan Press, Ann Arbor 2000, s. 95; o mimetycznym aspekcie techne pisał też Jacques Derrida  
w Grammatology, przeł. S. Spivak, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore 1974, s. 144–145.   

30 Mimo, że Spinoza jedynie implicite zajmował się pojęciem organizmu, z Twierdzenia XIII Etyki 
oraz jego implikacji wywodził Jonas liczne założenia dla swojej koncepcji, zob. H. Jonas, Spinoza 
and the Theory of Organism, KGA, t. I/1, op. cit., s. 571–591.  

31 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 184.  
32 M. D. Yaffe, Reason and Feeling in Hans Jonas Existential Biology, Arne Naess’s Deep Ecolo-

gy, and Spinoza’s Ethics, w: The Legacy of Hans Jonas, H. Tirosh-Samuelson, Ch. Wiese (red.), 
Brill, Leiden–Boston, 2008, s. 345–372.  

33 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 11. 
34 Ibidem, s. 357.  
35 H. Gronke, KGA I/1, Einleitender Kommentar, op. cit., s. XCV.  
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ORGANIZM W UJĘCIU HANSA JONASA 

 
W odróżnieniu od historycznie wcześniejszych koncepcji, koncepcja or-

ganizmu wedle Jonasa wykazuje szereg osobliwości.  

Organizm stanowi względnie trwałą, „aktywnie samo-unifikującą i samo-

integrującą się, indywidualną całość”36 i realność,37 którą można rozłożyć na 

organy (podsystemy) zdolne do samodzielnego funkcjonowania na poziomie 

wegetatywnym. Całość ta wykazuje aktywną dążność do samozachowania  

i zdolność do samoregeneracji dzięki szeregowi sprzężonych, współzależnych 

funkcji. Tworzą one jej „funkcjonalną” i dynamiczną tożsamość, która u każ-

dego żywego bytu indywidualizuje się w toku jego relacji ze światem. Aby tę 

bioróżnorodność dostrzec, „trzeba być obserwatorem życia, przysposobio-

nym przez życie samo – czyli to, czym sami jesteśmy. Nie wystarczy być 

»czystym matematykiem«”,38 należy być w jakiejś mierze humanistą, filozo-

fem, zdolnym uchwycić „przesmyk łączący filozofię organizmu z filozofią 

człowieka”.39   

Żywy organizm jest bytem wieloaspektowym, „ambiwalentnym”, „anty-

nomicznym”,40 dowodzi Jonas. Ambiwalencja stanowi potężne wyzwanie dla 

dyscyplin szczegółowych, przywiązanych do swoich redukcjonistycznych 

metodologii. Tymczasem organizm można rozważać zarówno jako 1) agrega-

cję molekuł, kolonię komórek, szereg tkanek i organów funkcjonalnie samo-

dzielnych (tak czyni wiele dyscyplin ścisłych i nauk o życiu), jak też jako nie-

podzielną, integralną całość, której funkcjonowanie wymaga sprzężenia czę-

ści; 2) jako zewnętrzność i jako wewnętrzność; 3) jako byt osobliwy, auto-

nomiczny, a zarazem determinowany41 przez środowisko życia – i wreszcie 

współzależny od własnych z nim relacji; 4) jako uorganizowana materia, 

zdolna do intencjonalnych zachowań (np. tropizmy u roślin, instynkty  

u zwierząt, aktywność wzbudzana przez doznania itd.), wreszcie jako byt 

podmiotowo–osobowy, zdolny do własnej inwencji, żywiący pragnienia, 

wytwarzający obrazy, dysponujący sobą i innymi bytami, wolny i twórczy.  

W myśli Jonasa każdorazowe „spotkanie obu tych sfer w żywym organizmie 

staje się nieprzeniknioną zagadką”.42  

Czy dowartościowany poprzez intencjonalną teleologię żywy organizm 

jest wartością samą przez się, bezwarunkowo nienaruszalną? Na to pytanie 

Jonas nie zawsze odpowiada w sposób jednoznacznie twierdzący. Rozważa-

————————— 
36 H. Jonas, The Phenomenon of Life, op. cit., s. 79.  
37 ale nie w rozumieniu syntezy poszczególnych oglądów ani też w rozumieniu „sił, które wiązałyby 

ze sobą jego części”, H. Jonas, The Phenomenon of Life, op. cit., s. 79. 
38 Ibidem, s. 82.  
39 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 317n.  
40 Ibidem, s. 191n.  
41 Ibidem, s. 230. 
42 A. Michelis, Identity, Freedom and Relationships of Responsibility in Hans Jonas’ Philosophy, 

w: Problemata, t. 04, 01, 2013, s. 25.  
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jąc argumenty za i przeciwko klonowaniu człowieka43 gwoli eliminacji ryzy-

ka chorób o podłożu mutagennym, Jonas nie widział zagrożenia dla tożsa-

mości fenotypu, która indywidualizuje się w znacznej mierze za sprawą 

czynników epigenetycznych. Problem dostrzegał za to w podmiotowej  

wolności klonu, który nie dziedziczy osobowości dawcy genomu i winien 

zachować „jaźń nieuprzedzoną”, albowiem niewiedza, poznanie siebie i życie 

własnym życiem to podstawowe wyznaczniki ludzkiej wolności.44 Za niedo-

puszczalne uważał klonowanie celem tworzenia banku organów do prze-

szczepu.45  

Jonas rozważał również takie zagadnienia, jak biotechnologiczna ekwiwa-

lencja organów, sprzężenie naturalnej i sztucznej inteligencji, antropomorfi-

zacja maszyn i cyborgizacja. Ekwiwalencja znosi dualizm ciała i umysłu po-

dług zasady sformułowanej przez klasyków koncepcji człowieka–maszyny. 

Zasada ta mówi, że  
 

„duch jest epifenomenem materialnych procesów zachodzących w mózgu [...] 

Tymczasem dziś oferuje nam się po raz pierwszy taki model mechanistyczny, 

w którym mamy do czynienia zarówno ze zjawiskami materialnymi, jak i du-

chowymi. Nie ma tu już przejścia od jednej do drugiej sfery. Zjawiska te są nie 

tylko ekwiwalentne, lecz i tożsame (nicht nur äquivalent, sondern identi-

sch)”,46  
 

a to za sprawą przemiany materii w energię. Jednak polegające na tej prze-

mianie “przezwyciężenie dualizmu” opiera się wyłącznie na prawach mecha-

niki. Technologia potrafi je zaprząc do działań, które stanowią analogon 

procesów neuronalnych. Jednak celowość tych procesów, zauważa Jonas, 

będzie różnić się diametralnie od tej, jaką “żywią” ludzki duch i żywy orga-

nizm. Będzie to celowość, której one “służą” i którą „realizują”, nieosiągalna 

w przyrodzie lub mimetycznie naśladująca to, co przyroda potrafi. Teleologia 

techniki jest zatem ograniczona, lub też – jak powiada Mark Hansen – ska-

zana na “traumę” autoreplikacji.47   

Przekonanie Jonasa o tym, że tak zaawansowana technologia realizuje 

heterogeniczne, obce ludzkiej wolności cele, poddane zostało próbie w erze 

bioniki. Zasadą bioniki jest bowiem koordynacja praw mechaniki z przyczy-

nowością, której źródłem jest świadoma lub zautomatyzowana (tacit), uwa-

żana jednak za autonomiczną dyspozycja agensa, mobilizująca inteligentną 

————————— 
43 H. Jonas, Läßt uns einen Menschen klonieren: Von der Eugenik zur Gentechnologie, KGA,  

t. I/1, op. cit., s. 455–510. 
44 H. Jonas, Biological Engeneering – A Preview, w: idem, Philosophical Essays: From Ancient 

Creed to Technological Man, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1974, s. 159. W przypadku 
postaci historycznych „klonowanie ograniczyłoby się do reprodukcji genomu [...]. O ile [zgodnie  
z maksymą] le style, c’est l’homme même, o tyle nie sposób zreprodukować tego samego człowieka”, 
B. G. Prusak, Cloning and Corporeality, w: The Legacy of Hans Jonas, H. Tirosh-Samuelson,  
Ch. Wiese (red.), Brill, Leiden–Boston 2008, s. 323. 

45 H. Jonas, Gehirntod und menschliche Organenbank, op. cit., s. 511–537. 
46 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 208.  
47 M. Hansen, Embodied Technesis, op. cit., s. 151.  
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protezę do współpracy z żywym bytem organicznym. Proteza nie tylko przy-

wraca organizmowi część utraconej, ucieleśnionej potencjalności podmioto-

wej i dopełnia organiczno-funkcjonalną tożsamość indywidualnego ludzkie-

go bytu, lecz także redefiniuje ów byt jako fuzję, hybrydę bądź „assemblage” 

o charakterze dwojakim: organiczno–nieorganicznym, przyrodniczo-tech-

nicznym, w niczym nie ujmując jego osobowo-ludzkiemu statusowi (i – jak 

chcą Shildrick i Mykitiuk – niczego do tego statusu nie dodając). W sensie 

ontologicznym pozostaje dla organizmu „ciałem obcym” w roli służebnej. 

Tymczasem w świetle założeń Jonasa, organizm wprawdzie dysponuje pro-

tezą bioniczną w sposób autonomiczny, ale współpracując z mechanizmem, 

podlega też równolegle jego dyspozycjom. Staje się zarówno „efektorem”, jak 

i „receptorem” wprzęgniętym w cybernetyczny „mechanizm feedbacku”.48  

Z drugiej strony, „systemowa kombinacja oparta na feedbacku (die Fee-

dbackkombination), jaką organizm po części już jest”49 (należąc do rzeczy-

wistości i podlegając jej kauzalizmowi) nie determinuje go w pełni, ani też 

nie wyczerpuje jego własnej teleologii. Organizm nadal uosabia znaczny po-

tencjał nieredukowalnej swobody: jego funkcjonowanie tylko częściowo sta-

ło się machinalne. Tymczasem cybernetyk lub informatyk traktuje swój 

obiekt w sposób teoretyczny i praktyczny, przez co „różnica między człowie-

kiem i maszyną traci znaczenie: jedno staje się ekwiwalentem drugiego”.50 

Znaczenie bardziej na różnicę tę wyczulony jest filozof: robot nie przestaje 

być narzędziem realizacji ludzkich celów nawet wówczas, gdy stymuluje  

aktywność ludzkiego mózgu51 lub generuje losowo zdarzenia natury wirtu-

alnej, imitujące inteligencję ludzką. Jonas przez lata zgłębiał analogie po-

między żywym organizmem i jego cybernetycznym modelem. Doszedł do 

wniosku, że są to analogie powierzchowne. Argumentował, że organizm 

działa z potrzeby, ta zaś wypływa z immanentnej dlań konieczności autore-

generacji na poziomie metabolicznym. Organizm pozostaje w interakcji  

z otoczeniem, ale z drugiej strony – przejawia immanentną „dążność i wła-

ściwą życiu troskę o siebie”.52 Organiczne ciało „posiada określoną strukturę 

i wyspecjalizowane funkcje. Jego części odgrywają określoną rolę w obrębie 

całości. Organon oznacza środek bądź instrument (tool or instrument).  

Zatem soma organikon = ciało będące systemem o charakterze instrumen-

talnym, na który składają się rozmaite organy. Ciało jako całość jest narzę-

dziem (instrumentality) w tym sensie, że jego organy służą jako funkcjonal-

nie wyspecjalizowane narzędzia”.53 Z drugiej strony pozostaje ono źródłem 

celowości, inwencji i intencji.  

————————— 
48 H. Jonas, Organismus und Freiheit, s. 219–220.  
49 Ibidem, s. 220.  
50 Ibidem, s. 225.  
51 Ibidem, s. 226.  
52 Ibidem, s. 229.  
53 H. Jonas, Leben und Organismus, op. cit., s. 372.  
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Wolno jednak zapytać, czy w świetle rozwoju cybertechnologii humanoi-

dalne roboty nie są odpowiednikami takiej właśnie, wyspecjalizowanej in-

strumentalności, wyposażonej w oprogramowanie zakładające coraz większy 

zakres swobody po to, by nie tylko wyręczać ludzi w szeregu działań, ale tak-

że budować z nimi relację responsywną analogiczną do międzyludzkiej? Czy 

wobec tego „dobrze skonstruowana maszyna jest ciałem organicznym?”, 

pyta Jonas.  
 

„W sensie opisanym wyżej – owszem. [...] Jednak części ciała organicznego 

istnieją wyłącznie we wzajemnym sprzężeniu, jako integralna całość. Wza-

jemna łączność z innymi organami warunkuje działanie każdego poszczegól-

nego organu. Funkcjonalność takiego organu jest więc pochodną organicznej 

całości [...]. Tymczasem po rozłożeniu maszyny na części nie da się tego 

stwierdzić. Część mechanizmu nie jest organem. Wprawdzie wytworzono ją 

po to, by służyła jako organ, ale po wymontowaniu z maszyny staje się zwykłą 

rzeczą.”54  
 

Naprawa takiego trybu nie dokonuje się mocą autopoietycznej zdolności 

całego organizmu. Zasadniczo, maszyna jest trwalsza i bardziej wytrzymała 

od naturalnego organizmu i trudno pogodzić się z tym, iż rzeczy tak niezwy-

kłe jak programy komputerowe, aplikacje czy algorytmy stają się kiedyś tak 

samo „zwykłe” jak „oddychający organ”, któremu życie może przedłużyć 

transplantacja, ale jego powrót do „martwej”, „nieożywionej” materii jest 

nieuchronny. Trwanie przedłużane w nieskończoność za sprawą anorga-

nicznego nośnika to nadzwyczaj żywotna utopia ludzkości, wodzonej na po-

kuszenie przez własną, nie znającą granic wyobraźnię i potrzebę, której nie 

zadowala już powolny i mozolny wzrost za sprawą przekraczania (transcen-

dowania) własnych ograniczeń, a także mocowanie się i pertraktowane  

z realnym „innym”.  

      
 

W POSZUKIWANIU WYKŁADNI EWOLUCJI 

 
Sposób, w jaki Jonas rewiduje pojęcie ewolucji życia organicznego wyda 

się osobliwy w świetle współczesnej biologii ewolucyjnej, która sceptycznie 

podchodzi do zagadnienia tzw. kierunku ewolucji. Wprawi też w zakłopota-

nie zwolenników antropocentryzmu, bowiem Jonasowski model ewolucji nie 

przewiduje uprzywilejowanej pozycji człowieka. Przyznaje za to wszystkim 

żywym organizmom, od najprostszych poczynając, dążność do przekraczania 

aktualnie dostępnych potencjalności. Niefilozofów z kolei zaskoczy pytanie, 

czy ewolucja dotyczy wyłącznie organizacji żywego organizmu, czy również 

„źródeł ducha”55 w jego stopniowym rozwoju od form rudymentarnych  

————————— 
54 Ibidem.  

55 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 93.  
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i zależnych od materii po wysoce złożone i niezależne. „Zajmujemy się tutaj 

ewolucją w jej aspektach filozoficznych”, podkreśla Jonas, „ale nie wolno 

nam zapominać o tym, że to nie filozofia, lecz nauka (teoretyczna i empi-

ryczna) sformułowała hipotezę ewolucji, najpierw w kategoriach mechanicy-

stycznych, odnoszonych do faktów”.56 Owo mechanicystyczne podejście 

Jonas poddał gruntownej krytyce w cyklu wykładów nowojorskich.   

Ewolucję rozumie Jonas jako permanentny proces formacji życia w jego 

fizycznej i mentalnej różnorodności. „W swej wewnętrznej konsekwencji, 

ewolucja pokonała ograniczenia materializmu”,57 pisze Jonas w Organi-

smus und Freiheit. Z wielu jego wypowiedzi wyłania się konflikt między 

ewolucją biologiczną a coraz bardziej samodzielną teleologią życia, między 

ewolucyjną dialektyką konieczności i kontyngencji z jednej strony, z drugiej 

zaś – dialektyką konieczności i wolności. „Formy życia” chcą wyrastać ponad 

biologiczne podłoże:   
 

„Pojęcie »ewolucja« oznaczało pierwotnie zjawisko jednostkowej genezy,  

w żadnym razie powstawanie gatunków. Przeciwnie, »rozwój« (ewolucja) 

wzięty w znaczeniu dosłownym zakłada już istnienie gatunku. Świadectwem 

tego istnienia jest »plan«, którego rozwój rozpoczyna się z chwilą spłodzenia 

osobnika potomnego przez osobniki rodzicielskie. Nie sam model, ale jego 

nowe ucieleśnienie rozwijać się będzie od stadium zarodkowego po stadium 

dojrzałe: »ewoluują« zadatki ukryte w zarodku, potencjalność, która aktuali-

zuje się, przybierając swoistą formę. Rodzice przekazują więc potomkowi nie 

tylko istnienie (Existenz), lecz i formę (Form)”,58 
  
 

powiada Jonas. Takie ujęcie ewolucji odbiega od standardów przyjętych  

w połowie XX w., kiedy to rozwój definiowano jeszcze głównie w kategoriach 

mechanicystycznych i rodowo-linearnych, coraz częściej jednak podnosząc 

rolę epigenezy, przypadku, losu: raz zaistniałe życie organiczne jest niczym 

stawką w grze w kości.59 Jonas wierzył przy tym w „stopniową akumulację 

przypadkowych mutacji, z wolna zarysowującą kierunek wzrostu, aż do wy-

kształcenia się dostatecznie silnego genotypu. Wpływ ma tu również selekcja 

naturalna; jednakże przecenianie jej wypiera z przyrody teleologię”.60 Ostat-

nie zdanie nabiera nowego znaczenia w świetle ostrożności, z jaką do „qua-

si–naturalnego doboru (als ob) u Darwina”61 podchodzą Humberto B. Ma-

turana i Francisco J. Varela: „sam Darwin nigdy nie wyjaśnił, czy pojęcie 

doboru naturalnego oznacza dlań coś więcej aniżeli nośną metaforę”. Auto-

rzy podkreślają, że metafora przerodziła się w dogmat, gdy tylko teoria ewo-
————————— 

56 H. Jonas, Leben und Organismus, op. cit., s. 292.  
57 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 100.  
58 Ibidem, s. 78.  
59 O „grze w kości, którą prowadzi życie” pisał też Hans–Georg Gadamer: O skrytości zdrowia, 

przeł. A. Przyłębski, Media Rodzina, Poznań, s. 133.   
60 H.  Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 81.  
61 H. B. Maturana, F. J. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschli-

chen Erkennens, Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2012, s. 111.  
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lucji ujrzała światło dzienne; “biologia zaś nie potrafi rozstać się z tym poję-

ciem – wszak i ona ma swoją ontogenezę”.62 

Tymczasem Jonas starał się unaocznić rolę teleologii jako jednego  

z głównych czynników ewolucji. Mówiąc o „intencjonalnej teleologii” jed-

nostkowego organizmu założył on, że intencjonalność nie tylko definiuje 

świadomość, lecz występuje też immanentnie u żywych organizmów („in-

trinsic in life as being object [...] Organic individuality and organic identity 

are themselves teleological facts, teleological phenomena”63), które w ze-

tknięciu z zagrożeniem dążą do zachowania i kontynuacji życia, a w obliczu 

doświadczenia świata zewnętrznego rozwijają aktywność, interaktywność, 

inwencję niesprowadzalną do mechanicznej reaktywności. Mowa o tym 

przede w pracach Der Organismus als Freiheit oraz Biological Foundations 

of Individuality: „nie istnieje organizm pozbawiony teleologii ani teleologia 

pozbawiona duchowości”. Ale co to oznacza? Jak umocować takie twierdze-

nie w kontekście teorii ewolucji, o której wypowiada się filozof? Jak uczynić 

je przekonującym dla nauk o życiu? Przypomnijmy, że w IV części Etyki Spi-

noza odmówił celowości bytom naturalnym: „jak przeto [przyroda] nie ist-

nieje dla żadnego celu, tak też dla żadnego celu nie działa”. W kolejnym aka-

picie odniósł się do „intencjonalnej teleologii” (mówiąc językiem Jonasa) 

ludzkiego indywiduum, rozważając ją w kategoriach samopobudzenia: 

„przyczyna zaś, zwana celową” – powiada Spinoza –  
 

„nie jest niczym innym, jak samym tylko popędem ludzkim, o ile rozpatruje 

się go jako zasadę, czyli pierwszą przyczynę jakiejś rzeczy. Jeśli np. mówimy, 

że przyczyną celową tego czy owego domu było zamieszkanie, to nic zaprawdę 

innego nie mamy na myśli, że człowiek, wyobraziwszy sobie wygody życia 

domowego, uczuł popęd do wybudowania domu.”64  
 

Zdaniem Jonasa tak rozumianą przyczynowość celową uosabiają i w swo-

isty sposób realizują nie tylko istoty ludzkie, lecz także inne żywe byty, z tą 

różnicą, że u tych ostatnich dzieje się to na poziomie psychofizycznego sen-

sorium, u tych pierwszych zaś – z udziałem reprezentacji bądź idei. Dzięki 

reprezentacjom lub ideom modalności życia nabierają zupełnie nowej jako-

ści: jednak nie przerywa to „continuum pomiędzy człowiekiem a królestwem 

życia”.65 Pomiędzy zdolnością selektywnej absorpcji pożywnych składników 

przez rośliny z podłoża, stymulujących trwanie i wzrost, a wyborem form 

życia, które pozwalają człowiekowi na życie prowadzone podług (subiektyw-

nego lub obiektywnego) obrazu siebie samego, zachodzi różnica; niekiedy 

jednak jest to analogia, znacznie rzadziej zaś powielanie tych samych zacho-

wań. Przykładowo to, co czynią rośliny, dotyczy ciała w stanie bioświadomo-

————————— 
62 Ibidem, s. 111. 
63 H. Jonas, Life and Organism, s. 459.   
64 B. de Spinoza, Etyka, przeł. I. Myślicki. Na nowo opracował i wstępem poprzedził L. Kołakow-

ski, PWN, Warszawa 2008, cz. IV, s. 240.   
65 H. Jonas, The Gnosis Religion, op. cit., s. 328.  
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ści i wedle Spinozy zwie się popędem (appetitus); to zaś, co czynią istoty 

ludzkie, „dotyczy samej duszy [i] nazywa się wolą (voluntas)”.66  

Jonas odkrywa w dążności zasób znaczeń wykraczających poza imma-

nencję życia u Spinozy. Najważniejszym z nich jest zdolność do transcendo-

wania status quo i antycypacji dalszej, choćby minimalnej, perspektywy 

rozwoju,67 która aktualizowałaby się potencjał życiowy indywidualnego or-

ganizmu. Transcendowanie kojarzy nam się z metafizyką, lecz jedno i drugie 

określenie znalazło szerokie zastosowanie w kontekstach agnostycznych.68  
 

„Transcendencja, bycie sobą poprzez przekraczanie siebie (the transcendence, 

the being a self by going beyond the self) [...] otwiera nowe horyzonty  

i umożliwia osiąganie nowych form. Horyzonty są zawsze horyzontami trans-

cendencji. Dzięki niej tożsamość nie wyczerpuje się w jałowej identyczności 

ciała fizycznego ze sobą samym (empty self-identity of a material body).”69 
 

Niekiedy organizm okazuje się zdolny przekroczyć swym zachowaniem 
zakres przyrodzonej mu potencjalności. Jednak „ewolucję” tej organicznej 
formy wolności dostrzec można wtedy, gdy porówna się osiągane przez  
zwierzęta formy intencjonalnej dążności i organicznej („pozaracjonalnej”)  
z formami dostępnymi roślinom. Te zwierzęce coraz wyraźniej antycypują 
ludzkie, lecz nie tworzą jeszcze w pełni świadomych, autonomicznych, krea-
tywnych i odpowiedzialnych modalności.  

Przypisywanie ewolucji „kierunku” w kategoriach dążności/transcen-
dencji może budzić wątpliwości; ale wspomagając dziś ewolucję technolo-
gicznie i kierując ją na nowe tory, implicite zakładamy, że podążała ona  
dotąd samoistnie w jakimś immanentnym, od nas niezależnym kierunku, na 
który chcielibyśmy mieć wpływ.70 

Można dostrzec pewne analogie między koncepcjami Jonasa, Arnolda 

Gehlena, Helmutha Plessnera czy Jakoba von Uexkülla. Nie mogąc ich tutaj 

omówić, przypomnijmy za Aldoną Pobojewską, że Uexküll uczynił żywą isto-

tę biopodmiotem: „Jej podmiotowość wyraża się w autonomicznym działa-

niu i postrzeganiu, które są warunkowane przez swoiste a priori, zwane 

przez Uexkülla planem”. Każda istota żywa realizuje swój plan, w pewnym 

stopniu współtworząc krąg rzeczywistego „wokół–świata”, którego strukturę 

wyznacza „podmiotowe a priori: a jego obserwowalnym wyrazem [są] za-

————————— 
66 B. de Spinoza, Etyka, op. cit., cz. III, tw. XIII, s. 154, podkr. nasze. Jonas zaadaptował pojęcie 

conatus, nadając mu nowe znaczenie. Nie przekonały go rozstrzygnięcia (kartezjańskiego) „proble-
mu psychofizycznego” u Spinozy i Leibniza. Uznał je za „akrobacje kogoś, kto nie może poruszyć 
nawet małym palcem”, zob. H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 107.     

67 H. Jonas, Life and Organism, KGA, t. II/3, s. 453.  
68 H. Jonas, Materia, duch i stworzenie, w: idem, Idea Boga po Auschwitz, przeł. G. Sowiński, 

Kraków 2003, s. 83.  
69 Ibidem, s. 458.  
70 Uchwytność kierunku ewolucji – lub też możliwość jej kontrolowanego ukierunkowania – zna-

cząco wzrosła w obliczu możliwości edycji i reedycji genomu (CRISPR), zob. S. Pinker, The Moral 
Imperatives for Bioethics, 2015; BostonGlobe, August 2015, dostęp: https://www.bostonglobe.com/ 
opinion/2015/07/31/the-moral-imperative-for-bioethics/ JmEkoyzlTAu9o QV76JrK9N/story.html  

https://www.bostonglobe.com/%20opinion/2015/07/31/the-moral-imperative-for-bioethics/
https://www.bostonglobe.com/%20opinion/2015/07/31/the-moral-imperative-for-bioethics/
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chowania danej żywej istoty”.71 Czyniąc „podmiotowość przedmiotem bada-

nia nauki”,72 Uexküll dzieli z Jonasem te same, postdualistyczne założenia 

filozofii życia w rozwoju. Eksponują one ciągłość, ale i rozwój, przez co  

usytuowanie człowieka w świecie – mocą jego własnych, typowo ludzkich 

zdolności – przestaje być jedynie miejscem w przyrodzie, a staje się także 

miejscem w historii ludzkiego byty żywego (bez odrywania go od naturalnej 

genezy).  

Przez dekady Jonasowska filozofia ewolucji pozostawała w cieniu kon-

cepcji rozwijanych na gruncie nauk o życiu. W ostatnim czasie znaczna część 

przedstawicieli tych nauk wyjaśniała ewolucję głównie w świetle dziedzicz-

ności, tę ostatnią zaś  
 

„w kategoriach genów i sekwencji DNA (in terms of genes and DNA sequen-

ces). Przez ewolucję rozumieją oni zmianę częstości genów alternatywnych 

bądź alleli (changes in the frequencies of alternative genes). Należy wątpić, 

czy to stanowisko przetrwa kolejne dwie dekady. Coraz więcej biologów uwa-

ża, że pojęcie dziedziczności stosowane przez dzisiejszą myśl ewolucyjną jest 

zbyt wąskie i należałoby je poszerzyć o idee i odkrycia biologii molekularnej  

i behawioralnej (molecular biology and the behavioral sciences).”73 

  
Podejście to ma znamiona nonredukcjonistyczne, uwzględnia bowiem wiele 

czynników, niezbędnych do dalszej “transformacji darwinizmu”,74 której 

próbę podjął też Jonas. Starał się osłabić kryteria efektywności i adaptacji na 

rzecz teleologii, którą neodarwinizm i neolamarckizm75 zawęziły jego zda-

niem do wybranych zdolności cyzelowanych w toku ewolucji. W tej doboro-

wej, ale wąskiej grupie znalazły się 
 

„percepcja zmysłowa, sprawność chwytania i zaradność wyrastająca z woli 

przetrwania (resourcefulness of the will to survive): są to niemechanistyczne, 

intencjonalne (purposive) charakterystyki. Niespójność ta świadczy o tym, że 

zagadki ewolucji nie da się wyjaśnić wyłącznie w kategoriach mechanistycz-

nych i behawiorystycznych – choć to one dochodzą dziś do głosu najczę-

ściej.”76         
 

„Organiczna” i „funkcjonalna” tożsamość człowieka, nadal czytelna  

w świetle całokształtu jego zachowań i podmiotowych potencjalności, jest 

złożona, lecz człowiek formuje swą tożsamość także w rejestrach zachowań 

nieanimalnych. Obejmują one zdolności poznawcze, językowe i symboliczne, 

a nade wszystko unikalną na tle innych żywych istot zdolność do obrazowa-

————————— 
71 A. Pobojewska, Istota żywa jako podmiot. Wybór pism Jakoba Johannesa von Uexkülla, Stu-

dio Wydawnicze Karta, Łódź 1998, s. 69.  
72 Ibidem, s. 67.  
73 E. Jablonka, M. J. Lamb, Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and 

Symbolic Variation in the History of Life. MIT Press, Cambridge, Mass. 2005, s. 10.  
74 Ibidem, s. 38.  
75 H. Jonas, Leben und Organismus, op. cit., s. 299.  
76 Ibidem, s. 298.  
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nia (Homo Pictor). Pozwala ona wytwarzać obrazy i pojęcia (eidos) wraz  

z ich subiektywną, a z drugiej strony – obiektywizującą dynamiką; wraz  

z potencjałem, który otwiera przed ludzkością wolność w wymiarach niezna-

nych organizmowi, a i dla ludzkości zawsze otwartych: człowiek potrafi wy-

tworzyć adekwatny obraz siebie samego, zachowywać się zgodnie z nim  

i budować własną tożsamość. Tymczasem dla innych żywych istot stymula-

torem rozwoju wolności była „gra sił”, „mocowanie się” organizmu z otocze-

niem, przybierające ostatecznie znamiona interakcji i współzależności. 

Wprawiała ona organizm w napięcie pomiędzy „tożsamością substancjalną” 

i „tożsamością funkcjonalną”. Nie bez przyczyny dzieło Organizm i wolność 

nosiło pierwotnie tytuł Organizm jako wolność (Organismus als Freiheit).  

 
 

WOLNOŚĆ RACJONALNA I WOLNOŚĆ ODPOWIEDZIALNA.  
ROLA FILOZOFII WE WSPÓŁCZESNYM DYSKURSIE ŻYCIA,  

NAUKI I TECHNIKI    

 
Rozdziały IX i X tomu Organismus und Freiheit opisują typ idealny Ho-

mo Pictora (esej pod tym samym tytułem). Uosabia on zestaw zdolności 

wybitnie ludzkich, łącznie z takimi, które pozwalają człowiekowi samodziel-

nie zarządzać „wolnością racjonalną” w imię „wolności odpowiedzialnej”. 

Aby unaocznić różnicę między dwoma wolnościami, skonstruował Jonas 

trójstopniową dialektykę stosowania techniki przez człowieka. Podobnie jak 

Gehlen, który w technice, racjonalności, języku, instytucjach itd. dostrzegał 

kompensatory ludzkich braków (Mängelwesen77), również Jonas podnosił 

znaczenie zdolności technicznej dla nietrwałej i słabej kondycji organicznej, 

z której człowiek nie może się wyzwolić. Tym samym, jest on wręcz skazany 

na technologię, którą sam rozwija gwoli radzenia sobie z życiem, podkreśla 

Jonas w Zasadzie odpowiedzialności. Gdy jednak technologia przejmuje 

kontrolę nad ludzkim życiem, niesie to ze sobą radykalne następstwa dla 

wolności: jej potencjał staje się od niej zależny, jego rozwój ulega ogranicze-

niu, jej horyzont – zawężeniu, a może nawet zamknięciu. Nadużywanie 

technologii skrywa w sobie potencjał nihilizmu. Rozsądne i odpowiedzialne 

używanie wspiera zaś potencjalności immanentne życiu, np. ratując je  

i sprzyjając immanentnemu wzrostowi jego form. W szczególności technolo-

gia może zmieniać tożsamość ludzkiego bytu, definiowaną w immanentnym 

związku z fenomenem życia. Stąd tak ważny staje się adekwatny autowize-

runek ludzkości, który antycypuje też jej przyszłość właśnie w świata życia. 

Ku przyszłości wybiegają ludzkie projekty i marzenia, lęk o trwanie, wreszcie 

imperatyw odpowiedzialności, do którego formuły należy postulat: „nie wy-

stawiaj na szwank warunków nieskończonego trwania ludzkości na Ziemi”.     

————————— 
77 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Aula Verlag, Wiesbaden 

1986.   
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Stosowana zrazu na potrzeby życia technika z czasem sama staje się 
„permanentną potrzebą życiową” (zu einem dauernden Lebensbedürfnis) 
człowieka. Używanie przybiera skalę ekscesywnego nadużywania, a emancy-
pacja względem żywiołów i konieczności naturalnych – skalę antropocen-
trycznej hegemonii i nihilizmu.78 Ten rodzaj racjonalnego sprawstwa wolno-
ści wiedzie do samo-zniewolenia człowieka wraz z postępującą transforma-
cją żywego świata. Dając początek technice, wolność racjonalna ujawnia swą 
ambiwalentną prawidłowość: zgodnie z nią, rozwój wolności implikuje 
wzrost ryzyka wpisanego w jej urzeczywistnianie. Dopiero „wolność odpo-

wiedzialna” potrafi oszacować ryzyko i podjąć działania zapobiegające jego 
eskalacji. Wolność odpowiedzialna – a także adekwatne poznanie okoliczno-
ści i skutków racjonalnego działania – stanowią domenę etyki. Poza wolno-
ścią, etyka zainteresowana jest afirmacją życia w jego „obiektywnie warto-
ściowych” formach, nadrzędnych wobec celów przyświecających uzbrojonej 
w technikę „wolności racjonalnej”.  

W zakresie i mocy wolności odpowiedzialnej leży wobec tego zgodne  
z obiektywną aksjologią życia używanie techniki w miejsce dyktatu techniki, 
który człowiek wytwarza i któremu sam ostatecznie podlega. Ów dyktat, 
nazwany przez Jonasa „mocą pierwszego stopnia” wypiera i zastępuje natu-
rę. „Moc pierwszego stopnia” wzmaga się i przekształca w „moc drugiego 
stopnia” wówczas, gdy „domniemany posiadacz mocy stał się bezwolnym 
egzekutorem własnych możliwości”79 (zum willenlosen Vollstrecker seines 
Könnens). Potrzeba zatem niezbędnie, podkreśla Jonas, „mocy trzeciego 
stopnia”,80 zdolnej pohamować sprawstwo wspomagane przez technikę, 
które zagraża nie tylko kondycji organicznej, lecz i autonomii życia. Źródłem 
„mocy trzeciego stopnia” ma być „wolność jako odpowiedzialność”, zabiega-
jąca o najbardziej doniosły moment teleologii życia, tj. o wolność samą.  
W warunkach, gdy racjonalna wolność staje się źródłem zagrożenia dla 
człowieka i świata, odpowiedzialność musi nieodłącznie towarzyszyć ludzkiej 
wolności we wszelkich jej formach.   

Jak widać, fundamentalnie epistemologiczne, a zarazem praktyczne za-

danie etyki odpowiedzialności zostało wyłożone już w dziele Organismus 

und Freiheit: polega ono w pierwszym rzędzie na tym, że reprezentujący 

ludzkość etyk bądź filozof dokonuje samopoznania jako żywy i wolny, tj. 

immanentnie wartościowy byt ludzki. Czerpie przy tym z nauk o życiu, 

„otwierając się na badania wykraczające poza granice dyscypliny szczegóło-

wej [...], na współpracę filozofii z naukami empirycznymi (Kooperation der 

Philosophie mit den empirischen Wissenschaften)”.81 Przesłankę dla tego 

postulatu zawiera już „fenomen życia”, który „sam przez się kwestionuje 

————————— 
78 H. Jonas, Leben und Organismus, op. cit., s. 339.  
79 H. Jonas, Ethik der Lebenswissenschaften, KGA, t. I/1, 2010, s. 365.  
80 Ibidem, s. 369. 
81 H. Gronke, Einleitender Kommentar, op. cit., s. CIII. 
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granice, zwyczajowo dzielące obszary badań i uprawiane przez nas dyscypli-

ny”.82 Równolegle, zadaniem fenomenologii będzie opisywanie życia, a za-

daniem ontologii, epistemologii i hermeneutyki – rozumienie życia. Zadanie 

takie może się ziścić wyłącznie w ramach szerokiej, ignorującej dychotomię 

przyrodoznawstwo – humanistyka, „fenomenologiczno–hermeneutycznej 

ontologii życia”, w którym urzeczywistnia się „byt w całej pełni” (Fülle des 

Seins). Naturę, życie i organizm „pozostawiono naukom przyrodniczym, 

tymczasem rozumieniem i interpretacją (irgendwelche Sinndeutungen) 

zajmują się nauki o duchu (Geisteswissenschaften): między pierwszymi  

i drugimi najwyraźniej brakuje pomostu [...] Filozofia znalazła się wśród 

tych drugich: tymczasem jej właściwe miejsce jest ponad tą różnicą”,83 pod-

kreśla Jonas.  

Czy filozofia jest dziś świadoma swej misji w obliczu ekspansji zaawan-

sowanych technologii, nieodwracalnie pozbawiających życie potencjału wol-

ności i nieznanej jeszcze teleologii? Odzyskać ten potencjał, tę teleologię 

oznacza: potrafić zrezygnować z nadmiaru technologii, która go kwestionuje 

lub unicestwia. Czy filozofia odsłania wartość życia w obliczu nieodpowie-

dzialnej samowoli, której efektem byłby postępujący regres immanentnego 

życiu, autentycznego rozwoju – zarówno w przypadku ludzkości, jak i w 

przypadku innych gatunków, w skali przyszłości planety? Czy może dywagu-

je ona tylko o abstrakcyjnych problemach, pogrążona we własnym, ideali-

stycznym redukcjonizmie, nieczuła na realne zagrożenia i niepomna własnej 

marginalizacji, która postępuje nie tylko pod wpływem zawłaszczania życia  

i nauk o życiu przez nauki techniczne, ale także pod wpływem zaniku jej 

dziedzinowej samowiedzy? Nie uważamy przekonań Jonasa ani za biokon-

serwatywne, ani za technoprogresywne. Ich natura jest ewidentnie biocen-

tryczna, przy silnej ekspozycji ludzkiej wolności, gotowej do samokontroli  

w obliczu nieodwracalnego zagrożenia dla jej potencjału, który z życia wyra-

sta i w życiu odkrywa unikalną, immanentną wartość.  
Jeśli w poglądach Jonasa jest miejsce na inteligentny projekt i transcen-

dentną genezę życia, którego „boskość” wymaga ochrony przed dyktatem 

technologii, to jest ono niedogmatyczne, jak pokazują prace Materia,  
duch i stworzenie oraz Unsterblichkeit und die heutige Existenz. Idzie tu  
o mityczną, znaną w ortodoksyjnym judaizmie łączność między intelektem 
człowieka i Stwórcy, który pozostawił temu pierwszemu szeroki zakres wolno-
ści poznaw-czej i praktycznej, dając mu na początek prawa – jak daje się je 
dzieciom, nim wydorośleją i rozwiną prawodawczą autonomię i odpowie-
dzialność.  

————————— 
82 H. Jonas, Organismus und Freiheit, op. cit., s. 5.  
83 H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, KGA, t. III/2, 2010; por. H. Gronke, Einleitender 

Kommentar, op. cit.,  s. CV.   
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Życie ma immanentne źródła: stanowi manifestację samorzutnej przygo-
dy i rewolucji, która przytrafiła się materii.84 Przyjęcie odmiennych założeń 
pogrążyłoby myśl Jonasa na powrót w odmętach gnozy i jej eschatologiczno-
nihilistycznej ambiwalencji (z Nietzscheańską autokreacją, tj. „stawaniem 
się, kim/czym się jest” i Sartre’owskim „byciem tym, czym się nie jest” 
włącznie), od której Jonas ewidentnie stronił. Immanentne źródła ma więc 
także wpisana w życie wolność wraz z jej unikalną, człowiekowi tylko wła-
ściwą potencjalnością, tj. tworzeniem idei (eidos) mających za przedmiot 
także ludzkość i żywe uniwersum, o których trwanie zabiega i apeluje rozum 

w swej funkcji praktycznej.     
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CIAŁO „NIENORMALNE”.  
O ROLI ANOMALII W ROZWOJU  

NAUK BIOLOGICZNYCH 
 

 

It is clear from Darwin’s notebooks of the late 1830s  
that he became fascinated with monsters in Hnuter’s collection  

and Hunter’s opaque teratology theories. 
Stephen T. Asma (2009, 166) 

 
To, co potworne, jest czymś niezwykłym na wspak,  

ale niezwykłym mimo wszystko. 
Georges Canguilhem (2003, 225) 

 
Można wyobrazić sobie kulturę, w której dyskursy  

 krążyłyby bez najmniejszej troski o autora.  
Każdy dyskurs, niezależnie od formy,  

wartości i sposobu traktowania,  
rozwijałby się w bezimiennym mamrotaniu. 

Michel Foucault (1999, 219) 
 

 
STRESZCZENIE 

 
 W ostatnich latach odkryto szereg anomalii u osobników gatunku Haplophilus 

subterraneus (Shaw, 1789) w gromadzie Chilopoda. Ten szczególny przypadek ciała 

zdeformowanego prowokuje do ponownego odczytania historii i kształtowania się 

postaw kulturowych wobec ciał obarczonych anomaliami. W artykule prezentujemy 

zmiany postrzegania, postaw oraz interpretacji form anomalnych od zdziwienia czy 

przerażenia aż po odczytanie, które umożliwiło olbrzymi postęp w nauce i wyjaśnie-

niu wielu elementów procesu rozwoju organizmów oraz ich ewolucji.  

Słowa kluczowe: anomalia, ewolucja, rozwój, evo-devo. 
 
 

1. UWAGI WSTĘPNE 
  
W tym artykule omawiamy zwięźle problematykę, która wiąże się z od-

kryciem i rolą anomalii w rozwoju nauki, a zwłaszcza w rozwoju nauk biolo-

gicznych. 

Formy anomalne organizmów – w tym, w szczególności, zwierząt i ludzi 

– przypuszczalnie zawsze budziły zainteresowanie. I choć pytania o przyczy-
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ny powstawania, rozwój, procesy życiowe form anomalnych stawiano równie 

dawno, to radykalną zmianę nastawienia wobec ciał „nienormalnych” wią-

żemy z powstaniem nowożytnego przyrodoznawstwa. Od tego momentu 

badanie organizmów obarczonych anomaliami zaowocowało już wielokrot-

nie istotnym postępem w całych dziedzinach wiedzy takich, jak medycyna, 

embriologia, czy w latach ostatnich – ewolucyjna biologia rozwoju. 

W dość szczególnym i przenośnym sensie można jednocześnie stwierdzić, 

że historia spotkania człowieka z formami anomalnymi występującymi  

w naturze jest zarazem historią stopniowego przechodzenia „od irracjonal-

ności do racjonalności” w ramach systemów kulturowych, w których nauki 

przyrodnicze odgrywają rolę istotną. Zmiany nastawienia wobec organi-

zmów obarczonych wadami, zachodzące w obrębie systemów kulturowych, 

bylibyśmy skłonni zarazem odczytywać jako szczególnego rodzaju świadec-

twa postępującego samowyzwolenia w sensie Cassirerowskim podmiotów 

uczestniczących w owych systemach. Tę zmianę nastawienia – w poniższym 

cytacie odnoszącą się tylko do zachowań „nienormalnych”– ilustruje np. 

fragment następujący: 
 

“The unfortunate separation of the «abnormal» from the «normal» in behav-

ior studies will disappear, and the abnormal, pathological and criminal  

behavior reactions will appear not as «disease» but as socially (and individ-

ually) undesirable behavior reactions in given situations, and from this 

standpoint they will lend themselves more readily to study from the behavior-

istic standpoint” [podkreślenie nasze – ML, PL] (Thomas, Thomas, 1928, 

572–573). 

 

Celem naszego artykułu jest ukazanie – rzecz jasna, w zwięzłej formie – 

jak zmieniały się postawy, postrzeganie i interpretacje form anomalnych od 

zdziwienia i przerażenia aż po racjonalne odczytanie, które przyczyniło się 

do olbrzymiego postępu w nauce i wyjaśnieniu wielu elementów procesów 

rozwoju organizmów oraz ich ewolucji. Ze względu na ograniczoną objętość 

pracy ograniczymy się do przeglądu wybranych zagadnień. W związku z tym 

nie należy traktować tekstu niniejszego w żadnym przypadku jako wyczerpu-

jącego omówienia poruszanej problematyki.  

Dla porządku odnotujmy w tym miejscu jeszcze, iż rzeczownik έ ma 

– zgodnie z Słownikiem grecko-polskim – trzy znaczenia. Po pierwsze, jest 

to znak, cud,zjawisko cudowne, zadziwiające, niezwykłe i/lub dziw.  

W znaczeniu drugim – zwierzę potworne, potwór, poczwara, dziwoląg, 

istota potworna, stwór osobliwy. W znaczeniu najszerszym to rzecz dziw-

na, zadziwiająca, osobliwa, cudowna, cudna (Jurewicz, 2001, 390).1 Tera-

————————— 
1 Dodajmy, iż słowo języka łacińskiego monstrum – zgodnie ze Słownikiem łacińsko-polskim – 

przekładamy następująco: (1) zjawisko niezwykłe, uważane za wróżbę; (2) zjawisko dziwne, dziw,  
(1–1) (o żywych istotach pod względem wyglądu lub pod względem charakteru) potwór, (1–2)  
(o rzeczach) rzecz dziwna, rzecz osobliwa. Zob. (Plezia, 1998, 532). 
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tologia, zajmująca się wadami wrodzonymi, zawdzięcza swoją nazwę temu 

właśnie greckiemu słowu. Wypada przy tym zwrócić uwagę, iż każdą z owych 

trzech grup znaczeń można potraktować jako niezwykle trafną – aczkolwiek 

tylko hasłową – charakterystykę problematyki, którą omawiamy w niniej-

szym artykule. 

 

 
2. PYTANIE O ANOMALNOŚĆ/PYTANIE O NORMALNOŚĆ 

 

 Willard van Orman Quine napisał o roli anomalii w dynamice nauki 

wprost: „Pomijając to, co niesamowite i ponadzmysłowe, napięcie między 

prawem i anomalią odgrywa istotną rolę w postępie nauki. Naukowiec robi 

wszystko, żeby natrafić na taki przypadek” (Quine, 1995, 16). Gdy o anoma-

liach pisał Tomas S. Kuhn, sformułował kilka pytań podstawowych.  

W Strukturze rewolucji naukowych  czytamy: 

 
„Uczony, który przerywa swoje badania, aby rozpatrywać każdą napotkaną 

anomalię, rzadko kiedy zdoła wykonać poważną pracę. Musimy zatem zapy-

tać, co sprawia, że jakaś anomalia wydaje się warta szczegółowego badania? 

Na pytanie to nie da się zapewne odpowiedzieć w sposób ogólny” (Kuhn, 

2001, 151). 

 

I kilka stron dalej: 

 
„W jaki sposób anomalia staje się czymś prawidłowym? W jaki sposób postę-

pują uczeni, gdy zdają sobie sprawę z tego tylko, że coś jest zasadniczo nie  

w porządku, i gdy nie dysponują narzędziami, które nie pozwoliłyby im sobie 

z nimi poradzić? Pytania te wymagają dalszych badań i to nie tylko historycz-

nych” (Kuhn, 2001, 157). 

 

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż opozycja ciało „normal-

ne”/ciało „nienormalne” nie ma w żadnym przypadku charakteru absolut-

nego. Wraz z postępem badań nad okazami anomalnymi niewątpliwie bę-

dzie ona ulegała istotnym modyfikacjom. Badacze okazów anomalnych wie-

lokrotnie dochodzili bowiem do wniosku, iż anomalie stanowią część zakre-

su zmienności określonej cechy. Granice między tym, co normalne i tym, co 

anomalne są płynne i nie zawsze łatwe do uchwycenia. By choć w skrócie 

przedstawić ten aspekt badań nad anomaliami, przejdziemy w części na-

stępnej do szkicowej prezentacji dziejów badań nad organizmami z wadami 

wrodzonymi. 
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3. CIAŁO ZDEFORMOWANE – U POCZĄTKÓW ZADZIWIENIA 

 

Anomalie morfologiczne przykuwały uwagę od najdawniejszych czasów  

i zachowały się zapisy takich przypadków. Poważne wady wrodzone wzbudza-

ły przede wszystkim zaniepokojenie, strach i zdziwienie oraz domagały się 

wyjaśnień. Brak rzetelnej wiedzy o rozwoju zwierząt i człowieka prowadził do 

wskazywania takich uzasadnień, które określane są współcześnie mianem 

wyjaśnień nieracjonalnych. Narodzenie dziecka z wadą wrodzoną było trakto-

wane jako rodzaj znaku danego przez bogów. Na pochodzącej sprzed ponad 

czterech tysięcy lat glinianej tabliczce odkrytej w pobliżu rzeki Tygrys są wy-

mienione 62 anomalie morfologiczne człowieka wraz z zestawieniem, które  

z nich zwiastują śmierć, zniszczenie czy głód (Blumberg, 2009, 18). 

Na przykład dość obszerny fragment księgi czwartej dzieła Arystotelesa  

O rodzeniu się zwierząt zawiera rozważania związane z potworami i przy-

czynami ich powstawania (767b –773a). Warto na marginesie odnotować, iż 

we fragmencie 771a występuje rzeczownik rodzaju żeńskiego ή 

(pērōsis), który został przełożony jako deformacja. Wspomniany rzeczownik 

oznacza również ułomność, uszkodzenie oraz kalectwo. Ten ostatni termin 

bywa oddawany za pomocą rzeczownika rodzaju nijakiego ήρ 

(pērōma). W trzeciej księdze Zoologii (fragment 507a) Arystoteles wspomi-

na o czworonożnym zwierzęciu, u którego śledziona znajdowała się po stro-

nie prawej ciała, a wątroba – po lewej. Fakt ów i jemu podobne zostają przez 

Stagirytę określone mianem monstrualnych.  

Nas interesują głównie prace związane z formowaniem się nowożytnego 

przyrodoznawstwa. W 1573 roku Ambroise Paré (uznawany za prekursora 

nowoczesnej chirurgii)  opublikował pracę znaną powszechnie pod tytułem 

Des monstres et des prodiges. Ponieważ skoncentrował się na wskazaniu 

przyczyn urodzeń z wadami, została ona uznana przez historyków za prze-

łom w naukowej dyskusji o anomaliach. Paré wyróżnił 13 przyczyn anomalii. 

Obok tych, które zgodnie z dzisiejszymi standardami określilibyśmy mianem 

racjonalnych (przy czym niekoniecznie wskazanych trafnie) – jak dziedzi-

czenie, małe rozmiary macicy czy uszkodzone nasienie – zostają wymienione 

w owym zestawieniu m.in. gniew Boży, podstępy złośliwych żebraków,  

demony i diabły (Blumberg, 2009, 23). Paré wyróżniał w swoim dziele po-

twory (fr. monsters) i stworzenia zadziwiające (fr. prodiges). Potwory to 

stworzenia, których istnienie wykracza poza i/lub narusza porządek natury 

(ang. outside the course of Nature) – np. dziecko urodzone z jedną ręką. 

Pies lub wąż, które miały być urodzone przez kobiety byłyby przykładami 

stworzeń zadziwiających (innymi słowy – cudów), czyli przypadków prze-

ciwnych naturze (ang. things completely against Nature). Wspomniana 

książka – którą wypada w dużej mierze zaklasyfikować jako dzieło z zakresu 

teratologii fantastycznej – zawierała jednak zupełnie poprawne opisy róż-

nych wad wrodzonych (Blumberg, 2009, 24–25).  



 Ciało „nienormalne”. O roli anomalii w rozwoju nauk biologicznych 53 

 

Wkrótce stworzenia zadziwiające zniknęły z publikowanych ksiąg a orga-

nizmy anomalne zaczęły być traktowane jako pomyłki, błędy czy defekty. Do 

zerwania z irracjonalną przeszłością przyczynił się w szczególności włoski 

uczony Fortunio Liceti (1577–1657). Można powiedzieć, iż w jego pracy opu-

blikowanej w 1616 roku De monstrorum caussis, natura et differentiis nad-

przyrodzoność została wyeliminowana. Liceti uważał, że wszelkie osobniki 

anomalne powstają na skutek problemów występujących w początkowych 

etapach rozwoju (Blumberg, 2009, 26). 

Problematyką teratologiczną zajmował się, między innymi, Hieronimus 

Fabricius (wł. Girolamo Fabrici dAcquapendente, 1537–1619), zwany ojcem 

embriologii. W połowie XVII wieku William Harvey (znany przede wszyst-

kim jako autor pierwszego poprawnego opisu krążenia krwi) sformułował 

hipotezę podobną do Hipokratesowej, iż wady wrodzone mogą być wyni-

kiem zahamowania rozwoju płodu na pewnym etapie (Barrow, 1977, 22). Do 

dalszego do rozwoju wiedzy na temat wad wrodzonych przyczynili się gine-

kolodzy i lekarze w XVII i XVIII wieku. Dokonała się wówczas ogromna 

zmiana w sposobie myślenia o wadach wrodzonych. 

 

 
4. POWSTANIE I ROZWÓJ TERATOLOGII 

 

W XIX wieku Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ufundował teratologię jako 

odrębną dziedzinę nauki i przyczynił się do rozwoju teratologii eksperymen-

talnej. Przez blisko 30 lat ten słynny biolog wykonywał doświadczenia  

z zarodkami kurzymi, badając, jaki wpływ na powstawanie anomalii mają 

różnorodne czynniki fizyczne. Swoje wyniki opisał w 1822 roku w dziele  

Philosophie anatomique du monstroisities humaines. Zamierzał sformuło-

wać klasyfikację form anomalnych, w podobny sposób, jak Linneusz sklasy-

fikował formy normalne.  Geoffroy Saint-Hilaire dostrzegł, że rozwój i bu-

dowa form anomalnych są podporządkowane regułom identycznym z tymi, 

które regulują prawidłowy rozwój zwierząt. Ostatecznie to jego syn, Isidore, 

dokonał pierwszej klasyfikacji wad i wprowadził terminologię teratologiczną 

opartą o grekę. Nazewnictwo to jest w dużej mierze stosowane do dzisiaj. To 

właśnie praca Geoffroy Saint-Hilaire przeniosła badania form anomalnych 

daleko poza obszar fantazji i przesądów (Blumberg, 2009, 26–27). 

Pod koniec XIX wieku teratologia ukształtowała się jako samodzielna 

dyscyplina naukowa. Spośród bardziej znanych prac wspomnijmy obszerne 

dzieło George’a M. Goulda i Waltera L. Pyle’a, poświęcone zjawiskom  

teratologicznym, pod tytułem Anomalies and Curiosities of Medicine,  

w którym autorzy zamieścili zdjęcia i dokładne ilustracje – dla współczesne-

go czytelnika są one być może szokujące (Blumberg, 2009, 27–29). W dru-

giej połowie XIX wieku ważne prace z zakresu teratologii eksperymentalnej 

wykonał Camille Dareste (1822–1899). Wywoływał on wady wrodzone  
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w zarodkach kurzych poprzez ogrzewanie, kołysanie, rażenie prądem itp. Co 

ważniejsze, z ogromną dokładnością opisywał tysiące płodów w różnych 

fazach rozwoju. Wśród ważnych nazwisk dla rozwoju embriologii i teratolo-

gii należy wymienić Hansa Spemanna (1869–1941), pierwszego embriologa, 

który otrzymał nagrodę Nobla (Carroll, 2005, 41). 

 

 
5. NARODZINY EWOLUCYJNEJ BIOLOGII ROZWOJU  

(EVO-DEVO) 

 

Pod koniec XX wieku anomalie nieoczekiwanie stały się znowu niezwykle 

istotne dla nauki i miały swój wielki udział w powstaniu nowej, rewolucyjnej, 

interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy – ewolucyjnej biologii rozwoju  

(evo-devo). Żeby pokazać jak do tego doszło, przypomnimy miejsce anomalii 

w teorii ewolucji Darwina. 

Darwin i darwiniści przyjmowali tezę o ciągłości gatunku. Zgodnie z tym 

podejściem, obserwowana zmienność powstaje losowo, narasta i jest produ-

kowana bez żadnych ograniczeń ze strony organizmu. A zatem siła napędza-

jąca zmianę ewolucyjną, tj. dobór naturalny, jest zewnętrzna. Darwin rozwa-

żył i odrzucił rolę potworów w swoim ujęciu planu ewolucyjnego. Dla niego 

monstrualności to tylko nagłe wypadki, które mogą pojawiać się, ale nie są 

to adaptacyjne zmienności wyprodukowane, rozprzestrzeniające się i na-

stępnie podtrzymane w odpowiedzi na warunki środowiska naturalnego 

(Blumberg, 2009, 30–35).  

William Bateson (1861–1926), brytyjski biolog,2 zajmował się w sposób 

szczególny badaniem zmienności w kontekście teorii ewolucji. Uważał on, że 

nie każda zmienność jest w jednakowym stopniu możliwa i że rozwojowe 

czynniki wewnętrzne organizmu ograniczają albo przechylają zakres form, 

które wytwarza natura. W swojej słynnej pracy Materials for the Study of 

Variation, Treated with Especial Regard to Discontinuity in the Origin  

of Species (1894) zamieścił ogromną galerię form anomalnych. Uważał, że 

anomalie mogą stać się podstawą dla zmiany ewolucyjnej. Anomalne, niere-

gularne i nietypowe zwierzęta ujawniają nieciągłość, reprezentując formy 

biologiczne nieskażone wymaganiami doboru naturalnego i umożliwiają 

dostęp do wewnętrznych reguł i mechanizmów rozwoju. Bateson udoku-

mentował także w swojej książce fakt, że potwory nie są rzadkie. Nieciągły 

charakter monsters podważał zatem ciągłość, którą zakładał Darwin. Darwi-

niści, jak już wspomnieliśmy, nie mogli tolerować monsters (jako realizacji 

czy „wcieleń” nieciągłości), niezależnie od ich formy i pochodzenia. Koncep-

cja Batesona nie została zatem przyjęta przez darwinistów (Blumberg, 2009, 

33–35). 

————————— 
2 Dla porządku dodajmy, iż to on po raz pierwszy użył słowa genetyka na określenie badań nad 

dziedziczeniem. 
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Podobnie jak Bateson, wiele lat później Pere Albrech (1954–1998) w ar-

tykule The Logic of Monsters (1989, 21–57) zwrócił uwagę, że na rozwój 

mają wpływ zarówno złożone procesy genetyczne, jak i pozagenetyczne. Nie 

wytwarzają one nieograniczonej liczby form, ponieważ razem z nimi istnieją 

pewne reguły rozwoju, które ograniczają sferę możliwych wariacji i stawiają 

granicę procesowi adaptacji. Alberch sądził, że potwory, reprezentując czy-

stą formę (brak funkcji adaptacyjnej), są idealnymi obiektami do badania 

owych wrodzonych reguł i wzorów. 

A zatem – podobnie jak Bateson – Alberch odróżniał zewnętrzną siłę do-

boru naturalnego od wewnętrznej dynamiki rozwoju. Apelował przy tym  

o ponowne położenie nacisku na badanie form z perspektywy internalistycz-

nej. Rozumiał potrzebę określenia, jak wszystkie komponenty systemu, ge-

netyczne i pozagenetyczne, współpracują, by wyprodukować formy typowe  

i nowe. Zarówno myśl Batesona, jak i Albercha powróciły w ewolucyjnej 

biologii rozwoju, a temat ograniczeń w wytwarzaniu form stał się jednym ze 

sztandarowych zagadnień podejmowanych w evo-devo (Alberch, 1989, 21–

57; Blumberg, 2009, 40–44). 

Anomalie zaczęto specjalnie produkować w laboratoriach manipulując 

komponentami genetycznymi. Okazało się też, iż te same komponenty gene-

tyczne biorą udział w regulacji rozwoju tych samych części ciała u niespo-

krewnionych ze sobą blisko zwierząt – tak naprawdę u każdego organizmu 

zbadanego pod tym kątem.  

Muszka owocowa Drosophila melanogaster szczególnie zasłużyła się  

w laboratorium od momentu, gdy genetyk Calvin Bridges uzyskał w 1915 

roku pierwszego mutanta muszki, którego nazwał bithorax. U Drosophila  

z tą mutacją trzeci segment tułowia jest powieleniem segmentu drugiego,  

i w rezultacie otrzymujemy fenotyp z czterema skrzydłami. W laboratorium 

uzyskano więcej mutantów homeotycznych, czyli takich, u których prawi-

dłowo rozwinięta część ciała rozwija się w nietypowym miejscu. Do szcze-

gólnie znanych należy mutant Antennapedia, u którego zamiast czułka  

rozwija się odnóże. Właśnie owe homeotyczne mutanty rozpoczęły rewolu-

cyjne odkrycia w embriologii i genetyce rozwojowej oraz przyczyniły się do 

powstania ewolucyjnej biologii rozwoju (Carroll, 2005, 50–51; Minelli, 

2009, 40–42). 

Na przełomie lat 70. i 80. dwaj genetycy – Christiane Nüsslein-Volhard  

i Eric Wieschaus – przyczynili się szczególnie do zidentyfikowania wszyst-

kich genów niezbędnych do „konstrukcji” larwy muszki owocowej (Carroll, 

2005, 75–79). Wiele z tych genów ma swoje odpowiedniki u kręgowców  

i innych zwierząt. Wraz z Edem Lewisem otrzymali za swoje odkrycia nagro-

dę Nobla w 1995 roku. Najbardziej uderzającymi – i korzystnymi z punktu 

widzenia rozwoju nauki – cechami kolekcji mutantów było to, że miały wy-

raźne defekty w organizacji i wzorze embriona. Np. niektórym mutantom 

brakowało całych bloków segmentów, podczas gdy u innych – dokładnie 
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połowy segmentów. W jeszcze innej grupie mutantów była zakłócona biegu-

nowość każdego segmentu. Nie stwierdzono przy tym żadnego przypadku, 

żeby rozwój po prostu się zatrzymał – niektóre działania uległy zaburzeniu, 

podczas gdy inne zachodziły normalnie. 

Odkrycie, że ten sam zestaw genów kontroluje tworzenie się i wzór regio-

nów ciała o podobnych funkcjach u owadów, kręgowców i innych zwierząt, 

wymusił całkowitą rewizję historii zwierząt, pochodzenia struktur i natury 

różnorodności. Biologowie porównawczy i ewolucyjni długo zakładali, że 

różne grupy zwierząt, oddzielone przez olbrzymie okresy czasu, były skon-

struowane i wyewoluowały zupełnie inaczej. 

W kontekście rozważań nad anomaliami ich interpretacją, nie sposób 

pominąć Richarda Goldschmidta (1878–1958). Ten amerykański biolog  

był znany głównie z wysunięcia swojej hipotezy hopeful monsters, czyli 

„obiecujących potworów”, jako mechanizmu makroewolucji. Uważał on, że 

połączenie nieciągłości, które oddzielają gatunki, wymaga całkowicie  

nowych konstrukcji anatomicznych i że te konstrukcje mogą powstać za  

pomocą jednego kroku, makromutacji. A zatem według Goldschmidta, ewo-

lucja zachodziłaby nie tylko na skutek kumulacji małych zmian (graduali-

zmu), lecz także skokowo (na drodze saltacjonizmu). Pomysł Goldschmidta 

został przez darwinistów odrzucony; jego koncepcję przedstawiano nawet  

w formie ironicznej i przerysowanej. Idei Goldschmidta bronił chyba jedynie 

Stephen Jay Gould (1977) wróżąc jej odrodzenie. I oto niespodziewanie  

hipoteza obiecujących potworów została znów przypomniana i odżyła  

w kontekście nowych odkryć z zakresu evo-devo. Günther Theißen w swoim 

artykule z 2009 roku zatytułowanym Saltational Evolution: Hopeful  

Monsters Are Here to Stay przekonuje, iż używanie pojęcia hopeful mon-

ster, jak i pojęcia ewolucji skokowej jest w pełni uzasadnione w zakresie 

biologii3 oraz że wyjaśnienie złożoności i różnorodności życia na Ziemi wy-

maga odwołania się do ewolucji zarazem stopniowalnej i skokowej (Theißen, 

2009, 43).  

„Obiecujące potwory” są organizmami „obiecującymi” w innym znaczeniu 

niż myślał Goldschmidt; dają nam one nadzieję na zrozumienie procesów 

rozwojowych. Przy takim podejściu są zatem jednocześnie, jak trafnie zau-

ważył Carroll (2005, 48), potworami pomocnymi – helpful monsters. 

Anomalie odegrały więc rolę fundamentalną w procesie kształtowania się 

ewolucyjnej biologii rozwoju. Carroll pisze: 
 

“One of the most successful approaches to figuring out how animal forms de-

velop correctly has been the study of dramatic monsters with the wrong 

numbers of parts, or parts in the wrong places. Some of these forms were 

man-made creations, some the products of accidents and injuries during ges-

tation, and others the result of rare mutational events in nature. The insights 

————————— 
3 W oryginale Thießen stosuje w tym miejscu pojęcie valuable biological concepts. 
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gained from study of these kinds of monsters have recently converged to re-

veal specific mechanisms underlying the assembly of all animal bodies and 

body parts” (Carroll, 2005, 38). 

 

Oprócz doniosłych odkryć z zakresu genetycznych podstaw rozwoju, 

dzięki badaniom anomalii uzyskano niezwykle cenną wiedzę o czynnikach 

wpływających na przebieg rozwoju organizmów, w tym człowieka (Kalter, 

2010). Okazy anomalne odgrywają często rolę wskaźnika skażenia środowi-

ska, wsobności lub niestabilności rozwojowej organizmów. A zatem nie tylko 

zmieniła się postawa wobec anomalii – od ich niezrozumienia i irracjonal-

nych interpretacji po postawę racjonalną. Odegrały one także wielką rolę  

w rozwoju nauki, zwłaszcza medycyny i biologii. Stanowią przy tym nieu-

stannie cenne źródło wiedzy i często stawiają nas wobec nowych pytań i pro-

blemów do rozwiązania. 
 
 

 
6. EVO-DEVO I CHILOPODA 

 
Nurt evo-devo ukonstytuował się w 1992 roku wraz z pierwszym wyda-

niem książki Briana K. Halla Evolutionary Developmental Biology. Jak 

wspomnieliśmy wyżej, jest to nowa interdyscyplinarna dziedzina badań  

w zakresie teorii ewolucyjnej lub – innymi słowy – nowa perspektywa ba-

dawcza w ramach biologii ewolucyjnej. Ujmuje ona zmianę ewolucyjną  

w sposób bardziej dynamiczny w stosunku do ujęcia tradycyjnego, tzn. nie 

jako zachodzącą w czasie zmianę genotypów i fenotypów, lecz raczej jako 

zachodzącą w czasie zmianę procesów rozwojowych. Interesującym obiek-

tem dociekań podejmowanych w obrębie evo-devo dość szybko stała się 

gromada wijów – pareczniki (Chilopoda). Gatunek Strigamia maritima 

został wybrany gatunkiem modelowym w badaniach nad rozwojem i ewolu-

cją segmentacji. Symbolicznym momentem oficjalnego wprowadzenia pa-

reczników w obszar evo-devo było zamieszczenie zdjęcia S. maritima na 

okładce pierwszego numeru czasopisma Evolution & Development (1999),  

a później ponownie na okładce tego czasopisma w roku 2010 i 2014 (Le-

śniewska, 2014, 103). 

Innym gatunkiem Chilopoda interesującym dla evo-devo okazał się  

w ostatnich latach Haplophilus subterraneus (Shaw, 1794) ze względu na 

anomalie morfologiczne występujące licznie u osobników tego gatunku  

(Leśniewska et al., 2009; Leśniewska, 2012; Fusco et al., 2015). Anomalie te 

okazały się intrygujące z kilku względów. Dotknięte nimi są wszystkie bada-

ne dotychczas populacje gatunku, pochodzące z całego zasięgu występowa-

nia H. subterraneus, niezależnie od tego, czy żyją w środowisku naturalnym 

czy synantropijnym (Leśniewska, 2012). Wśród anomalii spotyka się zarów-

no drobne defekty, jak i wady niezwykle poważne. Na szczególną uwagę za-
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sługuje przy tym anomalia polegająca na wykształceniu okazu z parzystą 

liczbą segmentów z odnóżami. Jest ona tak niezwykła, ponieważ sądzono 

wcześniej (Minelli, Bortoletto, 1988), że powstanie okazu parecznika z pa-

rzystą liczbą segmentów tułowia jest niemożliwe ze względu na charakter 

systemu rozwojowego tej grupy zwierząt. Parecznik o tego typu morfologii 

zewnętrznej został określony jako fenotyp zakazany. Anomalie gatunku  

H. subterraneus przyczyniły się do poznania procesu rozwojowego u tej 

grupy zwierząt, a także wyjaśniły pewne zagadnienia dotyczące procesu  

i ewolucji segmentacji u stawonogów. Mimo podjętych badań nie udało się 

dotąd wyjaśnić przyczyn tak niezwykłej częstości zmian teratologicznych  

u H. subterraneus (Leśniewska et al., 2009; Leśniewska, 2012; Fusco et al., 

2015). 
 

 
7. UWAGI PODSUMOWUJĄCE 

 

Okazy anomalne przyczyniały i przyczyniają się wciąż do sformułowania 

praw rządzących normalnym rozwojem organizmów. Należy podkreślić 

również okoliczność, że bez okazów anomalnych poznanie genów rozwojo-

wych i ich działania byłoby po prostu niemożliwe. Wskazaliśmy powyżej, iż 

okazy owe odegrały fundamentalną rolę w ramach ewolucyjnej biologii roz-

woju i stanowią jeden z zasadniczych czynników determinujących dyna-

miczny postęp w tym nurcie badań współczesnego przyrodoznawstwa.  

Wypada również dodać, iż organizmy zdeformowane są inspiracją dla 

twórców sztuki i mitologii, kina, teatru, literatury oraz pop-kultury. 

Jak trafnie zauważył Blumberg: “Anomalies are difficult to ignore;  

they matter for development and they matter for evolution; they reveal  

hidden capabilities and processes in individuals and groups, and in bodies 

and behaviours” (2009, 13). Mircea Eliade w Traktacie o historii religii  

pisał: „Gryfy i potwory stają zawsze na straży dróg do zbawienia, tzn. pełnią 

straż przed drzewem żywota lub innym podobnym symbolem” (Eliade 1993, 

282).  

Gdy zatem rozważamy dzieje spotkania nauki z organizmami anomalny-

mi i gdy mozolnie zaczynamy zdawać sobie powoli sprawę ze struktury dy-

namiki procesów rozwojowych i tworzymy scenariusze opisujące dynamikę 

form cielesności w perspektywie nauk biologicznych, to być może należałoby 

powiedzieć, iż u podstaw wiedzy również o naszej, człowieczej cielesności 

spotykamy właśnie organizmy anomalne. To one pełnią straż pod drzewem 

żywota – i jeśli wysiłki ich wyjaśnienia będą systematycznie kontynuowane, 

to owe organizmy poprowadzą nas dalej.  
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“NON-NORMAL BODY.” ON THE ROLE OF ANOMALY  
IN THE DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES 

 
ABSTRACT 

 

In recent years a number of anomalies in specimens of the species Haplophilus 

subterraneus (Shaw, 1789) in the class Chilopoda were discovered. This particular 

case of the deformed body provokes to reinterpretation of the history and evolution 

of cultural attitudes towards the body affected by malformations. In this paper we 



60 Małgorzata Leśniewska, Piotr Leśniewski 

 

present changes of perceptions, attitudes and interpretations of anomalous forms—

from surprise or horror to an interpretation which results in a great progress in 

science and in explanations of many elements of developmental processes and evo-

lution of organisms.   

Keywords: anomaly, evolution, development, evo-devo.   

 

 

 

O AUTORACH: 
 

Małgorzata Leśniewska – dr hab., Zakład Zoologii Ogólnej, Instytut Biologii Śro-

dowiska UAM, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań (afiliacja). 

E-mail: malgorzata.lesniewska@amu.edu.pl 
  

Piotr Leśniewski – dr hab., Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii 

UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań (afiliacja). 

E-mail: grus@amu.edu.pl 

 

mailto:remiz@amu.edu.pl
mailto:grus@amu.edu.pl


FILOZOFIA I NAUKA 
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

Tom 5, 2017 

 

 

 

Ewa Nowak 
 

 

 

 „USTRÓJ CIELESNY” W DOŚWIADCZENIU 
PODMIOTOWYM I MIĘDZYPODMIOTOWYM: 

ZROZUMIEĆ FENOMEN ALLOTRANSPLANTACJI1 
 

 
STRESZCZENIE 

 

Artykuł rozważa fenomenologiczne koncepcje ciała, pomocne w objaśnieniu do-

świadczenia, jakim jest przeszczep twarzy. Pierwsze trzy rozdziały ukazują krystali-

zację takich pojęć, jak ciało własne i tożsamość psychosomatyczna w filozofii, ostat-

nie trzy – ewolucję tych pojęć w kierunku intercielesności. Autorka stara się wywa-

żyć stanowisko ontologiczne o charakterze nonredukcjonistycznym i postdualistycz-

nym, przydatne w naukach o życiu i humanistyce medycznej. Redefinicja tożsamości 

somatycznej w obliczu przeszczepu twarzy (i generalnie: transplantologii) interesuje 

jedne i drugie nauki.   

Słowa kluczowe: organizm, ciało własne, tożsamość somatyczna, interciele-

sność, allotransplant, twarz, fenomenologia, Husserl, Merleau-Ponty, Schmitz,  

Jonas, postdualizm. 

 

 
O „ZŁYM ROZUMIENIU USTROJU CIELESNEGO”2 

 

„Złe rozumienie ustroju cielesnego” w dziejach poznania i wartościowa-

nia kondycji ludzkiej podsumował Friedrich Nietzsche w Tako rzecze Zara-

tustra. „Gardzicielom ciała” wyjaśnia on tam, że „ciało to było, co o ciele 

zwątpiło”, ergo: wszelka, w tym także umysłowa aktywność człowieka umo-

cowana jest organicznie i somatycznie. „Niegdyś spoglądała dusza wzgardli-

wie na ciało; naonczas była ta wzgarda czemś najwyższem; chciała mieć  

dusza ciało chudem, wstrętnem, zagłodzonem. Mniemała, iż ciału i ziemi tak 

oto umknie”,3 dopowiada Nietzsche.  
————————— 

1 Artykuł powstał w ramach grantu NCN Opus 9 nr 2015/17/B/HS1/02381 pt. „Ewolucja jaźni: 
przyczynek do rewizji posthumanizmu”. Autorka składa Narodowemu Centrum Nauki podziękowa-
nia za wsparcie i sfinansowanie prowadzonych przez nią badań.  

2 F. Nietzsche, Wiedza radosna (La gaia scienca), przeł. L. Staff, Warszwa: Nakład Jakóba Mort-
kowicza, 1907, 5; zob. też V. Caysa, Leib/Körper, w: Nietzsche – Handbuch. Leben – Werk – Wir-
kung, H. Ottmann (red.), J. B. Metzler, Stuttgart–Weimar 2001, s. 271–275. 

3 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra („O wzgardzicielach ciała”), przeł. W. Berent. Zysk i S-ka, 
Poznań 1995.  
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Cielesność stała się samodzielnym przedmiotem badań dużo wcześniej, 

niż sugerują to przełomowe daty w rozwoju nauk biomedycznych (Linneusz, 

Lamarck, Darwin), filozofii życia i fenomenologii ciała, która w reakcji na 

pozytyscjentystyczny redukcjonizm postawiła w centrum uwagi nie tylko 

żywe ciało, ale i ciało przeżywane (leibender Leib) oraz ucieleśnione ja 

(Ichleib, embodied self, leibliches Selbst).4  

Przedstawiam tutaj historyczny zarys ewolucji ciała w tych dyscyplinach, 

wskazując dwa momenty zwrotne: Pierwszy to moment somatycznej świa-

domości życia, kiedy „ten byt najrzetelniejszy, to «ja» – powiada Nietzsche – 

odzyskuje cielesność i pragnie zachować własne ciało „nawet wówczas, gdy 

marzy, po błękitach buja”.5 Moment drugi wiąże się z przejściem od ciele-

sności do tzw. intercielesności. Przejście to pozwala zrozumieć fenomen 

allotransplantacji, tj. wymiany organu między dwoma indywidualnymi or-

ganizmami.  
 

 
POCZĄTKI  

 
Archaiczni Egipcjanie i Grecy traktowali ciało jako luźny zestaw członków 

(melea), niekoniecznie zaś jako organiczną całość. Animizm sprawiał, że 
wszystkie przedmioty – także ciała – wydawały się ożywione, przez co śmierć 

wydawać się mogła jedynie przejściowym zakłóceniem cyklu życia. Homer 
używał pojęcia soma jako synonimu zwłok,6 tymczasem późniejsi (w tym 
Safona) zaczęli bliżej przyglądać się formom ożywienia, takim, jak thymos, 
psyche i nous, widząc w nich własności odmienne – trwalsze niż krucha  
i zniszczalna cielesność.7 „Thymos to organ duchowego «pobudzenia»”; 
„psyche to oddech, tchnienie, które trzyma ludzi przy życiu”, z kolei „nous to 
duch, który coś «widzi» i «wyobraża sobie»”,8 wyjaśnia Snell. Przytomność  
i reaktywność w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne pozwalały myśleć o ży-
wym ciele jako przynależnym do świata fizycznego.9 Życie i fizyczność prze-
nikały się, dlatego „pierwotnie ujmowano ducha według analogii organów 
ciała i ich funkcji”, podkreśla Snell. Przywodzi to na myśl inną, rodzącą się  
w owym czasie kulturę, tj. judaizm. Przypisał on poszczególne dusze wegeta-
tywne resp. animalne (nefeszot) organom ciała, odrębną zaś, ludzką duszę 
(ruach) organizmowi jako uduchowionej całości.10 Wymóg dbałości o inte-
————————— 

4 J.-P. Wils, Person und Leib, w: Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und Hirntodkrite-
rium, J. Hoff, J. I. D. Schmitten (red.), Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, 1994, s. 141 (119–152). 

5 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra („O zaświatowcach”), op. cit.  
6 B. Snell, Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, przeł. A. Ony-

symow, Aletheia, Warszawa 2015 (oryg. 1946), s. 17. 
7 Por. też T. Buchheim, D. Meißner, N. Wachsmann (red.), ΣΩΜΑ. Körperkonzepte und körperli-

che Existenz in der antiken Philosophie und Literatur, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.  
8 B. Snell, Odkrycie ducha, op. cit, s. 244.  
9 Ibidem, s. 245.  
10 R. Joseph, The Son of Abraham Gikatila, Gates of Light, przeł. A. Weinstein, Rowmann &  

Littlefield Publishers, Altamira Press, Walnut Creek–Lanham–New York–Toronto–Oxford 1994,  
s. 300. 



 „Ustrój cielesny” w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym… 63 

gralny „dobrostan cielesno–duchowy”11 u Majmonidesa stanowi oddźwięk 
tamtych panwitalistycznych antropologii, którym przygląda się dziś znatura-
lizowana, ale nonredukcjonistyczna fenomenologia, dla której organizm 
„wykształca” umysł,12 ten zaś rozwija potencjał organizmowi nieznany.  

Do interesujących osiągnięć antropologii medycznej z przełomu nowej 

ery zalicza się hegemonika, przypisująca wybranym organom znaczenie klu-

czowe dla życia bądź uprzywilejowaną pozycję w hierarchicznie i systemowo 

rozumianym organizmie.13 Organizm przestał być luźnym zestawem orga-

nów, a także indyferentną, pozbawioną indywidualności materią również  

w świetle morfoskopii i fizjognomiki, które w dawnych kulturach (egipskiej, 

asyryjskiej, greckiej i żydowskiej) na podstawie wyglądu, sylwetki, motoryki 

itp. wnioskowały o pochodzeniu etnicznym, znamionach mesjańskich, przy-

należności plemienno-rodowej, a także cechach charakteru, usposobienia  

i umysłowości człowieka.14 W ten sposób w ludzkiej świadomości wyodręb-

niała się własna, integralna cielesność i jej znaczenie. Świadczy o tym  

znajomość protetyki już ok. 3000 r. p.n.e. Z tego właśnie okresu pochodzi 

najstarsze znalezisko archeologiczne: drewniana proteza stopy. Na III w. n.e. 

datowana jest zaś legenda o czarnej nodze, wedle której św. Kosma i Damian 

amputowali zakażoną gangreną kończynę etiopskiemu strażnikowi, przy-

szywając mu w zamian kończynę innego zmarłego mężczyzny.  
 
 

CIAŁO WŁASNE  
 
 Przełomowy dla pojmowania ciała własnego, jego integralności i indy-

widualności okazał się argument św. Tomasza z Akwinu o tym, że zarówno  

w porządku fizycznym, jak i metafizycznym odcieleśniona „dusza to jeszcze 

niecały byt ludzki, lecz dopiero jego część. Moja dusza to nie ja” (but soul is 

not the whole human being, only part of one: my soul is not me).15 Ani du-

sza sama, ani dusza przechodząca reinkarnację nie dostąpi zmartwychwsta-

nia, argumentuje Akwinata. Uznawszy cielesność za niezbędny warunek 

ontyczny życia doczesnego i wiecznego, podważył on najpierw stanowisko 

św. Pawła z Listu do Koryntian (15: 17–19).16 W drugiej kolejności Akwinata 

————————— 
11 M. Majmonides, The Guide for the Perplexed, przeł. M. Friedländer, drugie wydanie, Jews Col-

lege 1904, XXVII. 

12 S. Gallagher, How the Body Shapes the Mind, Oxford Univ. Press, Oxford 2005. 
13 J. Rocca, Galen on the Brain. Anatomical Knowledge and Physiological Speculation in the Sec-

ond Century AD, Brill, Leiden–Boston 2003, s. 19.  
14 M. Popović, Reading the Human Body. Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls 

and Hellenistic-Early Roman Period Judaism, Brill, Leiden 2005; N. P. Heeßel, Babylonisch–
Assyrische Diagnostik, Ugarit, Münster 2000. 

15 Aquinas, Selected Philosophical Writings, T. McDermott (red.), Oxford Univ. Press, Oxford–
New York 1993, s. 192.  

16 I pośrednio podważył on treść Listu do Galatów (4: 27), gdzie mowa o „napięciu między du-
chem a ciałem”, „ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało,  
i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie” (i powinniście). Z kolei Denis 
de Rougeamont zinterpretował myśl Pawła w ten sposób: mieszkają we „mnie” dwie jaźnie o prze-
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podważył neoplatońskie i orientalistyczne „herezje” o reinkarnacji i – na 

podsumowanie – raz jeszcze przekonanie o tym, jakoby „najwyższą warto-

ścią religijną stanowiła absolutna negacja Ego [...], a ludzie uzyskiwali praw-

dziwą osobowość dopiero po złączeniu się z transcendującą wszystko jed-

nią”.17 Argument przeciwko reinkarnacji i deprecjacji ciała jest zadziwiająco 

nośny: przewartościowuje ludzkie ciało także w tym sensie, że z „więzienia 

duszy” i narzędzia (nie)posłusznego woli staje się ono ucieleśnieniem i real-

nością mego ja. Jedynie ciało własne może stanowić niezbywalną i niewy-

mienialną, organiczną część mnie samego jako psychosomatycznej całości, 

w znacznym stopniu organicznej jako byt żywy: wobec tego moja dusza to 

„ja” połowiczne. Ponadto, skoro dusza jest wcielona i ucieleśniona, ciało 

traci znamiona czysto materialne i rzeczowe. Zamiast tego, nabiera znamion 

podmiotowych i osobowych.  

Proto–fenomenologiczne argumenty Akwinaty skłaniają do rewizji 

dwóch tradycyjnych podejść do ludzkiego ciała. Pierwsze, uważane za kato-

lickie, głosi, że jesteśmy jedynie powiernikami i „administratorami”18 (ste-

wardship) naszego ciała. Dbając o nie i odpowiadając za nie, możemy jed-

nak w odruchu solidarności z dobrem bliźniego odstąpić organ. Ujmując coś 

z integralności własnego ciała, a niekiedy też ryzykując własne życie, prze-

dłużymy życie lub zaspokoimy czyjąś „żywotną potrzebę”19 innej osoby. Po-

jęcia ciała własnego i jego integralności są tutaj nacechowane wartością we-

wnętrzną, ale nieabsolutną (innymi słowy: nie-biokonserwatywną) w tej 

mierze, w jakiej można się nią dzielić z bliźnim. Także ortodoksyjny judaizm 

dopuszcza dawstwo organu, zabraniając jednocześnie czerpania korzyści  

z organów pobranych od żywego dawcy lub ze zwłok. Jeśli organ ratuje życie 

i stanowi „dar życia”, transplantacja nie oznacza profanacji zwłok (nivil  

ha-met), lecz honor dla zmarłego (kavod ha-met).20  

 Drugie, libertariańskie podejście, któremu patronuje Justice Benjamin 

Cardozo, przypisuje ciału własnemu znamiona własności prywatnej (full 

ownership),21 którą każdy posiadacz ciała może swobodnie rozporządzać, 

jednak lekarz czyniący to bez jego zgody popełnia nadużycie (every human 

being has a right to determine what shall be done with his own body, and  

a surgeon who performs an operation without his patient’s consent com-
                                                                                                                                              
ciwstawnych właściwościach: naturalna (fenomenalna, psychosomatyczna, egotyczna, zdetermino-
wana przyrodniczo), która uosabia „tyranię” (tyrannizing natural man) i duchowa (spirytualna, 
bezosobowa, anonimowa), która „uosabia wyzwolenie” (liberating spiritual man) (de Rougemont,  
s. 194). Pierwsza należy do przyrodzonej, druga – do nad-przyrodzonej rzeczywistości. 

17 K. Nishida, Die Intelligible Welt. Drei philosophische Abhandlungen, De Gruyter, Berlin 1943, 
s. 116–119.  

18 A. J. Jameton, Organ Donation. Ethical Issues, w: Encyclopedia of Bioethics, W. T. Reich 
(red.), t. 3. The Free Press, Collier Macmillan Publishers, Londyn 1978, s. 1154.  

19 Ibidem.  
20 Zob. A. L. Mackler, Respecting Bodies and Saving Lives: Jewish Perspectives on Organ  

Donation and Transplantation, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, t. 10, 2001,  
s. 420–429.  

21 A. J. Jameton, Organ Donation. Ethical Issues, op. cit., s. 1154.  
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mits an assault)22. Zamiast integralności psychofizycznej i upodmiotowienia 

ciała, wskazanych przez Akwinatę, podejście libertariańskie promuje dua-

lizm.  

Najbardziej znanym przedstawicielem ontologii dualistycznej res exten-

sa/res cogitans jest Kartezjusz, lecz czy kartezjanizm implikuje mechani-

styczne, instrumentalistyczne i libertariańskie podejście do ludzkiego cia-

ła?.23 Kartezjusz nie twierdzi, iżby ciało ludzkie było maszynerią, której try-

bami można dowolnie rozporządzać. Jaki sens sens miałaby wówczas iden-

tyfikacja z ciałem własnym?, pyta Waldenfels w książce Das leibliche Selbst. 

Wykładnia słowa „własny” bywa ambiwalentna i myląca. Gdyby posiadacze 

ciał traktowali je indyferentnie, czy Kartezjusz podkreślałby związek umysłu 

z ciałem, rolę zmysłowości w poznaniu, a także wymienność pewnych wła-

sności fizycznych i mentalnych? Elżbiecie czeskiej w liście z 23 czerwca 1643 

r. tłumaczył, że łatwiej przypisać materialność i rozciągłość24 duszy niźli cia-

łu, wszak dusza jest zjednoczona z ciałem. Podobnie myślenie czerpie z per-

cepcji, doświadczeń, czuć, wrażeń i wyobrażeń, zachowuje genetyczny  

związek z realnością ucieleśnienia, a ono z kolei – związek z rzeczywistością 

świata dostępnego doświadczeniu. Myślenie bowiem to „wszystko, co w nas 

zachodzi, gdy jesteśmy świadomi, o ile jest w nas właśnie świadomość tych 

rzeczy. Tak więc nie tylko rozumienie, chcenie, wyobrażanie sobie, ale także  

i czucie jest tutaj tym samym, co myślenie”. Mówiąc „to samo” Kartezjusz 

miał na uwadze świadomość „samego czucia”, „widzenia lub chodzenia”  

u podmiotu, „który sam tylko czuje, czyli myśli, że widzi lub że chodzi”.25  

W rozmaitych okolicznościach myślenie i cielesność mogą ulegać dysocjacji; 

z kolei zdolnością immanentną myśleniu jest abstrakcja tj. operowanie obra-

zami i pojęciami rzeczy pod ich nieobecność.  

Maurice Merlau-Ponty osnuł jeden z swych wykładów na takiej oto konsta-

tacji Kartezjusza: „to wyobraźnia uczy nas ujmować duszę i ciało jako jedność” 

(the imagination, that teaches us how to conceive the union of the soul and 

the body).26 Merleau–Ponty i Hans Jonas będą eksplorować ten trop, 
 

„stając w obliczu tego samego wyzwania, z którym mierzył się Kartezjusz: po-

trzeby stworzenia ontologii obejmującej wszelkie formy bytu [...] Dualistyczne 

stanowisko Kartezjusza było nie do utrzymania [...] Nowe stanowisko będzie 

monizmem, wyartykułowanym jednak w zupełnie innych kategoriach niż ma-

terialistyczne”27  

————————— 
22 Argument Cardozo stał się podwaliną tzw. zasady domniemanej zgody.  

23 Por. B. Waldenfels, Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes. 
Suhrkamp, Frankfurt/Main 2013, s. 108.  

24 Atoli jest to rozciągłość temporalna, nie zaś przestrzenna. 
25 Kartezjusz, Zasady filozofii, przeł. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1960, s. 7–13.  
26 M. Merleau-Ponty, The Incarnate Subject. Malebranche, Biran and Bergson on the Union of 

Body and Soul, przeł. P. B. Milan, wprowadzenie: J. Taminiaux, Humanity Books–Prometheus 
Books, New York 2001, s. 35.  

27 H. Jonas, Leben und Organismus, v. J. P. Brune, J. O. Beckers (red.), KGA, t. II/3, Rombach 
Verlag, Freiburg/Br.–Berlin–Wien 2016, s. 304.  
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i redukcjonistyczne, tj. takie, które legitymizują traktowanie ciała w katego-

riach własności prywatnej, a także prawo do cudzego ciała i prawo do obrotu 

organami przeznaczonymi do transplantacji. Pod każdym względem reduk-

cjonistyczne, nominalnie kartezjańskie podejście do ciała własnego deklaru-

je Brooks, dla którego ciało to “masa biomolekuł”. „Jesteśmy maszynami [...] 

Uważam siebie i moje dzieci za zwykłe maszyny”.28 Za neokartezjanistę 

uchodzi też Jürgen Habermas, który w ocenie Waldenfelsa ledwie odnoto-

wuje fakt, że „działaniom komunikacyjnym, roszczeniom ważnościowym  

i realizacji reguł towarzyszą też, o dziwo, ruchy ciała”.29 Nim przybliżę inne 

wykładnie ciała własnego, przechodząc dalej do intercielesności i jej mate-

rializacji w transplantologii, słów kilka należy się Pascalowi.  

Pascala interesowała „cała natura” żywej istoty (omne animal), której 

jedność przeczuwał, nie potrafiąc wykazać. „Jesteśmy złożeni z dwóch prze-

ciwnych i różnorakich natur, z duszy i z ciała” i „nie należy mówić o rzeczach 

cielesnych duchowo i o duchowych cieleśnie”,30 powiada Pascal. Jako antro-

pologiczny sceptyk przyjął, że „człowiek nie może [...] pojąć tego, co to jest 

ciało, a jeszcze mniej, co to duch, [a] najmniej ze wszystkiego, w jaki sposób 

ciało może być spojone z duchem. To jest dlań największa zagadka, a wsze-

lako, to jego własna istota: Modus quo corporibus adhaerent spiritus com-

prehendi ad hominibus non potest, et hoc tamen homo est”.31 Mimo to, wraz 

z Malebranche’m i Maine de Biranem Pascal zalicza się do wąskiego grona 

pionierów fenomenologii ciała i filozofii życia.32 Zagadkowy „splot” ducha  

z żywym organizmem, a tym samym, symbioza wolności i determinizmu, 

zajmować będzie później Jonasa.33  

————————— 
28 R. A. Brooks, Flesh and Maschines: How Robots Will Change Us. New York: Pantheon Books, 

2002, s. 173–175 (za: S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł, przeł. M. Pokropski, PWN, 
Warszawa 2015, s. 198).  

29 B. Waldenfels, Das leibliche Selbst, op. cit., s. 111. Sam Waldenfels uznaje cielesne „współde-
terminanty racjonalności, rozumu i geniuszu”, ibidem.  

30 Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, 1921. Dostęp: Nowoczesna Polska, wolnelektury.pl,  
s. 19–21. 

31 Ibidem, s. 21.  
32 Zob. M. Merleau-Ponty, The Incarnate Subject. Malebranche, Biran and Begrson on the Union 

of Body and Soul, op. cit.  
33 Udział w łagodzeniu ostrej dystynkcji między ciałem i duchem miał też Franz Brentano. W prze-

konaniu „Kartezjusza, Spinozy, a nawet Kanta, rozciągłość i lokacja przestrzenna charakteryzują to, 
co fizyczne, podczas gdy to, co psychiczne, uważa się za nierozciągłe [...] tymczasem Brentano był  
z tej dystynkcji niezadowolony: niektóre zjawiska psychiczne mogą być rozciągłe, np. gdy lokuję 
wściekłość w lwie [...], ból w mojej stopie, itd. Z kolei niektóre zjawiska fizyczne mogą być rozciągło-
ści pozbawione, np. gdy słyszę hałas, czuję zapach”. Różnica między jednymi i drugimi zjawiskami 
nie jest oczywista tym bardziej, że zjawiska fizyczne są nieintencjonalne, psychiczne tymczasem – 
owszem; w międzyczasie jednak i ten pogląd został zakwestionowany w koncepcji “kognicji uciele-
śnionej”, zob. D. Moran, Introduction to Phenomenology, Routledge, New York 2000, s. 52–53.  
O rozciągłości zjawisk psychicznych zob. też M. Merleau–Ponty, The Incarnate Subject, 2nd Lectu-
re, op. cit. 
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...BY NIE ZNATURALIZOWAĆ  
I NIE ZDENATURALIZOWAĆ ZANADTO  

 

Gwałtowny rozwój nauk przyrodniczych w XIX w. wzmógł tendencję do 

naturalizacji ludzkiej kondycji. W humanistyce zrodziło to obawę przed re-

dukcjonizmem w kategoriach scjentystycznych (fizykalistycznych, biologicz-

nych, a nawet psychologicznych). Obawiano się zwłaszcza, że naturalizm 

zakwestionuje moralny prymat człowieka w świecie, podważając humano-

centryzm i jego transcendentne bądź transcendentalne legitymizacje. Obawy 

te przetrwały do dnia dzisiejszego: humanistyka może się ich wyzbyć, dzieląc 

poznanie i rozumienie życia z innymi naukami.34 Na przełomie XIX i XX w. 

nie znano jeszcze strategii chroniących przed redukcjonizmem typu empi-

rycznego.35 W obrębie tradycyjnego dualizmu idealizm i antynaturalizm 

przeciwstawiały się empiryzmowi, broniąc „swego”; podobnie zareagował 

Edmund Husserl, którego stanowisko nie jest mimo to „antynaukowe”.36 To 

właśnie na gruncie jego fenomenologii, obok ścieżki idealistycznej otwiera 

się ścieżka naturalistyczna.37 Jeszcze innym, pojednawczym i nieredukcjoni-

stycznym stanowiskiem będzie XX-wieczny psychosomatyzm, postrzegający 

człowieka jako istotę cieleśnie ulokowaną i zarazem usytuowaną w świecie. 

Jako istota organiczna, psychofizyczna i przede wszystkim – żywe ciało, 

uczestniczymy w nieustannej, życiodajnej wymianie materii i energii z oto-

czeniem. Jako podmiotowe uosobienie intencjonalnego i autonomicznego 

sprawstwa, możemy realizować siebie jako „projekt”. Antynaturalistyczny 

(jednostronnie idealistyczny) redukcjonizm byłby równie „złym rozumie-

niem ustroju cielesnego” (mówiąc słowami Nietzschego) – a także duchowe-

go – jak redukcjonizm naturalistyczny. Nim Husserl i Merleau-Ponty  

(a wcześniej Akwinata) oswoili nas ze świadomością somatyczną, która wy-

raża się w tym, że ja posiadam „jedno ciało – moje ciało”,38 a ponadto, że 

„jestem w mym ciele, a ściślej: jestem mym ciałem”39 (I am my body),  

w dobrej wierze na drogę radykalnego dualizmu (z tendencją do idealistycz-

nego redukcjonizmu) wstąpił Kant. Z jednej strony obowiązki człowieka 

wobec „samego siebie jako istoty animalnej” wskazują na wagę, jaką Kant 

przykładał do integralności ucieleśnionej osoby, która nigdy i przez nikogo 

nie może być używana wyłącznie jako środek, skoro jej wartość autoteliczna 

————————— 
34 Piszę o tym wraz z Roberto Franzini Tibaldeo w artykule omawiającym koncepcję H. Jonasa  

(w tym tomie). 
35 Por. E. Husserl, Idee fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, op. cit., s. 326; por. J. J. 

Kockelmans (red.). Phenomenological Psychology. The Dutch School, Martinus Nijhoff Publishers, 
Dordrecht–Boston–Lancaster 1987, s. 7.  

36 Zob. D. Zahavi, Subjectivity and Selfhood, The MIT Press, Cambridge, Mass.–London 2005.  
37 S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł, op. cit., s. 43 n. 
38 B. Waldenfels, Das leibliche Selbst, op. cit., s. 113. 
39 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, War-

szawa 2001, s. 171.  
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tkwi w autonomii.40 Z drugiej strony, Kant potencjonował podmiot trans-

cendentalny, nadając mu moc konstytuowania rzeczywistości w sensie po-

znania i w sensie autonomii, której prawo powinno dorównać swą mocą – 

mocy prawa przyrody, a nawet niejednokrotnie tę drugą przewyższać.  

W kantowskim dualizmie brakuje równowagi; pozwala on człowiekowi  

zachować metafizyczną „twarz”, ale też izoluje go od „fizjonomii”41 rzeczywi-

stości, jak powiada Merleau-Ponty. Cóż bowiem z tego, że podmiot trans-

cendentalny „ustanawia” świat, skoro „faktyczny podmiot, aby móc stwier-

dzić jakąś prawdę, musi najpierw mieć świat albo być w świecie”42?  

W kontekście transplantologii redukcjonizm rodzi następujący problem: 

w wersji skrajnego naturalizmu może legitymizować dowolny (libertariań-

ski) użytek własnego ciała. W wersji skrajnie idealistycznej może zupełnie 

wykluczać dawstwo organu na rzecz innej osoby „w żywotnej potrzebie”.  

W świetle Kantowskiej Teorii cnoty dawca pozostaje kimś, kto „sam pozba-

wia się pewnych integralnych organów ciała, dokonując samookaleczenia 

[...] Okaleczenie własnego ciała przez pozbawienie go jakiegoś członka bądź 

organu podpada pod samobójstwo niezupełne – niech to będzie oddanie lub 

odsprzedanie komuś zęba celem wszczepienia go w dziąsło innej osoby albo 

też poddanie się kastracji po to, by wieść wygodny żywot śpiewaka, itd. 

Co innego zaś, gdy jakiś organ obumrze samoistnie albo gdy trzeba go usunąć 

(Amputation) z powodu zagrożenia, jakie stwarza dla czyjegoś życia; podob-

nie, jeśli chodzi o te części ciała, które nie stanowią jego organów”.43 Kant 

wypowiada się tutaj o żywych dawcach; przypuszczalnie nie ustąpiłby też w 

obliczu organów pozyskiwanych od dawców w stanie śmierci mózgowej.  

 
 

5. EDMUND HUSSERL:  
MILOWY KROK KU CIELESNOŚCI I INTERCIELESNOŚCI  

 
Husserl utrzymał prymat ja transcendentalnego (aktywnego, intencjo-

nalnego podmiotu, fungierende Subjektivität) względem ja psychofizyczne-

go (Ich-Leib), zarazem jednak uwolnił to ostatnie od zaniżonej rangi organu 

pasywnego (das Ich wirkt auf seinen Leib der passiv konstruiert ist)44  

i fizyczności, która jest tylko jedną z modalności postrzegania przedmiotu  

i ciała żywego, ale już nie: „ciała przeżywanego”, które stanowi pomost ku ja 

————————— 
40 W Metafizyce moralności znajdujemy, że Kant zabraniał instrumentalizowania ludzkiego ciała, 

w tym: donacji organów, wyniszczającej pracy, niewolnictwa, prostytucji itd.  
41 M. Merleau–Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 149.  
42 Ibidem, 114. Ponadto, zamiast rozważać związek jaźni i ciała, Kant pyta raczej o to, „jak dalece 

jaźń może być niezależna od ciała”. Bierze pod uwagę dwie opcje: 1. „czyste Ja” podlega silnej dyso-
cjacji w stosunku do ciała, 2. idealne wytwory ja nie mogą być podzielane z innymi ja dopóty, dopóki 
nie oderwą się od rzeczywistej egzystencji jaźni (One cannot divide distinctive thoughts among 
different subjects without depriving those thoughts of their very existence), P. Keller, Kant and the 
Demands of Self-Consciousness, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001, s. 183.  

43 I. Kant, Metafizyka moralności, przeł. E. Nowak, PWN, Warszawa 2005, s. 295.  
44 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität II, Martinus Nijhoff, Den Haag 1973.  
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„duchowemu”,45 tj. osobowości i podmiotowości w pełni ludzkiej (volle 

Persönlichkeit, Ich-Mensch).46  
U Husserla transcendentalna „moc czystego myślenia jako domeny ja 

«wykorzenionego» (entwurzeltes Ich)”47 pozostawia sporo miejsca „ja psy-
chofizycznemu”48 (des ...psychophysischen Menschen), poddanemu „prawi-

dłom somatycznym”49 (somatische Regelungen). Wedle badaczy eksplorują-
cych ten właśnie wątek, „ja jest od samego początku ucieleśnione”50 (ainsi 

toujours un Ichleib), a cielesność stanowi locus podmiotowości (Ver-
mögens-Ich, intellectus agens), osobowości i autonomii (die Person selbst, 

freie Persönlichkeit).51 Osobę z rzeczywistością łączy doświadczenie zakłada-
jące ciało jako zewnętrzność, w której twarz stanowi morfem najbardziej 

interaktywny, daje bowiem pewien wgląd w życie psychiczne – ale jednak 
nie duchowe (Gesicht und Gesichtsausdruck, Mienenspiel, Geste werden 

gesehen und als Ausdruck von Psychischem aufgefaßt, das seinerseits 
selbst nicht gesehen wird).52 W Zur Phänomenologie der Intersubjektivität 

II mowa o tym, że doświadczenie własnej cielesności pozostaje w ścisłym, 
duchowym odniesieniu do „organu, jakim jest jaźń” (ich lerne meine 

selbsterfahrene Leiblichkeit, mein Leib untrennbar vom Somatologischen, 
in geistlicher Beziehung zum Ich-Organ).53 To intrygujący fragment: po-

————————— 
45 Sfera ta odznacza się artybutami duchowymi różnymi od psychicznych, zob. Idee fenomenolo-

gii...; zob. też E. Tugendhat, Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung, Suhrkamp, Frankfurt/Main 
1979.; oraz D. Zahavi, Subjectivity and Selfhood, op. cit., s. 39. 

46 Podmiotowości i osobowości bronił przed naturalistycznym redukcjonizmem, czyli wypieraniem 
autonomii przez determinizm. Doceniał za to naturalizację w tych dyscyplinach wiedzy, które nie 
wysuwają roszczeń pod adresem autonomii i etyki. Zob. A. Wesołowska, Husserla ujęcie kryzysu  
a fenomenologia transcendentalna, Kultura i Wartości, t. 13, 2015, s. 73–93.  

47 L. Metzger, Philosophische Interpretation des Selbst, LIT Verlag, Münster 2015, s. 2–3. Transcen-
dentalne „wykorzenienie” zarzucił również polski fenomenolog Józef Tischner, zob. A. Wesołowska, 
Koncepcja „ja somatycznego” u Tischnera, w: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie 
filozoficznym, A. Kiepas, E. Struzik (red.) Studio 99 UŚ, Katowice 2010, s. 258–269. 

48 E. Husserl, Logische Untersuchungen, t. II, 2. Max Niemayer Verlag, Tübingen 1968, s. 242. 
49 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, op. 

cit, s. 281.  
50 C. Şerban, Fungierende Leiblichkeit: le rôle méthodologique du corps dans la phénoménologie 

de Husserl, Studia Phenomenologica XI, 2001, s. 346 (243–264). To właśnie Husserl przełamał 
izolację między własnym i cudzym ja, kładąc podwaliny pod percepcyjno-poznawczy mechanizm 
alter ego, stanowiący podstawę rozumienia intersubiektywnego, zob. M. Theunissen, The Other. 
Studies in the Social Ontology of Husserl, Heidegger, Sartre and Buber, przeł. Ch. Macann. MIT 
Press, Cambridge, Mass.–London 1986; R. d’Esposito, Introduzione. Termini della politica, w: Oltre 
la politica: Antologia del pensiero «Impolitico», B. Mondadori (red.), Mimesis Edizioni, Milano 
1996, a także R. B. Oliva, From the Immune Community to the Communitarian Immunity. On the 
Recent Reflections of Roberto Esposito, Diacritics 36(2) 2006, s. 70–82. 

51 Jest ono równolegle obiektem syntez (konstytucji) mocą rozmaitych – często krytykowanych 
współcześnie – „instytucji mentalnych” i „nastawień wyższego rzędu”, których zadaniem jest ochrona 
ego przed „obiektywizmem naturalistycznym” (auf objektive Natur aufgehoben werden), E. Husserl, 
Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Aletheia, Warszawa 1993, s. 49; por. D. Zahavi, 
Fenomenologia Husserla, przeł. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 1993; na temat operacji 
„off-line” zob. J. Jansen. Imagination, Embodiment and Situatedness: Using Husserl to Dispel (Some) 
Notions of „Off-Line Thinking”, w: The Phenomenology of Embodied Subjectivity, R. T. Jensen,  
D. Moran (red.), Springer, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2013, s. 63–82. 

52 E. Husserl, Ding und Raum. Hua XVI, Martinus Nijhoff, Den Haag1973, s. 10. 
53 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität II, op. cit., s. 63.  
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wiada o ciągłości doświadczenia i świadomości cielesnej, przyczynia się do 
ujmowania ciała jako jedności, która w pokrewnych ujęciach fenomenolo-

gicznych bywa rozwarstwiona. Dan Zahavi i Marek Pokropski podkreślają  
w tym miejscu znaczenie „redukcji primordialnej”54 do Eigenheitssphäre, tj. 

do „psychofizycznej jedności z posiadającym materialne podłoże żywym 
ciałem”55. W tej jedności może konstytuować się wszelkie „faktyczne do-

świadczenie”, włącznie z „rzeczywistym doświadczeniem Innego”56.  

 Odnosząc się tutaj do Husserlowskiej intercielesności w zakresie zaled-

wie przygotowującym grunt pod rozumienie zjawiska transplantacji, należy 

rozpocząć od tego, że dla świadomości cielesnej istotne jest doświadczenie 

„współ-prezentowania” tego, co przynależne różnym ucieleśnionym podmio-

tom – ale także przeszczepionym i zespolonym z ciałem własnym organom. 

Traktując takie organy jak fizyczne narządy i tkanki o pochodzeniu anoni-

mowym, z terapeutycznego punktu widzenia, „wewnętrzne” ja powinno za-

chować własną, egocentryczną perspektywę, nie dążąc do poznania dawcy  

w jego własnej, psychofizycznej jedności. Dyskusja nad tym, czy jest tu mo-

wa o „wzajemnym byciu dla siebie”,57 czy też ja identyfikuję i uznaję wyłącz-

nie „moje żywe ciało”58 (I alone appear), tudzież mowa o allocentrycznym 

prymacie innego, proponowanym przez Levinasa, nie pomogłaby w rozwią-

zaniu kryzysu egzystencjalnego.59 Doświadczanie Innego „w ten sam sposób,  

w jaki Inny doświadcza sam siebie”60 należy bowiem do porządku interciele-

sności społecznej, nie zaś – by tak rzec – do porządku intercielesności kli-

nicznej. Zostało ono szeroko opisane w fenomenologii,61 również w kontek-

ście struktury alter ego, która decentrujące uprzywilejowaną perspektywę ja 

w konstytucji innego.62 

W koncepcji intercielesności klinicznej bardziej istotna będzie umiejęt-

ność integrowania „materialnego obiektu, cielesnej bryły (Körper)” o okre-

ślonym „kształcie, położeniu, rozmiarze, kolorze czy teksturze”63 – a nade 

wszystko, pochodzeniu od innego indywiduum – z własnym ciałem (Leib) za 

sprawą doświadczenia, możliwego  
 

————————— 
54 M. Pokropski, Cielesna geneza czasu i przestrzeni. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013,  

s. 30.  
55 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, op. cit., s. 142–143. 
56 D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, op. cit., s. 147–149.  
57 E. Husserl, Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925, v. W. Biemel 

(red.), Martinus Nijhoff, The Hague 1968, s. 344.  
58 P. Ricoeur, Drogi rozpoznania, przeł. J. Margański. Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.  
59 N. Comersi, La deiscenza dell’altro. Intersoggettività e communità in Merleau-Ponty. Mimesis 

Edizioni, Milano–Udine 2008, s. 43.  
60 P. Ricoeur, Drogi rozpoznania, op. cit., s. 149.  
61 Ibidem, s. 154.  
62 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil: 

1905–1920. Martinus Nijhoff, Den Haag 1973, s. 243–244; por. D. Zahavi, Fenomenologia Husser-
la, op. cit., s. 154–155.  

63 M. Pokropski, Ciało od fenomenologii do kognitywistyki, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 
4(32), 2011, s. 121 (120–137). 
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„dzięki lokalizacji «w nim» dotykowych wrażeń i czuć [...] Ciało żywe różne 

jest od każdego innego ciała obecnego w doświadczeniu, gdyż to ono jest nosi-

cielem wrażeń, które zlokalizowane są ̨ «w» ciele. Żywe ciało nie jest statycz-

nym obiektem spostrzeżenia, jakim jest Körper, ale jest dynamicznym samo-

przejawianiem się ciała. Jest to specyficzne przejawianie się, w którym mogę 

odkryć, jak ujmie to później Merleau-Ponty, czasowa ̨ i przestrzenna ̨ jedność 

mojego ciała. Jedność, której zawsze doświadczam czy to w ruchu, w percep-

cji, czy w działaniu”.64  

  

Niemal w każdych warunkach klinicznych i terapeutycznych (a także w sfe-

rze eksperymentów biomedycznych) ciało i organizm poddawane są rozwar-

stwieniu i reifikacji zarówno na poziomie percepcji, jak i na poziomie niezli-

czonych praktyk i regulacji normatywnych. Redukcja do „bryły” nie jest naj-

bardziej dotkliwą z możliwych; w kontekście terapeutycznym struktura  

alter ego mogłaby skorygować ekspercką, obiektywizująco–naturalizującą  

i w efekcie redukcjonistyczną perspektywę postrzegania ciała pacjenta, daw-

cy organu itp. tak, jakby było „mechanizmem bez wnętrza”.65  

Zwrot psychosomatyczny postulowała Helen F. Dunbar,66 odsłaniając 

współzależności podmiotowo–środowiskowe w przypadku takich doświad-

czeń, jak amputacja, nowotworzenie, deformacja, aborcja, anoreksja itd., na 

modłę pozytywistyczną redukowane do cielesności w jej jednostronnym, 

zewnętrznym i fizycznym aspekcie. Redukcjonizm ten nadal odzwierciedla 

się w organizacji służby zdrowia i taksonomii nauk o zdrowiu. Także holen-

derski psychiatra i fenomenolog Jan Hendrik van den Berg67 wykazał, że 

doświadczenie cielesne jest równolegle faktem psychicznym i doświadcze-

niem egzystencjalnym, a doświadczenie choroby lub drastycznej ingerencji 

medycznej już jako takie wyklucza pacjenta z rzeczywistości. Nie w tym 

rzecz, by doświadczeniom tym nadawać wymiar intersubiektywny, podważa-

jąc przy tym prawo do prywatności i autonomii. Rzecz w tym, by podmioty 

mające takie doświadczenia otoczyć zrozumieniem, szacunkiem i pomocą  

w terapeutycznym procesie ponownej, somatycznej samoidentyfikacji i sa-

moakceptacji. Listę faktów psychosomatycznych, o jakich pisali Dunbar  

i van den Berg, nieustannie wydłuża postęp technologiczny.68 Coraz więcej 

————————— 
64 Ibidem.  
65 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 114.  
66 H. F. Dunbar, Synopsis of Psychosomatic Diagnosis and Treatment, Mosby, St. Louis 1948. 

Współcześnie psychosomatyzm pomaga w identyfikacji tożsamości płciowej, zob. Jeanne Perreault, 
Writing Selves. Contemporary Feminist Autography. Univ. of Minnesota Press: London 1995.  
W niejednej tradycyjnej kulturze szamanizm sięgał do współzależności psychosomatycznych i ekolo-
gicznych, zanim uzyskały one legitymację naukową, zob. G. T. Mark, A. C. Lyons, Maori Healers' 
Views on Wellbeing: The Importance of Mind, Body, Spirit, Family and Land, Social Science & 
Medicine, t. 70, 2010, s. 1756–1764. 

67 J. H. van den Berg, Phenomenology and Psychotherapy. Journal of Phenomenological Psy-
chology, t. 11(2), 1980, s. 21–49.  

68 „To moja twarz, tyle, że osobliwie «zdjęta» (off)”, miał powiedzieć w 2013 r. Bertolt Meyer na 
widok Bionic Mana, którego twarz była silikonową repliką twarzy jego twórcy, zob. 
http://www.fastcompany.com/3005299/how-build-real-1-million-bionic-man.  
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zabiegów konfrontuje indywidualny organizm i ciało własne z „ciałami ob-

cymi”: jednym z takich ciał jest organiczny (ale nierzadko wspomagany syn-

tetycznymi implantami) allotransplant. Rewiduje on tożsamość biorcy 

szczególnie głęboko, również w wypadku przeszczepu twarzy, która tylko 

pozornie jest fenomenem zewnętrznym i powierzchownym. Twarz jest i 

ntercielesna, stanowi bowiem subiektywnie-obiektywny węzeł doświadczeń 

rozgrywających się w relacjach ja – inni. Utrata i odzyskanie twarzy silnie 

rewidują znaczenie zaimka dzierżawczego „mój”, a materializacją tej rewizji 

jest doświadczenie transplantacji twarzy.  

 

 
MAURICE MERLEAU-PONTY I HERMANN SCHMITZ:  

KLASYCY INTERCIELESNOŚCI 

 

Gdy Merleau-Ponty powiada: „jestem w moim ciele, a ściślej, jestem mo-

im ciałem”69 (I am my body) i „fundamentalne dla mnie jest nie tylko to, że 

ciało posiadam, ale i to, że posiadam to właśnie ciało”70 (essential to me ...to 

have this body), można tę wypowiedź uznać za lemat podsumowujący całą 

historyczną ewolucję pojęcia ciała własnego. Wyraża on modus doświadcze-

nia ciała jako realności własnego bytu i jego przestrzennej lokacji „tu”,  

a zarazem „ku”71 rzeczywistości (światu).  

I dalej, twierdzenie, że „konkretnie ujęty człowiek nie jest psychiką dołą-

czoną do organizmu, ale tym wahadłowym ruchem egzystencji, która czasem 

zdaje się na swoje ciało, a czasem dokonuje aktów osobowych”72 można 

uznać za lemat i modus doświadczenia cielesności, upłynniający dychotomię 

ciało/psyche, głębia/powierzchnia, żywe/przeżywane. Z kolei lemat intercie-

lesności (intercorporeality), upłynniajacy dychotomię wnętrze/zewnętrze, 

ja/inny, podmiot/przedmiot wyraża się w twierdzeniu Merleau-Ponty’ego, 

że „całość świata zewnętrznego znajduje się we mnie, ja zaś znajduję się  

w całości poza mną samym”73 (the world is wholly inside and I am wholly 

outside myself), a ponadto, w twierdzeniu, że wszyscy ludzie „są niczym 

————————— 
69 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 171. Ponadto, „jestem z przestrzenią  

i czasem, moje ciało odnosi się do nich i je obejmuje. Zasięg tego obejmowania jest miarą mojej 
egzystencji”, ibidem, s. 160.  

70 M. Merleau-Ponty, The Primacy of Perception, Northwestern Univ. Press: Evanston 1964,  
s. 431; por. M. Furman, Maurice’a Merleau-Ponty’ego koncepcja cielesnego doświadczenia świata  
i jej konsekwencje, w: A. Kiepas, E. Struzik, Terytorium i peryferia cielesości, op. cit., s. 179–185.  
Z kolei według Zbigniewa Zwolińskiego „własne nie oznacza [...] nalez ̇ące do mnie, lecz posiadające 
właściwe sobie struktury cielesne [...] Ciało własne posiada charakter przedosobowy, co oznacza, że 
struktury cielesne nie mają u niego rangi osobistej, a ogólną”, Z. Zwoliński, Pojęcie ciała własnego  
i jego status w Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty’ego, Tekstoteka Filozoficzna, nr 4, 2015,  
s. 14 (14–22). Także reprezentacja ciała wymaga, by „przestać postrzegać swoje ciało tylko w chwilo-
wym, tym oto szczególnym [...] doświadczeniu, aby ujmować je również w aspekcie ogólności i jako 
byt bezosobowy”, M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 101.  

71 Ibidem, s. 120.  
72 Ibidem, s. 106.  
73 M. Merleau-Ponty, The Primacy of Perception, op. cit., s. 406–407. 
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organy jednej intercielesności”.74 W obu twierdzeniach rozpoznać można 

ślady silnie ugruntowanych w doświadczeniu Heigeggerowskich kategorii 

Dasein i Mitsein. Pytanie jest takie: w jakiej mierze zachowują one swój eg-

zystencjalistyczno-intelligibilny charakter interpretowany dziś jako rozumie-

jąco–sensotwórcza sieć intersubiektywna („network”, powiada Matthew 

Ratcliffe75), a w jakiej intercielesność stanowi modus realności tej sieci, za-

kotwiczający ją w doświadczeniu? I po trzecie, jak dalece intercielesność 

może przydać się w objaśnieniu doświadczenia allotransplantacji? 

Trzy lematy Merleau-Ponty’ego wyróżniają i wiążą ze sobą aspekty do-

świadczenia cielesnego, intercielesnego i ekologicznego, eksplorowane m.in. 

w humanistyce medycznej, gdzie wyróżnia się 1) ciało indywidualne (the 

individual body), 2) ciało społeczne (the social body), 3) ciało polityczne 

(the body politic), którego tu nie omawiam, a nade wszystko 4) „jaźń mate-

rialną” (material self),76 w której kulminują współzależności między 1, 2 i 3. 

Wpółzależności te przyjmują charakter wymiany między wnętrzem i otocze-

niem żywego organizmu (metabolizm, oddychanie, symbioza, itd.), modelo-

wania indywidualnego organizmu pod wpływem immanentnej dla niego 

dynamiki, z którą interferują czynniki epigenetyczne, wreszcie autoregulacji 

i autoregeneracji, w tym – selekcji elementów obcych/toksycznych bądź 

dobroczynnych już na poziomie molekularnym (łącznie z mechanizmem 

immunologicznym). Koncepcja Merleau-Ponty’ego należy do tych, które  

w pionierski sposób utorowały drogę do powyższych i innych jeszcze ujęć 

cielesności oraz intercielesności.   

Sporny wkład do tych ujęć stanowi natomiast koncepcja Hermanna 

Schmitza, nazbyt przywiązana do tradycyjnych dychotomii i warstw ciała. 

Należy bowiem – powiada Schmitz w pracy Der Leib – „jasno odróżniać” 

fizyczność obdarzoną wrażliwością zmysłową od tzw. ciała przeżywanego, 

albowiem  
 
„Po jednej stronie mamy podatną na wrażenia fizyczność (der sinnfällige 
Körper), o widzialnej i namacalnej (sichtbar und tastbar ist) powierzchow-

ności. Doznajemy jej doznajemy niekiedy od wewnątrz, np. za sprawą nie-
groźnych dla życia skaleczeń i penetracji (im Inneren aufscheinen kann).  

————————— 
74 M. Merleau-Ponty, Philosopher and His Shadow, w: R. C. McCleary (red.), Signs. Northwestern 

Univ. Press, Evanston 1964, s. 169. 
75 M. Ratcliffe, Feelings of Being. Phenomenology, Psychiatry and the Sense of Reality, Oxford 

University Press, Oxford-New York 2008. Gwoli ścisłości, dla Heideggera rzeczywistość cielesna 
miała znaczenie drugorzędne. Dasein było raczej rzucone w świat aniżeli topograficznie w nim usy-
tuowane, a tym bardziej – ulokowane w „pewnym ciele jako swoim” (Merleau-Ponty, Fenomenolo-
gia percepcji, s. 115). Przejawy podobnej reifikacji i zwłaszcza techniczne ekstensje ciała oddalałyby 
egzystowanie na sposób „właściwy” i „niezdeterminowany” od bytu (Sein). 

76 G. Einstein, M. Shildrick, The Postconventional Body: Retheorizing Women’s Health, Social 
Science & Medicine, t. 69, 2009, s. 295. Omawiane koncepcje naturalistyczne przenoszą monistycz-
ne stanowisko „pansomatyzmu” sformułowane przez T. Kotarbińskiego na grunt nauk o życiu, por. 
J. Woleński, Reism in the Brentanist Tradition, w: The School of Franz Brentano, L. Albertazzi,  
M. Libardi, R. Poli (red.), Kluwer, Dordrecht 1996, s. 357–375. 
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Fizyczność dzieli z ciałem (Leib) lokację przestrzenną i ma w niej udział dzięki 
percepcji, gestykulacji, motoryce, synestezji. Ale spojrzenie, głos, chód posia-
dają dodatkowe, na wpół rzeczowe (Halbdinge) właściwości [...] [O ile] nie do 
przyjęcia jest utożsamianie fizyczności z cielesnością”,77  

 

o tyle granica między staje się elastyczna. W rezultacie, doświadczenie ciele-

sne obejmowałoby (1) pierwszoosobowo, „od wewnątrz” doznawaną ciele-

sność własną, (2) własną, ale łączącą ja z otoczeniem (za sprawą zmysłów) 

fizyczność, (3) fizyczność rzeczy, których ja dotyka, które postrzega itd., 

wreszcie (4) fizyczność bytów ożywionych, zwłaszcza podmiotowych, z któ-

rymi ja wchodzi w relacje angażujące dotyk, wzrok, słuch itd. prowadzące 

obie strony do świadomości cielesnej lub osiąganej za pośrednictwem ciała 

na zasadzie dwoistości podmiotowo-przedmiotowej .  

Opisane tutaj, intercielesne warunki świadomości ciała własnego wpisane 

są w rzeczywistość, którą dzielą ze sobą istoty dostatecznie rozwinięte zmy-

słowo i poznawczo. Dla Schmitza realność własnej cielesności jest uchwytna 

tylko w tej mierze, w jakiej doświadczenie cielesne oscyluje między uciele-

śnieniem z jednej strony i – jak tłumaczy Moryń78 – wycieleśnieniem (Ausle-

ibung) z drugiej. Dla istoty pozbawionej takiego doświadczenia jej ciało jest 

„pierwotnie niczym (gar nichts) i wymyka się wszelkiej percepcji. Wyłania 

się ono dopiero w wewnętrznym poczuciu”.79  
Przedintencjonalny charakter opisanego przez Schmitza doświadczenia 

cielesnego zakwestionował Waldenfels. Zarzucił on Schmitzowi zacieranie 
granicy pomiędzy „doświadczeniem cielesności z jednej strony a doświad-
czeniem ciała jako takiego z drugiej”80 najpierw na poziomie języka, który 
współdecyduje o stosunku człowieka do ciała własnego i cielesności jako 
takiej. Dalej zaś – na poziomie poznania, które powinno zachować  
dystans do doświadczenia wewnętrznego, bez którego niemożliwe jest od-
niesienie „ja podmiotowego” do „innego”, włącznie z własnym ciałem.  
Ponadto, Schmitz wpadł w pułapkę kartezjanizmu à rebours, tyle tylko, że 
„Kartezjusz ugrzązł w myślącym podmiocie, a Schmitz – w doznającym  
ciele”.81 Waldenfels podważył też sposób rozróżniania przez Schmitza Kör-
per i Leib jako fenomenów zasadniczo odmiennych, które Schmitz mimo to 
połączył relacją rzekomej korespondencji.82 Zdaniem Waldenfelsa, o relacji, 
a tym bardziej o korelacji, nie ma tutaj mowy:  
 

„Odróżnienie ciała fizycznego od ciała przeżywanego [...] wskazuje na pewne 

różnice, nie wolno ich jednak unifikować. Grecy próbowali połączyć ciało  

z duszą wychodząc z założenia, że natura to życie, ruch, dynamika, zatem coś 

————————— 
77 H. Schmitz, Der Leib, De Gruyter, Berlin–Boston 2011, s. 143. 
78 M. Moryń, Patos życia a doświadczenie „Nowej fenomenologii” Hermanna Schmitza, Słupskie 

Studia Filozoficzne, nr 7, 2008, s. 9. 
79 B. Waldenfels, Das leibliche Selbst, s. 112. 
80 Ibidem, s. 280.  
81 Ibidem.  
82 Ibidem, s. 281.  
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takiego jak «sama fizyczność» nie ma racji bytu. Dla Greków czysta fizyczność 

znaczyłaby tyle, co martwe ciało [...] Związek fizyczności i ciała sugeruje ra-

czej, że ciało nie może być «czystym» ciałem. Traktując poważnie termin  

Leibkörper, jak czynili to Husserl, Scheler, Plessner i – na swój sposób – tak-

że Merleau-Ponty, nie należy zakładać, jakoby «najpierw istniało czyste Leib,  

a potem dopiero Körper». To raczej fizyczność jest tym, co dotyka ciała i wni-

ka do niego. Tymczasem Schmitz [...] zadowala się faktyczną odpowiedniością 

pomiędzy naturalną, zewnętrzną fizycznością a wewnętrznie doznawaną cie-

lesnością.”83  

 

Wreszcie Waldenfels zarzucił Schmitzowi redukcję doświadczenia różnicy 

między ciałem własnym i cudzym do jednego tylko zmysłu, tj. dotyku: „In-

nego doznaje się na własnym ciele” (den Anderen spürt man am eigenen 

Leibe). Pomijając percepcję, motorykę itd., Schmitz tylko nieznacznie przy-

czynił się do przezwyciężenia dychotomii cielesny ja/cielesny inny w hory-

zoncie intercielesności, wzmacniając przy tym egologiczny prymat. Opisane 

przez Schmitza doświadczenie cielesne pozwala ustalić jedynie tyle, że „ja to 

ja, a moje ciało to moje ciało”,84 powiada Waldenfels. Koncepcja Schmitza 

nie pozwala ująć intercielesności jako zmaterializowanej „wspólnej rozmai-

tości”85 (w języku Waldenfelsa: Zwischenleiblichkeit, gelebte Gemeinsamke-

it),86 ani też intercielesności biorcy transplantu pozyskanego z cudzego ciała. 

U Schmitza (i podobnie u Waldenfelsa) cielesność doświadczana jest na spo-

sób rozwarstwiony, nie jako jedność i ciągłość.  

 

 
HANS JONAS: ORGANIZM, TOŻSAMOŚĆ ORGANICZNA  

I TRANSORGANICZNA  

  

Kolejne przybliżenie do zagadnienia intercielesności – tym razem explici-

te w kontekście transplantacji – oferuje Hans Jonas. Prześledźmy je, 

zaglądając do takich prac, jak Philosophical Reflections on Experimenting 

with Human Subject87 oraz Gehirntod und menschliche Organbank. Nie-

kiedy warto zacząć od końca: w tym przypadku od apelu Jonasa o „kryte-

rium śmierci godne człowieka” w obliczu wprowadzonej w 1968 r. przez Ad 

Hoc Committee of Harvard Medical School definicji śmierci mózgu (pnia 

mózgu). Definicja ta usprawnienie procedur transplantologicznych. W prze-

————————— 
83 Ibidem, s. 281–282.  
84 Ibidem, s. 284.  
85 M. Hohol, Ucieleśniony podmiot: od wspólnej rozmaitości do „Ja”, w: Spór o podmiotowość. Per-

spektywa interdyscyplinarna, A. Warmbier (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 177–192. 
86 B. Waldenfels, Das leibliche Selbst, op. cit., s. 291.  
87 H. Jonas, Philosophical Reflections on Experimenting with Human Subjects, Daedalus, t. 98, 

1969, s. 243–245; oraz idem. Gehirntod und menschliche Organbank. Zur pragmatischen Umdefi-
nierung des Todes, w: idem. Organismus und Freiheit. Philosophie des Lebens und Ethik der Le-
benswissenschaften. Kritische Gesamtausgabe der Werke von Hans Jonas, t. I/1, v. H. Gronke 
(red.), Freiburg/B.–Berlin–Wien 1969.  
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konaniu Jonasa „walka jest w zasadzie przegrana”,88 bowiem czas potrzebny 

do upewnienia się o nieodwracalnym zaniku wszelkich oznak życia u poten-

cjalnego dawcy organów (nierzadko utrzymywanego w stanie wegetatywnym 

lub „częściowo żywym” przez maszynerię medyczną89) drastycznie ograni-

czyłby dostęp do organów nadających się do przeszczepu, na które pilnie 

oczekują biorcy.90  

Śmierć pnia mózgu nie oznacza śmierci organizmu jako całości ani nawet 

śmierci mózgu jako całości. Z kolei śmierć całego organizmu – jako proces 

długotrwały i złożony – radykalnie odbiega od zdroworozsądkowego poj-

mowania śmierci jako aktu nagłego i momentalnego.91 Śmierć wymyka się 

definicji,92 powiada Jonas, to zaś implikuje dylematy transplantologii. Od-

słania też dwojakie rozumienie ciała jako 1. integralnej, organicznej całości 

obdarzonej indywidualną tożsamością, bądź jako 2. szeregu odrębnych, 

względnie samodzielnych organów i podsystemów. Owo dwojakie rozumie-

nie ciała komplikuje się, gdy pytamy, czy w następstwie allotransplantacji 1. 

możliwa jest intercielesna ciągłość, czy raczej 2. pogłębia ona podział ciała 

na szereg osobnych tkanek i organów, wśród których przeszczep zachowuje 

odrębną tożsamość organiczną, z rozmaitymi tego następstwami dla jaźni 

biorcy93. „Szereg...” z reguły prowokuje do analizy, wymiany, redukcji już to 

ciała, już to organizmu, już to uosabianego przezeń życia, tożsamości i po-

tencjału. 

W obliczu śmierci pnia mózgu organy przeznaczone do przeszczepu pozy-

skuje się z „oddychających zwłok”. W organizmie dawcy nadal zachodzą pro-

cesy wegetatywne i metaboliczne mimo, że koordynacja poszczególnych 

układów przez mózg może być wybiórcza lub czasowo ustać (wszak nawet 

patolog orzekający o śmierci nie zawsze ma pewność, czy procesy życiowe 

ustały nieodwracalnie). W przypadku poboru organów pierwszorzędne staje 

się kryterium śmierci pnia mózgu, podczas, gdy oddychanie, autoregenera-

cja komórek itd. mogą trwać nadal.  

 Tak różnie definiowana śmierć jeszcze silniej uwydatnia różnicę między 

„organizmem jako całością” (Ganzes) złożoną z układów i organów współza-

leżnych a „całym organizmem” (ganzer Organismus) złożonym z szeregu 

układów zdolnych do samodzielnych procesów życiowych. Rzuca to nowe 

światło na przeszczep tkanek i organów uzyskanych z „oddychającego” orga-

nizmu dawcy (takich, jak serce, wątroba, twarz, nerka, rogówka, kończyna, 

itd.), tkanek i organów uzyskanych z organizmu dawcy całkowicie żywego 

————————— 
88 Ibidem, s. 536.  
89 Ibidem, s. 523–525.  
90 Ibidem, s. 525.  
91 O problemie ustalania momentu śmierci zob. M. Nowacka, Etyka i transplantacje, PWN, War-

szawa 2003, s. 95.  
92 Zob. J.-P. Wils, Person und Leib, op. cit. 
93 Nie rozważam tutaj przypadku traktowania tkanek i organów na prawach uorganizowanej ma-

terii fizycznej, ponieważ ontologia żywego organizmu wystrzega się skrajnego redukcjonizmu.   
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(krew, plazma, antygeny, szpik kostny, nerka, itd.), wreszcie tkanek i orga-

nów uzyskanych ze zwłok w pełnym tego słowa znaczeniu (o ile to możliwe). 

Rzuca też nowe światło na doświadczenie intercielesności i transorganiczno-

ści z udziałem allotransplantów.  

W zasadzie tylko nieliczne transplanty, takie, jak rogówka, mogą być po-

brane ze zwłok (tzw. cadaver donation) w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Zdaniem Jonasa, w porównaniu z frapującym „bytem żywym”, zwłoki sta-

nowią „najbardziej oczywisty aspekt cielesności: śmierć uwalnia ciało od 

zagadki życia”. „Uwolnione od ambiwalencji, przynależy ono teraz do całej 

rzeczywistości (inside the whole corporeal world), której uniwersalne prawa 

stanowią kanon wszelkiego rozumienia”.94 

Za życia organiczny byt jest zindywidualizowany; ani on, ani żadna z jego 

części nie jest kopią części należącej do innego bytu organicznego, choć mo-

że być uznana za funkcjonalny analogon. Dyskutując zagadnienie klonowa-

nia, Jonas zwrócił uwagę na to, że sklonować można jedynie genom (który 

skądinąd nie podlega metabolicznej wymianie), organizmu zaś – jako całości 

z własnym potencjałem życiowym, interaktywnym itd. – sklonować nie spo-

sób. Współczesne biotechnologie pozwalają jednak wytwarzać tkanki i orga-

ny zastępcze z konwersji komórek somatycznych w pluripotentne komórki 

macierzyste, namnażane następnie i warstwowo nakładane na syntetyczny 

szkielet organu w technologii druku 3D. Ich tożsamość może być nadal defi-

niowana w kategoriach genomicznych, lecz nie jest to gwarancją zachowania 

„tego samego” na poziomie fenotypu. Fenotyp podlega permanentnej dyna-

mice rozwojowej, a jego unikalność jest także efektem wpływu kombinacji 

rozlicznych czynników epigenetycznych, do których dołącza technika. Toż-

samość organizmu żywego wykracza więc daleko poza źródłowy program  

i potoczne wyobrażenie „tego samego”: a jednak pozostaje unikalna i niepo-

wtarzalna. Także w wypadku bliźniąt monozygotycznych przedmiotem  

donacji będą tkanki i organy w jakiejś mierze różniące się od siebie. Mono-

zygotyczność rokuje tylko „najwyższe prawdopodobieństwo zgodności tkan-

kowej”,95 które może też wystąpić między osobami niespokrewnionymi  

genetycznie.  

Wedle Jonasa, jako indywidualny, unikalny organizm każdy człowiek po-

siada „bezwarunkowe prawo do własnego ciała i wszystkich jego organów. 

Jego bezwarunkowe poszanowanie nie prowadzi do złamania niczyjego  

innego prawa. Nikt bowiem nie ma prawa do cudzego ciała”,96 również  

z racji tego, że znalazł się w „żywotnej potrzebie” przeszczepu organu mogą-

cego uratować mu życie. Ponadto, nikt nie ma obowiązku donacji organów 
————————— 

94 A. Michelis, Identity, Freedom and Relationships of Responsibility in Hans Jonas’ Philosophy, 
Problemata, t. 04, nr 1, 2013, s. 25. Warto zauważyć, że zwłoki ludzkie nie przechodzą do porządku 
„zwykłych rzeczy” (bloßer Dinge), czyli nie podlegają uprzedmiotowieniu i towarzyszącym mu, 
problematycznym konsekwencjom. 

95 A. L. Jameton, Organ Donation, op. cit., s. 1153. 
96 H. Jonas, Gehirntod, op. cit., s. 516.  
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do przeszczepu, a co najwyżej: prawo do donacji jako dobrowolnego  

daru. Ani własne, ani cudze ciało nie stanowi rezerwuaru potencjalnych 

transplantów. 

Prawo do cudzego organu można uzyskać jedynie warunkowo, a donacja 

na podstawie zgody domniemanej w świetle opisanych przez Jonasa kon-

trowersji wokół kryterium śmierci mózgowej pozostaje bardziej problema-

tyczna niż donacja organu przez osobę w pełni żywą na mocy rzeczywistej 

deklaracji. Dopóki kryterium śmierci pozostaje mniej lub bardziej arbitralną 

konwencją – a jest nią m.in. dlatego, że nawet w świetle dzisiejszego postępu 

technologii medycznych wyraźna granica między życiem i śmiercią jest nieu-

chwytna – mamy do czynienia z następującym problemem: przeszczep wy-

maga pobrania „żywych organów” (lebensfrische Organe), które stanowią 

podsystemy morfologiczne, fizjologiczne i funkcjonalne innego, żywego or-

ganizmu jako całości, której śmierć orzeczono na podstawie ustania funkcji 

organów uznanych za kluczowe dla życia (a więc i dla śmierci). Organ nadaje 

się do poboru i przeszczepu przed upływem ściśle określonego czasu, który 

nie jest komplementarny z czasem ustania procesów życiowych. Tzw. kryte-

rium harwardzkie „nie wymaga wiedzy o tym, kiedy nastąpiła śmierć.  

Wystarczy niezbita pewność występowania nieodwracalnej śpiączki [...]  

w odróżnieniu np. od śpiączki permanentnej”,97 bezpowrotnego rozpadu 

cyklu czuwania i wzbudzania, zaniku odruchów etc., przykładowo wskutek 

uszkodzenia pnia mózgu. Jednak uzyskanie takiej pewności bywa czaso-

chłonne i może pokrzyżować szyki transplantologii.   
Niektóre kultury przyjmują, że dawca organu „nie umiera, ratując życie 

biorcy”98, tzn. jego organ trwa przy życiu, wspomagając żywotność organi-

zmu nowego gospodarza i stając się nośną, funkcjonalną częścią jego życia, 

która zastąpiła organ bezpowrotnie utracony lub zniszczony. W koncepcji 

Jonasa życie organiczne to nośnik wszystkich form życia, także psychiczne-

go, poznawczego, moralnego i społecznego. Między organizmami biorcy  

i dawcy – powiada Jonas – zadzierzgnięta zostaje wzajemna relacja, która 

podważa anonimowe, bezosobowe i przedmiotowe podejście zarówno do 

organizmu, jak i samych organów. Relacja ta polega na „aktywnej kooperacji 

funkcjonującego organizmu żywego dawcy, jako źródła pełnowartościowych, 

wolnych od wad organów”, z organizmem biorcy.   
Ponadto, tak rozumianej relacji między organizmami nieodłącznie  

towarzyszy relacja międzypodmiotowa: dawca przeszczepu pozostaje  

podmiotem praw i interesów tak samo niezbywalnych, co – literalnie tutaj 

rozumiane – żywotne interesy biorcy, który nabywa wspomnianego już, 

warunkowego prawa do przeszczepu. Innymi słowy, dawca zachowuje  

————————— 
97 Ibidem, s. 515–516. 

98 M. Shildrick, Staying Alive: Affect, Identity, and Anxiety in Organ Transplantation, Body & 
Society. Special Issue: Estranged Bodies, t. 21(3), 2015, s. 28–29. doi: 10.1177/1357034X15585886.  
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osobowość moralną i prawną, która nie pozwala na uprzedmiotowienie jego 

organizmu i organów nawet w świetle gwałtownie rosnącego popytu na 

przeszczepy.  

W świetle planowanego na 2017 rok przez zespół Sergia Canavero prze-

szczepu głowy warto zapytać, czym jest indywidualna tożsamość organiczna 

„człowieka jako syntezy”,99 który autonomicznie określa teleologię swojego 

osobowego bytu? Otóż rozmaite determinizmy nie przynoszą organizmowi 

substancjalnego uszczerbku o myśl całościowej, integralnej definicji organi-

zmu. Definicja ta zakłada, że tożsamość organiczna, biografia poznawcza, 

emocjonalna, społeczna itd. nie są bez reszty ulokowane w określonym, na-

wet tak uprzywilejowanym organie, jak mózg, serce, czy twarz. Przyjmując 

tak selektywną lokację, automatycznie zastosowalibyśmy drugą, redukcjoni-

styczną definicję organizmu jako zestawu indyferentnych, anonimowych 

albo selektywnie naznaczonych tożsamością organów.  
 

„Indywidualność istoty organicznej jest skoncentrowana w sobie (selbstzen-

triert), odwrócona od reszty świata, który pozostaje dla niej światem  

zewnętrznym [...]. Całość integruje samą siebie [...] Bycie sobą oznacza samo-

określenie się (Selbigkeit ist selbstbestimmend) [...] Indywidualność, która 

trwa dzięki procesowi twórczemu jest żywym organizmem”,100 

 

a nie “tylko częścią świata”.101  

W innym świetle stawia tożsamość somatyczną dwugłos Jonasa i Merle-

au-Ponty’ego, wiążący tożsamość z postrzeganiem siebie jako całości odręb-

nej, ale współzależnej o otoczenia fizycznego i międzyludzkigo, pełnej bądź 

niepełnej pod względem morfologicznym, a przede wszystkim funkcjonal-

nym i teleologicznym, i odpowiednio do owej pełności/niepełności walory-

zowanej przez sam podmiot, o otoczeniu nie wspominając. Zdaniem Merle-

au-Ponty’ego, „zaangażowane w pewien fizyczny i międzyludzki świat”  

indywiduum nawet w chorobie, ułomności i niemocy „nadal wytęża siły, 

odnosząc się do swojego świata wbrew słabościom i amputacjom, i które 

właśnie dlatego de iure ich nie uznaje”.102  

Przynależność do świata w sferze znaczenia wiąże się z praktyką, przyna-

leżnością, interakcją, których potrzebuje ja żyjące nie tylko dla siebie103  

i egocentrycznie o siebie zatroskane. Pełni bądź niepełności swej organicz-

no–cielesnej funkcjonalności doświadcza ono w byciu ze światem, z zaanga-

żowaniu „w pewien fizyczny i międzyludzki świat”, dopiero wtórnie komuni-

kując się ze swoim ciałem.104 W efekcie, znaczenie własnego ciała wiąże  

————————— 
99 H. Jonas, Das Problem des Lebens im Rahmen der Ontologie, op. cit., s. 157.  
100 Ibidem, s. 165.  
101 Ibidem, s. 171.  
102 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 99–100.  
103 Ibidem, s. 100.  
104 Ibidem, s. 115.  
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się ze zdolnością praktycznego „władania”, interakcji, „swobodnego do-

świadczania” – nie tylko integralności własnej, lecz także – a może przede 

wszystkim – „integralności ciała i świata”,105 pisze Kowalska. „Moje ciało jest 

moim ja w sensie, w jakim za jego «pośrednictwem» doświadczam świata, 

jednocześnie doświadczając samego siebie. Każdy ubytek mej cielesności  

to bezpowrotnie zerwany kontakt ze światem”,106 tłumaczy sam Merleau-

Ponty.   
O jakiego rzędu ubytek chodzi? Merleau–Ponty rozważa utratę kończyny 

(organu zewnętrznego), tymczasem Jonas – śmierć pnia mózgu. Każdy  

z nich reflektuje w innym porządku: pierwszy mówi o stracie fizycznej orga-

nu, którego „nie tracę”, „licząc” się z nim nadal w horyzoncie propriocepcji, 

w obrębie reprezentacji własnego ciała, albowiem jego trwałość „nie jest 

trwałością w świecie, ale trwałością po mojej stronie”107. „Człowiek we-

wnętrzny” u Merleau-Ponty’ego zdaje się uosabiać tożsamość, w której sku-

piony (selbstzentriert) jest także ludzki organizm u Jonasa, ale tożsamość ta 

jest zapośredniczona w świecie zewnętrznym, w intercielesności i percepcji 

wzrokowej. 
 

„...musimy ukazywać się jeden drugiemu, każdy z nas musi mieć stronę ze-

wnętrzną (an outer appearance) [...] musi istnieć perspektywa bytu–dla–

innego – moje postrzeganie Innego i postrzeganie mnie przez Innego. [...] 

Muszę być swoim zewnętrzem, a ciało innego musi być nim samym.”108 

 

Protezy, implanty i transplanty mają kompensować utratę zarówno we-

wnętrznych, jak i zewnętrznych organów (przy całej umowności tego podzia-

łu),109 ponieważ upomina się o to reprezentacja własnego ciała, a także jego 

obraz podzielany przez indywiduum i jego społeczne otoczenie – jedno  

i drugie naznaczone wartościowaniem. Ale to właśnie jest źródłem negatyw-

nej konwencjonalizacji fizycznych niedoskonałości ludzkiej kondycji, w któ-

rej udział mieli „XX-wieczni filozofowie, deprecjonujący znaczenie ciała”,110 

podkreślają Donna Haraway, Sharon Snyder, Karen Barad, Margrit Shild-

rick i inni badacze semantyki, semiotyki, aksjologii, normatywności oraz 

ikonografii niepełnosprawności.  

————————— 
105 M. Kowalska, Relacja cielesność – rzeczywistość jako rodzaj doświadczenia w filozofii Mauri-

ce’a Merleau-Ponty’ego i jego odniesienie do widzenia obrazu malarskiego, Humaniora, t. 1(5), 
2014, s. 51. 

106 Ibidem, s. 51.  
107 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 99–109. 
108 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 10.  
109 Zob. M. Shildrick, „Staying Alive: Affect, Identity, and Anxiety in Organ Transplantation”, op. 

cit.; F. Svenaeus, Organ Transplantation and Personal Identity: How Does Loss and Change of 
Organs Affect the Self?, Journal of Medicine and Philosophy, t. 37, 2012, s. 139–158. 
doi:10.1093/jmp/jhs011. 

110 Ibidem, s. 14.  
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Z drugiej strony, pojemna teoria intercielesności Merleau-Ponty’ego  

pozwala definiować ucieleśnienie jako dynamiczny, otwarty na otoczenie „or-

gan jednej intercielesności”, który można wyposażyć w protezę, implant, 

transplant itp., „kwestionujące granice ja ucieleśnionego”111 i pozwalające roz-

szerzyć świadomość cielesną w kierunku wskazanym przez „assemblage”  

Deleuze’a i Guattariego. Wszelako, w samej teorii intercielesności nie ma po-

tencjału zdolnego podważyć negatywną konwencję deformacji fizycznej  

(i szeroko rozumianej niepełnosprawności) jako anomalii. Taki potencjał 

miałby zaś imperatyw Shildrick, który powiada: „nikogo nie wolno redukować 

do nieruchomej, zdeformowanej, odpodmiotowionej istoty”,112 i podobnie, 

nikogo nie należy celebrować za posiadanie bionicznych protez czy innych 

narządów zastępczych, czyniących z ludzkich istot „wyczynowe hybrydy lub 

maszyny”.113 Shildrick zaproponowała nowe, postkonwencjonalne podejście 

do cielesnej integralności (corporeal integrity) i niepełnosprawności, która 

„ogranicza, a zarazem poszerza [...] spektrum aktywności”114 (performativity). 

Z kolei Sharon Snyder uznała „bioniczne ciało za normę, a nie za wyjątek”. 

Przywołane koncepcje afirmują status i godność indywidualnej tożsamości 

cielesnej jako naturalnego faktu bądź artefaktu i lokują go ponad konwencja-

mi i standardami: dlatego też należą do sfery postkonwencjonalnej w klasycz-

nym tego słowa znaczeniu, wskazanym przed Kohlberga. Legitymizują one 

niezbywalne prawo każdego podmiotu ludzkiego do ucieleśnienia i takiej jego 

dynamiki rozwojowej, którą wyznacza potencjał własnego ciała w powiązaniu 

z potencjałem czynników epigenetycznych płynących ze środowiska życia  

i wspomagających życie technologii. W świetle tych postulatów ludzkie „ciała 

przestają być statycznymi, raz na zawsze danymi obiektami” (not solid bodies, 

massive flesh) i zaczynają być „ciałami w procesie stawania się” (only beco-

ming bodies).115 Ich ontologia kojarzy się z autokreacją i deterioracją, ale wy-

maga fizyczności jako niezbędnego warunku aktualizacji performatywnego 

potencjału życia w rzeczywistym świecie.  

Dla porównania, ontologia Jonasa, który wyraźnie antycypował relacyjne, 

dynamiczne podejście do tożsamości somatycznej, a także postkonwencjo-

nalne podejście do niepełnosprawności, utraty organu itd., jest silniej zako-

rzeniona w oryginalnych podstawach biologicznych organizmu:    
  

„Ciało jako całość jest tak indywidualne, jest tak bardzo mną, że pozostaje 

unikalne i przynależy do mej tożsamości w taki sam sposób, w jaki przynależą 

do niej mózg, odciski palców, reakcja immunologiczna. [...] Moja tożsamość 

jest tożsamością całego organizmu,”116 

 

————————— 
111 M. Shildrick, Why Should Our Bodies End at the Skin?, op. cit., s. 16.  
112 Ibidem, s. 18–19.  
113 Ibidem, s. 19. 
114 Ibidem. 
115 M. Shildrick, Why Should Our Bodies End at the Skin?, op. cit., s. 22n. 
116 H. Jonas, Gehirntod, op. cit., s. 531–532. 
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nie zaś poszczególnego organu lub zastępującej go protezy. Tożsamość osią-

ga pełnię znaczenia, a ponadto – zachowuje własne, organiczne i osobowe 

potencjalności – jako całość mimo nieusuwalnych z życia braków i ułomno-

ści, w afirmatywnej relacji z innymi osobami, niezależnie od rodzaju  

i stopnia słabości, ułomności, niepełnosprawności. Życie organiczne,  

w którym partycypuje też człowiek, jest nietrwałe i kruche w porównaniu  

z technologicznymi protezami, lecz nie ujmuje mu to znaczenia:  

 
„Moja tożsamość – powiada Jonas – jest tożsamością całego organizmu [...] 

nawet wówczas, gdy ustały wyższe funkcje, mające siedlisko w mózgu. Bo jak 

inaczej można pokochać kobietę, a nie tylko jej mózg? Umiłować wyraz czyjejś 

twarzy? Delikatną figurę? ”117 

 

     Nie ma tu wymogu naprężania się do kolejnego aktu autokreacji, by wzbić 

się ponad kondycję wegetatywną i stanąć między zwierzęciem i nadczłowie-

kiem, albo – jak powiada Jonas – między zwierzęciem i aniołem. Żywy byt 

organiczny uosabia immanentną wartość, „nasze ciało daje się porównać do 

dzieła sztuki. Jest węzłem żywych znaczeń, a nie prawem rządzącym pewną 

liczbą wspólnie zmieniających się członów”118, dopowiada Merleau-Ponty. 

Znaczenie żywego ciała rozciąga się i podlega ochronie nawet po śmierci. 

Powiada o tym zasada świętości i nienaruszalności (Sakrosanktheit, Pietät), 

zabraniająca instrumentalnego traktowania organów i organizmu (als blos-

ses Mittel), w tym: komercyjnego obrotu organami w charakterze części za-

miennych i prawem do ich zbywania i nabywania. W szczególności do nadu-

żyć dochodzi wówczas, gdy etykę transplantologii redukuje się do teleologii 

medycznej przeciwstawnej teleologii żywego organizmu (zwłaszcza w świetle 

kryterium tzw. nieodwracalnej śmierci mózgu). W takim przypadku cel, ja-

kim jest ratowanie życia biorcy organu i wychodzenie na przeciw „żywotnym 

potrzebom” wielu oczekujących na przeszczep, uświęca środek w postaci 

pozyskania organów z „oddychających zwłok”, by raz jeszcze przywołać wy-

raziste słowa Jonasa. Mniej istotne jest to, że przeszczep nie zawsze służy 

ratowaniu i wydłużaniu życia, ponieważ może zastępować organ bezpowrot-

nie utracony, drastycznie zdeformowany, możliwy do rekonstrukcji przy 

użyciu innych technologii, ale decydujący o „społecznej reinkarnacji”119 wła-

śnie jako organ żywy i w symbolicznym tego słowa znaczeniu interaktywny, 

taki, jak twarz ludzka.  

 

————————— 
117 Ibidem, s. 532.  
118 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 172.  
119 G. Einstein, M. Shildrick, The Postconventional Body: Retheorizing Women’s Health, s. 295. 
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TWARZ, ALLOTRANSPLANT, TOŻSAMOŚĆ 

 

Od 2005 r. prócz „daru serca” i innych, tradycyjnych „darów życia”,120 

w tansplantologii pojawił się także dar twarzy. Pierwsze udokumentowane 

zabiegi plastyki „etnicznie ukształtowanych powiek” i korekty nosa odnoto-

wano w XVI w.121 W 2005 r. przeprowadzono pierwszą w pełni udaną trans-

plantację twarzy, jedną z trzydziestu czterech wykonanych do dnia dzisiej-

szego (dane z kwietnia 2017).  

Twarz dołączyła do tych uprzywilejowanych organów, które starożytni 

określali mianem hegemonikon. Znane jest jej znaczenie w świetle etyki 

dialogu Emmanuela Levinasa. Przypomniał o nim w 2013 r. na gruncie swo-

jej teorii umysłu ucieleśnionego Gallagher, zaliczając do naszych najbardziej 

fundamentalnych relacji z innymi „wiele, jeśli nie większość”122 interakcji 

twarzą w twarz. W interakcjach tych (zamiast „w innych”, co podkreśla  

Gallagher w odróżnieniu od Levinasa) tkwi „potencjał wykraczania”123 

(transcendence) ponad aktualne położenie ich uczestnika. Jest w nich za-

rzewie nowych relacji, interakcji, zamysłów, celów i projektów, inspirujących 

i pobudzających do nowych działań i interakcji.124 Nie chodzi więc tylko  

o autoekspresję i komunikację, a tym bardziej o narcystyczne przeglądanie 

się w cudzym spojrzeniu gwoli afirmacji bądź stymulacji poczucia własnej 

wartości – choć niewątpliwie obraz samego siebie, nomen omen, „wy-

twarzamy sobie na podstawie własnej twarzy”.125 Całe rozumowanie przywo-

łane w tym akapicie koresponduje z relacyjnym ujmowaniem żywego bytu 

ludzkiego przez Jonasa. 

Większość osób, które poddały się przeszczepowi obejmującemu ponad 

80% powierzchni twarzy i głowy przeszła głęboki kryzys tożsamości psycho-

somatycznej.126 Maria Siemionow uważa, że tracąc twarz, człowiek „we-

wnętrznie pozostaje tą samą osobą, którą był wcześniej”.127 Przeczą jej jed-

nak inni transplantolodzy, powołując się na świadectwa pacjentów dotyczące 

rozpadu obrazu własnego ciała (body image disaggregates) lub popadnięcia 

„w dramatyczny kryzys egzystencjalny, spotęgowany lękiem przed dalszymi 

problemami, jakie pociąga za sobą przeszczep nowej twarzy, należącej do 

————————— 
120 Zob. M. Shildrick, Staying Alive: Affect, Identity, and Anxiety in Organ Transplantation, op. 

cit., s. 24–28.  
121 Allotransplantacje przeprowadza się na świecie od 1964 r. (przeszczep ręki w Ekwadorze; 1998 

r. – analogiczny przeszczep we Francji), zob. C. Bluhm, N. Clendenin, Someone’s Else Face in the 
Mirror, Praeger, Westport–London 2009, s. 5–6. 

122 S. Gallagher, In Your Face: Transcendence in Embodied Interaction, Frontiers in Neurosci-
ence, t. 8, 2014, s. 3 (1–6). 

123 Ibidem, s. 1. 
124 Ibidem, s. 3.  
125 J. S. Swindel, Facial Allograft Transplantation, Personal Identity, and Subjectivity, Journal of 

Medical Ethics, 33, 2007, s. 450. W świetle metafizyki obraz twarzy tworzymy sobie na podstawie 
oblicza widzianego jedynie w lustrzanym odbiciu; w jej rysach nie ma jednak „twarzy prawdziwej”. 

126 Ibidem, s. 451.  
127 Ibidem.  
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kogoś innego”.128 Utrata twarzy motywuje więc do uzyskania twarzy w ogóle, 

w miejsce pustki bądź drastycznych deformacji i zniszczeń (w tym: żuchwy, 

podniebienia, nosa, uszu, ust, powiek itd.). Z drugiej strony, potencjalni 

biorcy przeszczepu obawiają się wyglądu monstrualnego lub groteskowego, 

który marginalizowałby ich społecznie. Również i to rozumowanie odsyła do 

kluczowej funkcji obrazu i autowizerunku człowieka (Homo Pictor) gruncie 

antropologii Jonasa.  

Wielu dostrzega w przeszczepie unikalną szansę na wskrzeszenie129 (life-

improving), ponowną integrację tożsamości psychosomatycznej130 i obrazu 

siebie jako identyfikowanego na podstawie wyglądu131 obejmującego nade 

wszystko twarz, jako centralny morfem „wehikułu bycia w świecie”,132 tj. 

ciała w jego dwoistej, wewnętrznej i zewnętrznej strukturze. Nie wszyscy 

potencjalni biorcy gotowi są podjąć wielorakie ryzyko, łącznie z utratą życia, 

chronicznymi infekcjami, nawrotami reakcji immunosupresyjnej,133 dodat-

kową chirurgią rekonstrukcyjną, medykalizacją do końca życia, nieprzewi-

dzianymi ubocznymi skutkami dla ogólnej kondycji zdrowotnej itd. Kwalifi-

kacja biorcy to proces skomplikowany. Tzw. deklaracja świadomej zgody 

wymaga zbadania wieku immunologicznego, wielokrotnych wywiadów dia-

gnozujących indywidualną zdolność do akceptacji drastycznych zmian,  

symulacji wizualnych134 i innych elementów. W rokowaniach co do ryzyka 

bierze się pod uwagę m.in. łatwość/trudność oswajania sią z dotychczaso-

wymi deformacjami prze potencjalnego biorcę. Pozwala to wnioskować  

o tym, jak poradzi on sobie z przeszczepem.135 Psychologów interesuje naj-

————————— 
128 J. P. Barret, V. Timasekki, Face Transplantation. Principles, Technique and Artistry, Springer, 

Berlin–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2015, s. 23.  
129 Kiwanuka et al., Evolution of Ethical Debate on Face Transplantation, op. cit., s. 1564.  
130 J. S. Swindel, Facial Allograft..., op. cit., s. 451.  
131 Obecnie rozpoznawalność posttransplantacyjna nie odbiega już tak silnie od rozpoznawalności 

po zabiegach typu chirurgiczno-plastycznego, por. M. De Marsico, M. Nappi, D. Riccio, H. Wechsler, 
Robust Face Recognition after Plastic Surgery Using Region-Based Approaches, Pattern Recogni-
tion, 48, 2015, s. 1261–1276; por. też M. C. Păduraru. R. Rășcanu, Body Scheme and Self-Esteem  
of Plastic Surgery Patients, Procedia – Social and Behavioral Sciences, t. 78, 2013, s. 355–359. 
Merleau-Ponty powiada o całościowej świadomości części ciała, skorelowanej z percepcją, zob. 
Fenomenologia percepcji; por. M. Maciejczak, Świat według ciała w „Fenomenologii percepcji”  
M. Merleau-Ponty’ego, Toruń 1995.  

132 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, op. cit., s. 100. Por. B. Mirucka, Poszukiwanie 
znaczenia cielesności i ja cielesnego, Przegląd Psychologiczny, nr 46(2), 2003, s. 209–223.  

133 Zob. M. Shildrick, Why Should Our Bodies End at the Skin?: Embodiment, Boundaries, and 
Somatechnics, Hypatia, t. 30(1), 2015, s. 13–29. Barret i Serracanta podają zaś, że w pionierskich 
przeszczepach twarzy „największy opór stawiała właśnie skóra, dosłownie oddzielając się od ciała, 
ponieważ system odpornościowy biorcy notorycznie odrzucał przeszczep właśnie na poziomie skó-
ry”, łaskawiej traktując tkanki i narządy wszczepione głębiej, J. P. Barret, J. Serracanta, LeFort I. 
Osteotomy and Secondary Procedures in Full-Face Transplant Patients, Journal of Plastic, Recon-
structive, and Aesthetic Surgery, t. 13, 2013, s. 724.  

134 Por. H. Kiwanuka, E. Maria Bueno, R. Diaz-Siso, G. Soleymani Lehmann, B. Pomahac, Evolu-
tion of Ethical Debate on Face Transplantation, Plastic and Reconstruction Surgery, EBM Special 
Topic, 2013, s. 1558–1568. doi: 10.1097/PRS/Ob013e3182a97e2b; zob. też S. Pearl, 2010. About 
Faces: Physiognomy in Nineteenth-Century Britain, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
2010. 

135 Ibidem.  
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pierw, „kim był kandydat do przeszczepu”,136 a dopiero w dalszej kolejności 

– kim stanie się on po przeszczepie. Specjaliści w zakresie immunologii, 

anestezjologii, transplantologii, chirurgii twarzowo-szczękowej i plastycznej, 

rehabilitacji itd. liczą się z tym, że „patologie, dysfunkcje i inne problemy 

będą rozwiązywane w oparciu o studia case-by-case, przez ekspertów z wie-

lu dyscyplin”.137   

Relacje osób, które doświadczyły transplantacji jednego z kluczowych or-

ganów, składają się na coś w rodzaju ewidencji na rzecz teorii intercielesno-

ści zmaterializowanej najpierw w ten sposób, że organ pobrany z organizmu 

dawcy o własnej tożsamości somatycznej zespolony zostaje z organizmem 

biorcy, który posiada własną, odrębną tożsamość. Może to zrodzić poczucie 

podwójnej tożsamości somatycznej, a także rodzaj dysocjacji:   
 

„Dawstwo organu jest niczym oddanie innej osobie części samego siebie (like 

giving away a part of the self). W rzeczy samej, niejeden biorca opisał, że ma 

poczucie obecności kogoś drugiego w sobie. Doznania te, dostępne jedynie 

pierwszoosobowo, wiążą się o wiele silniej z tożsamością somatyczną, właści-

wą dla ciała ożywionego (the lived-body account of identity) aniżeli z tożsa-

mością psychiczną. Biorcy nie odnoszą przy tym wrażenia, że znalazło się  

w nich coś, co należało wcześniej do innej osoby. Mówią raczej o poczuciu, że 

jest w nich ktoś jeszcze, oprócz nich samych.”138  
 

Na inny, chyba bardziej udany etap materializacji intercielesności składa-

ją się doświadczenia, jakie w trzech różnych wypowiedziach zrelacjonowała 

nieżyjąca już (2016†) Isabelle Dinoire, pierwsza beneficjentka transplantacji 

twarzy. Kilka tygodni po przeszczepie (2005) miała ona powiedzieć na widok 

własnego odbicia w lustrze: „to nigdy nie będę ja [...] bo to nie jest moja 

twarz. Część mnie i mojej tożsamości zginęła na zawsze. Moje wspomnienia 

mówią mi, kim byłam”,139 jako element utrwalonego w pamięci obrazu wła-

snego ciała. A jednak pomimo dysonansu w „pejzażu”140 jej ówczesnej fizjo-

nomii, Dinoire potrafiła włączyć przeszczepiony morfem w swoją tożsamość 

funkcjonalną, z wolna odkrywając, że znów może jeść truskawki, zamykać  

————————— 
136 Ibidem. Element ryzyka to m.in. immunologiczny wiek biorcy (immunosenescence), zob.  

D. Weiskopf, B. Weinberger, B. Grubeck-Loebenstein, The Aging of the Immune System, European 
Society for Organ Transplantation, t. 22, 2009, s. 1041–1050 (immunologicznie zaawansowany 
biorców stanowi kryterium dyskryminacji, lecz stanowi argument w szacowaniu ryzyka na gruncie 
etyki medycznej). Warto zwrócić uwagę na to, że kryteria selekcji kandydatów do przeszczepu są 
zróżnicowane do co swego charakteru. Jedne mają charakter stricte biologiczny, inne psychologiczny 
(np. gotowość podejmowania ryzyka, determinacja), jeszcze inne – społeczno-prawny (np. równość 
szans). W 2010 r. kontrowersje wzbudził przeszczep twarzy, wykonany u osoby seropozytywnej;  
w 2013 r. podobnego zabiegu osobie niewidomej odmówiła klinika w Cleveland, tymczasem klinika 
w Gliwicach wykonała taki zabieg rok później. 

137 S. Barret, LeFort I, Osteotomy and Secondary Procedures in Full-Face Transplant Patients, 
op. cit.  

138 J. S. Swindel, Facial Allograft..., op. cit., s. 450.  
139 C. Bluhm, N. Clendenin, Someone’s Else Face in the Mirror, Praeger, Westport–London, 2009, 

s. 93–94.  
140 Ibidem, s. 71.  
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i otwierać usta, mrugać, mówić wyraźnie, i coraz częściej uśmiechać się. Po-

nad dwa lata po przeszczepie Isabelle Dinoire ponownie skomentowała swój 

wygląd dowodząc, że rozwój obrazu własnego ciała przybrał znamiona afir-

matywne pomimo zupełnie nowej jakości ontologicznej. Dinoire powiedzia-

ła: „To ktoś inny. Owszem [...] to nie jest ona [dawczyni], to nie jestem ja. To 

jest inna twarz” (it’s not her, it’s not me, it’s another face).141 Wskazała na 

wtórną, trzecią jakość, która w kontekście tożsamości somatycznej nie  

odpowiada ani ucieleśnieniu dawcy, ani ucieleśnieniu biorcy. Stanowi ona 

raczej nowy, słabo rozpoznany rodzaj intercielesności w obrębie rodzaju 

ludzkiego.   

 

 
PODSUMOWANIE 

 

Obszerne, może zanadto historycznie obudowane preludium do zagad-

nienia allotransplantacji w kontekście fenomenologii intercielesności  

pokazało, że można wypracować metodologię, która pozwala przybliżyć do-

świadczenie allotransplantacji w kategoriach tożsamości organicznej i psy-

chosomatycznej. Autorka starała się wytyczyć ścieżkę holistyczną także  

z myślą o potrzebie bardziej zaawansowanej samoświadomości somatycznej 

współczesnego człowieka, a także terapeuty somatycznego. Osią doświad-

czenia, a także fenomenu allotransplantacji, pozostaje konfrontacja ciała 

własnego z „ciałem obcym”, tj. organem, który stanowi przedmiotowy 

transplant. Ma on także charakter podmiotowy, międzypodmiotowy, wresz-

cie intercielesny. Na gruncie medycyny humanistycznej transplant jest być 

może ostatnim i jedynym ciałem obcym pochodzenia ludzkiego. Gdyby roz-

ważyć zamiast niego ksenotransplant, syntetyczny implant, inteligentną 

protezę itp., „pole” ich rozumienia należałoby zakreślić inaczej. W przypad-

ku trans- i posthumanistycznych odcieleśnień leżałoby ono poza zakresem 

moich, wciąż humanistycznych, zainteresowań: ale również tam do pomy-

ślenia jest dramat utraty i odzyskiwania tożsamości somatycznej i autowize-

runku.  

Pominięto tu Levinasowską fenomenologię spotkania, której twórca 

przestrzega przed poszukiwaniem prawdziwego oblicza w fenomenalnych 

rysach twarzy. Z kolei przestrzegając przed pochopnym zagubieniem twarzy 

i jej potencjału w świecie cyfrowym, warto przypomnieć maksymę, która 

ukazuje pozytywny aspekt dezindywiduacji w buddyzmie: „Nie myśl teraz  

o dobru ani złu, lecz kontempluj twą pierwotną fizjonomię (contemplate 

your original physiognomy) – tę, którą miałeś, zanim się urodziłeś”.142  

W tradycji judeochrześcijańskiej za pierwotną uważa się tę fizjonomię, 

która wyłania się z chwilą przyjścia na świat, objawiając mu nowe indywidu-
————————— 

141 Ibidem, s. 94. 
142 A. David-Néel, Le Bouddhisme du Bouddha, Pocket, Paris 1960, s. 200, 304–305.  
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um ludzkie. Gdy utraci się ją na skutek choroby, wypadku czy innego zda-

rzenia losowego, niezbędna staje się nowa twarz – by móc się odrodzić.  
 

 

“BODILY CONSTITUTION” IN SUBJECTIVE  
AND INTERSUBJECTIVE EXPERIENCE:  

APPROACHING THE PHENOMENON OF ALLOTRANSPLANTATION 

 
ABSTRACT 

 

The paper examines phenomenological concepts of body and psychosomatic 

identity to explain the facial allotransplant experience. The first three sections show 

how did the concept of own body/embodiment evolve in philosophy, the last three – 

how body had been re–opened to the transcorporeality. The author undertakes ef-

forts to balance an ontological, nonreductionistic and postdualistic account which 

could be shared across the boundaries between life sciences and humanities. Facial 

allograft phenomenon and the redefinition of personal somatic identity are consid-

ered in both disciplines.    

Keywords: organism, body, somatic identity, intercorporeality, allotransplant, 
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STRESZCZENIE 

 

Kartezjański dualizm uznaje się współcześnie za źródło i podstawę postępującego 

rozwoju nauk przyrodniczych i medycznych. Równocześnie, jest on przyczyną re-

dukcjonistycznych i materialistycznych pokus w pojmowaniu człowieka jako wyłącz-

nie biologicznego mechanizmu, którego egzystencję można w całości opisać językiem 

nauk przyrodniczych. W opozycji do tychże tendencji zaproponować chciałbym kon-

kurencyjny, holistyczny model ludzkiej natury, oparty na filozofii i antropologii  

Maine de Birana oraz fenomenologii ciała Michela Henry, jako z jednej strony unika-

jących tendencji redukcjonistycznych, z drugiej zaś – wyrosłych z oświeceniowego 

dziedzictwa nauk filozoficznych i medycznych. 

Słowa kluczowe: Maine de Biran, Michel Henry, systemowa teoria zdrowia, 

redukcjonizm biologiczny, holizm. 
 
 
 

 
WSTĘP 

 

Pytanie o istotę ludzkiej natury – podobnie jak pytanie o samo jej istnie-

nie – jest jednym z osiowych zagadnień europejskiej filozofii. Wyryta na 

frontonie świątyni Apollina w Delfach maksyma gnothi seauton – „poznaj 

samego siebie” – uznawana być może za drogowskaz okcydentalnej kultury 

intelektualnej. Odpowiedzi na pytanie o to, kim lub czym jest człowiek,  

kształtują charakter i klimat intelektualny epoki. Współcześnie, dominacja 

nauk przyrodniczych i medycyny stanowi konsekwencję pokartezjańskiego 

dualizmu duszy i ciała, które wyzwoliło ludzką cielesność spod ochronnego 

tabu scholastycznej dogmatyki i oddało je – jako przedmiot poznania – ba-

daniom biologów i lekarzy. Wynikający stąd postęp nauk biomedycznych 

spotyka się jednak z licznymi głosami oporu, mówiącymi o dehumanizują-

cym wpływie technologii, widocznym zarówno na płaszczyźnie specjalistycz-

nych kontaktów międzyludzkich (np. w relacji lekarz–pacjent), jak również 

w codziennych relacjach międzyludzkich. Próbami odpowiedzi na postawio-

ny problem wpływu technologii na społeczeństwo i kulturę są idee rehabili-
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tujące systemowe, holistyczne ujmowanie ludzkiej natury, próbujące  

przywracać pojedynczym istotom ludzkim – rzekomo zagrożony – status 

osobowy.1 

W niniejszym artykule podejmuję próbę oceny skutków kartezjańskiego 

dualizmu duszy i ciała na rozwój europejskiej nauki i kultury, wskazując na 

tkwiącą w myśli Kartezjusza pokusę biologicznego i materialistycznego re-

dukcjonizmu. Na tej podstawie zaproponować chciałbym – alternatywną 

wobec zaproponowanej przez francuskiego filozofa – koncepcję antropolo-

giczną, opartą na refleksji Pierre’a Maine de Birana. Holistyczny model na-

tury ludzkiej, rozumianej jako „Ja” wcielone – ludzki umysł nierozerwalnie 

związany z ciałem – chciałbym przedstawić jako konstruktywną podstawę 

dla współczesnego rozumienia człowieka. Poprzez odwołanie do kontekstu 

relacji lekarza i pacjenta zamierzam wykazać, że Biranowska wizja człowieka 

bliższa jest podstawowym intuicjom fenomenologicznym co do własnej na-

tury, zwłaszcza w granicznych wypadkach doświadczania choroby i bólu. 

 
 

DUALIZM KARTEZJAŃSKI 

 

Filozofię Kartezjusza powszechnie postrzega się jako początek epoki no-

wożytnej. Zaproponowana przez francuskiego filozofa perspektywa nowej 

orientacji humanistyki i samodzielnie wypróbowane metody dochodzenia do 

poznania pewnego i niepodważalnego oznaczały zerwanie ze skostniałymi 

scholastycznymi formami uprawiania filozofii jako ancilla theologiae.  

„U początków ery nowożytnej znajduje się następujące słynne zdanie: Je 

pense, donc je suis. [...] Sformułował je Descartes, jako pierwszy wynik od-

krytej przezeń procedury metodycznego wątpienia. [...] Na tej podstawowej 

oczywistości pragnął Descartes oprzeć konstrukcję nowej filozofii.”2 Również 

kartezjańska antropologia ufundowana została na tym podstawowym fakcie 

ludzkiej egzystencji: że źródłowym doświadczeniem epistemicznym jest do-

świadczanie samego siebie jako istoty myślącej: „Z jednej strony mam jasną  

i wyraźną ideę siebie samego jako czegoś będącego wyłącznie czymś myślą-

cym, a nie przestrzennym, a z drugiej posiadam dokładną ideę ciała jako 

czegoś będącego wyłącznie rzeczą przestrzenną, a nie myślącą, pewne jest, że 

ja, to znaczy moja dusza, przez którą jestem tym, czym jestem, jest całkowi-

cie i prawdziwie różna od mojego ciała i że może ona być czy istnieć bez nie-

go.”3 Bezwzględny rozdział między tym, co inteligibilne (res cogitans),  

a tym, co materialne (res extansa) stanowi fundament kartezjańskiego  
————————— 

1 Por. np.: Z. Wanat (red.), Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny, Scripta 
theologica Thoruniensia 18, WN UMK, Toruń 2011; T. Biesaga, Bioetyka personalistyczna, WN 
PAT, Kraków 2006. 

2 J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, przeł. M. Pore̜ba, Terminus 13, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 1998, 49. 

3 R. Descartes, Medytacje o filozofii pierwszej, przeł. J. Hartman, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 
2006, 73. 
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poglądu na ludzką naturę. Spośród dwóch członów, to jednak cogitans po-

siada prymat względem ciała i cielesności; jak pisał Kartezjusz, „Ja myślące” 

egzystować może bez ciała i w separacji od niego: 
 

„Poznałem stąd, że jestem substancją, której całą istotą, czyli naturą, jest jeno 

myślenie, i która, aby istnieć, nie potrzebuje żadnego miejsca, ani nie zależy 

od żadnej rzeczy materialnej; tak, iż owo ja, to znaczy dusza, przez którą je-

stem tym, czym jestem, jest całkowicie odrębna od ciała, [...] i że nawet gdyby 

ono [ciało] nie istniało, [dusza] byłaby i tak wszystkim, czym jestem.”4 

  

Kartezjański dualizm duszy i ciała miał i nadal ma dalekosiężne konse-

kwencje, wykraczające zapewne poza oczekiwania samego autora. Z jednej 

strony, uprzywilejowanie umysłu ludzkiego jako właściwego wyznacznika 

rozumnej natury ludzkiej oznaczało konsekwentne odchodzenie od filozofii 

rozumianej jako obiektywny opis rzeczywistości i jej elementów na rzecz 

refleksji subiektywistycznej:  
 

„Medytacje [kartezjańskie – przyp. autora] dały początek nowej erze filozo-

ficznej, mianowicie poprzez ich zwrot ku czystemu ego cogito. Kartezjusz  

inauguruje całkiem nowy typ filozofowania, które zmieniając cały dotychcza-

sowy styl odwraca się w radykalny sposób od naiwnego obiektywizmu w kie-

runku subiektywizmu transcendentalnego.”5 

 

Zainteresowanie treściami samego intelektu – w oderwaniu od impulsów 

zewnętrznych – możliwe jest zatem tylko dzięki zainteresowaniu res cogi-

tans jako tym, co człowiekowi najwłaściwsze, najbliższe i najpewniejsze. 

Kartezjańskie cogito, ergo sum umożliwia i usprawiedliwia fenomenologicz-

ne epoché. Prymat intelektu oznacza przy tym uprzywilejowanie człowieka 

wśród innych żywych stworzeń – tylko bowiem istota myśląca cechować się 

może wolną wolą. „Cała kartezjańska teoria świata materialnego jest ściśle 

deterministyczna. Organizmami żywymi, tak jak materią nieożywioną, rzą-

dzą prawa fizyki. [...] Wszystkie ruchy materii są zdeterminowane przez 

prawa fizyczne.”6 Prowadziło to z kolei niektórych kontynuatorów myśli 

Kartezjusza to uznania wszelkich organizmów żywych za skomplikowane  

automaty, pozbawione woli, uczuć i pragnień, których działanie można opi-

sywać wyłącznie za pomocą – opartych na matematycznych – pryncypiach 

fizyki czy chemii. Konkluzja ta otwiera z kolei drugą z konsekwencji płyną-

cych z kategorycznego oddzielenia ciała od duszy w filozofii Kartezjusza:  

————————— 
4 R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy 

w naukach, przeł. T. Boy-Żeleński, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2006, 26. 
5 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie: wprowadzenie do fenomenologii, przeł. A. Wajs, Wyd. 

IFiS PAN, Warszawa 2009, 5. 
6 B. Russell, Dzieje zachodniej filozofii i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od 

czasów najdawniejszych do dziś, przeł. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 
2000, 653. 
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„W przypadku Kartezjusza mamy do czynienia z czysto filozoficznym oddzie-

leniem duszy od ciała. [...] pojawia się [on] w samym centrum jego filozofii, 

tam gdzie cogito ustanawia swą własną – czyli nie dzieloną z ciałem – władzę 

istnienia. Kartezjańskie cogito odda ciało nauce, która dokona na nim specy-

ficznej sekcji zwłok.”7 

 

 Zainteresowanie ludzkim ciałem jako przedmiotem nauk przyrodniczych 

możliwe było również dzięki filozofii Kartezjusza. Ludzka cielesność – res 

extensa – zostaje nie tylko pozbawiona ochronnego nimbu, związanego  

z chrześcijańskim tabu. Postawiona w szeregu z innymi ciałami żywymi, 

może być poznana naukowo – badana i rozumiana podobnie jak inne „żywe 

automaty”. Rozwój nauk przyrodniczych nie jest zatem bez długu wobec 

francuskiego myśliciela: zawdzięcza mu bowiem nie tylko uniwersalny ze-

staw reguł metodologicznych, umożliwiających poznawanie w sposób pewny  

i ścisły, ale również hojne włączenie w obręb przedmiotów swojego zaintere-

sowania ludzkiego ciała jako najbardziej złożonego mechanizmu. 

 
 

PARADYGMAT KARTEZJAŃSKI A ROZWÓJ MEDYCYNY 

 

Wkład Kartezjusza w rozwój poznania naukowego (szczególnie w obrębie 

przyrodoznawstwa) nie podlega kwestionowaniu. Rozwinięte przez francu-

skiego filozofa 
 

„reguły pracy naukowej: 1. Uznawać za ważne tylko te wypowiedzi, które są 

jasne i wyraźne; 2. Trudny problem rozkładać na prostsze problemy cząstko-

we; 3. Problemy cząstkowe rozwiązywać kolejno zgodnie z wzrastającym 

stopniem trudności; 4. Sprawdzać, czy objęło się wszystkie przypadki”8  

 

stanowią jeden z fundamentów nowożytnego przyrodoznawstwa i medy-

cyny. Odwrót od rozpatrywania problemów jako zjawisk ogólnych i zaintere-

sowania naukami szczegółowymi nie bez przyczyny nastąpił u schyłku XV 

wieku:  
 

„Hasło, że trzeba obserwować naturę, miało w epoce odrodzenia nie tylko 

uzasadnienie rzeczowe, wzięte z życia i z coraz to nowych odkryć, ale miało 

także swoje podstawy filozoficzne. Średniowieczna niechęć do rzeczy poszcze-

gólnych, wypływająca z ortodoksyjnego realizmu [...], znacznie osłabła. Miej-

sce teologii scholastycznej, opartej na interpretowaniu ksiąg, lub teologii  

mistycznej, opartej na ekstazie, zajmuje teraz u niektórych autorów teologia 

przyrodzona, oparta na obserwacji przyrody.”9 

————————— 
7 K. Mrówka, Ciało własne w filozofii Maine de Birana, Kwartalnik Filozoficzny, XXX, nr 4, 2002,  

60. 
8 Za: J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, 21. 
9 W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, t. LVIII, Fundamenta. Studia z historii 

filozofii, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2008, 398. 



 O holistycznym modelu ludzkiej natury u Maine de Birana i Michela Henry 93 

Kartezjusz zainteresowanie szczegółami podnosi do rangi metody; odtąd 

badanie prawideł funkcjonowania ludzkiego organizmu staje się przedmio-

tem szczegółowych dyscyplin medycznych. „W XVII wieku niejedno składało 

się na to, żeby budować i umacniać pogląd mechanistyczny w nauce o przy-

rodzie i w medycynie. [...] W medycynie powstają całe szkoły, które uważają 

za najwłaściwsze wręcz przyjąć nazwę, wskazującą krótko, że się opierają na 

fizyce, mechanice i matematyce.”10 Obok nich – i niezależnie od nich – roz-

wija się filozoficzne zainteresowanie prawidłami ludzkiego myślenia, znaj-

dujące swój wyraz chociażby w „przewrocie kopernikańskim” Immanuela 

Kanta. Zarysowany zostaje dualizm perspektyw, z których spogląda można 

na człowieka 
 

„Kant mówi w przedmowie do swej antropologii o fundamentalnym dualizmie 

perspektyw, charakteryzującym problematykę antropologiczną – o perspek-

tywie fizjologicznej i pragmatycznej. [...] Pytanie to nie jest tylko pytaniem 

Kanta. Odzwierciedla się w nim dylemat nowoczesności, który spostrzegł już 

Kartezjusz. U Kartezjusza pojawia się on przede wszystkim jako niemożność 

pomyślenia jedności duszy i ciała, res cogitans i res extensa.”11 

 

Rozróżnienie to rozwija dalej Spaemann, odwołując się do dialektyki spiry-

tualizmu i naturalizmu:  
 

„Cywilizacja naukowa uwikłana jest w dialektykę spirytualizmu i naturalizmu. 

Kartezjański dualizm [...] prowadzi do wciąż ponawianych monistycznych 

prób włączenia jednego z tych wymiarów w drugi. Idealizm był właśnie taką 

próbą zredukowania przedmiotów do ich czystej przedmiotowości. Współcze-

sny pragmatyzm idzie w tym samym kierunku.”12 

 

Zarówno spirytualistyczną, jak i naturalistyczną tendencję w pojmowaniu 

człowieka i jego natury postrzega Spaemann jako zubażające możliwe spo-

soby reflektowania nad conditio humana. Zagrożenie przytoczonymi reduk-

cjonizmami tkwi inherentnie w filozofii Kartezjusza; jest nieuchronną  

konsekwencją oddzielenia duszy i ciała. 

Naturalistyczny redukcjonizm tym mocniej widoczny jest we współcze-

snej medycynie, im silniej zdamy sobie sprawę z oddziaływania, jakie na 

współczesne poglądy antropologiczne wywarły odkrycia Mikołaja Kopernika, 

Karola Darwina i Zygmunta Freuda. Jak zauważa Joachim Wehler:  
 

„Trzy wielkie odkrycia epoki nowożytnej zmieniły pozycję człowieka w świe-

cie. Ponieważ przedtem wielu widziało ją inaczej, odkrycia te odbierano jako 

trzy upokorzenia ludzkiej miłości własnej, co trafnie ujął w swej diagnozie 

————————— 
10 Ibidem, LVIII, s. 449. 
11 R. Spaemann, O pojęciu natury ludzkiej, w: „Człowiek w nauce współczesnej: Rozmowy w Castel 

Gandolfo”, przeł. Z. Krasnodębski, Wyd. ZNAK, Kraków 2006, 106. 
12 R. Spaemann, Interwencje genetyczne w naturę ludzką: W aspekcie osobowego bycia człowie-

ka, przeł. J. Jerecki, Ethos, 4, nr 44, 1998, 109. 
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Zygmunt Freud. A oto one: Wedle Kopernika Ziemia nie stanowi centrum 

świata. Wedle Darwina przodkowie człowieka byli blisko spokrewnieni z mał-

pami. Wedle Freuda Ego nie jest panem we własnym domu. W każdym z tych 

przypadków wyróżniona pozycja człowieka ulegała relatywizacji, a pogląd 

wcześniejszy demaskowano jako antropocentryczny przesąd.”13 
 

Szerzej skutki powyższych zmian opisuje Friedel Weinert, konkludując, iż 

wskutek powyższych rewolucyjnych zmian w nauce na gruncie filozofii za-

szły zmiany co najmniej równie gwałtowne: 
 

„Powyższe dwa ciosy, które scharakteryzować można jako utratę centralnej 

pozycji i utratę bycia efektem rozumnego projektu, pogłębia cios wyprowa-

dzony przez Freuda [...], który opisać można jako utratę transparentności. 

Ostateczną konkluzją powyższych trzech rewolucji naukowych jest pozbawie-

nie człowieka podstaw dla absolutnego panowania: nad światem, nad istotami 

żywymi, a ostatecznie nawet nad sobą samym.”14 
 

Rewolucja Kopernikańska wstrząsnęła pozycją człowieka we Wszech-

świecie – i oddziałała również na Kartezjusza, którego filozofia otworzyła 

drogę dla dwóch kolejnych. 

 
 
 

BIOMEDYCZNY MODEL ZDROWIA I CHOROBY 

 

Filozofia Kartezjusza może być zatem postrzegana jako źródło nowożyt-

nego kryzysu myślenia o człowieku jako rozdartego z jednej strony między 

absolutną wolnością res cogitans (dla której res extensa jawić się może jako 

ograniczenie lub więzienie) a absolutną determinacją ciała jako biologiczne-

go mechanizmu, podlegającego powszechnym prawom przyrody:  
 

„Cogito nie wierzy w ciało [...]. A nie wierzy z dwóch powodów: Po pierwsze 

dlatego, że czysta myśl nie lubi «ciemnych okolic» bytu. Życie nie może być 

czymś więcej niż mechanicznym pulsem, czymś – nad czym cogito nie mogło-

by sprawować władzy [...]. Drugi powód wynika z pragmatyzmu cogito, wa-

runkowanego ateizmem – nie można wierzyć, że ciało jest czymś więcej niż 

ciałem [...]. Ciało jest kawałkiem materii, częścią res extensa, którą można 

ciąć, kroić, obliczać. Ciało jest przedmiotem badań dla fizyki, medycyny, bio-

logii.”15 

 

Wyrastający stąd kryzys oddziałuje nadal i może być zidentyfikowany współ-

cześnie: „Znaczna liczba specjalistów i specjalności jest cechą medycyny 

nowoczesnej.”16 Rosnąca partykularyzacja specjalności medycznych idzie  

————————— 
13 J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, op. cit., 93. 
14 F. Weinert, Copernicus, Darwin and Freud: Revolutions in the History and Philosophy of  

Science, John Wiley & Sons, Chichester 2009, 186. 
15 K. Mrówka, Ciało własne w filozofii Maine de Birana, op. cit., 61. 
16 W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, LVIII, op. cit., 611. 
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w parze z nowym modelem medycyny oraz sposobu postrzegania choroby. 

Jak wyjaśniają A. Ostrzyżek i J. T. Marcinkowski:  
 

 „Pojawienie się renesansowej idei dualizmu ciała i duszy stworzyło podstawy 

do szybkiego rozwoju nauk medycznych, równolegle jednak, na wiele lat, 

skierowało uwagę praktyków medycyny na sferę somatyczną, dostępną obiek-

tywnemu badaniu klinicznemu. Zgodnie z biomedycznym pojmowaniem 

zdrowia, ciało człowieka uznawane było za maszynę, zaś choroba była weryfi-

kowalnym odchyleniem od normy. [...] Biomedyczny model zdrowia skupił 

się na czynnikach czysto biologicznych, nie obejmując całego pozostałego 

«otoczenia choroby», a więc wpływów psychologicznych, środowiskowych  

i społecznych.”17 

 

Biomedyczny model zdrowia, rozwijający się na gruncie medycyny jako do-

minujący paradygmat od czasów Odrodzenia, nadal pozostaje podstawowym 

modelem jej uprawiania – zarówno w sensie teoretycznym (badawczym), jak 

i praktycznym (klinicznym). W tej redukcjonistycznej i mechanistycznej 

perspektywie choroba jest postrzegana jako zewnętrzny czynnik naruszający 

stan zdrowia organizmu, terapia zaś jest działaniem wymierzonym w okre-

śloną jednostkę chorobową zestandaryzowanym postępowaniem mającym 

na celu przywrócenie wyjściowego („naturalnego”) stanu równowagi organi-

zmu: 
 

„Model [biomedyczny] reprezentuje zatem zarówno formę redukcjonizmu,  

w którym choroba jest postrzegana jako przebywająca w ciele osoby nią  

dotkniętej i którą najlepiej jest leczyć interwencjami medycznymi ściśle dedy-

kowanymi temu procesowi chorobowemu, jak i formę dualizmu umysłu  

i ciała, w którym ciało traktowane może być jak quasi-maszyna, która jest 

biernym przedmiotem interwencji terapeutycznych, niewymagającym uwagi 

społecznej i psychologicznej. Choroby zostały oderwane od organów, których 

dotykają, zaś działania terapeutyczne zostały wymierzone raczej w chorobę 

niż dobro pacjenta.”18 

 

Widoczne jest pojmowanie ciała jako mechanizmu, wyjściowo znajdują-

cego się w stanie naturalnej równowagi i w konsekwencji utożsamiania cho-

roby z dysfunkcją (nieprawidłowym działaniem) któregoś z jego podzespo-

łów,19 co z kolei prowadzi do marginalizacji potrzeb emocjonalnych i moral-
————————— 

17 A. Ostrzyżek, J. T. Marcinkowski, Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria  
i praktyka kliniczna, Problemy Higieny i Epidemiologii 93, nr 4, 2012, 683. 

18 K. Checkland et al., Biomedicine, Holism and General Medical Practice: Responses to the 2004 
General Practitioner Contract, Sociology of Health & Illness, 30, nr 5, 2008, 789; doi:10.1111/ 
j.1467-9566.2008.01081.x. 

19 Jak zauważa Jan Domaradzki, pokusa, by nadal – mimo zaproponowanej przez Światową Orga-
nizację Zdrowia holistycznej definicji zdrowia jako „pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego  
i społecznego, a nie tylko braku choroby lub niedomagania” – pojmować zdrowie jako brak choroby, 
wpisuje się w „tendencję we współczesnej psychiatrii do definiowania z natury subiektywnego po-
czucia dyskomfortu (ang. illness) poprzez mające odniesienie do świata biologii pojęcie choroby 
(ang. disease). Niemniej jednak, przyjmując inny niż redukcjonistyczny i materialistyczny paradyg-
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nych pacjenta oraz postrzegania lekarza jako „inżyniera i mechanika” ludz-

kiego zdrowia. Ma to negatywne konsekwencje nie tylko dla pacjentów, re-

dukując ich do roli chorego „ujarzmionego” przez systemy opieki zdrowot-

nej, ale i dla lekarzy rodzinnych, uzależniając ich od dobrej woli „bardziej 

wyspecjalizowanych” kolegów, pracujących w szpitalach i decydujących  

o przyjęciu (bądź nie) na szpitalny oddział i tym samym kontynuacji lub 

zaniechaniu leczenia.20 

W sposób niezaprzeczalny postęp nauk biomedycznych związany był  

z kartezjańskim dualizmem. Na ironię zatem może zakrawać fakt, że biome-

dyczny redukcjonizm tkwi swoimi korzeniami właśnie w kartezjańskim dua-

lizmie duszy i ciała. Liczne krytyki, jakie przywołuje się pod adresem biome-

dycznego modelu zdrowia i choroby każe poszukiwać alternatywnych  

rozwiązań dla filozoficznych podstaw uprawiania medycyny. Współcześnie, 

określa się te propozycje wspólnym mianem modeli holistycznych lub  

aksjomedycznych, których wspólnym wyróżnikiem jest wielopłaszczyznowe 

definiowanie zdrowia oraz postulowanie zindywidualizowanej i humani-

stycznej relacji lekarza z pacjentem:  
 

„Holistyczny model zdrowia zakreślił perspektywę zdrowia opartą na płasz-

czyznach: fizycznej; psychicznej; społecznej i duchowej. Zdrowie w tym mode-

lu przedstawiane jest jako stan równowagi dynamicznej organizmu [...].  

Podejście holistyczne uznaje odrębność psychospołeczną każdego chorego  

i poszukuje sposobów leczenia najlepiej dostosowanych do jego indywidual-

nych potrzeb.”21 

 

Perspektywa holistyczna jako taka narodziła się w latach dwudziestych 

ubiegłego wieku jako dynamiczna krytyka modelu biomedycznego, prowa-

dząca do „ponownego odkrycia” pacjenta jako osoby, nie tylko zaś „biernego 

odbiorcy diagnozy i terapii.”22 Jak jednak zauważają C. May i N. Mead, 

zmiana w postrzeganiu pozycji pacjenta w systemie opieki zdrowotnej – 

opisywana na przykładzie Wielkiej Brytanii – silnie związana jest z „rosną-

cym przekonaniem, że medycyna wspólnotowa może podejmować proble-

my pacjenta w szerszym niż dotąd kontekście. [...] elity medyczne pod  

koniec dwudziestolecia międzywojennego widziały potrzebę medycyny  

                                                                                                                                              
mat kartezjański styl myślenia zdrowie i choroba mogłoby być zdefiniowane inaczej” Jan Domaradz-
ki, „O definicjach zdrowia i choroby”, Folia Medica Lodziensia 40, nr 1, 2013, 9; por. również: B. J. 
Deacon, The Biomedical Model of Mental Disorder: A Critical Analysis of Its Validity, Utility, and 
Effects on Psychotherapy Research, Clinical Psychology Review, 33, nr 7, 2013, 846–61, 
doi:10.1016/j.cpr.2012.09.007; P. Shah i D. Mountain, The Medical Model Is Dead – Long Live the 
Medical Model, The British Journal of Psychiatry, 191, nr 5, 2007, 375–77; doi:10.1192/ 
bjp.bp.107.037242. 

20 K. Checkland et al., Biomedicine, Holism and General Medical Practice, op. cit., 790. 
21 A. Ostrzyżek, J. T. Marcinkowski, Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria  

i praktyka kliniczna, op. cit., 683. 
22 C. May, N. Mead, Patient-Centredness. A History, w: General Practice and Ethics: Uncertainty 

and Responsibility, Ch. Dowrick, L. Frith (red.), Routledge, London–New York, 1999, 65. 
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społecznej.”23 Niedopowiedziane pozostaje w tym miejscu źródło tej zmiany, 

mające znaczący wpływ na jej charakter. Należy w tym miejscu przypomnieć, 

że znaczącym elementem dyskursu medycznego pierwszych dekad XX wieku 

były idee i programy eugeniczne, rozwijane szczególnie właśnie w środowi-

skach lekarskich. Podejrzewać można, że za pojęciami „medycyny wspólno-

towej” i „medycyny społecznej” tkwią właśnie przekonania eugeniczne. Jak 

zauważają bowiem L. Bland i L. Hall:  
 
 

„Sercem problemu, jak sądzili [brytyjscy – przyp. Autora] eugenicy, była od-

wrotna korelacja pomiędzy płodnością i statusem społecznym: z jednej strony 

ograniczona rozrodczość klasy średniej, w szczególności profesjonalistów i fa-

chowców, z drugiej zaś strony stosunkowo dynamiczne rozmnażanie się ubo-

gich, obarczonych wątłą i skażoną budową.”24 

 

Szeroki kontekst choroby obejmował zatem nie tylko schorzenia somatycz-

ne, ale również zaburzenia psychiczne i emocjonalne; ich przyczyn upatrując 

jednak nadal nie w pojmowanym holistycznie organizmie, ale „złym pocho-

dzeniu społecznym”. Jakkolwiek ówcześnie uznawany za postępowy, ruch 

eugeniczny uznawać należy współcześnie za nie tylko ufundowany na fał-

szywych podstawach, ale również rozbudzający groźną pokusę społecznej 

inżynierii, prowadzonej pod hasłem „państw ogrodniczych (gardening  

states), czyli takich, które podejmowały próby wyplenienia chwastów  

z narodowego ogrodu i tym samym ustanawiały skrajnie rasistowskie i wy-

kluczające ramy społeczne”.25 Podobna pokusa tkwić może również we 

współczesnych, holistycznych modelach medycyny, które próbować mogą 

ujmować społeczne, ekonomiczne i moralne warunki egzystencji jako ele-

menty interwencji lekarza.26 

————————— 
23 Ibidem, podkreślenia autora. 
24 L. Bland, L. A. Hall, Eugenics in Britain: The View from the Metropole, w: The Oxford Hand-

book of the History of Eugenics, A. Bashford, Ph. Levine (red.), Oxford University Press, Oxford–
New York  2010, 214. 

25 V. Mottier, Eugenics and the State: Policy-Making in a Comparative Perspective, w: The  
Oxford Handbook of the History of Eugenics, A. Bashford, Ph. Levine (red.), Oxford University 
Press, Oxford–New York 2010, 135. 

26 Przykładem takiego, daleko idącego, złudzenia może być projektowana przez Światową Organi-
zację Zdrowia redefinicja niepłodności nie tylko jako „niemożności osiągnięcia w ciągu 12 miesięcy 
ciąży przez seksualnie aktywną parę nie stosującą antykoncepcji”, ale również „niemożności znale-
zienia odpowiedniego partnera seksualnego  lub brak stosunków seksualnych, które mogą prowadzić 
do poczęcia”, co uprawniać będzie nie tylko pary, ale również „samotnych heteroseksualnych i ho-
moseksualnych mężczyzn i kobiety, którzy chcą mieć dzieci, do posiadania tych samych uprawnień 
do terapii niepłodności metodą zapłodnienia in vitro”; H. Bodkin, Single Men Will Get the Right to 
Start a Family under New Definition of Infertility, The Telegraph, 20 październik 2016; 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/19/single-men-will-get-the-right-to-start-a-family-
under-new-defini/. 
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NOWY FUNDAMENT HOLISTYCZNEGO MODELU MEDYCYNY 
 
Filozofia Kartezjusza zakorzeniona była w średniowiecznej scholastyce, 

rozwijała się jednak także w opozycji do niej. W swoim szczytowym punkcie, 

rozwijana Akwinatę scholastyczna antropologia uznawała ludzką naturę za 

nierozerwalne sprzężenie pierwiastków duchowych i cielesnych. Człowiek – 

wyjaśnia Akwinata  
 

„jest złożony z substancji duchowe j i cielesnej. [...]  dusza, która jest pier-

wiastkiem będącym pierwszym wsobnym początkiem czy źródłem życia nie 

jest ciałem, lecz aktem, urzeczywistnieniem ciała. [...] Jak do istoty tego oto 

człowieka należy to, że składa się z tej oto duszy, z tego oto ciała i z tych oto 

kości, tak do istoty człowieka w ogóle należy to, że składa się z duszy i ciała  

i kości.”27 

 

Chrześcijańska perspektywa ujmowała zatem ludzką naturę w jej nieredu-

kowalnej dwoistości, która stanowi o jej istocie: „Człowiek nie jest mozaiką, 

zespołem różnych elementów, np. materii i formy, duszy i ciała, które tworzą 

w człowieku compositum humanum. Do gatunku człowiek należy byt złożo-

ny jednocześnie i z duszy, i z ciała.”28 Słabość powyższej doktryny tkwiła nie 

tyle w jej holistycznym charakterze, ile w tkwiącym u podstaw scholastycz-

nego systemu Tomasza, teleologicznym myśleniu jednocześnie o naturze 

ludzkiej i dobru samym. Na pytanie czym jest dobro, Doctor Angelicus od-

powiadał za Arystotelesem, że skoro „wszystko dąży do spełnienia, stąd  

dobrem jest doskonałość, a najwyższym dobrem – szczęśliwość (eudaimo-

nia, beatitudo). Dla Tomasza polega ona na bezpośrednim oglądaniu  

Boga”.29 Odpowiedź ta jest niewystarczająca nie tylko z uwagi na sporny 

charakter istnienia jakiejkolwiek transcendencji, ale również z uwagi na, 

przytoczone wcześniej, trzy uderzenia w „ludzką miłość własną”, które kwe-

stionują wyróżniony status, jaki ludzkiej naturze przypisał Akwinata. W spo-

łeczeństwach pluralistycznych różne, często konkurencyjne, modele dobrego 

życia podważają wszak możliwość takiego fundamentu dla holistycznego 

rozumienia natury ludzkiej. 

Kartezjańska filozofia nie tylko oddziałała na nowożytną antropologię  

i nauki przyrodnicze, ale wywołała również żywą reakcję krytyczną. Jednym 

ze szczególnie intrygujących, a przy tym niedostatecznie jeszcze docenionym 

na gruncie polskiej filozofii interlokutorem Kartezjusza był jego żyjący na 

przełomie XVIII i XIX wieku rodak Marie-François-Pierre-Gonthier Maine 

de Biran. Refleksja Maine de Birana powszechnie określana jest mianem 

spirytualistycznej:  

————————— 
27 Tomasz z Akwinu, Człowiek, t. 6, Suma teologiczna, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 

Londyn 1981, Zag. 75 Art. 1–4. 
28 W. Cichosz, Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Studia Gdańskie, XIII, 

2000, 181. 
29 J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, op. cit., 35. 
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„Filozofia Birana miała podłoże introspekcyjne: powstała z obserwacji samego 

siebie. [...] Metafizyka [...] powstała [ówcześnie] we Francji nie odwoływała 

się do prawd apriorycznych, lecz do konkretnego doświadczenia, mianowicie 

do doświadczenia wewnętrznego. Miała charakter nie idealistyczny, lecz spi-

rytualistyczny.”30 

 

Koncentracja na wewnętrznym doświadczeniu pozwoliła Maine de Bira-

nowi samodzielnie zweryfikować kartezjański paradygmat dualistyczny  

i zakwestionować go. Sam punkt wyjścia Descartesa wzbudzał w Maine de 

Biranie wątpliwość:  
 

„Często zapytywałem Kartezjusza, co rozumiał przez «myślenie substancjal-

ne», jednostkowe i pozbawione wszelkich reprezentacji [zewnętrznych]; jakie 

względy czy doświadczenia przekonały go o prawdziwości takowego twierdze-

nia; w jaki sposób zrodziła się myśl, której istota zawarta jest w «ja jestem» 

kartezjańskiego entymematu; Kartezjusz zaś nigdy nie odpowiada jedno-

znacznie na te kluczowe pytania.”31 
 

Francuski spirytualista wychodzi z analogicznego do Kartezjusza punktu 

wyjścia: dokonuje konsekwentnej dekonstrukcji i analizy swoich wewnętrz-

nych przeżyć i doświadczeń, dochodząc na tej drodze do odkrycia istnienia 

zmysłu intymnego i faktu pierwotnego: „[Zmysł intymny] nie jest «wypad-

kową» poszczególnych zmysłów, ale uprzedza je i warunkuje ich funkcjono-

wanie. W doświadczeniu zmysłu intymnego dany nam jest fakt pierwotny  

(le fait primitif), fakt pierwszy. W fakcie prymitywnym daje się poznać bez-

pośrednio i w sposób pewny «ja».”32 Jak podkreśla Pierre Tisserand, fakt 

prymitywny  
 

„to nie jest dusza-substancja Kartezjusza, to nie abstrakcyjne możliwości Le-

ibniza, to nie kantowski dualizm formy i materii poznania, to nie absolutna 

myśl Fichtego i Schellinga. Tym, co jest pierwotnie dane świadomości, to «ja» 

nierozerwalnie związane z dobrowolnym wysiłkiem; to fakt, który poprzedza  

i zakłada wszystkie inne fakty i który, w porządku epistemologicznym, nie za-

kładają niczego innego.”33 
 

 Pojęcie wysiłku jest jedną z kluczowych kategorii w refleksji Maine de Bi-

rana; jak zauważa polski komentator jego dzieła, to właśnie doświadczenie 

wysiłku, oporu stanowi przekonujący argument za uznaniem istnienia niero-

zerwalnego związku pomiędzy doświadczanym przez zmysł intymny „ja”  

z jego własnym, właściwym ciałem (corps propre):  

————————— 
30 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, 8. wyd., t. 2, PWN, Warszawa 1981, 222–23. 
31 P. Maine de Biran, Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude 

de la nature, t. 8, Ouvres de Maine de Biran: accompagnées de notes et d’appendices, Paris: F. Alcan 
1920, 175. 

32 K. Mrówka, Ciało własne w filozofii Maine de Birana, op. cit., 63. 
33 P. Tisserand (red.), Introduction de l’éditeur, w: Ouvres de Maine de Biran: accompagnées de 

notes et d’appendices, t. VIII, F. Alcan, Paris 1920, XXXIII–XXXIV. 
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„Doświadczenie ciała jest więc najpierw doświadczeniem całości, jednej masy 

podległej jednej woli. [...] «Ja» poznaje siebie w cielesnej postaci, jako ja 

wcielone, poznaje siebie przez opór materii ciała. [...] Opór jest sposobem po-

znania materii oraz gwarantem jej istnienia. [...] ciało własne, ze względu na 

swą materialność, poddane jest prawom natury niezależnym od woli człowie-

ka.”34  
 

Poczucie osadzenia w ciele jest dla Maine de Birana o tyle przekonujące, 

że człowiek doświadcza go niezależnie od zewnętrznych bodźców. Towarzy-

szy człowiekowi od samego jego początku i jest nieredukowalne do niczego 

innego i z niczym też nieporównywalne:  
 

„W wysiłku, tak jak go odczuwamy i który ponawia się w każdym momencie 

[egzystencji], nie ma żadnych zewnętrznych bodźców ani stymulantów –  

a jednak mięśnie pracują, następuje ich kurczenie się, bez żadnej innej przy-

czyny niż ta wewnętrzna, którą czujemy czy odczuwamy w momencie, gdy 

oddziałuje na ciało – i której nie sposób zrozumieć inaczej jak tylko w odnie-

sieniu do siebie samego.”35 
 

W efekcie  
 

„«Ja» manifestuje się poprzez ciało. Chcę, działam, jestem wysiłkiem, więc je-

stem ciałem. [...] Ciało własne zostaje tu wciągnięte w sferę podmiotowości, 

zrasta się z cogito, tak że po kartezjańskim cięciu pozostaje tylko blizna  

distinctio – ‘ciało, od którego Ja różni się, nie mogąc nigdy się odeń oddzie-

lić.”36  
 

W efekcie można mówić o holistycznym ujęciu ludzkiej natury przez Ma-

ine de Birana, jako „Ja” wcielonego, które poznaje siebie i świat zewnętrzny 

tylko i wyłącznie w kontekście własnej cielesności. Doświadczenie własnego 

ciała umożliwia przy tym, z jednej strony, doświadczyć wolności woli, z dru-

giej zaś – podleganiu prawom natury: 
 

„Wolność, tudzież idea wolności, podjęta w jej prawdziwym źródle, nie jest 

niczym innym niż uczuciem naszej aktywności lub zdolności do działania,  

do tworzenia wysiłku konstytuującego «Ja». Konieczność, która jest jej  

przeciwna, jest odczuciem naszej bierności; nie jest ona uczuciem prymityw-

nym i bezpośrednim, ponieważ – by czuć i widzieć siebie jako pasywnego, 

trzeba najpierw rozpoznać siebie jako świadomość władzy. Stąd konieczność 

lub bierność nie jest niczym innym jak odczuciem ograniczenia wolności;  

jest to idea negatywna, która zakłada modus pozytywny, do którego się odno-

si.”37  

 

————————— 
34 K. Mrówka, Ciało własne w filozofii Maine de Birana, op. cit., s. 65. 
35 Maine de Biran, Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude de 

la nature, op. cit., s. 182. 
36 K. Mrówka, Ciało własne w filozofii Maine de Birana, s. 64. 
37 Maine de Biran, Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l’étude de 

la nature, 8: s. 250. 
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Filozofia Maine de Birana stanowiła inspirację oraz punkt wyjścia dla 

rozważań prowadzonych przez współcześnie fenomenologa francuskiego, 

Michela Henry. Jak konkludował on swej refleksji o biranowskiej ontologii 

ciała: „Stworzenie ontologii subiektywności [...] umożliwiła Maine de Bira-

nowi opracowanie idei ciała własnego, które może być uznane za właściwą 

rzeczywistość naszego ducha, za autentyczną istotę naszego ego [l’être au-

thentique de l’ego].”38 

Konsekwencje biranowskiej wizji człowieka dla współczesnej medycyny  

powinny być w tym miejscu oczywiste. Przełamanie kartezjańskiego duali-

zmu u samego źródła umożliwia ponowne, możliwe wcześniej dla Akwinaty, 

uchwycenie ludzkiej natury jako bytu holistycznego, złożonego z dwóch róż-

nych, lecz nierozdzielnych pierwiastków: ciała i umysłu, soma i psyche. Uję-

cie takie obecne jest również w systemowym ujęciu medycyny holistycznej;  

u Maine de Birana wyrasta jednak nie z (nowoczesnego) przekonania o spo-

łecznym i kulturowym osadzeniu pojęć natury ludzkiej, zdrowia czy choroby, 

ale z introspekcyjnego doświadczenia samego siebie jako będącego „umy-

słem wcielonym”. Unika też przy tym teleologicznego nastawienia scholasty-

ki, będącego współcześnie trudnym do utrzymania. 

Zaproponowana przez Maine de Birana i rozwinięta dalej przez Michela 

Henry’ego koncepcja ciała własnego jako inherentnego i konstytutywnego 

elementu ludzkiej natury, stawianego na równi z „Ja” myślącym, korespon-

duje z humanistyczną perspektywą uprawiania sztuki lekarskiej, przenikają-

cą piśmiennictwo wybitnego polskiego lekarza Andrzeja Szczeklika. Jak za-

notował on w pracy Nieśmiertelność:  
 

„Należy inwestować w lekarzy, którzy potrafią podjąć decyzję, nie robiąc od 

razu wszystkich kosztownych analiz i nie uciekając się do pomocy wąskich 

specjalistów. [...] Specjalizacja na poziomie uniwersyteckim, w centrach ba-

dawczych i leczniczych, jest oczywiście potrzebna. [...] Z drugiej strony całość 

to coś więcej niż suma części, co ją tworzą. Ludzki organizm to nie jest pokro-

jony tort.”39 

 

Świadomość złożoności ludzkiej natury najwyraźniej odnaleźć jest w jej 

sytuacjach granicznych: chorobie i śmierci. Ból, jako doświadczenie ułomno-

ści własnej konstrukcji cielesnej, nie jest jedynie faktem somatycznym, ale 

ma również sens duchowy, nie tylko negatywny. Fizyczny ból, podobnie jak 

psychiczne cierpienie, może mieć niekiedy nawet charakter wyzwalający –  

w tym właśnie sensie, w jakim upatrywał to Maine de Biran. Komentując 

postawę pisarki Virginii Woolf, lekarz-kardiolog A. Szczeklik pisał: „Choro-

wanie – pisała – pozwala bez balastu wiedzy na niezapośredniczony, intym-

————————— 
38 M. Henry, Philosophy and Phenomenology of the Body, przeł. G. Etzkorn, Springer, Dordrecht 

1975, 51; http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3104943. 
39 A. Szczeklik, Nieśmiertelność: prometejski sen medycyny, Społeczny Instytut Wydawniczy 

„Znak” Kraków 2012, 100–101. 
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ny i odkrywczy kontakt z arcydziełami. Najbardziej interesował ją więc  

chorujący […] patrzyła paradoksalnie na «chorobę jako wyzwolenie».”40  

Doświadczenie cielesne jest w tym wypadku nierozerwalnie związane z rze-

czywistością duchową, inteligibilną: graniczny przypadek doświadczania 

ludzkiej cielesności uwydatnia konieczny i nierozdzielny charakter naszej 

natury:  
 

„Cierpienie jest czymś bardziej jeszcze podstawowym od choroby, bardziej 

wielorakim, a zarazem głębiej jeszcze osadzonym w całym człowieczeństwie. 

Jakiś pogląd na tę sprawę daje nam rozróżnienie pomiędzy cierpieniem fi-

zycznym a cierpieniem moralnym. Rozróżnienie to przyjmuje za podstawę 

dwoisty wymiar ludzkiego bytu, wskazuje na pierwiastek cielesny i duchowy 

jako bliższy czy też bezpośredni podmiot cierpienia. O ile można do pewnego 

stopnia używać zamiennie wyrazów «cierpienie» i «ból» – to cierpienie fi-

zyczne zachodzi wówczas, gdy w jakikolwiek sposób «boli ciało», cierpienie 

moralne natomiast jest «bólem duszy». Chodzi zaś o ból natury duchowej,  

a nie tylko o «psychiczny» wymiar bólu, który towarzyszy cierpieniu zarówno 

moralnemu, jak i fizycznemu.”41 
 
 

Doświadczenie cierpienia jest płaszczyzną spajającą – w sposób najbardziej 

wyraźny i niemożliwy do zakwestionowania – duchowo-cielesną naturę 

człowieka jako „Ja” wcielonego. 

 
 
 

PODSUMOWANIE 

 

Dziedzictwo filozoficzne Kartezjusza jest dla nowożytności kamieniem 

węgielnym. Zrewidowanie skostniałych dogmatów średniowiecznej schola-

styki i wyrwanie człowieka z centralnej pozycji we Wszechświecie stanowić 

może na gruncie historii filozofii równocześnie kontynuację oraz zapowiedź 

rewolucyjnych skutków wielkich odkryć naukowych dla samorozumienia 

człowieka i jego natury. Konsekwencje jednak, wynikłe z rozerwania harmo-

nijnej dwuaspektowej koncepcji natury ludzkiej, rozwiniętej przez schola-

styków, wykroczyły daleko poza zamierzenia i oczekiwania francuskiego 

filozofa. Kartezjański dualizm otworzył wrota dla Oświeceniowych koncepcji 

redukcjonistycznych i materialistycznych (np. J. O. de La Mettrie), wyzwala-

jąc przedmioty zainteresowania nauk przyrodniczych spod tabu wynikają-

cych z chrześcijańskiej teologii i moralności. Dominacja tychże nauk we 

współczesnym świecie jest niezaprzeczalna. Równocześnie, kryzys człowie-

czeństwa i relacji międzyludzkich opartych na szacunku i empatii w coraz 

————————— 
40 Ibidem, 136. 
41 Jan Paweł II, Salvifici doloris. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, 

kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych Kościoła Katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego 
cierpienia, 1984; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/salvifici.html. 
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większym stopniu jest dostrzegany przez antropologów, etyków i psycholo-

gów. 

Zaproponowana przez Maine de Birana koncepcja ludzkiej natury jako 

dwoistej, nierozdzielnej całości, składającej się z pierwiastków: umysłowego 

i cielesnego, stanowić może interesującą i inspirującą alternatywę w dyskusji 

nad podstawami człowieczeństwa, zarówno na gruncie filozoficznej antropo-

logii jak również w praktycznych kontekstach relacji terapeutycznej i kli-

nicznej współczesnej medycyny. Wyrasta ona z dziedzictwa Oświecenia, uni-

kając jednak zarówno słabości tkwiących w koncepcjach dualistycznych 

(nieuchronnie kuszących tendencjami redukcjonistycznymi), jak i współcze-

snych idei holistycznych, opartych na późno-nowoczesnej perspektywie  

postrzegania choroby jako zjawiska kulturowego (zdającej się próbować 

aplikować chirurgiczne metody działania do problemów ekonomicznych  

i społecznych). Uznanie człowieka za naturę inteligibilną, zanurzoną w ciele-

sności jako w fakcie dla niej równie konstytutywnym, co poznanie, pozwala 

docenić złożoność i bogactwo ludzkich przeżyć, które mogą być doświadcze-

niem każdego. 
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AMBIWALENCJA TRANSHUMANIZMU  
WOBEC CIELESNOŚCI 

 
 

STRESZCZENIE  
 
Artykuł rozpatruje stosunek nurtu transhumanistycznego do cielesności człowie-

ka. Autor w pierwszym rzędzie przedstawia sześć rozumień cielesności według Toma 

Ziemke'go, w tym również takie, które przybliżają transhumanistyczną człowieka 

przyszłości. Następnie analizuje rolę ciała w projekcie postczłowieka, aby w sekcji 

końcowej ukazać dwuznaczne, ambiwalentne nastawienie do cielesności, stanowiące 

centralny problemat artykułu. 

Słowa kluczowe: transhumanizm, ambiwalencja, cielesność, ucieleśnienie orga-

nizmoidalne, ucieleśnienie organizmiczne. 

 
 
 

WPROWADZENIE 
 
W czasach, kiedy implanty przywracają słuch i wzrok, protezy eliminują 

problem utraconych kończyn, oczekiwana długość życia stabilnie się wydłu-

ża, zapłodnienie nie musi odbywać się w macicy, a ingerencja w geny czło-

wieka zdaje się być nieuniknioną przyszłością, coraz trudniej jest określić 

granicę, gdzie kończy się ciało człowieka, a zaczyna technika. W świetle osią-

gnięć nauki utopie science-fiction zaczynają przypominać rzeczywiste pro-

gnozy zamiast fantazji. Zrozumiałe jest, że rychłe przyspieszenie w rozwoju 

nauki i techniki będzie wzbudzać zarówno lęk, jak i entuzjazm wobec no-

wych perspektyw i wynalazków. Nie brak alarmistycznych proroctw co do 

postępu, jaki zwiastują technologie. Transhumanizm (nazywany też Huma-

nity+, w skrócie H+) to nurt podchodzący zdecydowanie entuzjastycznie do 

możliwości, jakie stwarza i przed jakimi staje człowiek. Nie pozostaje on 

jednak naiwny wobec ewentualnych zagrożeń.  

Niniejszy artykuł jest próbą zasygnalizowania dwuznacznego nastawienia 

transhumanizmu do ciała ludzkiego. Z jednej strony cielesność jest tu po-

strzegana jako ułomna i mało wartościowa, z drugiej zaś – pewne doznania  

i doświadczenia cielesne są wysoko cenione i jako takie – godne  wzmacnia-

nia. Kluczowymi kategoriami organizującymi moją refleksję będą wobec 

tego ciało (ucieleśnienie), transhumanizm i ambiwalencja.  
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W pierwszej części artykułu przybliżone zostaną pojęcia cielesności 
i ucieleśnienia, w drugiej – światopogląd transhumanistyczny, a także status 
istoty ludzkiej według wizji transhumanistycznej. W części trzeciej podjęte 
zostanie zagadnienie relacji pomiędzy kluczowymi postulatami H+ a ciele-
snością; w szczególności rozważane będą dwa, wynikające z tych postulatów 
stanowiska wobec ciała, tj. stanowisko pozytywne i stanowisko negatywne. 
Czwarta część artykułu dotyczyć będzie tytułowej ambiwalencji, wynikającej 
z dwóch wyżej wspomnianych stanowisk. Również sama ambiwalencja uka-
że swoje dwojakie oblicze jako ambiwalencja ciała i ambiwalencja cielesno-

ści. Ambiwalencja pierwszego typu kształtuje już samą optykę, w jakiej  
postrzegane jest ciało: jako wadliwy i anachroniczny obiekt ewolucyjny  
z jednej strony, z drugiej zaś – jako baza dla cyborgizacji. Ambiwalencja 
drugiego typu rodzi tendencję do ucieczki od cielesności w świat maszyn  
i wirtualnych rzeczywistości, przy jednoczesnej amplifikacji przyjemnych 
doznań zmysłowych, jakich źródłem jest ucieleśnienie.   

 
 

O CIELESNOŚCI 
 
Ze względu na szczególny cel niniejszego artykułu, pojęcie cielesności 

przedstawiam w perspektywie ucieleśnienia. Ucieleśnienie należy pojmować 

w duchu nauk kognitywnych jako świadomość posiadania ciała lub bycia 

ciałem. Do tego celu dobrze nadają się prace Toma Ziemkego, który wyróż-

nia sześć poglądów, odnoszących się do cielesności.   
Pierwsze i najszersze stanowisko, które wymienia Ziemke, za najważniej-

sze uznaje tzw. strukturalne sprzężenie (structural coupling) pomiędzy 
układem a środowiskiem. Według tego poglądu fizyczne ciało nie jest  
konieczne do uznania czegoś za „ucieleśnione”. Ciała mogą być całkowicie 
abstrakcyjne, jak np. program komputerowy sprzężony strukturalnie z wir-
tualnym środowiskiem komputerowym (czyli pewien ciąg symboli, wyod-
rębniony wewnątrz większego ciągu). Stanowisko takie można zawęzić  
poprzez wprowadzenie tzw. warunku historyczności lub fizyczności, co 

Ziemke ujmuje jako dwa odrębne, chociaż pokrewne stanowiska. Warunek 
historyczności głosi, iż układ jest ucieleśniony wówczas, gdy sprzężenie 
strukturalne stanowi rezultat umiejscowionego w czasie ciągu interakcji 
układ-środowisko. Przez interakcję rozumie się tutaj przede wszystkim pro-
ces adaptacji. Z kolei warunek fizyczności wymaga, aby układy posiadały 
rodzaj fizycznej konkretyzacji: wyklucza on zatem układy wirtualne i abs-
trakcyjne. Dwa przytoczone tutaj warunki nie wykluczają się nawzajem,  
a nawet można je ze sobą połączyć.1  

Trzy powyższe stanowiska nie biorą jednak pod uwagę złożoności rozpa-

trywanych układów, na co odpowiedzią są dwa inne typy ucieleśnienia, zwa-

————————— 
1 T. Ziemke, What Is That Thing Called Embodiment?, w: Proceedings of the 25th Annual Confer-

ence of the Cognitive Science Society, R. Alterman, D. Kirsh  (red.), Mahwah 2003, s. 1134–1139.  
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ne organizmoidalnym i organizmicznym. Odpowiednio, pogląd odnoszący 

się do pierwszego z typów (organismoid embodiment) postuluje, iż aby mó-

wić o ucieleśnieniu, niezbędne jest pewne minimum strukturalne dla danego 

układu. Przez takie minimum należy rozumieć posiadanie kształtu i zdolno-

ści percepcyjno-motorycznych zbliżonych przynajmniej do tych najbardziej 

podstawowych, jakimi dysponują (proste) organizmy żywe. W ten sposób 

definicja cielesności zostaje zawężona w porównaniu z podejściem, które 

zakładało sprzężenie strukturalne.2  

Z kolei podejście organizmiczne (organismic embodiment) ogranicza  

pojęcie cielesności jeszcze bardziej. Według tego stanowiska kluczowym 

wymogiem dla danego układu jest nie tylko posiadanie zdolności percepcyj-

no-motorycznych, ale przede wszystkim jakiś rodzaj funkcjonowania auto-

nomicznego i autopoietycznego. Oznaczałoby to, że układ taki powinien 

(przynajmniej w jakiejś mierze) działać według własnych, wewnętrznych 

zasad bądź prawideł (autonomiczność), a także wykazywać się samoorgani-

zacją i samoregeneracją, polegającą na odtwarzaniu swych części i repro-

dukcji z użyciem własnych elementów (co z kolei odpowiada pojęciu meta-

bolizmu lub hemoestazy u żywych organizmów, które prowadzą nieustanną 

wymianę z otoczeniem – i to nie tylko na poziomie molekularnym). Podej-

ście organizmiczne wymaga więc, by układ ucieleśniony jak najbliżej odwzo-

rowywał cechy organizmów żywych, nie zaś tylko naśladował ich strukturę. 

Dla obu podejść, tj. organizmicznego i organizmoidalnego, posiadanie  

fizyczności (cielesności) wydaje się niezbywalne.3  

Ostatnim podejściem wymienianym przez Ziemkego jest ucieleśnienie 

społeczne (social embodiment). W tym przypadku ciało traktowane jest  

z perspektywy jego usytuowania w świecie, postrzegania go przez inne pod-

mioty i nadawania znaczenia jego poszczególnym stanom: ustawieniu koń-

czyn, napinaniu mięśni, sekwencji ruchów stanowiących gesty, ekspresje itd.  

w kontekście społecznym. Stanowisko to w mniejszym stopniu interesuje się 

tym, czy i jakiego rodzaju ciało jest potrzebne do tego, by można było mówić 

o ucieleśnieniu.4 

W innym artykule niż przywoływany powyżej Ziemke pisze o cielesności 

w podobnym duchu, aczkolwiek bierze pod uwagę również kontekst  

świadomości maszyn. Wskazuje przy tym na dwie grupy stanowisk: senso-

motoryczne (sensorimotor approaches) oraz homeostatyczne. W świetle 

stanowisk należących do pierwszej ucieleśnienie polegałoby na dostatecz-

nym opanowaniu zdolności percepcyjno-motorycznych: układ jest uciele-

śniony (a co za tym idzie, świadomy), jeśli osiągnął pewien stopień biegłości 

w manipulowaniu środowiskiem i rozpoznawaniu jego stanu. Z kolei stano-

wiska należące do grupy homeostatycznych przyjmują, że układ jest uciele-

————————— 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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śniony, kiedy (podobnie jak w przypadku podejścia organizmicznego)  

zachowuje się autonomicznie i autopoietycznie, tzn. wykazuje zdolność do 

replikacji własnych części i samego siebie bez pomocy z zewnątrz, kierując 

się własnym, wewnętrznym zbiorem reguł.5 

Stanowiska zaprezentowane przez Ziemkego różnią się co do tego,  

w jakim stopniu układ ma przypominać żywy organizm, by móc rozwinąć  

i posiadać świadomość cielesną, niemniej jednak każde z nich może być po-

mocne dla transhumanistów, którzy zamiast ciała biologicznego preferują 

syntetyczne.  

 

 
CZŁOWIEK TRANSHUMANISTÓW 

 

Trudno o bardziej jaskrawy przykład potwierdzający hipotezę Jaya Bolte-

ra o tym, że człowiek patrzy na świat (w tym i na siebie samego) przez  

pryzmat technologii definiującej,6 aniżeli właśnie transhumanizm. Oto 

przedstawia on człowieka jako biochemiczną maszynę liczącą, która wydaje 

się być słabo zoptymalizowana wobec kunsztu i tempa pracy, jakie uosabiają 

współczesne komputery i roboty. Na hardware owej ludzkiej maszyny  

składają się tkanki (kostna, mięśniowa, nerwowa, itd.), białka, hormony, 

enzymy, płyny ustrojowe i wszystkie inne fizykalno–biochemiczne, a także 

procesualno–funkcjonalne znamiona tego, że mamy do czynienia z ciałem 

lub organizmem. Z kolei software to ludzki umysł, operujący na danych 

pozyskiwanych szlakami percepcji lub w inny, wspomagany technicznie spo-

sób. Nick Bostrom, jeden z najsłynniejszych propagatorów transhumani-

zmu, określił go jako nurt czerpiący z tradycji humanizmu i Oświecenia.7 

Człowiek bowiem zajmuje w nim pozycję pierwszoplanową, jednostka ludz-

ka ma wartość samą w sobie, a jej kondycję można,  a nawet należy, ulepszać 

i usprawniać. Warto przywołać Davida Gellesa, który określił transhuma-

nizm jako będący po trochu nauką, wiarą i filozofią jednocześnie.8 W tym 

świetle człowiek, niczym przestarzały sprzęt, powinien zostać zaktualizowa-

ny i ulepszony do najnowszej możliwej wersji za pomocą zdobyczy nauki  

i techniki. Ból i cierpienie należy wyeliminować, a możliwości ludzkie zop-

tymalizować. Bostrom wymienia wiele środków, które mogą przybliżyć do 
————————— 

5 T. Ziemke,  The Embodied Self,  Journal of Conciousness Studies,  14 (7), 2007, s. 167–179. 
6 Pojęcie technologii definiującej Jay Bolter ukuł na określenie techniki, która przenika daną epo-

kę, jest jej znakiem rozpoznawczym. Wpływa ona na sposób życia, organizację społeczną, gospo-
darkę, naukę i sztukę w sposób zasadniczy. Taka technologia jest źródłem bujnej metaforyki, 
opisującej świat: technologia zegarmistrzowska stała się natchnieniem dla opisu świata u Kar-
tezjusza, a technologia maszyn parowych pozwoliła spojrzeć na człowieka jako na maszynę termody-
namiczną. Współcześnie przykładami technologii definiującej są technologia cyfrowa i Internet. Co 
za tym idzie, na człowieka można spojrzeć jak na biologiczny komputer, Boga zaś przyrównać do 
programisty wszechświata. Por. J. Bolter, Człowiek Turinga, przeł. T. Goban-Klas, PIW, Warszawa 
1990, s. 45–80. 

7 N. Bostrom, In Defense of Posthuman Dignity, Bioethics, 19 (3), 2005, s. 202–214. 
8 D. Gelles, Immortality 2.0, The Futurist, 43 (1), 2009, s. 34.  
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tego celu: ich źródłem są biotechnologia, inżynieria genetyczna, potencjał 

komórek macierzystych i klonowania, nanotechnologia, sztuczna inteligencja  

i krionika; wszystkie mają sprzyjać osiągnięciu przez człowieka jego opti-

mum.9 Przez optimum rozumieć należy osiągnięcie stanu nadludzkiego, trans-

formację człowieka najpierw w transczłowieka, a następnie – w postczłowieka.  

Wspólne dla wszystkich transhumanistów jest przekonanie, że ludzkość 

znajduje się dopiero na początku drogi do własnej perfekcji. Rozwój czło-

wieka charakteryzują, jak zauważa Klichowski, trzy fazy: ludzka, cyborgiczna 

i postludzka.10 Wraz z nadejściem technik umożliwiających człowiekowi jego 

własną modyfikację dochodzi do przejścia z fazy ludzkiej (gdzie główną przy-

czyną progresu był przypadek i ewolucja biologiczna) do fazy cyborgicznej, 

gdzie kierunek postępu wyznaczany jest z rozmysłem przez człowieka. Sam 

cyborg, od którego pochodzi nazwa drugiej fazy, jest stworzeniem na wpół 

biologicznym i na wpół technicznym, unią natury i techniki. Kiedy cyborgi 

przestaną już być w jakimkolwiek stopniu zależne od przyrody, staną się 

postludźmi – pewnego rodzaju zwieńczeniem procesu realizacji ludzkiego 

potencjału. Rozwój bynajmniej się w tym miejscu nie kończy, ale poza ludz-

kim pojęciem są dalsze możliwości, przed jakimi staje postczłowiek. Parafra-

zując Bostroma można powiedzieć, że ludziom trudno jest zrozumieć post-

człowieka podobnie, jak szympansom pojąć, jak to jest być człowiekiem11. 

Chodzi wszakże, jak zauważają Ilnicki12 i Bishop13 – a sam Bostrom14 mówi 

o tym wprost – o transcendencję (ściślej: o transgresję w rozumieniu prze-

kraczania granic) w stosunku do kondycji człowieka współczesnego. Post-

człowiek bowiem może realizować za pomocą techniki znane z religii, mitów, 

utopii i marzeń obietnice nieśmiertelności, doskonałego życia i niczym nieo-

graniczonych doznań; uosabia spełnienie pragnień żywionych przez  

ludzkość od zamierzchłych czasów, nieograniczonych do posługiwania się 

techniką w charakterze poręcznego i praktycznego narzędzia. 

 
 

TRANSHUMANIZM I CIAŁO 

 

Ciało zdaje się być traktowane przez transhumanistów instrumentalnie; 

w cenie jest jego użyteczność w drodze do osiągnięcia ideału postczłowieka. 

Na podobieństwo hardware komputera pod uwagę bierze się jego żywot-

ność, niezawodność, pojemność pamięci, szybkość przetwarzania informacji, 

estetykę wykonania, itp. Prawdziwym bohaterem jest jednak ludzki umysł 

————————— 
 9 N. Bostrom, The Transhumanist FAQ, World Transhumanist Association, Oxford  2003. 
10 M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 110–112. 
11 N. Bostrom, Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective, The Journal of 

Value Inquiry, t. 37 (4), 2004, s. 493–506.  
12 R. Ilnicki, Bóg cyborgów, PW UAM, Poznań 2011, s. 161–162. 
13 J. P. Bishop, Transhumanism, Metaphysics, and the Posthuman God, Journal of Medicine and 

Philosophy, t. 35 (6), 2010, s. 700–720. 
14 N. Bostrom, The Transhumanist FAQ, op. cit., s. 44. 
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jako adresat wszelkich cielesnych doznań, twórca i uczestnik kultury oraz – 

co ma wyraźnie kartezjański, dualistyczny wydźwięk – jako posiadacz ciała. 

To on jest definitywnym beneficjentem postępu. Ludzkie, biologiczne ciało 

służy za przechowujący go pojemnik, a mózg – za jego nośnik.  

Na nieszczęście dla umysłu, wydajność ludzkiego ciała spada w obliczu 

potrzeby wykonywania złożonych obliczeń i syntez skomplikowanych idei. 

Funkcjonujący z udziałem reakcji biochemicznych mózg, mimo ewolucyjne-

go zaawansowania jego struktury, nie jest niezawodny, a umysł – nieomylny. 

Niczym zbyt wymagający software, umysł podlega ograniczeniom, których 

źródłem jest fizyczna wydolność ciała. Nic dziwnego, że porównanie ciała do 

hardware, a umysłu do software jest tak nęcące dla transhumanistów, sko-

ro to właśnie w cyborgu upatrują klucz do optymalizacji człowieka i jego 

transformacji w postczłowieka. Wydolność ludzkiego ucieleśnienia okazuje 

się w pewnym sensie mniej istotna aniżeli ludzkie zdolności mentalne, po-

nieważ te ostatnie mogą być odtworzone w odpowiednio zaawansowanej 

strukturze syntetycznej. Tym samym stanowisko transhumanistyczne zbliża 

się do tego, co Ziemke rozumie przez sprzężenie strukturalne, w powiązaniu 

z tzw. warunkiem historyczności.  

Wszystkie bariery, jakie stawia człowiekowi jego własna cielesność, winny 

być zatem zniesione dzięki wynalazkom współczesności. Idealnymi narzę-

dziami do tego wydają się być tzw. biowzmocnienia (bioenhancements). 

Michael Young sygnalizuje, że możliwości takich biowzmocnień w postaci 

implantów czy protez wykraczają daleko poza przywracanie zdrowia czy 

rehabilitację psychofizyczną, zwiększają one bowiem wydolność fizyczną  

i kognitywną15 niezależnie od kontekstu terapeutycznego. Pojawiają się  

tu coraz częściej głosy takie, jak ten pochodzący od Michaela Bessa: że nie 

tylko powinniśmy pozwolić ludziom na korzystanie z biowzmocnień,  

ale wręcz (z pewną dozą ostrożności) – takowe rekomendować.16 Ray 

Kurzweil wydaje się być zafascynowany pomysłem wszczepiania biowzmoc-

nień, które usprawnią ludzkie zdolności kognitywne i kalkulacyjne do tego 

stopnia, że większość operacji wykonywanych do tej pory przez mózg przeję-

ta zostanie przez mózg elektroniczny, ulokowany w tajemniczej chmurze 

informacji.17  

Wzmocnienia nie muszą mieć wyłącznie charakteru zewnętrznego, jak 

protezy i (zazwyczaj scalone z organami, ale wciąż odrębne) implanty. Moż-

na także sięgnąć po modyfikację genetyczną. Modyfikacja genomu człowieka 

ma być odpowiedzią na wiele (o ile nie wszystkie) choroby i niewygody życia 

psychofizycznego, jak również doprowadzić do ilościowych i jakościowych 

————————— 
15 M. Young, Bioenhancements and the Telos of Medicine, Medicine, Health Care and Philosophy, 

t.  18 (4), 2015, s. 515–522. 
16 M. Bess, Enhanced Human versus “Normal Human”: Elusive Definitions, Journal of Medicine 

and Philosophy, t. 35 (6), 2010, s. 641–655. 
17 R. Kurzweil, How to Make a Mind, The Futurist, t. 47 (2), 2013, s. 14.  
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zmian w doświadczaniu nie tylko doznań zmysłowych, ale też emocji  

i uczuć.18 Hopkins postuluje wręcz, że należy dążyć do takiego świata, w któ-

rym ludzie zażywać będą szczęścia i dostatku wspomaganego techniką: ni-

komu nie powinno niczego zabraknąć, nikomu też nie powinna dziać się 

krzywda.19 Wzmacnianie na drodze modyfikacji genetycznych miałoby tę 

przewagę nad implantami, że mogłoby być aplikowane masowo jeszcze 

przed narodzinami, z wykorzystaniem możliwości in vitro. W rzeczy samej, 

mogłoby to przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów, np. do 

kontroli rozrostu populacji.20 Klichowski interpretuje powyższe postulaty 

transhumanizmu jako „abolicjonizm bioetyczny”, ponieważ ma to wyzwalać 

człowieka z jarzma ograniczeń biologicznych21, a ponadto, niwelować zwią-

zane z nimi (a raczej z ich uświęcaniem) problemy etyczne. W jednym  

z artykułów wizję modyfikacji genetycznej na życzenie porównał on do prze-

chadzki po supermarkecie celem wyboru i nabycia najlepszych cech dla po-

tomstwa.22 

Tym niemniej, celem bio-ulepszeń – podążając za myślą Bostroma – jest 

eksplorowanie możliwości poszerzających spektrum ludzkiego doświadcze-

nia, przy czym poszerzane mają być wyłącznie doświadczenia najwyżej  

cenione przez transhumanistów. Należą do nich przyjemność zmysłowa  

i emocjonalna, efektywność i szybkość myślenia, zdolności percepcyjne, 

wpływ na otoczenie.23 Innymi słowy, postczłowiek ma być trwalszy, bystrzej-

szy, szybszy i silniejszy od swojego ludzkiego poprzednika. Ma być doposa-

żony w dodatkowy potencjał zmysłowo–przeżyciowy, który otworzy go na 

zupełnie nowe doznania. Warto jednak zauważyć, że zdaniem niektórych 

badaczy stałe przebywanie w stanie uniesienia z czasem stanie się uciążliwie 

nudne.24 

Zważmy, że samo poszerzanie ludzkich możliwości ma być jedynie przej-

ściowym etapem. Ciało powinno zostać ostatecznie porzucone na rzecz 

znacznie bardziej wydolnych nośników umysłu, takich, jak roboty, kompute-

ry czy syntetyczne ciała przyszłości. Przeniesienie umysłu z biologicznego 

ciała do struktur syntetycznych określane jest jako uploading. Transhuma-

niści widzą kilka zalet takiego zabiegu, zmieniając je w postulaty: uniezależ-

nienie od biologicznych procesów starzenia; możliwość stworzenia kopii 

zapasowej osobnika w razie utraty prototypu; uniezależnienie od potrzeb 

fizjologicznych; szybsze i klarowniejsze myślenie, przetwarzanie danych 

————————— 
18 N. Bostrom, Human Genetic Enhancements..., op. cit. 
19 P. D. Hopkins, A Moral Vision for Transhumanism, Journal of Evolution & Technology, t. 19 

(1), 2008, s. 3–7. 
20 N. Bostrom, Human Genetic Enhancements..., op. cit. 
21 M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji, op. cit. 
22 M. Klichowski, The End of Education, or What Do Trans-Humanists Dream of, Standard 

Journal of Educational Research and Essay, t.  3 (6), 2015, s. 136–138. 
23 N. Bostrom, Human Genetic Enhancements..., op. cit. 
24 A. Bergsma, Transhumanism and the Wisdom of the Old Genes: Is Neurotechnology a Source 

of Future Happiness?, Journal of Happiness Studies, t. 1 (3), 2000, s. 401–417.  
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i komunikacja z innymi; wreszcie łatwiejsza implementacja nowych ulep-

szeń.25 Widać zatem, że opuszczając biologiczną cielesność definitywnie, 

człowiek umknie najbardziej fundamentalnym determinizmom, wpisanym 

w jego naturalną kondycję: śmiertelności i zależności od genetycznej loterii. 

Taki „załadowany” umysł nie musi być jednak tylko wirtualnym zbiorem 

bitów, ponieważ ciało biologiczne można zastąpić ciałem syntetycznym, ope-

rowanym zdalnie, a nawet posiadającym większą liczbę kopii w różnych 

miejscach świata. Taka perspektywa radykalnie redefiniuje pojęcie tożsamo-

ści i osobowości, oferując jedno i drugie w wersji wielokrotnej.  

Rzeczą, która w opisanych tutaj warunkach z pewnością straci na znacze-

niu, będzie płeć.  Umysł wyzwolony spod tyranii ciała może skonstruować się 

w całości jako zgodny z własnym projektem i wyobrażeniem. Podkreślają to 

zwłaszcza Hughes i Dvorsky, piszący o technologicznym postgenderyzmie.26 

Autorzy ci przewidują, że płeć i gender będzie można przymierzać, wypró-

bowywać i wymieniać niczym koszule w sklepie z odzieżą; można też będzie 

posiadać więcej niż jeden rodzaj płci lub nawet jej zupełnie nowe warianty. 

Co więcej, doznania zmysłowe, takie jak rozkosz podczas orgazmu czy smak 

wyśmienitej potrawy będą mogły być zwielokrotnione do poziomu, jaki był-

by niemożliwy do osiągnięcia dla współczesnego człowieka. Niektóre dozna-

nia okażą się zupełnie nowym doświadczeniem, analogicznie do ujrzenia 

kolorów lub odczucia smaków, na które ludzkie zmysły dotychczas pozosta-

wały ślepe. 

 Podsumowując, proces, jakiemu transhumaniści chcieliby poddać czło-

wieka, w pierwszej swojej fazie poszerza i wzmacnia wszystkie jego cielesne 

atrybuty, nasilając przy tym pozytywne (selektywnie preferowane) doświad-

czenia, a w fazie drugiej – opuszcza i porzuca ciało, aby żyć lepszym, pełniej-

szym i obfitującym w nieposmakowane jeszcze doznania życiem, poza  

okowami biologii.  

 

 
DWIE STRONY CIELESNEGO MEDALU 

 

Na podstawie wizji człowieka oferowanej przez transhumanizm można 

odnieść wrażenie, że biologiczne ciało stanowi barierę dla rozwoju człowie-

ka, że ogranicza go i przytłacza, w związku z tym należy się go jak najszybciej 

pozbyć. Odpowiada za to wszechobecne w myśli transhumanistycznej  

porównywanie możliwości ludzkich z maszynowymi. Komputer przewyższa 

człowieka w jego zdolnościach umysłowych, a robot – w wydolności fizycz-

nej. Opracowania naukowe i publicystyka internetowa coraz częściej straszy 

————————— 
25 N. Bostrom, The Transhumanist FAQ, op. cit. 
26 G. Dvorsky, J. Hughes, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, IEET White Papers, 

03.2008. 
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wizją masowego bezrobocia, spowodowanego przez inteligentne maszyny.27 

Co więcej, jak wskazuje Sławomir Leciejewski, bez technologii komputero-

wych nie można dziś nawet prowadzić badań naukowych ani upowszechniać 

ich efektów.28 Jeśli rzeczywiście człowiek jest niczym więcej, aniżeli przy-

padkowo wygenerowanym w drodze ewolucji oprogramowaniem, którego 

biologicznym nośnikiem (w sensie sprzętu) jest ciało, to rzeczywiście, za-

równo ciało, jak i umysł wypadają blado w porównaniu ze współczesnymi 

komputerami. Naturalne w takiej perspektywie jest dążenie do pozbycia się 

nawet nie wadliwych, ale niewydolnych elementów, które dla maszyny  

stanowią przeszkodę na drodze do pełnej efektywności. Tymczasem ludzie 

mogliby pławić się w luksusach postczłowieczego raju, wolni od wszelkich 

schorzeń, smutków i bólu, a jedyne, co staje im na drodze ku błogostanowi, 

to bariera mięsa. 

Wszystko to unaocznia drugi aspekt tak nieprzychylnej oceny cielesności, 

która nie stanowi przeszkody na drodze do postępu, ale jest też źródłem 

cierpień i problemów. Ludzkie ciało jest podatne na choroby i wyczerpanie; 

mózg starzeje się w miarę gromadzenia odpadów metabolicznych, skóra się 

marszczy, wzrok słabnie, mięśnie wiotczeją; letalne końcówki chromosomów 

skracają się z każdym kolejnym podziałem komórki. Ostatecznie ciało prze-

staje funkcjonować i człowiek umiera. Wszystkie te zjawiska, zwłaszcza  

choroba, niemoc i śmierć, przerażały ludzkość od zarania jej dziejów, przy-

sparzając bólu i cierpień.  

Co więcej, życie ludzkie jest w dużej mierze zdeterminowane przez ciele-

sność, pewne jej przyrodzone predyspozycje, płeć, kolor skóry, itd. Dotych-

czas, jeśli którakolwiek z tych cech komuś się nie spodobała lub przysparzała 

mu kłopotów, mógł nią manipulować w stopniu znikomym, a najczęściej 

musiał się z nią zwyczajnie pogodzić. Współcześnie ten stan rzeczy ulega 

zmianie. Zrozumiała jest też ludzka potrzeba wyzwolenia się od lęku, deter-

minacji i przymusu, którego źródłem jest ciało. Równie zrozumiała wydaje 

się chęć porzucenia ciała.   

Z drugiej strony, bez cielesności w ogóle nie sposób mówić o jakimkol-

wiek postępie, ciało bowiem stanowi warunek wstępny, kluczowy punkt od-

niesienia dla tego, co ma nadejść. Wszelki postęp techniczny wydaje się tym 

cenniejszy, im lepiej wypada na tle ciała – ale także tych najbardziej ludzkich 

jego funkcjonalności, do których należy poznanie, twórczość, korzystanie  

z wolności (którą poznała przecież i zdefiniowała ucieleśniona istota ludzka), 

czerpanie radości z życia. Wszakże nie każdy scenariusz transhumanistów 

kończy się porzuceniem cielesności. Wydaje się – i potwierdza to antropolo-

gia – że przynajmniej niektóre elementy kondycji cielesnej człowieka przy-

————————— 
27 C. G. P.  Grey, Humans Need Not Apply, 13 sierpnia 2014. Plik wideo, pobrany z: https:// 

www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU (pobrano 10.04.2017). 
28 S. Leciejewski, Cyfrowa Rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań  2013,  s. 107–137. 
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roda rozwinęła w sposób relatywnie dobry: dla przykładu, wytworzyła mózg 

jako organ strukturalnie zdolny do tego, by być nośnikiem umysłu, a także 

rozwijać się w miarę treningu. Postęp techniczny wydaje się być skupiony na 

poprawianiu tych wrodzonych zdolności lub na dostarczaniu narzędzi, które 

stanowią ich przedłużenie: jeszcze innym efektem postępu jest zastępowanie 

pracy mięści przez silniejsze maszyny, a pracy mózgu – przez procesory  

i cyfrowe nośniki informacji. Nie wszystko zatem, co pochodzi od ciała, jest 

co do swej koncepcji złe.  

Podobnie transhumanizm nie ucieka od wszystkich doznań cielesnych. 

Niektóre z nich otwarcie gloryfikuje i pragnie potęgować ze względu na ich 

wartość mierzoną użytecznością lub przyjemnością. O ile doświadczania bólu, 

smutku, rozpaczy, lęku itp. są przedmiotem oceny zdecydowanie negatywnej, 

o tyle odczucia takie, jak szczęście, rozkosz, uniesienie i wszelkiego rodzaju 

pozostałe przyjemności cielesne – a także, uwaga: intelektualne – są przez 

transhumanizm wartościowane nader pozytywnie. Nie należy ich unikać, 

przeciwnie: warto je wzmacniać, a nawet tworzyć nowe, lepsze i bardziej in-

tensywne doznania. Postczłowiek różni się od człowieka między innymi pod 

tym względem, że ten pierwszy ma przed sobą zdecydowanie większą paletę 

znacznie bardziej intensywnych doświadczeń pozytywnych, których może 

zaznać w dowolnej chwili, na własne życzenie. Z kolei człowiek ma dostęp do 

przyjemności tylko w określonych, sprzyjających warunkach, częściowo za-

leżnych od niego; ponadto, nieustannie narażony jest na ryzyko bólu  

i stresu. Oczywiście niektóre doznania mogą mieć charakter zupełnie nowy  

i niezwiązany ze zmysłowością, nie oznacza to jednak, że transhumaniści 

dążą do eliminacji zmysłowości w ogóle. Zmysły i emocje są źródłem wielu 

przyjemności i radości, nie ma więc potrzeby wyzbywania się ich.  

 

 
PODSUMOWANIE. O AMBIWALENCJI RAZ JESZCZE 

 

Nie jest tajemnicą wśród transhumanistów, że projekt postczłowieka  

w pewien sposób przypomina religijne objawienia i proroctwa na temat do-

skonałego życia pośmiertnego (pod warunkiem zasłużenia sobie na zbawie-

nie). W przeciwieństwie do religii, postczłowiek nie zaskarbił sobie jednak 

łask u żadnego bóstwa i nie musiał trzymać się zasad wyznaczonych przez 

boskie prawodawstwo. Raj i wymarzone życie zbudował sobie sam. Jednakże 

transhumanizm opisuje rozkosze przyszłego życia analogicznie do religii, 

odnosząc je do wyobrażeń, jakie są mu dostępne w życiu obecnym (przy tej 

okazji można retorycznie zapytać, czy postczłowiekowi dana będzie przy-

jemność oddawania się marzeniom).  

Ostatecznie, cielesność wydaje się być, z jednej strony, obiektem polito-

wania i lęku, a, z drugiej, ukrytą, niewypowiedzianą, a być może także nieu-

świadomioną, wartością transhumanizmu. Wartością, która jest głęboko  
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i nieredukowalnie ambiwalentna, skoro jednocześnie skłania do ucieczki od 

ciała, a z drugiej – nakłania do tego, by maksymalnie rozsmakować się  

w jego spotęgowanym potencjale, a zwłaszcza nowych możliwościach do-

świadczania i przeżywania. Można powiedzieć, że w tym sensie transhuma-

nizm jest jak dziecko, które weszło do sklepu spożywczego i zapragnęło zjeść 

wszystkie słodycze naraz, ale w taki sposób, by nie rozbolał je brzuch ani nie 

popsuły mu się zęby. W tych dwóch, równoczesnych i przeciwstawnych na-

stawieniach do ciała zawiera się tytułowa ambiwalencja. Bywa ono barierą  

w drodze do postępu, źródłem cierpień, od którego chce się uciec, a innym 

razem – punktem wyjścia dla przyszłych projektów technicznych i najlepszą 

inspiracją dla nowych, fantastycznych uniesień. Transhumanizm zdaje się 

głosić paradoksalny postulat: od cielesności należy uciec, gdyż ciało jest źró-

dłem problemów i trosk, ale ucieczka taka prowadzi jedynie w świat nowej 

cielesności, która stanowi wyidealizowaną wersję wcześniejszej. Kwestią 

odrębnych badań pozostaje pytanie o to, jakie są źródła opisanej tu ambiwa-

lencji i czy można ją przezwyciężyć.   
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TRANSHUMANISM’S AMBIVALENT VIEW TOWARDS CORPOREITY 

 
ABSTRACT 

 

The article examines the relation between transhumanism and the notion of cor-

poreity. The author presents six approaches to corporeity according to Tom Ziemke, 

including those which are favorable to the transhumanist vision of the future. Then 

the author examines the role of the human body in the transhumanist project of the 

posthuman. In the last, central section it is argued that transhumanism displays an 

ambivalent view towards corporeity.  

Keywords: transhumanism, ambivalence, corporeity, organismoid embodi-

ment, organismic embodiment. 
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JAKA PRZYSZŁOŚĆ DLA CIELESNOŚCI? 
 

 
STRESZCZENIE 

 

Artykuł przedstawia debatę nad potencjałem technologicznej modyfikacji ludz-

kiego ciała. Przywołuje stanowisko Juana Enriqueza, który uzasadnia potrzebę prze-

obrażania ciała i dobrodziejstwa płynące zeń dla jednostek i całej ludzkości. Czy 

mając możliwość technologicznego doskonalenia „standardowego" ciała biologicz-

nego, powinniśmy z niej korzystać? Pytanie to nabiera jeszcze większego znaczenia, 

gdy pomyślimy o kolonizacji innych planet w razie jakiejś katastrofy. Enriquez uwa-

ża, że nieetycznie byłoby zaniechać doskonalenia ciała. Autor artykułu wykazuje 

pewne braki w rozumowaniach Enriqueza, w tym brak refleksji nad podmiotowością 

radykalnie zmodyfikowanego ciała ludzkiego.  

Słowa kluczowe: modyfikacja ciała ludzkiego, technologia, przyszłość, bionika, 

Juan Enriquez. 

 
 
„Udoskonalanie”, „wspomaganie”, „potencjonowanie”, „zastępowanie”  

i „przedłużanie” czegoś w ludzkiej kondycji lub jej otoczeniu to określenia, 

które można uznać za wiodące w semantyce towarzyszącej współczesnemu 

stanowi cywilizacji. Inżynieria techniczna obejmuje już niemal całe życie 

biologiczne; podsyca ona coraz większe oczekiwania pod adresem naszej 

przyszłości i nas samych jako jej projektodawców. Oczekiwania rosną, po-

nieważ potrafimy coraz więcej i poszerzamy pole realizacji tego, co leży  

w naszych możliwościach, nadają temu legitymizację etyczną bądź odmawia-

jąc jej. Ograniczenia, na jakie realizacja ta napotyka najczęściej, to jedynie 

tymczasowe niedostatki w określonej technologii i mocy obliczeniowej ma-

szyn. Jednak przełamanie kolejnych barier wydaje się kwestią czasu. Jeśli 

istnieją jakieś granice, których człowiek nie stara się przekroczyć lub prze-

sunąć, to są to jedynie te, które sam wyznaczył, uznając to za wskazane  

z powodów etycznych, światopoglądowych, kulturowych itp. Ale sam czło-

wiek zmienia własne warunki, przygotowując dogodny grunt dla przeforso-

wania nowych projektów.  

Problematyka cielesności jest rozległa i nie sposób ją badać z jednej, 

uprzywilejowanej perspektywy poznawczej, a także etycznej; już samo na-

pięcie między przyrodzoną słabością a marzeniem o potędze, jakie podsuwa 
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ludzka wyobraźnia, czy choćby potrzebą stworzenia warunków życia na mia-

rę dzisiejszego rozwoju człowieka tworzy minowe pole wzajemnie sprzecz-

nych interesów. Na tle zmieniającego się podejścia do cielesności zauważal-

na jest tendencja, której prawdopodobnie już nikt nie jest w stanie odwrócić, 

choć można ją spowolnić i ukierunkować nieco rozważniej. Pierwsza prote-

tyczna korekta ludzkiego ciała, narażonego na słabości, wrodzone braki, 

nabyte straty, choroby i okaleczenia (drewnianych stóp, ewidentnie w roli 

protez, używano w Egipcie już 3000 lat p.n.e.1) wyznaczyła drogę wiodącą 

do punktu, w jakim znaleźliśmy się dzisiaj; z tej drogi nie da się już zejść, 

lecz można zdecydować przynajmniej o tempie dalszych kroków i niezbacza-

niu z niej na ścieżki, których kierunku można się tylko domyślać.  

Tytułowe pytanie o przyszłość ludzkości w jej żywym ucieleśnieniu  

postawione zostało zarówno w kontekście prognostyki uwzględniającej okre-

ślone ryzyka jak i w kontekście etyki. Jedna i druga mogą zadecydować  

o tym, jak wiele zdołamy osiągnąć, a jak wiele ocalić. Możliwości oferowane 

dzięki postępowi osiągniętemu w takich dziedzinach jak bionika, implanto-

logia, cybernetyka itd. wymagają uruchomienia namysłu i debaty nad tym, 

które zmiany obejmujące ludzkie (i nie tylko) ciało mogą mieć ciężar etycz-

ny, jak znaczny, dla kogo i dlaczego? Co skłania człowieka do dobrowolnego 

poddawania własnego ciała (a niekiedy ciał potomnych) zmianom, jakie 

przemawiają za tym argumenty i czy można uregulować tę sferę w sposób 

normatywny? Co uzasadnia, a co usprawiedliwia potrzebę technologicznej 

modyfikacji ciała? 2  

Aby zgromadzić choćby podstawowe przesłanki przybliżające do odpo-

wiedzi na te nowe i trudne pytania, chciałbym odwołać się do stanowiska 

Juana Enriqueza,3 które wyraził on w wystąpieniu pt. What Will Humans 

Look Like in 100 Years?  (Jak ludzie będą wyglądać ludzie za 100 lat).4 Po-

dejmuje on tam głównie zagadnienie ewolucji, która za sprawą technologii –  

nie zaś za sprawą eliminacji jednostek najsłabiej przystosowanych – nabiera 

nowego charakteru, tempa, kierunku. Jeżeli jako ludzkość możemy ingero-

————————— 
1 I. P. Clements, How Prosthetic Limbs Work, http://science.howstuffworks.com/prosthetic-

limb1.htm (dostęp: 12.02.2017). 
2 M. Shildrick, Why Should Our Bodies End at the Skin?: Embodiment, Boundaries, and So-

matechnics, Hypatia, t. 30, 1, 2015, s. 13–30.  
3  Wystąpienie to omawiane jest w kontekście trzech innych, do których autor bezpośrednio lub 

pośrednio się odnosi, i do których również ja odniosę się w określonych partiach tego tekstu. 
Wszystkie te wystąpienia uzupełniają się nawzajem i przedstawiają pewną całościową ideę. Oto ich 
tytuły: A. Mullins, My 12 pairs of legs, http://www.ted.com/talks/aimee_mullins_prosthetic_ 
aesthetics#t-579179 (dostęp z dn. 20.01.2017); L. Nip, How Humans Could Evolve To Survive In 
Space, http://www.ted.com/talks/lisa_nip_how_humans_could_evolve_to_survive_in_space (do-
stęp: 21.01. 2017); H. Herr, The New Bionics That Let Us Run, Climb and Dance, 
http://www.ted.com/talks/ hugh_herr_the_new_bionics_that_let_us_ run_climb_and_dance#t-
707780 (dostęp: 25.01.2017)E 

 4 J. Enriquez, What Will Humans Look Like in 100 Years?, http://www.ted.com/talks/ 
juan_enriquez_what_will_humans_look_like_in_100_years?utm_source=newsletter_daily& utm 
_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2016-11-22#t-732314 (dostęp: 16. 
01.2017).  

http://www.ted.com/talks/aimee_mullins_prosthetic_
http://www.ted.com/talks/
http://www.ted.com/talks/
http://www.ted.com/talks/%20juan_enriquez_
http://www.ted.com/talks/%20juan_enriquez_
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wać w ewolucję bakterii, a także wyższych roślin i zwierząt, to czy możemy  

w podobny sposób postępować z ludzkim ciałem? Nie skupiam się w tym 

miejscu na tym, jak taka ingerencja wygląda od strony technicznej, ale na 

tym, czy powinno się podążać w takim kierunku: czy w świetle dotychczas 

znanych nam etyk można się na to zgodzić? Czy zgoda wymaga stworzenia 

jakiejś nowe etyki? (wszak również w tej dziedzinie zachodzi rozwój, choćby 

na gruncie etyki interesów i preferencji, etyki zrównoważonego rozwoju 

itd.). Wobec tego pytanie, jakie Enriquez postawił na pierwszym miejscu, 

brzmi następująco: „czy etyczne jest rozwijanie ludzkiego ciała?”5 Celowo 

angielski termin evolve przetłumaczyłem jako „rozwijanie”, ponieważ roz-

ważane w takim kontekście (a także w zgodzie z ambicjami ludzkości, przed-

stawionymi na początku) modyfikacje ludzkiej cielesności mają służyć wzro-

stowi sprawnego funkcjonowania w świecie, i zapewne również potęgowaniu 

pozytywnych aspektów wpisanych w przeżywanie życia w ten sposób zinten-

syfikowanego. Modyfikacja ciała ma prowadzić do rozwoju możliwości, które 

są dla człowieka nieosiągalne, dopóki dysponuje on standardowym ciało, 

rozwiniętym w toku naturalnej ewolucji (oraz konwencjonalnych, znanych 

ludzkości od tysiącleci ćwiczeń).   

Ingerowanie w ciało jest dzisiaj nie tylko dość powszechne, ale w więk-

szości przypadków bezkrytycznie akceptowane. Również wachlarz możliwo-

ści tych dyscyplin medycznych, które korygują, rekonstruują, odmładzają 

bądź w różny sposób estetyzują wygląd ludzkiego ciała jest bardzo szeroki. 

W głębsze pokłady ciała wkracza implantologia, i to nie tylko z powodów 

terapeutycznych. Granica powierzchni ciała, strzegąca jego integralności, 

została już dawno przekroczona.6 Poważniejsze zabiegi są w stanie przedefi-

niować tożsamość człowieka, związaną w dużej mierze z ciałem, którym je-

steśmy dla siebie i zewnętrznego otoczenia. Dotyczy to zwłaszcza społecznie 

wyeksponowanej twarzy,7 proporcji sylwetki, muskulatury i jakości skóry.  

Także w dziedzinie protetyki zachodzi błyskawiczny rozwój technologii: 

zapotrzebowanie jest tu bardzo wysokie i w pełni uzasadnione. W 2004 r. 

szacunkowa liczba osób po amputacji dłoni, przedramienia, ramienia, nogi 

itd. w samej tylko Europie wynosiła ok. 85 tysięcy, z czego jedynie 5% miało 

pełne zaopatrzenie ortopedyczno-protetyczne.8 Także transplantacje ludz-

kich organów oraz implantacje organów syntetycznych lub hybrydowych 

(wykonanych laboratoryjnie z użyciem żywych komórek, organelli, tkanek 

itd.) stanowią dość powszechną praktykę, ratującą życie tysiącom ludzi  

i podnoszącą jakość ich fizycznej kondycji i funkcjonalności. Nie ma tygo-

————————— 
5 “Is it ethical to evolve the human body?”, ibidem.  
6 L. H. Clarke, M. Griffin, The Body Natural and the Body Unnatural: Beauty Work and Aging, 

Journal of Aging Studies, 21, 2007, s. 192. 
7 F. Svenaeus, Organ Transplantation and Personal Identity: How Does Loss and Change of Or-

gans Affect the Self?, Journal of Medicine and Philosophy, 37, 2012,  s. 152–153. 
8 R. Dindorf, Rozwój zaopatrzenia ortopedycznego z elementami płynowymi, Pomiary,  

Automatyka, Robotyka, 6, 2004, s. 4–9. 
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dnia, by nie donoszono o powstaniu nowej zaawansowanej technologii  

wytwarzania półsyntetycznych tkanek i organów (ostatnio częściowo w tech-

nologii 3D9) z udziałem komórek macierzystych, w celach terapeutycznych, 

a być może również modyfikacyjnych,10 co jest kwestią obrotu komercyjne-

go. Wskazane dotąd zastosowania technologii znajdują uzasadnienie tera-

peutyczne.  

W zakresie inteligentnych protez, współpracujących już nie tylko z mó-

zgiem, lecz i ze świadomymi dyspozycjami człowieka, powinniśmy przygo-

tować się jednak na to, że pytania zadawane przez bezpośrednio zaintereso-

wanych mogą brzmieć przykładowo tak oto: jaki wzrost dziś wybrać? Jak 

ostry słuch jest będzie mi potrzebny podczas dzisiejszego koncertu w filhar-

monii? Jakie nogi będą najbardziej zdatne do wspinaczki wysokogórskiej, 

chodzenia, biegania, tańczenia?11 Takie pytania będą pojawiać się coraz 

częściej. Współczesne protezy, choć tworzone w celu zastąpienia amputowa-

nych kończyn lub kończyn obarczonych niemożliwymi do usunięcia przy 

użyciu konwencjonalnych technik medycznych brakami i deformacjami, 

często przerastają pierwowzory swoimi możliwościami, parametrami i walo-

rami.   

Mimo, że nadal nie osiągnęliśmy poziomu umożliwiającego trwałe  

i w pełni funkcjonalne łączenie bionicznych kończyn z ciałem biologicznym12 

(a zwłaszcza z systemem nerwowym, który zawiadywałby obsługą takich 

kończyn bezpośrednio), to te dwa światy, biologiczny i mechaniczny, orga-

niczny i anorganiczny, coraz bardziej się do siebie zbliżają. Pisze o tym  

Friderik  Svenaeus: 
 

„Technologia wytwarzania protez rąk, ramion, nóg i stóp wkroczyła niedawno 

w nową erę dzięki połączeniu elektrod umieszczonych w protezie z zakończe-

niami nerwowymi znajdującymi się w miejscu amputacji. Za pomocą tej tech-

nologii, zwanej «bioniczną ręką», pacjenci mogą poruszać, a nawet wyczuwać 

palcami ich mechanicznej ręki jedynie mocą myśli, tak, jak w przypadku prze-

szczepów pochodzenia biologicznego przeszczepów.”13 

 

Jednym z naszych zadań powinno być przygotowanie się na takie zmiany, 

by móc im sprostać, gdy korzystanie z dobrodziejstw bioniki stanie się  

powszechniejsze. Prawdopodobnie nie będzie to dotyczyć doposażania  

————————— 
9 S. V. Murphy, A. Atala, 3D Bioprinting of Tissues and Organs, Nature Biotechnology, t. 32, 

2014, s. 773–785. 
10 A. Atala, Printing a Human Kidney; http://www.ted.com/talks/anthony_atala_printing_ 

a_human_kidney (dostęp: 10.01.2017).  
11 Są to pytania, które postawili Aimee Mullins, Hugh Herr oraz Enriquez. 
12 Zon. https://www.media.mit.edu. MIT Media Lab jest to strona, która poświęcona uwagę  

na doskonaleniu technologii dla dobra przyszłości. Jedną z ich inicjatyw jest Center for Extreme 
Bionics, które zajmuje się rozwojem i testowaniem prototypów zaawansowanych technologicznie 
protez, w tym również możliwością trwałego połączenia protezy z ciałem.  

13 F. Svenaeus, Organ Transplantation and Personal Identity: How Does Loss and Change of 
Organs Affect the Self?, op. cit., s. 151. 

http://www.ted.com/talks/anthony_atala_printing_
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w dodatkowe kończyny. Jak pokazał jeden z eksperymentów,14 można nau-

czyć małpę sterowania mechaniczną ręką bezpośrednio za pomocą mózgu, 

ku czemu zmierza też inteligentna bionika. W czasie tej czynności małpa 

poruszała też swobodnie pozostałymi, naturalnymi kończynami. Dostarczyło 

to badaczom argumentu, iż przy odpowiedniej instalacji mechanicznej ręki, 

synchronizacji jej funkcjonowania z mózgiem, a także odpowiednim trenin-

gu mogłaby ona funkcjonować jako trzecia ręka, a co najważniejsze, byłoby 

to funkcjonowanie niezależne od pozostałych rąk. Dodatkowa ręka pełniłaby 

funkcję pełnowymiarowej, autonomicznej kończyny. 

Bioniczne protezy nie są zjawiskiem zupełnie nowym, chociaż dopiero 

współcześnie pojawia się możliwość doprowadzenia technologii bionicznych 

i ich implementacji do perfekcji. Już w 1969 r. powstało bioniczne ucho, 

obarczone wprawdzie wadami, ale pomocne dla wielu; dzięki niemu słuch 

zachowało tysiące osób:  
 

„…dzięki prostej budowie połączeń nerwowych. Model pozwolił uratować 

słuch ponad 80.000 pacjentów. Proteza jest wszczepialnym implantem, prze-

kazującym i interpretującym dźwięk z mikrofonu ukrytego za uchem na  

impulsy interpretowalne przez mózgu. […] Składa się ona z części wewnętrz-

nej, tj. odbiornika i stymulatora elektrycznego we wspólnej obudowie, wraz  

z wiązką elektrod […] bądź przetwornika elektromechanicznego […], oraz  

z części zewnętrznej, czyli cyfrowego, wielokanałowego procesora mowy […] 

Niestety, w przypadku bionicznych protez ucha nadal istnieje szereg kwestii 

do rozwiązania, takich, jak np. problemy ze zrozumieniem słów w głośnym 

środowisku czy brak odczuwania przyjemności podczas słuchania muzyki.”15 

 

Zadaniem protez nie jest jedynie przejmowanie funkcji ciała, niezbęd-

nych w codziennym życiu. Mogą one pełnić inne, ważne, a może nawet waż-

niejsze funkcje. Nie należy zapominać o tym, że od urządzeń wmontowanych 

w nasze ciała może zależeć nie tylko prawidłowe funkcjonowanie w sensie 

praktycznym, ale również życie jako takie. Mam tu na uwadze np. rozrusznik 

serca jako pewnego rodzaju urządzenie protetyczne. Zespolone z ciałem 

urządzenie oznacza symbiozę między tym, co anorganiczne i sztuczne z jed-

nej strony, a tym, co organiczne, przyrodzone i biologicznie żywe z drugiej. 

W każdym przypadku dostępność i postrzeganie roli takiego urządzenia  

zależne są od jego znaczenia. Jeśli coś posiada znaczenie, społeczeństwu, 

kulturze, etyce bądź religii trudniej to zdeprecjonować czy zdelegitymizować 

jego stosowanie. Pokazuje to choćby klasyczny przykład odmowy transfuzji 

krwi z powodu przekonań religijnych. Jednak rozwój techniki stanowi źródło 

takich innowacji, o jakich tradycyjne, powstałe przed tysiącami lat czy stule-
————————— 

14 M. Nicolelis, A Monkey That Controls a Robot With Its Thoughts. No, Really, 
http://www.ted.com/talks/miguel_nicolelis_a_monkey_that_controls_a_robot_with_its_thought
s_no_really(dostęp: 20.02.2017). 

15 B. Matejko, J. Gładysz, Idea protez bionicznych w nowoczesnej protetyce, ZN TD UJ, Nauki 
Ścisłe, nr 1, 2010,  s. 41. 
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ciami źródła normatywne jeszcze nie wspominają. Stwarza to szansę spo-

łecznej akceptacji dla technologii.  

Nadal otwarte pozostaje pytanie, czy etycznie uzasadniona jest dobro-

wolna (póki co niezbyt rozpowszechniona) zamiana własnych kończyn  

na bioniczne, które będą w każdym aspekcie lepsze od kończyn pierwot-

nych? Czy staną się one „moimi” nogami? Enriquez stawia w tym momencie 

drugie ze swoich pytań: „czy naprawdę chcemy ekstremalnego rozwinięcia 

ludzkiego ciała?”16 Pytanie to pociąga za sobą inne, a mianowicie: „jaki  

cel przyświeca chęci zmiany naszego ciała?”. Nie od dziś wiadomo, że  

czas indywidualnego życia, czas trwania gatunku na Ziemi, a nawet w Ukła-

dzie Słonecznym, jest ograniczony.  Jeżeli jednak nie nastąpi nic niespo-

dziewanego, to mamy całkiem spory zapas czasu, by sobie z tym problemem 

poradzić. Dzisiaj z pewnością to wszystko znajduje się jeszcze w sferze mgli-

stych prognoz (nawet nie planów), jednakże, skoro tylko na horyzoncie  

pojawia się nowa technologia, umożliwiająca rozwój ekstremalny, odradza 

się właśnie to pytanie: skoro już wiadomo, „jak” to zrobić, to „czy?” warto  

i należy? 

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna kwestia. Żyjemy, umieramy, ewoluuje-

my w konkretnym środowisku życia, o określonej specyfice. Zrozumiałe jest, 

że ludzkie ciała są zaadaptowane do życia dokładnie właśnie w tych, ziem-

skich warunkach. Świat położony poza planetą, na której biologiczne życie  

i względnie jednolicie zbudowana cielesność („nie ma tutaj wielkiej różno-

rodności”17) rozwijały się od początku, zapewne im nie sprzyja. Ludzkość 

bierze jednak w rachubę losową katastrofę planety, nie tylko ekologiczną  

i zawinioną w dużej mierze przez jej własne, niepohamowane pragnienie 

postępu. Chcąc oddalić widmo takiej katastrofy, rozważa się kolonizację 

innej planety, a z drugiej strony – dalszy, technicznie wspomagany rozwój 

biologiczny. Jest to pomysł kontrowersyjny, zwłaszcza, że na Ziemi nieusta-

jącej zagładzie ulega bioróżnorodność.  

Myśląc o najbliższej planecie, tj. Marsie,18 jako awaryjnym miejscu życia, 

należy liczyć się nie tylko z przeszkodami technicznymi, np. potrzebą wytwo-

rzenia sprzyjającej życiu atmosfery. Większe wyzwanie stanowić może  

przezwyciężenie ograniczeń psychofizycznych i cielesnych. Ludzkie ciało 

przebywając przez dłuższy czas w miejscu pozbawionym oddziaływania pola 

grawitacyjnego, doznaje poważnego i dolegliwego uszczerbku, w tym zaniku 

tkanki mięśniowej, spadku gęstości tkanki kostnej, zagrożenia krzywicą  

i łamliwością kości, zaburzeń krążenia,19 metabolizmu, pracy mózgu itd. 

Problemy takie obserwuje się już u astronautów. Eskapad dalszych niż na 

————————— 
16 J. Enriquez, What Will Humans Look Like in 100 Years?, op. cit. 
17 Ibidem.  
18 L. Nip, How Humans Could Evolve to Survive in Space, http://www.ted.com/talks/lisa_ 

nip_how_humans_could_evolve_to_survive_in_space (pobrano dn. 1.02.2017). 
19 Ibidem.  

http://www.ted.com/
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planetę Mars dotychczas nie podejmowano. Jednak i to nie jest jedyny pro-

blem ludzkości: potencjalnie nowe środowisko życia może posiadać osobliwe 

właściwości, np. bardzo silne, śmiercionośne promieniowanie. Uprzedzając 

takie zagrożenia, niektórzy naukowcy myślą o genetycznej modyfikacji wy-

branych gatunków flory, fauny, a także człowieka. 

Dlaczego zatem podnosić zastrzeżenia do takich potencjalnie dobroczyn-

nych zmian wprowadzanych do ludzkiego ciała? Ich źródła należy być może 

szukać w powszechnym i naturalnym dla ludzkości, emocjonalno–symbo-

licznym przywiązaniu do obrazu i schematu ludzkiego ciała, obejmującym 

wygląd, motorykę, funkcjonalność, a także pewne właściwości fizyczne i fi-

zjologiczne. Wielu ludziom „sztuczność” wydaje  się anomalią w pierwszym 

rzędzie estetyczną i z niej – w sposób nieuprawniony – wywodzą negatywną 

ocenę. Ale istnieje też nawyk, habituacja związana z własnym ciałem, nie-

zbędna dla egzystencji, pomijając w tym miejscu relacje społeczne. Dla przy-

kładu, doniosłość własnego ciała, a zwłaszcza jednego z centralnych jego 

organów, obrazuje serce. W ciągu tysiącleci ludzkie serce stało się symbo-

licznym siedliskiem najwyższych uczuć, wielkoduszności, dobroci, szczero-

ści, sumienia i szeregu wartości z życiem na czele. Po pierwszych udanych 

transplantacjach serca do pokoju biorcy przeszczepu zapraszano bliskich 

dawcy, by zapytać obecnych o wzajemne odczucia związane z „darem życia”, 

za jaki po dziś dzień uważa się allotransplant tej rangi.20 Niezależnie od tego, 

czy serce faktycznie ma udział w życiu emocjonalnym, empatii, miłości itd., 

czy też pozostaje kluczowym mięśniem pompującym krew – nośnik tlenu, 

który w istocie podtrzymuje procesy życiowe, jego waga społeczna w ludzkim 

ucieleśnieniu jest niekwestionowalna. I to pomimo, iż w świetle współcze-

snej nauki opisane praktyki mogą wydać się śmieszne i niepotrzebne. Być 

może bronią się one w świetle koncepcji „ucieleśnionego umysłu” i „wcielo-

nej kognicji”.  

Wśród licznych udoskonaleń, usprawnień i narzędzi towarzyszących 

ludzkiemu życiu organizm, ciało, fizyczność, wygląd, dotyk są najbardziej 

fundamentalne dla ludzkiej tożsamości. Także nasi krewni, prymaty, okazują 

się mieć bardzo wysoką świadomość ciała: perfekcyjnie opanowaną mowę 

ciała, a nawet manipulację własnym ciałem, rozwiniętą po to, by zwracać 

uwagę, wzbudzać współczucie, stać się widzialnym społecznie.21 W świetle 

tego eksperyment, o którym wspomina Enriquez, polegający na przeszcze-

pianiu głowy myszom wydaje się szczególnie ważny, pozwala bowiem  

potwierdzić lub zaprzeczyć zdolności mózgu do przechowywania emocji, 

wspomnień i tożsamości – także tej somatycznej. Wyniki tego eksperymentu 

mogą mieć kolosalne znaczenie dla naszych przekonań. Jak pisze autor: 

 

————————— 
20 J. Enriquez, What Will Humans Look Like in 100 Years?, op. cit. 
21 F. de Waal, Bonobo i ateista, przeł. Krzysztof Kornas: Copernicus Center Press, Kraków 2016,  

s. 190–202. 
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„A jak będzie z mózgiem? W tym eksperymencie możliwy jest dwojaki wynik. 

Opcja pierwsza: uzyska się mysz, która funkcjonuje normalnie, ale jej nowy 

mózg jest pustą obudową [nie posiada bowiem wspomnień – uzupełnienie 

J.P.]. I to będzie miało olbrzymie konsekwencje. Opcja druga: nowa mysz 

rozpozna Minnie Mouse. Nowa mysz będzie pamiętać, czego się boi, jak poru-

szać się po labiryncie itd. Jeśli okaże się to prawdą, wówczas będzie można 

przeszczepiać także wspomnienia i świadomość. Wtedy naprawdę interesują-

ce stanie się pytanie: skoro już możemy przeszczepiać [mózg], to czy wszyst-

ko, co znajduje się poniżej [korpus ciała] stanowi jedynie mechanizm typu  

input-output? Czy moglibyśmy przeszczepiać świadomość do czegoś, byłoby 

znacząco odmienne, trwałoby w przestrzeni, żyło przez dziesiątki tysięcy lat, 

stanowiłoby zupełnie inny korpus i potrafiło przechować świadomość przez 

bardzo, bardzo długi czas?”22 

 

Wrócę teraz do pytania wyjściowego: czy etyczne jest rozwijanie ludzkie-

go ciała? Mając na uwadze zabezpieczenie ludzkości na wypadek katastrofy 

planetarnej i świadomość ograniczeń związanych z ludzkim ciałem, a także 

zdając sobie sprawę z tego, że raczej nie będzie możliwe zachowanie ciała  

w dokładnie takiej formule, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, można na to 

pytanie odpowiedzieć zaostrzając słowa Enriqueza: „nieetyczne jest wstrzy-

mywanie cielesnego rozwoju człowieka” (It is unethical not to evolve the 

human body). Uświadamia to, że proces cielesnego rozwoju człowieka jest 

już w toku, ale wzywa do uważniejszej refleksji nad typem i charakterem 

udoskonaleń. Nie można ich już sytuować w sferze utopii i SF. W konkluzji 

swego wystąpienia Enriquez zwraca uwagę, że jeśli pragniemy żyć i trwać 

jako ludzkość, to musimy zacząć zmieniać się w sposób radykalny. Człowie-

kowi dążącemu do długowieczności lub nieśmiertelności jako byt rzeczywi-

sty, argument ten wyda się spójny i przekonujący.  

Enriquez nie dotyka jednak w ogóle bardziej świadomych przekonań  

i wierzeń w kwestii cielesności. Etyka w jego wystąpieniu jest nie tylko seku-

larna, ale wręcz redukcjonistyczna. Choć zastosowana w sposób poprawny, 

nie pozwala dostrzec zróżnicowanego znaczenia ciała w rozmaitych kręgach 

kulturowych Wschodu i Zachodu. Czy Enriquez bierze on pod uwagę ciało 

człowieka witruwiańskiego? Czy ciało w jego rozumieniu posiada płeć i sek-

sualność? Czy ma podmiotowość,23 która wykracza poza nie, ale z niego wy-

rasta? Czy wobec tego modyfikacje nieuchronnie obejmują podmiotowość? 

Enriques zdaje się rozumować w kategoriach przestarzałego, kartezjańskiego 

dualizmu,24 gdzie ciało i podmiotowość traktowane są oddzielnie, z drama-

tycznymi konsekwencjami. 

————————— 
22 J. Enriquez, What Will Humans Look Like in 100 Years?, op. cit. 
23 R. Braidotti, Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2014. s. 100–114. 
24 E. Grosz, Przeobrażenie ciała, przeł. M. Michalski, Biblioteka Inline Think Tanku Feministycz-

nego, Kwiecień 2009, s. 1–11, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0071grosz.pdf (pobrano dn. 14. 
01.2017). 
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Wizja technicznie wspomaganego rozwoju cielesnego wzbudza skrajne 

reakcje, często dalekie nie tylko od entuzjazmu, ale i aprobaty. Trudno  

odmówić jej znaczenia, a jeszcze trudniej – zejść z drogi, na której już się 

znajdujemy. Można już tylko dokładać starań, by zmiany nie były okupione 

niczyją krzywdą i leżały w dobrze uzasadnionym interesie człowieka.  
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WHAT FUTURE FOR CORPOREALITY? 
 

ABSTRACT 
 

The article discusses the potentialities of body’s technological enhancement. It 

refers to Juan Enriquez who advocated a need for human body transformations and 

benefits resulting from them for individuals and the whole humanity. Should the 

"standard" biological embodiment be enhanced if a favorable opportunity is at our 

disposal? The importance of that question increases when facing a colonization of 

http://www.ted.com/talks/anthony_atala_printing
http://sciencae.howstuffworks/
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/talks/aimee_mullins_prosthetic_
http://www.ted.com/talks/lisa


126 Jonasz Pawlaczyk 

another planets in case of a planetary disaster. According to Enriquez, it would be 

unethical not to modify the human body. The article examines some lacks in  

Enriquez’ reasoning, including the lack of reflection towards the subjectivity of radi-

cally modified human body. 

Keywords: evolving body, technology, future, bionics, Juan Enriquez. 
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KŁOPOTY TO NASZA SPECJALNOŚĆ 

 

Autorzy niniejszej części kolejnego tomu FiN podejmują istotne, aktualne 

i wciąż kłopotliwe dla filozofii nauk społecznych zagadnienia: społeczne role 

uczonych w obliczu wyzwań i zagrożeń związanych z instytucjonalnymi 

przeobrażeniami w szkolnictwie wyższym i nauce; namysł nad historią an-

tropologii kulturowej motywowany poszukiwaniem jej nowych ról wobec 

znikania ento-światów i zacierania się różnic pomiędzy Swoimi i Obcymi, 

Tym Samym i Innym; zagadnienie procesu samo-odniesienia w praktyczno-

teoretycznym wymiarze pracy badacza społecznego; zagadnienie związku 

obiektywności z obiektywizacją na gruncie nauk społecznych.  

Formuła takiego funkcjonowania kultury, w którym istnieje możliwość 

zamiany kapitału kulturowego na dwie inne formy kapitału, kapitał społecz-

ny i kapitał sensu stricto, stała się wielce kłopotliwa dla uczonych. Dosięgnę-

ła bowiem twory samych uczonych w postaci zjawiska „drapieżnych czaso-

pism”. Zjawisko to, niegdyś zupełnie nieznane, a jeszcze niedawno niedo-

strzegane, dziś truje obieg treści naukowych. Polega ono na nieuczciwym 

porozumieniu uczonych z wydawcami. Ci pierwsi prezentują w publikacjach 

całkiem bezwartościowe poznawczo treści, w zamian za co płacą całkiem 

niemałe sumy tym drugim, którzy podejmują się wydawania i kolportowania 

rzeczonych treści, zwłaszcza w tzw. wolnym dostępie. Jaki jest sens tego 

rodzaju porozumienia? W zamian za pewną cząstkę kapitału finansowego 

można powiększyć swój kapitał społeczny (prestiż indeksu Hirscha) i kultu-

rowy (powiększenie tzw. „dorobku naukowego”). Ponieważ w obrocie tego 

rodzaju dobrami chodzi wyłącznie o wartości wymienne, autorzy rzeczonych 

artykułów będą mogli liczyć na odzyskanie pewnej cząstki zainwestowanego 

w ten sposób kapitału w postaci środków finansowych. Wszakże nauka jest 

opłacana. Uszczerbek ponoszą tu wszelkie praktyki, których celem jest  

wytwarzanie  wartości poznawczych, a nie zamiana ich na wartości innego 

rodzaju. 
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To prawda, tam, gdzie na rynku wydawniczym można zarobić, znajdują 

swe miejsce ci, co się takiej aktywności podejmują. Związek między warto-

ściami czysto poznawczymi a merkantylnymi istnieje od kiedy istnieje jakiś 

rodzaj rynku wydawniczego, od kiedy bycie uczonym jest zawodem. Tym 

niemniej zjawisko drapieżnych czasopism jest nowe i powinno być przedmio-

tem troski uczonych, skoro jest praktykowane przez niektórych wydawców. 

Troską tą uczeni muszą otoczyć te wartości, których układ „uczony – drapież-

ny wydawca” nie obejmuje. To wartości poznawcze, poszerzające wiedzę, nie-

wymienne, autoteliczne. Rzeczą uczonych jest więc ograniczanie tych praktyk 

za pomocą pobudzania własnej i cudzej aktywności motywowanych systemem 

wartości nieprzekładalnych. Warto liczyć bardziej na opinie kolegów po fachu 

niż tych, co liczą punkty… Problematykę tę rozwija Autor tekstu Drapieżne 

czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania. 

Inny kłopot, dotyczący już węższego kręgu filozofii nauk społecznych, za-

wiera się w pytaniu: Jak zbilansować dokonania antropologii kulturowej? 

Dwie książki wydane w ubiegłym roku – Christopha Wulfa Antropologia. 

Historia – kultura – filozofia oraz Alana Barnarda Antropologia. Zarys 

teorii i historii – to dwie okazje do namysłu nad miejscem antropologii kul-

turowej pośród innych nauk. Obydwie to efekt kryzysu podejścia znanego  

i uznawanego jeszcze w latach 70. XX wieku. Antropologię kulturową popy-

cha dziś silna motywacja kierująca ją w stronę uniwersalizmu, w stronę  

zacierania różnic, tak silnie eksponowanych w dwudziestowiecznej antropo-

logii kulturowej. Dziś, jak się zdaje, dominują ambicje wyrażane w podej-

ściach inter- i trans-dycyplinarnych, w których odżywają idee pozwalające 

zacierać może naiwny, ale silnie motywujący badaczy XX wieku, zachwyt 

nad różnorodnością tego, co Ruth Benedict nazywała łukiem kulturowym. 

Gdy jeszcze pół wieku temu formuła culture as languag like nieodparcie 

kierowała zainteresowania antropologów w stronę znaczeń: mitów, struktur 

pokrewieństwa czy nawet w stronę znaczeń zawartych w trójkącie kulinar-

nym, to dziś zainteresowanie kieruje się w stronę performatywnych wymia-

rów kultury. Towarzyszy temu krytyka „tekstualizmu” a więc przekonania, że 

kulturę da się badać we wszystkich jej wymiarach jak tekst.  

Powyższe przesunięcia w formułach problematyzacji tematów antropolo-

gii kulturowej są przedmiotem zainteresowania dwóch zamieszczonych po-

niżej tekstów: Poza tekstem – o antropologii historyczno-kulturowej Chri-

stopha Wulfa oraz Przeszłość i przyszłość antropologii kulturowej. Ich po-

dejścia łączą się w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o miejsce antropo-

logii kulturowej we współczesnej kulturze intelektualnej. Czy powinniśmy 

zatem zrewidować historię nie tylko antropologii kulturowej, ale całej trady-

cji intelektualnej, z jakiej wyrasta współczesność? Czy Jean-Jacques Rousse-

au, którego Claude Lévi-Strauss i Émile Durkheim uznali za prekursora na-

uk społecznych, można uznać także za antropologa współczesności? Jaką 

wagę nadajemy dziś spuściźnie Oświecenia? Czy należy ją odczytywać przez 
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pryzmat Wyznań Rousseau czy za pośrednictwem Co to jest Oświecenie? 

Kanta?  

Rousseau: Oświecenie a sobą-pisanie – czwarty z prezentowanych  

tekstów – podejmuje namysł nad twórczością Rousseau w sposób, który 

zmierza do uczynienia go antropologiem nowoczesności. Autor tekstu for-

mułuje tezę, iż „zawartość Wyznań można odczytywać jako pytanie: jakiego 

rodzaju prace powinien wykonać badacz, by osiągnąć autonomiczną pozycję, 

która pozwala spoglądać na świat społeczny z lotu ptaka?” To – sądząc choć-

by po samym tytule – praca polegająca na tworzeniu siebie jako podmiotu 

piszącego i poprzez samo pisanie. Usytuowanie w społeczeństwie, jakie daje 

taka pozycja, to efekt budowy autonomii podmiotu, który stawia sobie wy-

mogi poznania tego, co społeczne. Dystans czy zaangażowanie? To dylemat 

twórczości intelektualnej znany w naukach społecznych od dawna. Co jed-

nak czyni nas dzisiaj lepiej usytuowanymi wobec przedmiotów tych nauk?   

I jeszcze jeden kłopot, wydaje się, że zadomowiony i stale obecny w nau-

kach społecznych – niejednoznaczność kategorii obiektywności i skutki tej 

niejednoznaczności dla tych nauk.  

W przekonaniu Autorki tekstu zatytułowanego Obiektywność a obiekty-

wizacja w naukach społecznych nauki społeczne wnoszą do nowoczesnej 

problematyzacji obiektywności kwestię zależności znaczenia tej kategorii od 

zjawiska obiektywizacji.  Zarówno obiektywność rozumiana jedynie episte-

mologicznie – jako sposób dania przedmiotu w reprezentacji i przypisana 

jedynie poznaniu (zarówno czynnościom co i wytworom), tak i obiektywność 

rozumiana jedynie ontycznie, jako sposób istnienia lub cecha przedmiotu, 

własność odniesiona do „czystej przedmiotowości” i utożsamiana z realno-

ścią - to ujęcia, które nie mają zastosowania wobec problemów stanowiących 

notoryczne wyzwanie w naukach społecznych. Kartezjańskiej proweniencji 

rozdział sposobu istnienia podmiotu i przedmiotu, wszędzie tam, gdzie ak-

tywność podmiotu ma także sens pozapoznawczy, nie pozwala opisać złożo-

nych relacji społecznych, świata kulturowych wartości i znaczeń, a przede 

wszystkim działań ludzkich. By to uczynić, trzeba zwrócić się ku procesowi 

obiektywizacji i w nim szukać warunków obiektywności poznań dokonywa-

nych z wnętrza społecznego ładu interakcyjnego.  
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DRAPIEŻNE CZASOPISMA JAKO PRZYKŁAD 
NIEETYCZNEGO PUBLIKOWANIA  

 

 
STRESZCZENIE 

 

Artykuł opisuje zjawisko “drapieżnych czasopism”, przedstawia ich charaktery-

styczne cechy, takie jak spamowanie czy wykorzystywanie fałszywych metryk oraz 

opisuje spowodowane tym problemy przynoszące szkodę nauce. Drapieżne czasopi-

sma często nie prowadzą rzetelnego procesu recenzyjnego, pozwalając na tworzenie 

pseudonauki pod pozorem prawdziwej nauki. Drapieżne czasopisma często mają 

fikcyjny zespół redakcyjny, nie są przejrzyste w kwestiach finansów oraz siedziby, 

zawierają plagiaty i publikują niemalże wszystko. Wydawcy drapieżnych czasopism 

zachowują się nieetycznie. W zakończeniu artykułu wskazane jest, jak można unik-

nąć bycia ofiarą drapieżnych czasopism oraz jak można walczyć z drapieżnymi cza-

sopismami. 

Słowa kluczowe: drapieżne czasopisma, etyka publikacyjna, drapieżni wydawcy 

 

 
 

WPROWADZENIE 

 

Drapieżne czasopismo (ang. predatory journal) to takie, którego polityka 

publikacyjna charakteryzuje się natarczywym zachęcaniem potencjalnych 

autorów do publikacji, brakiem przejrzystego składu redakcji czasopisma, 

ukrytą siedzibą wydawcy/redakcji oraz nierzetelnym procesem recenzyjnym 

wyrażającym się w braku przestrzegania należytych standardów. Jak zwięźle 

definiuje drapieżne czasopisma Jason Roberts, są one w większości przy-

padków olbrzymim oszustwem publikacyjnym (Roberts, 2016, 618). Są one 

pseudonaukowymi czasopismami najczęściej wydawanymi pod szyldem 

polityki otwartego dostępu (ang. open access policy). 

Wzrost popularności publikowania w ramach otwartego dostępu wiąże 

się ze zwiększeniem możliwości publikacji prac badawczych, jednakże nie 

zawsze w etyczny sposób. Drapieżne czasopisma oraz drapieżne wydawnic-

twa (ang. predatory publishers) wykorzystują możliwości oferowane przez 

politykę otwartego dostępu, jak również presję powiększania dorobku nau-

kowo zwięźle ujętą w maksymie „Publikuj albo zgiń” (ang. Publish or  
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Perish), stając się zagrożeniem dla nauki. Nie można zapomnieć, iż otwarty 

dostęp posiada liczne atuty, czyniące taką formę publikowania popularną  

w świecie nauki. Otwarty dostęp do publikacji naukowych umożliwia szybsze 

rozprzestrzenianie publikacji, co powoduje, że wyniki badań mogą być szyb-

ciej wykorzystane.  

 

 
NIEETYCZNE PUBLIKOWANIE 

 

Respektowanie standardów etyki publikacyjnej jest jednym z kluczowych 

wyzwań, przed którym stoją wydawcy, autorzy prac badawczych, jak również 

czytelnicy.  

Jako nieetyczne publikowanie można określić zachowania, które narusza-

ją normy etyczne w nauce odnoszące się do prezentowania wyników  

pracy badawczej. Nieetyczne publikowanie nie ogranicza się do publikacji  

w drapieżnych czasopismach/wydawnictwach. Aspektami nieetycznego pu-

blikowania są m.in. plagiatowanie, autoplagiatowanie, manipulowanie  

cytowaniami (tj. nadmierne autocytowanie w celu poprawy wskaźników 

bibliometrycznych), nierzetelne praktyki recenzyjne, ghost autorship, 

ghostwriting, publikowanie w vanity press.  

W odpowiedzi na potrzebę ustalenia standardów etycznego postępowania 

powstał w 1997 r. Committee on Publication Ethics (COPE), międzynarodo-

wa organizacja zrzeszającą obecnie ponad 10 000 członków. COPE wypra-

cował standardy etyki publikacyjnej uznawane za wzorcowe w świecie nauki, 

czego dowodem może być respektowanie standardów COPE przez czołowych 

wydawców, m.in. Elsevier, PLOS, SAGE, Springer, Taylor&Francis, Wiley. 

COPE opracował procedury, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia  

nierzetelności naukowej, jak również mające na uwadze zapewnienie rzetel-

ności naukowej istotnej z perspektywy czytelnika, wydawcy, recenzenta  

i redaktora. Niektóre z zaleceń COPE dostępne są również w języku polskim 

(http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcha

rts.pdf). 

 Podobną organizacją jest World Association of Medical Editors 

(WAME), która opracowała wytyczne dotyczące etyki publikacyjnej dla cza-

sopism medycznych. Wskutek wspólnych działań podjętych przez COPE, 

DOAJ (Directory of Open Access Journal), WAME, OASPA (Open Access 

Scholarly Publishers Association) opracowano 16 wytycznych wskazujących 

standard procesu recenzyjnego, wykluczenia konfliktu interesu, ochrony 

praw autorskich, zapobiegania nierzetelności naukowej (Principles of 

Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, 2015).  

Wśród krajowych opracowań podejmujących kwestię etyki publikacyjnej 

można wymienić Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez 

Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk (Komisja do 

http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
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spraw etyki w nauce PAN, 2016, 7–8). Godną odnotowania jest broszura 

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelek-

tualnej opracowana przez Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy 

Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która zwraca uwagę na kwestie 

plagiatu oraz autoplagiatu (Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy 

Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, 2012, 18–24). Jeśli chodzi o kwestię recenzowania, Zespół ds. 

Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracował pu-

blikację Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce prezentującą 

główne zagadnienia etyczne dotyczące procesu recenzyjnego (Zespół ds. 

Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011). Kwestie publikacyjne podejmuje  

również „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań 

naukowych i starania o fundusze na badania” (Narodowe Centrum Nauki, 

8–12). 

Mając na uwadze wytyczne COPE, należy stwierdzić, iż nie ma lokalnych 

standardów etyki publikacyjnej, ograniczonych do danego kraju, regionu 

itp., lecz jest jeden, obowiązujący dla wszystkich zaangażowanych w naukę. 

Jak wskazuje Beisiegel, „W systemie globalnej nauki rzetelność naukowa 

stała się globalną odpowiedzialnością, przez co musimy propagować wspól-

ne standardy”(Beisiegel, 2010, 383). Nie ma więc potrzeby opracowywania 

krajowych standardów etyki publikacyjnej.  

 

 
DRAPIEŻNE CZASOPISMA – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA 

 

Naukowcy odczuwają presję publikowania (wspomniane publish or  

perish) spowodowaną wzrostem znaczenia parametryzacji (Dalen, Henkens, 

2012; Fanelli, 2010; Lee, 2014; Miller, Taylor, i Bedeian, 2011; Wright, 2016, 

1037). Z badania przeprowadzonego na próbie 315 badaczy wynika, iż 72% 

spośród nich odczuwa presję publikowania jako zbyt wielką (Tijdink, Ver-

beke, Smulders, 2014). Z innych badań przeprowadzonych na próbie 1206 

profesorów, rezultaty badań wskazują, iż 54% respondentów odczuwa presję 

publikowania jako nadmierną (Tijdink, Vergouwen, i Smulders, 2013). Pre-

sja publikacyjna nie jest głównym czynnikiem nierzetelności naukowej,  

bowiem wysokoimpaktowi naukowcy oraz naukowcy pochodzący z krajów, 

w których presja publikacyjna postrzegana jest jako większa, nie są skłonni 

do publikowania prac, które są retraktowane (Fanelli, Costas, Larivière, 

2015). Jak zauważa Dylus, „Związana z osiąganiem kolejnych szczebli karie-

ry naukowej presja publikowania dotyczy wszystkich nauczycieli akademic-

kich. Jak najdłuższa lista publikacji, którą może w różnych sprawozdaniach 

wykazać się dana placówka akademicka, warunkuje jej ocenę i związany  

z tym przydział środków finansowych” (Dylus, 2010, 135). Wielu grantodaw-
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ców życzy sobie publikowania badań w czasopismach publikowanych  

w otwartym dostępie (Clark, Smith, 2015). Co więcej, promowanie polityki 

otwartego dostępu stanowi dodatkowy impuls zachęcający badaczy do  

publikowania efektów swojej pracy badawczej. Celem polityki otwartego 

dostępu jest nieodpłatne udostępnianie prac badawczych nieograniczonemu 

gronu odbiorców. Znajduje to swoje poparcie w działalności wielu instytucji 

badawczych, które chętnie udostępniają wyniki swoich badań w takiej for-

mie, jak również zainteresowaniu badaczy, czego efektem jest rosnąca popu-

larność polityki otwartego dostępu (Björk et al., 2010; Mounce, 2013). Jak 

wskazują badania z 2010 r., 90% z 38 000 naukowców uważa publikowanie 

w otwartym dostępie za korzystne w ich dyscyplinach (Dallmeier-Tiessen et 

al., 2011, 10–11). Otwarty dostęp zwiększa postęp z racji łatwiejszego dostę-

pu do informacji.  

Jeffrey Beall, bibliotekarz z Uniwersytetu Colorado-Denver, jako  

pierwszy na szeroką skalę zajął się zjawiskiem nierzetelnych wydawców  

oraz czasopism, publikując ich wykaz na swoim nieistniejącym od stycznia 

2017 r. blogu “Scholarly Open Access” (https://scholarlyoa.com/). Stworzo-

ne przez Bealla pojęcie „drapieżnego czasopisma” odnosi się do czasopism 

niezapewniających jakości publikowanych prac, niewnoszących nic nowego 

do istniejącego zasobu wiedzy, szkodzących nauce, ponieważ wykorzystują 

model otwartego dostępu w nieetycznym celu, jakim jest czerpanie dochodu 

z nierzetelnych praktyk publikacyjnych (Berger, Cirasella, 2015; Clark, 

2015). 

Widoczność publikacji publikowanych w drapieżnych czasopismach  

powoduje dodatkową trudność dla badaczy poszukujących materiałów do 

swoich prac. Artykuły opublikowane w drapieżnym czasopiśmie zaśmiecają 

rezultaty uzyskane w wyniku wyszukiwania interesujących badaczy rzetel-

nych artykułów naukowych. W natłoku wyników trudniej oddzielić mniej 

doświadczonym naukowcom przysłowiowe „ziarno od plew”, tj. rzetelną 

pracę naukową od tej opublikowanej w drapieżnym czasopiśmie. Koniecz-

ność selekcji artykułów spełniających standardy naukowości od tych pseu-

donaukowych (tj. publikowanych w drapieżnych czasopismach) jest czaso-

chłonna. Jak zauważa Beall: „Każdy element trwoniący czas badacza narusza 

etykę badawczą, tak więc publikowanie śmieciowych badań wyłącznie w celu 

spełnienia kryteriów akademickich jest nieetyczne, zarówno po stronie auto-

rów badań, jak również wydawcy” (Beall, 2015a, 474). 

O ile w przypadku tradycyjnego modelu publikowania, subskrybującymi 

czasopisma były biblioteki, ponoszące koszty prenumeraty czasopisma, to  

w modelu otwartego dostępu autorzy niekiedy ponoszą koszty dostępu do 

swoich prac. Taka sytuacja zwróciła uwagę również nierzetelnych wydaw-

ców, dostrzegających możliwość stosunkowo łatwego zysku. Drapieżne cza-

sopisma skwapliwie wykorzystują politykę otwartego dostępu, nierzadko 

wykorzystując jej slogany w celu usprawiedliwienia ponoszonych kosztów: 



 Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania 135 

darmowego rozpowszechniania opublikowanych artykułów, utrzymania 

infrastruktury komputerowej, redakcji, zapewnienia quasi-jakości czasopi-

sma. Wszystkie wymienione czynniki iluzorycznie windują koszty publika-

cyjne. Jedynym czynnikiem, jakiego nieustannie trzymają się redakcje  

drapieżne czasopism, są koszty autorskie (ang. publication fees). 

Artykuł jest bardzo szybko publikowany, gdy tylko płatność dotrze na 

konto wydawcy. Drapieżne czasopisma nastawione są na publikowanie  

jak największej ilości artykułów ze względu na opłaty publikacyjne pocho-

dzących od autorów spragnionych publikacji w „międzynarodowym czasopi-

śmie”. Proces recenzyjny praktycznie nie istnieje; drapieżne czasopisma  

są znane ze słabych procedur recenzyjnych albo ich całkowitego braku,  

ponieważ nie posiadają stałego zaplecza recenzenckiego na odpowiednim 

poziomie. Każdy uznawany naukowiec stroni od współpracy z drapieżnym 

czasopismem. Taki stan rzeczy sprzyja rozprzestrzenianiu szkodliwych prac 

pseudonaukowych, które nie przeszły rzetelnego procesu recenzyjnego. 

 Działalność drapieżnych wydawców zachęca kolejnych nieuczciwych wy-

dawców do powielania nieetycznych praktyk, zaś autorów – do korzystania  

z takiej możliwości. Publikowanie w drapieżnych czasopismach umożliwia 

publikację szeregu prac w stosunkowo krótkim czasie. Jak zauważają Clark  

i Thompson, „Renoma naukowa jest budowana w większości na tym, co  

i gdzie jest publikowane, nie na tym, jak wiele jest publikowane” (Clark, 

Thompson, 2012, 2374). 

Drapieżne czasopisma nie spełniając dobrych praktyk akademickich są 

szkodnikami w nauce. Poprzez swój pseudonaukowy charakter szargają etos 

nauki. Brak właściwych praktyk recenzyjnych uderza w etos nauki, ponieważ 

nie jest zapewniona właściwa jakość kontroli nad publikowanymi pracami. 

W drapieżnych czasopismach niemalże nie ma mowy o odrzuceniu artykułu 

zgłaszanego do publikacji. Granica między nauką a nie-nauką w drapieżnych 

czasopismach stała się znacząco niewyraźna, naruszona oraz niekontrolo-

wana (Beall, 2013a, 81). Śmieciowe badania (ang. junk research) w drapież-

nych czasopismach są normą. Jak stwierdza Maciej W. Grabski, „Nauka 

śmieciowa, powstająca poza głównym nurtem nauki, na jej obrzeżach, a czę-

sto nawet na pograniczu z rozrastającymi się rozmaitymi pseudonaukami  

i paranaukami, niczego nie wnosi do naszej wiedzy o świecie, tworząc jedy-

nie szum informacyjny” (Grabski, 2009, 45). Co więcej, ignorując zapewnie-

nie należytej jakości publikowanych prac poprzez rzetelny proces recenzyj-

ny, wydawcy drapieżnych czasopism narażają się nie tylko na naruszenie 

etyki publikacyjnej, ale również praw autorskich (Jansen, Forget, 2012, 

1380). 
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KRYTERIA DIAGNOZY DRAPIEŻNEGO CZASOPISMA 

 

W odpowiedzi na działalność drapieżnych wydawców, w 2008 roku po-

wstało stowarzyszenie Open Access Scholarly Publishers Association zrze-

szające rzetelnych wydawców publikujących w ramach polityki otwartego 

dostępu oraz ustalające standardy wydawnicze. 

Najpopularniejszym narzędziem walki z drapieżnymi czasopismami była 

tzw. lista Bealla (ang. Beall’s list), opracowana oraz aktualizowana przez 

Jeffreya Bealla. Lista służyła pomocą badaczom przy unikaniu wątpliwych 

czasopism. Zawierała ona wykaz drapieżnych oraz wątpliwych wydawców. 

Prócz tego Beall na swoim blogu omawiał problemy szczegółowe, takie jak 

np. kradzione czasopisma, drapieżne czasopisma oraz firmy posługujące się 

fałszywymi metrykami naukowymi.  

15 stycznia 2017 roku Jeffrey Beall usunął swój blog, nie tłumacząc swej 

decyzji. Usunięcie listy, mimo jej kontrowersyjnego charakteru, uznawane 

jest w środowisku naukowym za stratę, ponieważ przez jej brak trudniej 

będzie identyfikować drapieżnych wydawców (Else, 2017). Była to dla wielu 

zaskakująca decyzja, jednakże amerykańska firma Cabell’s International 

współpracująca z Beallem w charakterze konsultanta zadeklarowała opubli-

kowanie na wiosnę 2017 r. listy zawierającej nierzetelne czasopisma (Chaw-

la, 2017; Retraction Watch, 2017; Silver, 2017). 

Rozpoznanie drapieżnego wydawcy nie sprowadza się do prostych kryte-

riów. Sam Beall przyznaje, że trudno zidentyfikować czasopismo pochodzące 

od drapieżnego wydawcy (Beall, 2013b, 12, 13, 19). Takimi kryteriami są 

m.in. bardzo szybka publikacja zgłaszanej pracy (co bynajmniej nie jest toż-

same z drapieżnością, bowiem niektórzy rzetelni wydawcy w szybkim tempie 

dokonują recenzji pracy), nieznany współczynnik wpływu czasopisma, egzo-

tyczna siedziba wydawcy/redakcji (np. kraje Bliskiego Wschodu, Indie). 

Cechą charakterystyczną dla drapieżnych wydawców i drapieżnych czaso-

pism jest spamowanie naukowców poprzez nadsyłanie mailowo propozycji 

publikacji w krótkim czasie w „międzynarodowym” czasopiśmie za wskazaną 

opłatą. Beall wyróżnia trzy czynniki wskazujące na nieetyczność drapieżnych 

wydawców: oszustwo (m. in. zwodnicze tytuły czasopisma, fałszywe metry-

ki), negowanie należytych standardów w działalności publikacyjnej (brak 

odpowiedniego poziomu recenzyjnego), oraz brak przejrzystości (wysokość 

kosztów autorskich, niejasne praktyki recenzyjne) (Beall, 2013b, 15–18). 

Lista Bealla i jego wysiłki mające na celu walkę z drapieżnymi czasopi-

smami oraz wydawcami spotkały się nie tylko z uznaniem w walce z nierze-

telnością naukową, ale i krytyką. Zarzuca się Beallowi wyolbrzymianie  

problemu drapieżnych wydawców, brak dostatecznych kryteriów przesądza-

jących o „drapieżności wydawcy”, jak również uważa się za nieetyczne ata-

kowanie ludzi z uboższych, mniej rozwiniętych krajów, gdzie najczęściej 

mają swoje siedziby drapieżni wydawcy (Beall, 2013a, 83; Bivens-Tatum, 
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2014; Butler, 2013; Coyle, 2013). Jednym z krytycznych argumentów wzglę-

dem listy Bealla jest fakt, iż jej kryteria opierają się na osądzie jednej osoby 

(Momen, 2015). Często podnoszonym argumentem przeciw działalności 

Bealla jest jego krytyczne nastawienie względem polityki otwartego dostępu 

(Eve, 2014, 42, 62). 

Beall opracował kryteria charakteryzujące drapieżnych wydawców. Dzie-

ląc kryteria (redaktor i zespół redakcyjny, zarządzanie biznesowe, rzetelność, 

ubogie standardy czasopisma) wymienia on następujące wyznaczniki dra-

pieżnego wydawcy, będące zarazem użyteczne przy identyfikacji drapieżnego 

czasopisma (Beall, 2015b): 

 

Redaktor i zespół redakcyjny  
 

 Wydawca jest redaktorem czasopisma publikowanego przez wydawnic-

two. 

 Nie jest wyraźnie określony redaktor naczelny danego czasopisma. 

 Czasopismo nie posiada formalnych członków redakcji jak również  

recenzentów. 

 Nie są opublikowane informacje dotyczące redaktora, redakcji, recen-

zentów (np. afiliacje).  

 Istnieją przesłanki wskazujące na to, że redaktor/recenzenci nie posia-

dają kompetencji do uznawania ich za wiarygodnych w dziedzinie którą  

zajmuje się czasopismo. 

 Dwa albo więcej czasopism posiada taki sam zespół redakcyjny.  

 Czasopismo ma niewystarczającą liczbę członków zespołu redakcyj-

nego, członkowie zespołu redakcyjnego są fikcyjni, wśród członków zespołu 

redakcyjnego są naukowcy wymienieni bez ich wiedzy/zgody, członkami 

rady redakcyjnej są wybitni badacze, ale bez jakichkolwiek zobowiązań 

względem czasopisma prócz sygnowania go własnym imieniem oraz/lub 

wizerunkiem. 

 Jest znikoma lub nie występuje różnorodność geograficzna członków 

zespołu redakcyjnego, w szczególności wśród czasopism mieniących się mię-

dzynarodowymi. 

 Rada redakcyjna nie respektuje równości płci. 

 

Zarządzanie biznesowe 
 

 Brak przejrzystości w działalności wydawniczej wydawcy. 

 Brak wytycznych dla archiwizacji publikowanych materiałów, co ozna-

cza, że w przypadku zaprzestania publikowania, publikacje nie będą dostęp-

ne. 

 Wydawca publikuje szeroką gamę czasopism, często wykorzystując po-

dobny motyw graficzny, aby szybko stworzyć stronę internetową każdego 

wydawanego czasopisma. 
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 Wydawca nie dostarcza wystarczających informacji (lub je ukrywa) na 

temat kosztów autorskich, oferując możliwość publikacji, aby w późniejszym 

czasie niespodziewanie “zaskoczyć” wezwaniem do zapłaty. 

 Wydawca nie pozwala wyszukiwarkom indeksować zawartości publika-

cji.  

 PDF-y są zabezpieczone, co czyni je trudniejszymi do sprawdzenia na 

okoliczność wystąpienia plagiatu. 

 

Rzetelność  
 

 Nazwa czasopisma nie jest adekwatna do celów czasopisma. 

 Nazwa czasopisma nie jest adekwatna do miejsca jego wydawania, np. 

czasopismo jest “kanadyjskie”, “szwajcarskie” w tytule, mimo że ani wydaw-

ca, redaktor ani żadna instytucja afiliowana z czasopismem nie mają jakich-

kolwiek więzi z Kanadą lub Szwajcarią.  

  W spamowych wiadomościach mailowych lub na stronie internetowej, 

wydawca kłamie, że jedno albo więcej czasopism ma współczynnik wpływu 

(Thomson-Reuters impact factor) albo reklamuje fałszywe wskaźniki wpły-

wu czy wykorzystuje stworzone przez siebie wskaźniki bibliometryczne ogła-

szające wyolbrzymioną międzynarodową pozycję czasopisma.  

 Wydawca wysyła spam prosząc o recenzowanie badaczy nieprzygoto-

wanych do oceny nadesłanych prac, tzn. których specjalność nie pokrywa się 

z tematyką artykułów nadesłanych do recenzji.  

 Wydawca fałszywie twierdzi, że jego publikacje są indeksowane  

w wiarygodnych bazach indeksujących, albo twierdzi, że jego zawartość jest 

indeksowana w bazach, które w istocie nie są takimi, za jakimi podaje je 

wydawca. 

 Wydawca nie poświęca wystarczającej ilości środków aby, zapobiegać 

nierzetelności naukowej oraz eliminować ją, przez co czasopismo/czaso-

pisma doświadczają powtarzających się przypadków plagiatowania, autopla-

giatowania, manipulacji wizerunkiem czasopisma i tym podobnych  

praktyk. 

 Wydawca pyta autora korespondencyjnego o sugerowanych recenzen-

tów, wykorzystując proponowanych recenzentów do recenzji bez uprzedniej 

weryfikacji ich kompetencji (autorzy mogą również tworzyć fałszywe tożsa-

mości w celu recenzowania swoich własnych prac).  

 

Inne 
 

Drapieżny wydawca może:  

 Publikować artykuły uprzednio publikowane w innych miejscach bez 

dostarczenia odpowiednich odniesień.  

 Używać chełpliwego języka sugerującego bycie „wiodącym wydawcą”, 

mimo że jest nowicjuszem.  
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 Działać w kraju zachodnim dla celów działalności vanity press dla ba-

daczy z krajów rozwijających się (używając adresu mailowego albo skrytki 

pocztowej w Stanach Zjednoczonych, przy prowadzeniu działalności z kraju 

rozwijającego się).  

 Znikomo albo całkowicie ignorować edytowanie nadsyłanych publikacji. 

 Publikować artykuły, które nie spełniają standardów akademickich, np. 

są esejami pisanymi przez laików, polemicznymi wstępami tudzież jawną 

pseudonauką. 

 Mieć opcję kontaktu, która zawiera jedynie formularz kontaktu lub  

adres emailowy, poprzez które ukrywa się wydawca, nie ujawniający swojej 

lokalizacji.  

 

Ubogi standard czasopisma 
 

Następujące praktyki które są uznawane za niewłaściwe, sugerujące ni-

skie standardy czasopisma. Nie określają one wytycznych „drapieżności”, 

jednakże potencjalni autorzy winni zważać na niski standard czasopisma 

oraz rozważyć celowość nadesłania publikacji do takiego czasopisma:  

  Wydawca kopiuje wytyczne publikacyjne dosłownie (lub z niewielkimi 

zmianami) od innych wydawców. 

 Wydawca nie dostarcza wystarczających informacji kontaktowych: nie 

wiadomo, gdzie wydawca ma swoją siedzibę, lub podaje dane błędnie ją 

wskazują (np. adres skrzynki pocztowej).  

 Aby przyciągnąć więcej autorów, a co za tym idzie, opłat autorskich, 

wydawca publikuje czasopisma, których zakres tematyczny jest zbyt ogólny. 

  Wydawca publikuje czasopisma, łącząc dwie lub więcej dziedzin które 

zazwyczaj nie występują razem, np. „International Journal of Business, Hu-

manities and Technology” 

 Wydawca pobiera opłatę za publikację wymagając przeniesienia praw 

autorskich na czasopismo. Wydawca może również wymagać przeniesienia 

praw autorskich przed nadesłaniem artykułu.  

 Wydawca ma słabo rozwinięte strony internetowe, zawierające nieaktu-

alne linki, błędy gramatyczne. 

 Wydawca dopuszcza się nieuprawnionego wykorzystania na swojej 

stronie internetowej licencjonowanych grafik, bez zgody lub licencji od wła-

ścicieli praw autorskich. 

 Wydawca jest zaangażowany w spamowanie w celu pozyskania publika-

cji lub członków zespołu redakcyjnego.  

 Pracownicy wydawcy używają adresów emailowych zakończonych – 

.gmail.com,-yahoo.com, darmowych kont emailowych.  

 Wydawca nie określa założeń licencyjnych artykułów, przejawia brak 

zrozumienia postulatów otwartego dostępu. Wydawca nie posiada wytycz-

nych retrakcyjnych artykułu albo dokonuje retrakcji bez noty retrakcyjnej. 



140 Tomasz Burdzik 

Wydawca nie publikuje korekt oraz wyjaśnień i nie ma wytycznych dotyczą-

cych tych kwestii. 

 Wydawca nie używa standardów identyfikujących publikację, takich jak 

ISSN lub DOI albo używa ich niepoprawnie. 

 Wydawca używa w swojej nazwie takich słów, jak „sieć”, „centrum”, 

„stowarzyszenie”, „instytut”, podczas gdy w rzeczywistości działa w pojedyn-

kę.  

 Wydawca ma nadmiar reklam na swojej stronie, które utrudniają korzy-

stanie ze strony oraz dostęp do jej zasobów. 

 Wydawca nie jest zrzeszony w izbie wydawniczej i/lub świadomie unika 

podążania za standardami wydawniczymi.  

 Wydawca publikuje linki do wiarygodnych konferencji oraz stowarzy-

szeń w celu uwiarygodnienia swojej działalności.  

 Wydawca wyświetla oświadczenia obiecujące szybką publikację i/lub 

niespodziewanie krótki proces recenzyjny. 

 Dowody wskazują, że wydawcy nie zależy na recenzjach bona fide.  

 Wydawca zdaje się kierować swoją uwagę na opłaty za artykuł, nie dba-

jąc o usługi dla czytelników ani o weryfikację jakości nadsyłanych artykułów.  

 Działalność wydawcy ma zaborczy charakter – wydawca zdaje się nie 

dostrzegać etyki biznesu. 

 Wydawca i jego czasopisma nie figurują w standardowych katalogach 

oraz nie są katalogowane w katalogach bibliotecznych.  

 Wydawca kopiuje bądź wyraźnie upodabnia tytuły czasopism względem 

innych czasopism.  

 Wydawca na swoich stronach opisuje ruch otwartego dostępu sprawia-

jąc wrażenie, jakoby realizował on cele oraz założenia otwartego dostępu. 

 Żaden z członków redakcji czasopisma nie opublikował artykułu w cza-

sopiśmie.  

 Nie ma różnorodności geograficznej pośród autorów artykułów w jed-

nym lub kilku czasopismach wydawanych przez wydawcę, co wskazuje, że 

czasopismo jest rynkiem zbytu dla autorów z jednego kraju/regionu.  

 Wydawca oferuje szybką drogę publikacji bazującą na dodatkowej opła-

cie, co oznacza pewność publikacji ze znikomą bądź żadną weryfikacją jako-

ści nadsyłanej pracy.  

 

Declan Butler w przystępnej formie radzi sprawdzić następujące czynniki 

przed wysłaniem pracy do czasopisma albo wydawcy (Butler, 2013):  

 Sprawdź, czy wydawca dostarcza pełnych, wiarygodnych danych kon-

taktowych, zawierających adres na stronie internetowej. Strzeż się tych, któ-

rzy udostępniają jedynie formularz kontaktu na stronie internetowej.  

  Sprawdź, czy redakcja czasopisma składa się z rozpoznawalnych eks-

pertów z pełnymi afiliacjami. Skontaktuj się z niektórymi z nich i zapytaj o 

ich doświadczenia z czasopismem lub wydawcą. 
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 Sprawdź, czy czasopismo klarownie przedstawia koszty autorskie.  

 Bądź ostrożny względem emailowych zaproszeń zachęcających do nade-

słania artykułu do czasopisma albo bycia członkiem zespołu redakcyjnego.  

 Przeczytaj kilka artykułów opublikowanych w czasopiśmie i oceń ich ja-

kość. Zwróć się do autorów o podzielenie się doświadczeniami.  

 Sprawdź, czy proces recenzyjny w czasopiśmie jest przejrzyście opisany 

oraz sprawdź, czy prezentowany impact factor jest właściwy. 

 Sprawdź, czy czasopismo jest członkiem zrzeszenia weryfikującego 

praktyki jego członków, takiego jak Directory of Open Access Journals 

(www.doaj.org) czy Open Access Scholarly Publishers Association 

(www.oaspa.org). Jednak niektóre wątpliwe czasopisma występują zarówno 

w DOAJ, jak i Cabell’s; nie zaleca się używania ich jako jedynych kryteriów. 

 Kieruj się własnym wyczuciem, podobnie jak robiąc zakupy w Interne-

cie; jeśli coś wywołuje wątpliwości, zachowaj ostrożność.  

 

 
AUTORZY PUBLIKUJĄCY W DRAPIEŻNYCH CZASOPISMACH 

 

  Najczęściej publikują w drapieżnych czasopismach naukowcy z krajów 

rozwijających się: Afryki, Bliskiego Wschodu, Indii, Azji Południowo-

Wschodniej (Beall, 2016, 3; Clark, Smith, 2015; Thomas, 2016; Xia et al., 

2015, 8–9). Indie są szczególnie znane z drapieżnych czasopism; duża liczba 

wydawców drapieżnych czasopism ma tam siedzibę. Publikującymi w dra-

pieżnych czasopismach najczęściej są młodzi badacze (Xia et al., 2015, 9).  

  Nierzetelni badacze wybierają skrót w karierze poprzez publikowanie  

w drapieżnych czasopismach. W zamyśle autorów publikacja w drapieżnym 

czasopiśmie spotka się z pozytywnym oddźwiękiem otoczenia, nada takiemu 

badaczowi uznania z racji publikacji w zagranicznym („lepszym”) czasopi-

śmie o międzynarodowym charakterze. Autorzy nieświadomi zagrożeń oraz 

kompromitacji wynikających z publikowania w drapieżnych czasopismach 

mogą chętnie korzystać ze stosunkowo prostej możliwości publikowania 

swoich prac w zagranicznych czasopismach o doniośle brzmiących tytułach.  

Prócz samych autorów, również uczelnie mogą akceptować – a nierzadko 

wspierać – praktyki publikowania w drapieżnych czasopismach. Promowa-

nie publikowania w drapieżnych czasopismach nie ominęło polskich uczelni 

(Uniwersytet Łódzki, 2013; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2013; 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014, 2015, 2016). 

Obecność drapieżnych czasopism sprzyja patologicznym zachowaniom; 

dąży się do ilościowego powiększenia dorobku, nie zważając na jego jakość. 

W rezultacie nieetyczni badacze są w uprzywilejowanej pozycji, bowiem ich 

ilościowy dorobek przewyższa dorobek rzetelnych badaczy oczekujących na 

publikacje swoich prac w czasopismach z rzetelnym procesem recenzyjnym  

i wiarygodną polityką wydawniczą, która nierzadko jest czasochłonna. Niee-
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tyczni autorzy publikujący w drapieżnych czasopismach skwapliwie korzy-

stają z możliwości podniesienia swoich wskaźników bibliometrycznych 

(głównie indeksu Hirscha) poprzez nieuprawnione autocytowania w publi-

kowanych artykułach.  

 Niedoświadczeni badacze mogą stać się ofiarami nierzetelnych praktyk 

publikacyjnych, nie mając świadomości, iż mają do czynienia z drapieżnym 

czasopismem. Doświadczenie w pracy naukowej obliguje do świadomego 

publikowania; niewiedza doświadczonego badacza nie jest usprawiedliwie-

niem dla nieetycznych praktyk publikacyjnych. 

 

 
DLACZEGO NIE WARTO PUBLIKOWAĆ  

W DRAPIEŻNYM CZASOPIŚMIE 

 

Miejsce publikowania prac naukowych jest istotne nie tylko dla rozwoju 

nauki, ale również dla budowania renomy naukowca. Prestiż buduje się po-

przez publikowanie w uznawanych czasopismach. Diametralnie odmienna 

sytuacja ma miejsce w przypadku publikowania w drapieżnym czasopiśmie.  

Publikowanie w drapieżnym czasopiśmie nie stanowi powodu do chluby. 

Co więcej, publikacja w drapieżnym czasopiśmie negatywnie rzutuje na do-

robek autora, wskazując na jego słabość.  

Obecność w zespole redakcyjnym drapieżnego czasopisma jest powodem 

do wstydu, stąd też naukowcy świadomi stygmatyzującego charakteru takiej 

relacji nie wiążą się z drapieżnymi czasopismami.  

Publikacje pochodzące z drapieżnych czasopism nie powinny być trakto-

wane jako wiarygodne źródło wiedzy naukowej, lecz winny spotykać się  

z ostracyzmem ze strony czytelników. Jak stwierdza Roberts, artykuł opubli-

kowany w drapieżnym czasopiśmie nie powinien być cytowany (Roberts, 

2016, 619). Obecność drapieżnych czasopism w ramach polityki otwartego 

dostępu może skutkować cytowaniem takich prac przez początkujących ba-

daczy, studentów, nieświadomych nierzetelności informacji pochodzących  

z takiego źródła. 

Na patologiczność publikowania tekstu w drapieżnym czasopiśmie wska-

zują Clark i Thompson, przedstawiając „5 (złych) powodów, dla których nie 

warto publikować w drapieżnym czasopiśmie”, a mianowicie: „Nie dbam  

o swoją opinię”, „Nie wierzę w siebie lub swoją pracę”; „Najbardziej istotna 

jest ilość publikacji”, „Nie mogę być nękany czytaniem”, „Poddałem się” 

(Clark, Thompson, 2016). 

Tytuł artykułu Chada Cooka poświęconego drapieżnym czasopismom 

stanowi najwymowniejsze podsumowanie publikowania w drapieżnych cza-

sopismach – „Drapieżne czasopisma: najgorsze publikowanie. Kiedykol-

wiek”(Cook, 2016).  
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MEGGIE SIMPSON PUBLIKUJE ARTYKUŁ,  
CZYLI PSEUDONAUKA ZA 459 DOLARÓW 

 

Jeden z badaczy dosadnie zweryfikował działalność drapieżnego czasopi-

sma, wysyłając całkowicie nonsensowny artykuł do redakcji; ten został zaak-

ceptowany do publikacji, w zamian za wniesienie opłaty autorskiej (Beall, 

2015c). Owa sytuacja nie jest bynajmniej czymś wyjątkowym – bohaterka 

kreskówki „The Simpsons”, Meggie Simpson, również mogła opublikować 

artykuł w drapieżnym czasopiśmie za 459 dolarów (Stromberg, 2014).  

Wymownym przykładem dowodzącym niskich standardów drapieżnych 

czasopism był eksperyment zespołu naukowców, który stworzył fikcyjnego 

naukowca – Annę Olgę Szust. Wyimaginowanemu badaczowi założono stro-

nę internetową w domenie uniwersyteckiej oraz konta na portalach społecz-

nościowych. Następnie sporządzono CV i wysłano do redakcji 360 czasopism 

– 120 czasopism z Journal Citation Reports, 120 czasopism z DOAJ oraz 120 

z listy Bealla. Żadne z czasopism z JCR nie zaakceptowało kandydatury fik-

cyjnego naukowca, spośród czasopism z DOAJ 8 redakcji przystało na pro-

pozycję, zaś z listy Bealla aż 40 czasopism wyraziło zgodę (Sorokowski, Kul-

czycki, Sorokowska, Pisanski, 2017).  

Wiele wskaźników oferuje możliwość uchwycenia różnorakich zależności 

bibliometrycznych np. Eigenfactor, indeks Hirscha, impact factor (IF-

współczynnik wpływu). Wiarygodnym miejscem publikacji z miarodajnym 

współczynnikiem wpływu są czasopisma publikowane na liście Journal Cita-

tion Reports (znanej w skrócie jako JCR) przez firmę Clarivate Analytics. 

Jednak również JCR jest krytykowana (Curry, 2015). 

Drapieżne czasopisma posługują się różnego rodzaju współczynnikami 

wpływu służącymi wykazaniu swej „naukowości”, tzw. „fałszywymi metry-

kami”. Z uwagi na powszechne wykorzystywanie różnorodnych wskaźników 

bibliometrycznych, drapieżne czasopisma nie pominęły i tego zagadnienia, 

posługując się autorskimi współczynnikami wpływu. Owe współczynniki 

służą jedynie maskowaniu nierzetelności naukowej drapieżnych czasopism, 

w celu pozyskania autorów skłonnych publikować w wysokoimpaktowym 

czasopiśmie. Niedoświadczeni badacze mogą być w błędzie, myśląc, że pu-

blikują w wiarygodnym czasopiśmie z rzetelnym wskaźnikiem wpływu, pod-

czas gdy wszystko jest kłamstwem.  

Drapieżne czasopisma mogą zachęcać autorów do cytowania artykułów 

opublikowanych w czasopiśmie celem podniesienia współczynnika wpływu 

(Ferguson, Marcus, Oransky, 2014; Ferguson, 2015). Takie praktyki bywają 

wykrywane i występują nawet wśród uznanych czasopism z listy JCR, które 

później są usuwane z niej (Noorden, 2012). Bardziej zaawansowaną metodą 

budowania nierzetelnego współczynnika wpływu jest korzystanie z usług 

firm specjalizujących się w takich działaniach (Beall, 2013b, 2013c; Gutier-

rez, Beall, i Forero, 2015; Jalalian, 2015).  
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Jednym ze współczynników wpływu poddawanych w wątpliwość jest 

produkt polskiej firmy Index Copernicus zajmującej się parametryzacją,  

a mianowicie ICV – Index Copernicus Value. Bell ICV omówił, skrytykował  

i uznał za bezwartościowy. Skrytykował nieścisłości na stronie internetowej 

Index Copernicus, wątpliwe kryteria nadawania ICV, jak również okolicz-

ność, iż liczne drapieżne czasopisma mają ICV w celu „udowodnienia”  

swej wartości naukowej („I find the Index Copernicus value (IC Value)  

highly questionable. In fact, I’d say it’s a pretty worthless measure, especial-

ly given how many predatory publishers have established values, values  

that increase every year”) (Beall, 2013d). Również inne działania Index  

Copernicus wzbudziły niepokój naukowców, np. zarządzanie zebranymi da-

nymi:  

 
„…uważam, że jest to sytuacja niedopuszczalna – podmiot prywatny zarządza 

najważniejszymi bazami danych dla polskiej nauki, uczestniczy w opracowa-

niu koncepcji krajowej ewaluacji, a potem tę wiedzę (w trakcie bycia operato-

rem technicznym – bo o to tutaj chodzi!) sprzedaje. A naukowcy do tych  

danych nie mają dostępu” (Kulczycki, 2016). 

 
Niepokojąca jest też przyśpieszona ewaluacja czasopism (Kulczycki, 2013, 

Stec, 2013).  

Kolejnym przykładem nierzetelności publikacyjnej drapieżnych czaso-

pism jest pisanie recenzji nadsyłanych prac badawczych przez samych auto-

rów (Ferguson et al., 2014). Co więcej, niektóre z drapieżnych czasopism 

podszywają się pod prestiżowe czasopisma naukowe, stanowiąc tzw. kra-

dzione czasopisma (ang. hijacked journals) (Dadkhah, Borchardt, 2016; 

Dadkhah, Obeidat, Jazi, Sutikno, Riyadi, 2015).  

Drapieżne czasopisma nie figurują w wiarygodnych bazach indeksacyj-

nych, takich jak Web of Science (WoS), Scopus, MEDLINE.  

Należy również pamiętać, że jest rzesza naukowców, którzy wykorzystują 

drapieżne czasopisma dla swych interesów. Drapieżne czasopisma umożli-

wiają słabym naukowcom możliwość zaistnienia w „obiegu międzynarodo-

wym”. Krzywdzenie nauki odbywa się poprzez zaśmiecanie przestrzeni  

publikacyjnej artykułami niespełniającymi standardów rzetelności nauko-

wej, kupczenie nauką poprzez opłaty publikacyjne.  

 

 
WNIOSKI 

 

Zmiana tradycyjnego modelu publikowania na publikowanie w ramach 

otwartego dostępu, presja publikowania oraz chęć szybkiego i przy tym nie-

rzetelnego budowania osobistego dorobku stanowią przyczyny patologicz-

nych zjawisk etyki publikacyjnej.  



 Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania 145 

Działania nieetycznych badaczy manipulujących artykułami w celu po-

prawy swojej oceny bibliometrycznej, chęć zysku oraz iluzoryczna prostota 

prowadzenia czasopisma spowodowały wzrost liczby drapieżnych czaso-

pism, które w walce o opłaty autorskie zaczęły konkurować między sobą  

o pozyskanie autora-klienta.  

Publikowanie zgodne z zasadami etyki w nauce jest kosztowne, wymaga 

bowiem poniesienia nakładów zabezpieczających rzetelność naukową;  

odpowiedniego oprogramowania do wykrywania plagiatów, członkostwa  

w organizacjach monitorujących utrzymywanie należytych standardów 

etyczności publikacyjnej, utrzymywania infrastruktury oraz pracowników 

czuwających nad czasopismem. 

W świecie rzetelnej nauki publikowanie w drapieżnym czasopiśmie bądź 

członkostwo w jego zespole redakcyjnym szarga reputację badacza. 

Najskuteczniejszą metodą walki z drapieżnymi czasopismami zdaje się 

upublicznianie nazw czasopism/wydawców sprzecznych z zasadami etyki  

w nauce, tak jak to czynił Beall. Na łamach „Nature” Lars Bjørnshauge, dy-

rektor Directory of Open Access Journals (DOAJ) sugeruje stworzenie „bia-

łej listy” wydawców spełniających kryteria etyki publikacyjnej, będąc równo-

cześnie sceptycznym wobec listy Bealla (Butler, 2013). W podobnym tonie  

wypowiadają się Berger oraz Cirasella, krytycznie odnosząc do „stygmatyzu-

jącej” listy Bealla i proponując, podobnie jak Bjørnshauge, „białą listę” 

etycznych wydawców (Berger i Cirasella, 2015, 133–134). Sam Beall jest 

chętny udzielić wsparcia inicjatywie, która okaże się lepsza od jego własnej. 

Jednak do tej pory, w obliczu braku lepszych propozycji, lista Bealla uzna-

wana była za stosunkowo skuteczny środek ochrony przed drapieżnymi  

czasopismami. Propozycja Bjørnshauge’a, aby wskazywać etycznych wydaw-

ców, wymaga znacznie większych środków oraz czasu do wdrożenia i praw-

dopodobnie jest niemożliwa do zrealizowania w obliczu nieustannego  

powstawania nowych czasopism oraz wydawców.  

Korzystanie z listy Bealla było jednym z podstawowych kroków w przy-

padku chęci publikacji w zagranicznym czasopiśmie. Zabezpieczeniem przed 

publikacją w drapieżnym czasopiśmie jest wysyłanie swoich prac do czaso-

pism o ugruntowanej renomie. Co prawda jest to bardziej czasochłonny pro-

ces, pozwala jednak uniknąć wstydu.  

Polskie publikacje poświęcone etyce w nauce uwzględniają stosunkowo 

dobrze poznane główne problemy etyki publikacyjnej (kwestie autorskie, 

głównie plagiatu oraz autoplagiatu). Pomijają jednak te związane z postę-

pem techniki, np. problematykę autocytowań rzutującą na wskaźniki  

bibliometryczne czy też publikacji w rzetelnych miejscach. Nie uczulają też 

autorów na zagrożenie publikowania w drapieżnych czasopismach/wydaw-

nictwach. „Moralność i dobre obyczaje są w zasadzie uniwersalne  

w czasie i przestrzeni, ale – jak cała filozofia – etyki podlegają rozwijaniu  

i uszczegółowianiu” (Ważny, 2007). Ważne jest upowszechnianie wiedzy  
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o zagrożeniach związanych z publikowaniem prac badawczych, poczynając 

od studentów.  
 
 

PRZYDATNE STRONY 

 

Mimo usunięcia przez Bealla jego bloga, można nadal korzystać z zarchi-

wizowanych kopii stron internetowych, zawierających wykazy drapieżnych 

czasopism, drapieżnych wydawców, kradzionych czasopism oraz fałszywych 

metryk, mając na względzie okoliczność, iż strony te nie są aktualizowane od 

stycznia 2017 r. 

https://web.archive.org/web/20170111172309/https://scholarlyoa.com/

individual-journals/ – wykaz drapieżnych czasopism  

https://web.archive.org/web/20170112125427/https://scholarlyoa.com/

publishers/ – wykaz drapieżnych wydawców 

https://web.archive.org/web/20170111172313/https://scholarlyoa.com/

other-pages/hijacked-journals/ – wykaz kradzionych czasopism 

https://web.archive.org/web/20170111172311/https://scholarlyoa.com/o

ther-pages/misleading-metrics/ – wykaz fałszywych metryk 
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PREDATORY JOURNALS AS AN EXAMPLE  

OF UNETHICAL PUBLISHING 

 
ABSTRACT 

 

This paper describes the phenomenon of predatory journals, the characteristics 

of predatory journals, including spamming and using fake metrics, and the prob-

lems they cause for science. Predatory journals often fail to properly manage peer 

review, allowing pseudo-science to be published dressed up as authentic science. 

Predatory journals frequently have imaginary editorial boards, do not operate any 

quality control, are unclear about payment requirements and about ownership or 

location, include plagiarised content. Predatory publishers generally behave unethi-

cally. Towards the end of the paper it is discussed what can and should be done to 

eliminate or reduce the effects of this development and how researchers can avoid 

becoming victimized by them.  
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STRESZCZENIE 
 
Tekst przedstawia i syntetyzuje najważniejsze inspiracje teoretyczne i tezy antro-

pologii historyczno-kulturowej Christopha Wulfa zaprezentowane w pracy Antropo-

logia. Historia – kultura – filozofia, a ponadto sytuuje w szerszym kontekście  

poglądy jej autora na analogię kultury i języka, a także na wzajemne relacje myśli, 

języka i obrazu. 

Słowa kluczowe: antropologia historyczno-kulturowa, ciało w kulturze, semio-

tyka. 

 
 
W pracy Antropologia. Historia – kultura – filozofia niemiecki antropo-

log Christoph Wulf powraca do pytań o to, jak uniwersalia wspólne wszyst-

kim ludziom manifestują się w różnych kontekstach kulturowych i histo-

rycznych. Kwestie te nabrały szczególnej wagi „wskutek utraty znaczenia 

przez normatywne antropologie” (Wulf, 2016, 7–8), co z kolei stawia bada-

czy przed niełatwym zadaniem oddania różnicy kulturowej w sposób, który 

jednocześnie zdaje sprawę z zasadniczej jedności ludzkiego uposażenia oraz 

z wielości mechanizmów jego uwarunkowanych historycznie i kulturowo 

aktualizacji.  

Wśród wyróżników kondycji ludzkiej szczególne miejsce zajmuje ciało 

oraz specyficzny dla ludzi stosunek do niego. To właśnie w badaniu kulturo-

wego funkcjonowania ciała antropologia historyczno-kulturowa szuka od-

powiedzi na pytania o „określenie stosunku wiedzy ogólnej i szczegółowej  

o człowieku” (Wulf, 2016, 11). W ostatecznym rozrachunku – choć autor 

wielokrotnie sygnalizuje, że przedsięwzięcie to nigdy nie może być komplet-

ne – chodzi o próbę powiązania partykularnych punktów widzenia, perspek-

tyw samorozumienia człowieka z obiektywnymi uwarunkowaniami, wynika-

jącymi z uposażenia gatunkowego ludzi, a także z kontekstu historycznego  

i kulturowego (Wulf, 2016, 62). Wulf proponuje inter- i transdyscyplinarną 

postawę badawczą, czerpiącą z trzech głównych źródeł: antropologii filozo-

ficznej, badań nad mentalnością francuskiej szkoły historyków związanych  
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z periodykiem Annales oraz zapoczątkowanej przez Franza Boasa tradycji 

amerykańskiej antropologii kulturowej. 

Autor rozpoczyna wywód od rekapitulacji dokonań archeologii i biologii 

w dziedzinie badań nad hominizacją i podkreśla rolę, jaką w tym procesie 

odegrało twórcze przystosowanie. Omawiając dorobek antropologii filozo-

ficznej, Wulf kładzie nacisk na zdolność do wykroczenia poza instynkt jako 

cechę dystynktywną człowieka. Jest ona przede wszystkim źródłem szcze-

gólnego potencjału – otwartości na świat, by użyć określenia Maxa Schelera 

(Wulf, 2016, 68).1 

Największą wagę Wulf przydaje jednak innemu spostrzeżeniu antropolo-

gii filozoficznej, czy szerzej – fenomenologii: rozpoznaniu faktu, że człowiek 

może być dla siebie zarazem podmiotem i przedmiotem poznania. Postrze-

gając świat zewnętrzny, postrzegamy też siebie samych jako percypujące 

podmioty. Co za tym idzie – dzięki zdolności, którą Helmuth Plessner  

nazywa „zapośredniczoną bezpośredniością” – doświadczamy swojego ciała  

zarówno w trybie posiadania, jak i dystansowania się od niego, obiektywizo-

wania samego siebie (Wulf, 2016, 68).2 Rozpoznanie to ma ogromne  

znaczenie dla budowanej przez autora koncepcji performatywnego wymiaru 

kultury. 

Drugą z głównych inspiracji Wulfa są badania nad historią mentalności 

prowadzone przez tzw. szkołę „Annales”. Badacze z nią związani poszukiwali 

„wyobrażeń kolektywnych”, „form odczuwania i myślenia”, czy treści pamię-

ci zbiorowej. Tak, jak antropologia filozoficzna spojrzała na człowieka  

w ogólności, w optyce gatunkowej, tak przywoływane tutaj środowisko fran-

cuskich historyków i badaczy społecznych postawiło sobie za cel przedsta-

wienie historycznej różnorodności ludzkiego życia poprzez problemowo 

ukierunkowaną, porównawczą analizę postaw i działań (Wulf, 2016, 94–96). 

Warto również wskazać na paralele między akcentowanym choćby przez 

Luciena Febvre problemem napięcia między jednostką a społeczeństwem,  

a zarysowaną przez Wulfa wizją antropologii jako próby powiązania tego, co 

powszechne i tego, co partykularne, subiektywnych odczuć i czynników 

obiektywnych, zewnętrznych wobec jednostki. Niewątpliwie pokrewieństwo 

znaleźć można także w ambicjach inter- i transdycyplinarnych obu podejść. 

Autor zwraca też uwagę, że konsekwencje zwrotu antropologicznego w nau-

kach historycznych, takie jak zainteresowanie badaniami życia codziennego  

i powtarzalnymi praktykami jako spoiwem społecznej ciągłości i porządku, 

są w poniekąd prefiguracją jego zainteresowania performatywnym wymia-

rem kultury i szeroko rozumianym rytuałem. 
————————— 

1 Warto zaznaczyć, że autor ocenia niektóre tezy antropologii filozoficznej na temat instynktu  
i powiązanego z nim popędu jako niedające się obronić w świetle obecnego stanu wiedzy naukowej. 
Dotyczy to zwłaszcza koncepcji redukcji instynktu i nadwyżki popędu jako kluczowych impulsów 
aktywności społecznej i kulturowej. 

2 Interesujące efekty może dać odniesienie tych uwag do dorobku interakcjonizmu symbolicznego, 
zwłaszcza koncepcji ja podmiotowego i ja przedmiotowego G. H. Meada (por. 1975, 240–247). 
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Ostatnim filarem metodologicznym koncepcji człowieka i kultury propo-

nowanej przez Christopha Wulfa jest antropologia kulturowa rozwijana  

w tradycji Franza Boasa i jego uczniów. Jako podstawowe założenie badania 

kultury w tym ujęciu autor zidentyfikował przekonanie, że należy unikać 

stosowania uniwersalnych praw postępu jak i wszelkich unilinearnych  

koncepcji dynamiki kulturowej – zgodnie ze stanowiskiem, że każda kultura 

ma sobie tylko właściwy charakter. Co za tym idzie, należy unikać także  

redukcjonizmu, paralelizmu, determinizmu kulturowego i łatwych generali-

zacji.3 

Można w tym momencie pokusić się o spostrzeżenie, że wyżej zarysowane 

ogólne zalecenia od dawna nie są już przedmiotem sporu. Akceptacja tych 

fundamentalnych pryncypiów to chyba zbyt mało, żeby wyróżnić propozycję 

teoretyczną antropologii historyczno-kulturowej na tle współczesnej antro-

pologii. Poglądy Boasa i jego uczniów, które w wielu kwestiach nie były 

zresztą zgodne, kształtowały się w znacznej mierze w opozycji do ewolucjo-

nizmu. Tezy, które Wulf uznał za wyznaczniki specyfiki antropologii kultu-

rowej Boasa i jego następców, nie budzą już poważniejszych kontrowersji 

jako idee regulatywne – choć metodologie i techniki badawcze, które należy 

stosować w ich realizacji, są i zapewne pozostaną dyskusyjne.  

Sposób prezentacji podejścia Boazjańskiego przez Wulfa jest jednak inte-

resujący ze względu na ponowne zaznaczenie w jego ramach opozycji  

uniwersalizm-partykularyzm, przy jednoczesnym podkreśleniu wpływu 

niemieckiej filozofii języka – zwłaszcza Johanna Gottfrieda Herdera, ale 

także Wilhelma von Humboldta – na wczesną amerykańską antropologię 

kulturową (Wulf, 2016, 130–134). 

Wulf syntetyzuje dzieje nie tylko tego nurtu, lecz także funkcjonalizmu  

i strukturalizmu, przygotowując tym samym grunt pod prezentację własnej 

wizji antropologii, a szczególnie ciekawe są jego uwagi o antropologii reflek-

syjnej i kryzysie reprezentacji.4 Omawiając spostrzeżenia Clifforda Geertza  

i Jamesa Clifforda o problemach „pisania antropologii”, autor podkreśla 

hermeneutyczne trudności związane z przejściem od danych do teorii, na-

pięcie między konkretem a koniecznością uogólniania oraz potrzebę godze-

nia roli badacza terenowego i autora, a także zwraca uwagę na implikacje 

przyjęcia, że selekcja, konceptualne uporządkowanie materiału oraz jego 

prezentacja jako teorii sprowadzają się w istocie do konstruowania pewnej 

narracji (Wulf, 2016, 157–158). 

Wulf nie dezawuuje tych uwag jako bezprzedmiotowych, ale wyraźnie za-

znacza, że wyprowadzanie zbyt radykalnych wniosków z metafory kultury 

————————— 
3 Gwoli ścisłości należy wspomnieć, że stanowisko Boasa zostało tu przedstawione głównie, choć 

nie wyłącznie, w oparciu o opracowanie Marvina Harrisa. 
4 O najbardziej radykalnym stanowisku, zaprzeczającym wszelkiej możliwości intelligibilnej repre-

zentacji Wulf (2016, 221) wypowiada się przy okazji uwag o milczeniu, oceniając podwójną negację, 
„językową negację  języka”,  jako drogę prowadzącą donikąd. 
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jako tekstu grozi spłyceniem refleksji antropologicznej, choćby przez zapo-

znanie tak dla niego ważnego cielesnego wymiaru kultury. 

Wulf zarzuca redukcyjnemu stanowisku, które nazywa tekstualizmem, że 

zapomina o kluczowej własności wszelkich metafor – mianowicie o tym, że 

choć ujawniają one pewne podobieństwa, to jednocześnie przesłaniają też 

różnice (Wulf, 2016, 168). To, że kultura jest jak tekst, nie znaczy, że jest ona 

tekstem – ani, że wszystkie jej manifestacje są podobne do tekstu pod tymi 

samymi względami i w tym samym stopniu. Jak podkreśla Wulf, wiedza 

praktyczna, a więc także wiedza o schematach codziennego funkcjonowania 

w kulturze, zawiera zawsze pierwiastki performatywne i ściśle powiązane  

z cielesnością, nieredukowalne zatem do tekstu.5 

W poszukiwaniu rozwiązania tego problemu Wulf kieruje uwagę na ima-

ginację opartą na mimetycznym obrazowaniu. Mimesis jest rozumiana jako 

przystosowawcze naśladownictwo, wzbogacone jednak o pewien element 

twórczy,6 który nie pozwala zredukować jej do czystej reprodukcji (Wulf, 

2016, 227). Mimetyczne zdolności są podstawą działań rytualnych, które  

z kolei zapewniają elementarne poczucie zadomowienia w świecie. Rytuał 

ukazuje „procesualność i zdolność samoprojektowania się wspólnot i jedno-

stek”, a także jest sposobem ustosunkowania się do inności, tożsamości  

i różnicy (Wulf, 2016, 351–353).7 

Powołując się m. in. na koncepcje władzy kapilarnej Michela Foucault, 

czystości i zmazy Mary Douglas oraz cielesne uwarunkowania habitusu  

w ujęciu Pierre'a Bourdieu, Wulf argumentuje, że „pojmować ucieleśnienie 

kultury jako ogół symboli odczytywany jako teksty to za mało”. Dodaje przy 

tym, że „semiotyka nie powinna być oderwana od fenomenologii” (Wulf, 

2016, 273, 275).  

Wydaje się jednak, że nie ma żadnej istotowej i nieprzezwyciężalnej 

sprzeczności między wykorzystaniem aparatu pojęciowego semiotyki do 

interpretacji zjawisk kulturowych a odniesieniem do fenomenologii.  

Wulf słusznie odnosi się krytycznie do tekstualizmu, który w swoich naj-

bardziej skrajnych manifestacjach sprowadza kulturę do gry znaczącego 

oderwanego od tego, co znaczone – w tym także od ucieleśnionego doświad-

czenia. Znajduje sojuszników także wśród badaczy zasadniczo przychylnych 

perspektywie semiotycznej, jak choćby Clifford Geertz, o którego „opisie 

gęstym” wypowiada się raczej aprobatywnie. Geertz zauważa, że analogia 

kultury jako tekstu jest potencjalnie bardzo płodna intelektualnie, ale też 
————————— 

5  „Wiedza praktyczna jest częściowo tylko dostępna analitycznemu ujęciu” (Wulf, 2016, 308). 
6 Określony za Arystotelesem jako „kształtujące naśladowanie” (Wulf, 2016, 296–297). Podobny 

sens ma także autorski termin „performacja”, rozwinięty jako powtórzenie zawierające pewną inno-
wację (Wulf, 2016, 313). 

7  Zdolność do mimesis to także warunek utożsamienia się z innymi, odbierania innych jako działa-
jących intencjonalnie. „By się postrzegać, pojmować, rozumieć, inscenizujemy się: w tych insceniza-
cjach, ich oddziaływaniu na innych ludzi oraz w ich reakcjach na nasze działania doświadczamy 
siebie” – pisze Wulf (2016, 312), po raz kolejny wykazując pewne niewyrażone otwarcie pokrewień-
stwo z tezami interakcjonizmu symbolicznego. 
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proporcjonalnie do tego potencjału ryzykowna. Szczególnie cenne wydaje się 

tu spostrzeżenie, że analogia do tekstu nie tylko prowadzi do redukcji pew-

nych cech kultury, lecz także do poszerzenia zakresu znaczeniowego pojęcia 

tekstu. Co więcej, Geertz zwraca uwagę, że analogia ta podkreśla wagę pro-

cesu utrwalania czy „zapisywania” znaczeń, a więc przenosi punkt ciężkości 

ku cielesnemu doświadczeniu i materialności w ogóle – jak się wydaje  

w zgodzie z postulatami samego Wulfa (Geertz, 2005, 40). 

Można tu wspomnieć także Edmunda Leacha, który podkreśla ścisłą ana-

logię między wszelkimi systemami znakowymi a gramatyką i fonologią języ-

ka,  przestrzegając jednak przed zbyt dosłownym traktowaniem podobieństw 

strukturalnych między rytuałem a wypowiedzią językową (Leach, 2010, 24, 

75, 132).  

Słowem, mimo bogatej i przekonującej argumentacji za wykroczeniem 

poza „tekstualizm”, można odnieść wrażenie, że autor nieco zbyt ostro zary-

sowuje dychotomię języka i symbolu wobec ciała i jego performatywnych 

kontekstów. 

Inna ważną propozycją Wulfa jest problematyzacja związków między my-

śleniem a językiem oraz między myśleniem pojęciowym, a „myśleniem obra-

zami”. Autor kładzie szczególny nacisk na „znaczenie cielesnych założeń 

języka”, a więc na fakt, że zdolność zdystansowania się wobec siebie  

i uprzedmiotowienia siebie, akcentowana już przez antropologię filozoficzną, 

jest warunkiem myślenia pojęciowego i abstrakcyjnego, a co za tym idzie 

posługiwania się językiem (Wulf, 2016, 280). Wulf zaznacza, że mowa i uży-

wanie narzędzi są wyrazem tej samej „właściwości ludzkiej”, powracając przy 

tym do spostrzeżenia Gehlena, że zarówno dotyk jak i mowa są zwrotne – 

czyli, że dotykając percypujemy siebie jako podmiot i przedmiot tego aktu,  

a mówiąc, słyszymy się (Wulf, 2026, 373). 

Swoją antropologię języka funduje na stanowisku Johanna Gottfrieda 

von Herdera, że „myśl jest słowem”, a co za tym idzie „myśl jest językiem,  

a język myśleniem” (Wulf, 2016, 373). Język to jednak także, jak zauważył 

Wilhelm von Humboldt, „obrazujący narząd myśli”, swoista synteza kognicji 

i komunikacji (Wulf, 2016, 374). Obrazowanie w przytoczonej wyżej formule 

ma nie tylko dosłowne znaczenie i odnosi się także do znakowej kondensacji 

treści myślowych.8 

Powołując się na Hansa Beltinga, Wulf wskazuje, że człowiek jest wydany 

na łaskę obrazów tworzonych przez imaginację i zapośredniczonych przez 

cielesność (Wulf, 2016, 381). Znajduje to wyraz w dwóch mechanizmach – 

skłonności do oglądania siebie w obrazie, wynikającej z potrzeby potwier-

dzenia swojego statusu ontologicznego, oraz pragnieniu, by „w formie obra-

————————— 
8 Podobną myśl – „Słowo metafora wciska się w wolną przestrzeń, w której obraz jest miejscem 

spotkania języka i wzroku” – wyraża Mieke Bal (2012, 84–85). Praca ta jest bogatym źródłem sty-
mulujących rozważań na temat problemów pisania o wizualności oraz relacji między obrazem  
a pojęciem i tekstem. 
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zów uczynić innych ludzi, rzeczy, sytuacje częścią siebie”. Pytanie, jak pogo-

dzić tę tezę z wyrażonym wcześniej przekonaniem o zasadniczej tożsamości 

formalnej mechanizmów myślenia i języka. 

Wulf zwraca uwagę, że należy unikać sprowadzania obrazów do dyskur-

sów, choćby ze względu na jakościową różnicę między sekwencjonalnością 

tekstu a symultanicznością obrazowego przedstawienia. Niemniej, nawet  

o różnicy między obrazem a tekstem trzeba wypowiadać się środkami języ-

kowymi – choć oczywiście niekoniecznie tylko w ten sposób (Wulf, 2016, 

398). 

O potrzebie pogodzenia obrazowania i wyrazu językowego przypomina 

przywołana maksyma Kanta z Krytyki czystego rozumu: „Myśli bez treści są 

czcze, oglądy bez pojęć są ślepe”. By poznanie doszło do skutku, oglądy zmy-

słowe, w tym także obrazy, muszą zostać połączone z pojęciami. Te dwie 

władze ludzkiego umysłu są jednak wzajemnie niezastępowalne, dlatego też 

należy je analitycznie rozróżniać. 

Autor podkreśla, że specyfika medium przekazu nie jest czymś zewnętrz-

nym wobec treści, a konstytutywnym elementem znaczenia. Choć Wulf 

wspomina o potrzebie semiotyki, która pamięta o fenomenologii – czy też 

szerzej, o materialności – to jednak nie wskazuje, gdzie można by jej szukać. 

Obiecującym tropem wydaje mi się tutaj pominięta przez autora trójwarto-

ściowa semiotyka Charlesa Sandersa Peirce’a, w której to koncepcji znak jest 

„trójczłonową relacją łączącą medium (materialny nosiciel, środek przeka-

zu), przedmiot oraz znaczenie”, przy czym „te trzy elementy jedynie jako 

całość tworzą znak” (Buczyńska-Garewicz, 1980, 184–185).  

Taka wizja semiotyki wydaje się interesująca także przez paralelę z przed-

stawioną przez Wulfa koncepcją twórczego mimesis.  W symbolicznym po-

znaniu znak mówi zawsze zarazem coś więcej i mniej niż to, co zawarte  

w samym przedmiocie.  

 

„Tracąc bezpośredni kontakt z przedmiotem, znak otwiera ciąg mediacji, ciąg 

zapośredniczeń, który pozwala wyjść poza to, co aktualnie dane, a tym samym 

znacznie rozszerza horyzont poznawczy. Znak mówi mniej niż przedmiot sam, 

bowiem zawsze ujmuje jakiś jeden jego aspekt, zastępuje go pod pewnym tyl-

ko względem” (Buczyńska-Garewicz, 1980, 185). 

 

Wulf dowodzi, że uwagi te należy odnieść także do metafory kultury jako 

tekstu. Prezentuje on szeroko zakrojoną wizję antropologii, która opisuje 

funkcjonowanie człowieka w kulturze tak, by w wielości i historycznej 

zmienności wykazać również cielesny, performatywny i obrazowy wymiar – 

pamiętając przy tym, że jest ona czymś mniej, a zarazem czymś więcej, niż 

mogą ukazać wszelkie próby jej opisu. Jak deklaruje „nie może istnieć osta-

teczne pojęcie człowieka, a świadomość tego stanowi konstytutywny waru-

nek antropologii” (Wulf,  2016, 455). 
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PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ  
ANTROPOLOGII KULTUROWEJ 

 

 
STRESZCZENIE 

 

Kultury rozpoznajemy w różnicach, istoty ludzkie postrzegamy poprzez podo-

bieństwa między nimi. Oto paradoks, który czyni antropologię kulturową trudną dla 

nas, ponieważ jej etos i metody zmuszają do zmiany sposobu percypowania własne-

go otoczenia społecznego. W rezultacie antropologia kulturowa wytwarza i rozwija 

całkiem szczególne doświadczenie siebie samego, które Jean-Jacques Rousseau 

nazwał sentiment d’existence. Jak sądził Claude Lévi-Strauss, Rousseau właśnie 

dlatego jest ojcem etnologii. Był on pierwszym europejskim intelektualistą, który 

zrozumiał, że wyobcowanie wobec Tego Samego jest ceną, jaką płacimy za możliwość 

poznania Innego. Jakie znaczenie dla zrozumienia Zachodu ma znikanie etno-

światów? W jaki sposób zacieranie zróżnicowania etno-świata ukształtowało nie 

tylko przeszłość i przyszłość antropologii kulturowej, ale także rozumienie przeszło-

ści i przyszłości kultury, z jakiej się ona wywodzi? Antropologię kulturową albo an-

tropologię społeczną, jak nazywa się ją w Wielkiej Brytanii, przenika pewien rodzaj 

niepewności co do jej statusu poznawczego. Antropologia kulturowa nie jest pewna, 

czy jej zainteresowanie światem egzotycznym jest na czasie. Dobrze tą współczesną 

kondycję antropologii kulturowej odzwierciedla książka Alana Barnarda zatytułowa-

na Antropologia. Zarys teorii i historii. W rzeczywistości książka ta jest akademicką 

dyskusją na temat historii dyscypliny z dodaniem ekskursu na temat nowych zainte-

resowań antropologii kulturowej motywowanych wciąż aktywną percepcją różnicy. 

Oznacza to powrót w praktykach badawczych i pisarskich do spojrzenia z oddali na 

świat społeczny, który jest całkiem blisko. Artykuł dyskutuje problemy i opinie wyra-

żone we wspomnianej książce. 

Słowa kluczowe: kultura, historia antropologii kulturowej, J. J. Rousseau,  

C. Lévi-Strauss, A. Barnard. 
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1. PRZESZŁOŚĆ ANTROPOLOGII KULTUROWEJ 

 

Autorka Wstępu do wydanej w minionym roku książki Alana Barnarda 

Antropologia. Zarys teorii i historii,1 przywołuje opinię Odo Marquarda, 

która ukazuje ambiwalentną pozycję antropologii kulturowej w dzisiejszej 

humanistyce. Zdaniem Marquarda bowiem humanistyka pełni rolę narracji 

rekompensującej te straty w ludzkim środowisku sensu, które biorą się  

z przyspieszenia wywołującego szybkie starzenie się świata. Rzecz jasna cho-

dzi o nasz świat, świat kultury i społeczeństwa Zachodu, który modernizując 

wciąż swą postać, życie ludzi Zachodu czyni trudnym. Nasze doświadczenie 

starzeje się zbyt szybko na to, byśmy mogli mu ufać tak, jak ufali mu ludzie 

przednowocześni. Tym niemniej – argumentuje Marquard – posiadamy 

rodowód, bo z powodu krótkości życia nie możemy dowolnie dystansować 

się do własnej przeszłości. Jesteśmy też przemijalni przez co „nasza prze-

szłość, bez której nie możemy żyć, odsuwa się – przez śmierć innych –  

w stronę niezrozumiałego.”2 Rodowód i przemijalność są podstawą produk-

tywności kulturowej postaw hermeneutycznych. Postawy te, zdaniem 

Marquarda niezbędnie rekompensujące straty ponoszone na skutek moder-

nizacji, nie zmieniają tego świata, choć ułatwiają jego rozumienie. Ale oto 

etno-świat, świat-przedmiot antropologii kulturowej ucieka nam inaczej niż 

świat kultury Zachodu. Nie jesteśmy z nim związani rodowodem, a nasza 

przemijalność nie ma wspólnej miary z jego przemijalnością. Jakie znacze-

nie dla samorozumienia człowieka Zachodu może mieć to zniknięcie? Jak 

zacieranie się różnorodności etno-świata kształtuje już nie tylko przeszłość  

i przyszłość antropologii kulturowej, ale rozumienie przeszłości i ukształto-

wanie przyszłości kultury, z jakiej ona sama się wywodzi?  

Kultury rozpoznajemy w różnicach, ludzi postrzegamy poprzez podobień-

stwa między nimi. To pewien paradoks, który czyni antropologię kulturową 

nauką trudną, bo jej etos i metody zmuszają do zmiany sposobu percypowa-

nia własnego otoczenia społecznego, zarazem dyscyplina ta wytwarza  

i ugruntowuje w badaczu zupełnie osobliwe doświadczenie samego siebie.3 

Zdaniem Claude Lévi-Straussa pierwszeństwo w odkryciu tego doświadcze-

nia, należy się Janowi Jakubowi Rousseau, który sentiment d’exsistence, 

szczególny rodzaj wrażliwości na siebie samego, przedłożył nad poszukiwa-

nia podobieństw do innych. Wrażliwość na własne istnienie – jak ją opisuje 

Rousseau – to swoisty rodzaj doświadczenia danego w położeniu istoty 

ludzkiej przymusem albo własnowolnie oderwanej od własnego społeczeń-

stwa: 

————————— 
1 A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, PIW, Warszawa 2016. 
2 O. Marquard, Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka, przeł. K. Krzemie-

niowa, w: Idem, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994, s. 131. 
3 Dziennik Bronisława Malinowskiego i Smutek tropików Claude Lévi-Straussa to rodzaje literatu-

ry, które można uznać za etnologiczną wersję Wyznań Rousseau. 



 Przeszłość i przyszłość antropologii kulturowej 161 

„Czymże rozkoszujemy się w podobnej sytuacji? Niczym na zewnątrz siebie, 

niczym poza samym sobą i swym własnym istnieniem; dopóki stan ów trwa, 

wystarczamy sobie jak sam Bóg. Poczucie własnej egzystencji, ogołocone  

z wszelkich innych wzruszeń, jest samo przez się drogocennym uczuciem za-

dowolenia i spokoju, które wystarczyłoby, żeby uczynić tę egzystencję drogą  

i miłą temu, kto potrafiłby oddalić od siebie wszystkie wrażenia zmysłowe  

i ziemskie, które wciąż to uczucie rozpraszają i mącą na ziemi jego słodycz.”4 

 

Trzeba uniwersalizmu ambicji poznawczych człowieka nowoczesnego, by  

w tym sposobie istnienia znaleźć grunt dla poszukiwań prawdy o najdal-

szych Innych, prawdy o kulturach istot ludzkich oddalonych od naszego 

sposobu bytowania w sposób, którego miarę trzeba dopiero odnaleźć posłu-

gując się w myśleniu różnicami. Jak stwierdza gdzie indziej Rousseau, co nie 

omieszka zauważyć Lévi-Strauss: „kiedy chce się badać ludzi, należy patrzeć 

blisko siebie; ale żeby badać człowieka, należy się nauczyć sięgać wzrokiem daleko; 

aby odkryć właściwości, najpierw należy dostrzec różnice.”5  
To właśnie Rousseau – zdaniem Lévi-Straussa – jest ojcem etnologii, po-

nieważ był pierwszym spośród europejskich intelektualistów, który rozu-

miał, że wyobcowanie względem Tego Samego jest ceną, jaką trzeba zapłacić 

za poznanie Innego. To właśnie nowoczesne wyobcowanie z poczucia bezal-

ternatywnej przynależności do własnej kultury naprowadziło Rousseau na 

odkrycie zuchwałej gry odmian, w której stajemy się świadomi siebie dzięki 

percepcji różnicy, różnicy, która dzieli nas od Innego. „Inny” etnologii jest 

tak inny od wszystkiego, co może podsunąć nam jakąś podstawę podobień-

stwa, jakąś możliwość asymilacji do Tego Samego, że zmusza nas do całko-

witego przestawienia percepcji. Zamiast pobudzać nasz mimetyczny zmysł 

upodobnienia, co czyni nas istotami społecznymi, kształtujemy w sobie  

sentiment d’exsistence, co uwrażliwia na różnice kulturowe. Co wrażliwość 

na różnice ugruntowaną na poczuciu własnej egzystencji czyni poznaniem 

Innego?  

Lévi-Strauss odpowiadając na tego rodzaju pytanie sięga do Rousseau  

i tak jego myśl o znaczeniu różnic i podobieństw w badaniu ludzi i człowieka 

komentuje: 
 

„To właśnie Rousseau zawdzięczamy odkrycie tej jedynej zasady, na której 

mogą się zasadzać nauki humanistyczne, zasady niedostępnej i niezrozumia-

łej, dopóki królowała filozofia mająca za punkt wyjścia Cogito, uwięziona 

przez rzekomą oczywistość Ja. Nie mogła ona dążyć do stworzenia fizyki, chy-

ba że odrzucając socjologię, a nawet biologię: Kartezjuszowi wydaje się, że 

niepostrzeżenie przechodzi od wewnętrzności człowieka do zewnętrzności 

świata, nie dostrzega on przy tym, iż między tymi dwiema skrajnościami 

————————— 
4 J.-J. Rousseau, Przechadzki samotnego marzyciela, przeł. M. Gniewiewska, Czytelnik, Warsza-

wa 1967, s. 96. 
5 J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, przeł. B. Banasiak, Aureus, Kraków 2001, s. 56. 
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znajdują się społeczeństwa, cywilizacje, to znaczy światy ludzi. [...] To, o czym 

w rezultacie mówi Rousseau, to – zadziwiająca, choć psychologia i etnologia 

zdążyły nas do niej przyzwyczaić – prawda, iż istnieje jakiś »on«, który myśli 

się w »ja«, a który sprawia, iż mam wątpliwości co do tego, czy to ja myślę.”6 

 

I dalej rozwija już Lévi-Strauss własną ideę: 
 

„Myśl Rousseau rozwija się więc, poczynając od podwójnej zasady: pierwsza 

to utożsamienie z innym, a nawet bardziej »innym« niż wszyscy inni, choćby 

było nim zwierzę; druga to odmowa utożsamienia się z sobą samym, to znaczy 

odrzucenie wszystkiego, co może sprawić, iż »ja« stanie się »akceptowalne«. 

Te dwie postawy dopełniają się, a nawet druga ustanawia pierwszą: w rzeczy-

wistości nie jestem »ja«, ale najsłabszym, najpośledniejszym z »innych«. To 

właśnie odkrywają Wyznania... […] W obu wypadkach kultury czy jednostka 

domagają się prawa do swobodnej identyfikacji, która może realizować się je-

dynie poza człowiekiem: utożsamienie z wszystkim, co żyje, a więc cierpi; ale 

realizuje się także, nie os iągnąwszy pełn i  danej funkcji czy osoby: utoż-

samiając się z bytem jeszcze nieukształtowanym, lecz danym. W ten sposób ja 

i inny, wyzwolone z antagonizmu podsycanego jedynie przez filozofię, odnajdu-

ją jedność.” 7 

 

Tak właśnie rozumie Lévi-Strauss postawę względem Innego, która  

nakłania do rewizji postawy wobec Tego Samego i ów ruch intelektualno-

moralny nazywa „nowym humanizmem”. Nowy humanizm zaprzecza  

staremu, ponieważ stary humanizm opiera się na filozofii świadomości zbu-

dowanej na tożsamości Cogito. Cogito, co może brzmieć paradoksalnie, po-

zbawione jest poczucia istnienia, jego samotność bowiem, jego alienacja, nie 

są mu dane. Cogito tylko poznawczo odniesione do świata przedmiotowego  

i nieaktowo przeżywające siebie nie dysponuje doświadczeniem wskazanym 

przez Rousseau. Lecz tym samym Cogito nie dysponuje wrażliwością czynią-

cą je zdatnym do doświadczenia Innego.  

Tym niemniej od czasów Rousseau doświadczenie to staje się tematem 

naszej zachodnioeuropejskiej samoświadomości, choć dzieje się to już nie za 

sprawą filozofii, lecz nauk o człowieku sięgających, jak chciał tego Rousseau, 

daleko poza krąg własnych, zachodnioeuropejskich praktyk i doświadczeń. 

Rzecz jasna ów nowy humanizm jest nierozdzielnie związany z antropologią 

kulturową, wyraża jej etos i kształtuje metodę, czyni z niej awangardę myśli 

nowoczesnej.  

Doświadczenie Innego, choć podatność na nie zakłada pewien rodzaj sa-

mo-marginalizacji badacza względem własnej kultury, samo w sobie nie jest 

marginalne w swym znaczeniu, przeciwnie – uczestniczy w realizacji losu 

kultury, do której należymy, losu nowoczesności. Przez to wywołuje ono 

————————— 
6 Ibidem, s. 44–45. 
7 Ibidem, s. 47–48. 
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zasadniczy wstrząs, narusza samowiedzę – jakby to określił Edmund Hus-

serl, zwolennik „starego” humanizmu – „europejskiego człowieczeństwa”. 

Doświadczenie Innego zmusza bowiem do zakwestionowania związku nowe-

go humanizmu z dwiema ideami, którym podporządkowana jest samowie-

dza starego humanizmu, otwartego na percepcję podobieństw, a nie różnic. 

Kultura Zachodniej Europy uznając to, co w niej tożsame, za to co, uniwer-

salne narzuciła sobie charakter misyjny względem własnego otoczenia. Co 

więcej, strukturę własnego wnętrza podporządkowała ona zasadzie przeciw-

nej, zasadzie utożsamienia tego, co partykularne z tym, co arbitralne. Dlate-

go europejska ludzkość wciąż nie radzi sobie z tym, co niezrozumiałe, niera-

cjonalne, nienormalne, a co wciąż wraca w kulturze Zachodu i potrafi  

zawładnąć jej samowiedzą.8  

W rezultacie, z jednej strony, kultura świata zachodniego zorganizowana 

wokół głównych jej tradycji podtrzymuje własną tożsamość kosztem ograni-

czenia wrażliwości swej racjonalności na to, co „inne”, przekształcając je  

i przyswajając jako „to samo”. Kultura ta – inaczej mówiąc – pojmuje i przy-

swaja aktywnie pewne treści „Zewnętrza” przez projekcje na nie wyobrażeń  

o sobie. Z drugiej strony uznając, że to, co partykularne ma zawsze arbitral-

ny charakter, swe własne wnętrze kultura Zachodu obarcza komplikacją 

zróżnicowań, które wprowadzają do jej wnętrza podziały nieredukowalne, 

podziały, których środkami tej kultury nie da się uspójnić w kształcie nowo-

czesnej racjonalności. Choć więc świadomość niebezpiecznego sposobu  

oddziaływania Tego Samego na umysłowość Zachodu miał już Michel Mon-

taigne, co najmniej równie długa jest historia form świadomości Zachodu, 

będących wyrazem intelektualnego (i nie tylko) wysiłku przyswojenia Inne-

go, jako Tego Samego.9 Konflikt racjonalności, które odmiennie rządzą  

ładami „Zewnętrza” i „Wnętrza” blokuje doświadczenie Innego i – gdyby nie 

wysiłki antropologii kulturowej – czyniłoby je w świadomości człowieka Za-

chodu marginalnym.  

A zatem, gdy różnicy zaczynamy doświadczać jako czegoś, co uczestniczy 

w tworzeniu porządków kulturowych, a nie jako tego, co zmusza do wyklu-

czenia pewnych treści poza te porządki, zaczynamy uczyć się antropologicz-

nego doświadczania człowieka z oddali, pozostawiając ludzi z kulturowego 

pobliża innym dyscyplinom. 

Stąd bierze się przekonanie Lévi-Straussa o szczególnym położeniu  

antropologii kulturowej względem samowiedzy człowieka nowoczesnego, 

samowiedzy wyrażanej środkami nauk. 

————————— 
8 Piszę na ten temat w: Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013. 
9 Por. M. Montaigne, Próby, przeł. T. Żeleński (Boy), t. 1 (rozdz. XXXI: O kanibalach), PIW, War-

szawa 191985, s. 308–318 oraz B. de Las Casas, J. G. de Sepulveda, D. de Soto, Dysputa w Vallado-
lid (1550/1551), przeł. I. Krupecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014.  
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„Etnografia zajmuje miejsce wyjątkowe wśród nauk o człowieku, inspiruje 

bowiem nowy humanizm. Tym właśnie tłumaczy się rola, jaką odgrywa ona 

już obecnie w niektórych krajach, gdzie uprawiana jest pod mianem antropo-

logii społecznej i kulturowej. Jej wyjątkowość polega na tym, iż przedstawia 

ona w postaci doświadczalnej i konkretnej ów — tak trudny do urzeczywist-

nienia dla jednostki — nieograniczony proces uprzedmiotowienia podmio-

tu.”10 

 

 
2. ZNIKAJĄCY PRZEDMIOT ANTROPOLOGII KULTUROWEJ 

 

Antropologię kulturową albo jak nazywa się ją w Wielkiej Brytanii antro-

pologię społeczną, drąży pewien rodzaj niepokoju, który wyraża się w trosce 

o jej status poznawczy. Jest to kwestia, którą z pewnym upodobaniem zaj-

mują się badacze w dziedzinie nauk społecznych w czasie przyboju fal róż-

nych izmów pozwalających konfrontować wyraziście stare z nowym. Lecz 

formuła troski właściwa antropologii kulturowej jest wielce osobliwa. Antro-

pologia kulturowa bowiem nie jest pewna czy jej zainteresowanie kulturami 

egzotycznymi nie jest już spóźnione, wciąż podejrzewa, iż jej badanie jest nie 

na czasie. Jej przedmiot badania wraz z nią samą wykształcił się bowiem 

dopiero wtedy, gdy domniemany raj człowieka pierwotnego, dzikiego, choć 

najbardziej autentycznego, uległ daleko idącym przekształceniom ze strony 

kultury badacza i to tak daleko idącym, że w badaniu terenowym dostępne 

są tylko szczątki czegoś, co jeszcze niedawno może jeszcze żyło pełnią swego 

życia. Pyta więc Lévi-Strauss: 
 

„Kiedy trzeba było zwiedzać Indie? W jakiej epoce badania dzikich w Brazylii 

mogły dać najczystszą satysfakcję poznania ich w formie najmniej zmąconej? 

Czy byłoby lepiej przybyć do Rio w XVIII wieku z Bougainville, czy też w XVI 

z Léry i Thevet? Każde pięć lat wstecz pozwala mi uratować jakiś zwyczaj,  

poznać jakieś święto, odnaleźć jeszcze jedno wierzenie. Znam jednak zbyt  

dobrze teksty na to, by zdać sobie sprawę, że ujmując sto lat wyrzekam się za-

razem wiadomości i osobliwości, które mogą wzbogacić moje rozważania.  

I oto mam przed sobą zamknięty krąg: im mniej kultury ludzkie mogły się 

komunikować między sobą, a w ślad za tym korumpować się przez wzajemne 

zetknięcie, tym mniej ich emisariusze byli zdolni do spostrzegania bogactwa  

i znaczenia tej różnorodności. W rezultacie jestem skazany na alternatywę: 

być podróżnikiem w dawnych czasach, przed którym rozpościerał się nieby-

wały widok, lecz prawie wszystko było dla niego niedostrzegalne i, co gorsza, 

pobudzało go do kpin lub wstrętu — bądź też być podróżnikiem nowoczesnym 

w pogoni za śladami minionej rzeczywistości. W obu przypadkach przegry-

wam, i to więcej, niż mi się wydaje, czyż bowiem opłakując cienie nie jestem 

————————— 
10 C. Lévi-Strauss, Wprowadzenie do twórczości M. Maussa, przeł. K. Pomian, w: M. Mauss,  

Socjologia i antropologia, przeł. M. Król et al., Wyd. KR, Warszawa 2001, s. 22–23. 
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ślepy wobec prawdziwej wizji, która kształtuje się w tej chwili, ale na moim 

szczeblu wiedzy o ludzkości brak mi jeszcze zmysłu do jej zrozumienia? Za 

kilkaset lat w tym samym miejscu inny podróżnik, tak samo zrozpaczony jak 

ja, będzie opłakiwał zniknięcie tego, co ja jeszcze mogłem widzieć, lecz czego 

nie potrafiłem dostrzec. Jak ofiarę podwójnego kalectwa rani mnie wszystko, 

cokolwiek widzę, i ustawicznie wyrzucam sobie, że nie przyglądam się dosyć 

uważnie.”11 

 

Smutek tropików ogarnia każdego, kto ma świadomość, iż ma do czynie-

nia z kulturami w ich postaci szczątkowej, że w gruncie rzeczy każdy realny 

kontakt korumpuje niepowtarzalną całość, która dopóty taką pozostaje, do-

póki istnieje, trwa na uboczu. Choć pozostałości te mogą sprawiać wrażenie 

czegoś oryginalnego, całkiem nowego dla oczu badacza, to złudzenie nowości 

pokrywa tu jeszcze inne złudzenie, że kultury te nie mając historii, nie są też 

zdolne do zaniku, ale muszą wciąż odtwarzać się w niezmienionej postaci.  

W konfrontacji z rzeczywistością marzenie antropologów kultury, by od-

kryć kulturę trybalną w nienaruszonej postaci, zastygniętej poza historią, 

prysło. Antropologia kulturowa podążająca możliwie szybko za znikającym 

przedmiotem, heroizując swój anty-etnocentryczny etos przekształciła się  

w antropologię naglącą, ratunkową, antropologię chwili, antropologię po-

szukującą nowych inności kulturowych, albo akceptując swoją kondycję  

bycia wciąż nie na czasie pozostaje przy sobie, przy własnej historii, w sku-

pieniu na własnej metodzie. Alternatywą jest bowiem swoista mumifikacja 

przedmiotu badań, o czym zaświadcza los Ishiego, ostatniego Yahi, którego 

dziwny status ni to eksponatu muzealnego, nie to woźnego w muzeum etno-

graficznym ukazał tragiczne konsekwencje misji Zachodu w Nowym Świe-

cie.12   

Dobrze odzwierciedla tę współczesną kondycję antropologii kulturowej 

książka Alana Barnarda.13 W istocie rzeczy jest ona połączeniem akademic-

kiego omówieniem historii dyscypliny z ekskursem w stronę nowych obsza-

rów eksploracji antropologicznej korzystających ze spojrzenia motywowane-

go percepcją różnicy, choć skierowanego już w stronę świata, który zatracił 

cechy etno-światów Triobriandczyków, Bororo czy Indian Pueblo. Oznacza 

to zwrot w praktykach badawczych i praktykach pisarskich antropologów 

oraz zakłada próbę spojrzenia z oddali na światy społeczne, które są całkiem 

bliskie. Należą one bowiem do tradycji kulturowej samego badacza albo też 

zbliżyła je do naszego świata globalizacja. 

W rezultacie część książki poświęcona nowym, np. „postmodernistycz-

nym” czy „feministycznym” podejściom badawczym, jest zapewne bardziej 

————————— 
11 Por. C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, PIW, Warszawa 1960, s. 39. 
12 Chodzi tu o historię życia ostatniego z plemienia Yahi, którą opowiada Th. Kroeber w: Ishi, 

człowiek dwóch światów, przeł. J. Mroczkowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.  
13 A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, op. cit. 
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interesująca niż te fragmenty, które rekapitulują historyczne, uznane szkoły 

badawcze i podejścia antropologii kulturowej. Nowe podejścia bowiem uka-

zują bardziej współczesną postać spojrzenia na kulturę, spojrzenia motywo-

wanego percepcją różnicy, lecz wykorzystanego inaczej, niż mógł to czynić 

Lévi-Strauss. Pojawiają się więc całkiem nowe pytania wypowiadane z do-

tychczas nieugruntowanych antropologicznie miejsc: 
 

„Dlaczego wyjaśnienia etnograficzne straciły ostatnio tak wiele ze swego auto-

rytetu? Dlaczego kiedykolwiek były one wiarygodne? Kto ma prawo wysta-

wiać na próbę »obiektywne« opisy kulturowe. Czy Margaret Mead po prostu 

się myliła odnośnie Samoa jak to się ostatnio twierdzi?”14 

 

Podobne kwestie stawia antropolożka feministyczna Henrietta Moore:  
 

„Z pewnością, antropologia społeczna wyrosła z geopolityki kolonialnej domi-

nacji i z zachodnioeuropejskiej fascynacji nie-zachodnimi kulturami, fascyna-

cji, która na różne sposoby narodziła się z uprzedniego zainteresowania sobą 

raczej niż innym. Inne kultury były, jeśli wolicie, drogami zrozumienia, ko-

mentowania i reflektowania swoistości kultury zachodniej. Kwestią nie było 

pytanie »do czego są podobne inne społeczeństwa w świecie«, ale »czy wszy-

scy są tacy, jak my?«”15  
 

Charakterystyczne dla tego nowego otwarcia jest łączenie rewizji historii 

dyscypliny z poszukiwaniami nowego układu różnic, dających możliwość 

rozszerzenia starego paradygmatu. Nie chodzi zatem już o pytania w rodza-

ju: „Czym różni się myśl oswojona od myśli nieoswojonej”, ale o pytania  

w rodzaju: „Czy antropologia ma płeć?”16 Albo też twierdzi się, że antropolo-

gię współczesną „rozszczepia »epistemologiczne cięcie« zainicjowane przez 

wzrastającą pośród badaczy terenowych świadomość niestosowności wobec 

doświadczeń innych ludzi i innych miejsc modernistycznych kategorii jak 

»jaźń« czy »inny«”. 17 W rezultacie porzucenia prymatu etno-różnicy i do-

wartościowania różnicy płci otrzymujemy trzy grupy problemów stawianych 

przez antropologię feministyczną:  
 

„gettoizacja, założenie istnienia »uniwersalnej kobiety« oraz etnocentryzm 

lub rasizm. Pierwsza grupa zagadnień wiąże się z traktowaniem antropologii 

kobiet jako niemal dyscypliny szczegółowej. Zdaniem Moore jest to krytyka 

————————— 
14 J. Clifford, G.E. Marcus (red.), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Uni-

versity of California Press, Berkeley and Los Angeles 1986. 
15 H. Moore, Feminism and Anthropology, University of Minnesota Press, Minneapolis 1995,  

s. 186. 
16 R. Behar, E. Gordon (red.), Women Writing Culture, University of California Press, Berkeley, 

Los Angeles, 1995. 
17 G. Bowman, Identifying versus Identifying with “the Other”. Reflections on the Siting of the 

Subject in Anthropological Discourse, w: After Writing Culture. Epistemology and Praxis in Con-
temporary Anthropology, A. James, J. Hockey A. Dawson (red.), Routledge, London–New York 
1997, s. 34. 
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całej dyscypliny naukowej jako uniwersalnej perspektywy teoretycznej, a nie 

jej wyspecjalizowanej gałęzi. Druga grupa wyróżniona przez Moore dotyczy 

błędnego założenia, że kobiety są wszędzie prawie takie same, jak gdyby róż-

nica biologiczna wystarczyła, aby powstały uniwersalne różnice kulturowe 

między mężczyznami a kobietami. Moore sugeruje, że kategoria »kobieta« 

wymaga staranniejszego, szczegółowego zbadania, a prosty fakt, że obiekt ba-

dań etnografki jest, tak jak ona, kobietą, nie wystarcza, aby założyć, że pojęcie 

»kobieta« obie ujmują w ten sam sposób. […] Trzecia grupa problemów jest 

związana z feministycznym pojęciem doświadczenia. Tak jak »gospodarki, 

pokrewieństwa i rytuału doświadcza się [...] za pośrednictwem płci kulturo-

wej«, tak samo doświadcza się etniczności i rasy. Tożsamości ludzkie mają 

wiele wymiarów, jednak nie są od siebie oddzielone, lecz wzajemnie powiąza-

ne.”18  
 

Podobnym przypadkiem myśli antropologicznej jest antropologia Clifforda 

Geertza. Choć odbiega ona od inspiracji feministycznej, to podobnie jak ta, 

wpisuje się w dyskurs antropologiczny kwestionujący zarówno dotychczaso-

we odczytania historii antropologii kulturowej, jak i stawiający na nowe 

otwarcie. Geertz to zarówno autor wyrafinowanych komentarzy do prac  

wybitnych swoich poprzedników,19 Malinowskiego, Evansa-Pritcharda,  

Benedict, Lévi-Straussa, jak i autor propozycji rozumienia przedmiotu  

antropologii kulturowej jako swego rodzaju palimpsestu, który wymaga 

szczegółowego i wielowarstwowego odczytania. „Opis gęsty” to nazwa dla 

metody badawczej, która stawia na interpretację i traktuje kulturę jak złożo-

ny tekst. Antropologia kulturowa to pewien rodzaj pisarstwa – twierdzi  

Geertz – i w świetle doświadczeń badaczy terenowych, dla których od cza-

sów Malinowskiego imperatywem było „być tam” jest to niewątpliwie teza 

radykalna.  

Czy radykalizm tego rodzaju jest przyszłością antropologii kulturowej,  

o tym zadecyduje nie tylko ona sama, ale związek jej losów, jej historii  

z przemianami, jakimi poddawany jest etno-świat w skali globalnej.  

Jeśli więc wzajemne korumpowanie się w spotkaniach kultur jest nieunik-

nione, to szansą dla antropologii jest nie tyle odnalezienie wyjścia z dylema-

tu Lévi-Straussa, co odkrycie w tym dylemacie produktywności samej  

kultury.  

 

 

————————— 
18 A. Barnard, Antropologia…, op. cit., s. 267–268. 
19 Por. C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł., E. Dziurak, S. Sikora, Wydawnictwo 

KR, Warszawa 2000. 
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THE PAST AND FUTURE OF CULTURAL ANTHROPOLOGY 

 
ABSTRACT 

 

We recognize cultures in differences, while we perceive human beings through 

the similarities between them. It is a paradox that makes cultural anthropology diffi-

cult for us, because its ethos and methods make pressure for us to change the way of 

perception our own social environment. Thus, as a result, cultural anthropology 

produces and develops quite peculiar experience of itself, which J. J. Rousseau 

named sentiment d’existence. According to C. Lévi-Strauss, Rousseau is the father of 

ethnology, because he was the first European intellectual who understood that al-

ienation in relation to the Same is the price at we have to pay for getting to know the 

Other. What, for the understanding of the West, is the meaning of the disappearance 

of ethno-worlds? How blurring of ethno-diversity of the world shaped not only the 

past and the future of cultural anthropology, but an understanding of the past and 

the future of culture, from which it is derived? Cultural anthropology, or as it is 

called in Britain, social anthropology, pervades a kind of anxiety about its cognitive 

status. Cultural anthropology is not sure whether its interest in exotic cultures is not 

already late, still suspects that its research is not on time. Well reflects this contem-

porary condition of cultural anthropology the book by Alan Barnard entitled History 

and Theory in Anthropology. In fact, the book is a combination of an academic 

discussion of the history of the discipline with the excursus towards new areas of 

exploration of anthropological instigated by perception of differences, still active. 

This means the return in the practices of research and writing practices of anthro-

pologists to looking from a distance on the social worlds that are pretty close. The 

paper discusses problems and opinion entered upon in mentioned book. 

Keywords: culture, history of cultural anthropology, J.J. Rousseau, C. Lévi-

Strauss, A. Barnard. 
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JEAN JACQUES ROUSSEAU:  
OŚWIECENIE A SOBĄ-PISANIE1 

 

 
STRESZCZENIE 

 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie Jana Jakuba Rousseau jako antro-

pologa nowoczesności. Twierdzę, że pomiędzy pisaniem Wyznań a pozostałymi pra-

cami Rousseau, dotyczącymi źródeł pochodzenia porządku społecznego, istnieje 

wewnętrzny związek, który określa jego sposób poznania tego, co społeczne. Propo-

nuję zdefiniować ów sposób jako poznanie usytuowane społecznie. Epistemologiczne 

ograniczenia związane z poznaniem usytuowanym stanowią ontologiczną szansę na 

uchwycenie złożoności społecznej bez redukowania jej do przedmiotu jako efektu 

syntetycznych zdolności oświeconego rozumu. Stąd też zawartość Wyznań można 

odczytywać jako pytanie: jakiego rodzaju prace powinien wykonać badacz, by osią-

gnąć autonomiczną pozycję, która pozwala spoglądać na świat społeczny z lotu pta-

ka? Twierdzę, że Rousseau w Wyznaniach i innych pracach wykonuje tę samą pracę 

pisania. Z jednej strony, rekonstruuje swoją własną sytuację społeczną jako myślicie-

la, co czyni go współczesnym antropologiem, który wnika w wielość światów  

społecznych. Z drugiej jednak strony, pisze również jak oświecony prawodawca, 

proponując nowy sposób przynależności społecznej jako uniwersalną postać poli-

tycznej wspólnoty. Stąd też rzemiosło pisania wspomnień, wyznań, listów, luźno 

formułowanych myśli itd. – swoistego rodzaju bycie-w-świecie każdego badacza – 

staje się prostym narzędziem, które umożliwia nieustający proces samo-odniesienia 

w praktyczno-teoretycznym wymiarze pracy naukowej, zwłaszcza w obszarze nauk 

społecznych. 

Słowa kluczowe: Oświecenie, nauki społeczne, pismo, poznanie usytuowane 

 

 

Jean Jacques Rousseau w swojej twórczości nie boi się dokonywać  

odważnych syntez historycznych oraz proponować radykalnych rozwiązań  

w sferze życia społecznego. Od Umowy społecznej przez Emila, Nową Helo-

izę, Rozprawę o nierównościach, Uwagi nad Rządem Polski aż do Szkiców 

o pochodzeniu języków raczy nas nowymi pomysłami społecznego pojedna-

————————— 
1 Pojęcie Sobą-pisania zapożyczam od Michela Foucaulta (M. Foucault, Sobą pisanie, przeł.  

P. Markowski, w: idem, Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999). 
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nia, których tłem jest krytyka aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.  

Z kolei dzięki Wyznaniom, Listom oraz Przechadzkom samotnego wędrow-

ca osadza swoje prywatne doświadczenia w rzeczywistości społecznej, która 

odciska piętno na jego pracy intelektualnej. To napięcie pomiędzy narracyj-

ną prezentacją doświadczenia świata oraz siebie samego a nieustannymi 

próbami wyjaśnień genetycznych tego, co dziś nazywamy modernizacją, 

czyni dzieło Rousseau wyjątkowym. Chyba u żadnego innego myśliciela epo-

ki oświecenia produkcja wiedzy nie jest tak wyraźnie spleciona z auto-

analizą własnej sytuacji społecznej.  

Celem niniejszej pracy jest odczytanie kondycji oświecenia bardziej przez 

pryzmat Wyznań niż kanonicznych traktatów Rousseau. To pozwala mi nie 

zamykać epoki świateł w precyzyjnie zarysowanych granicach „formacji  

wiedzy”, lecz spojrzeć na nią niejako od środka, dotrzeć do świata bardziej 

przeżywanego niż opisywanego. Zamierzam poruszać się drogą Claude’a 

Lévi-Straussa i Emila Durkheima, która odsłania antropologiczną twarz 

autora Rozprawy o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. 

Nie redukuję więc problematyki Wyznań do osobliwości literackiej, lecz 

będę starał się w niej dostrzec zarys metody, swoistego rodzaju samo-

refleksyjną praktykę badawczą. W swojej analizie filozofii Rousseau pokażę, 

jak istotnym narzędziem może być prosta czynność pisania oraz w jaki  

sposób dzięki pisaniu Wyznań Rousseau czyni pojęcie oświecenia nieokre-

ślonym, a tym samym otwartym na doświadczenie złożoność świata społecz-

nego. Jeśli bowiem postrzeganie świata społecznego przez myśliciela jest 

nierozerwalnie związane z jego usytuowaniem w świecie, które z racji obiek-

tywizmu naukowego stara się za każdym razem zacierać w swojej pracy, to 

próba jednoczesnego pisania wyznań i spoglądania na rzeczywistość nauko-

wym okiem filozofa nie muszą się wcale wykluczać. 

 

 
1. OD ŚWIATA SPOŁECZNEGO DO NATURY I Z POWROTEM 

 

„Twórca nauk humanistycznych”, jak określa Rousseau Levi-Strauss, albo 

„prekursor socjologii”, jak zwykł mawiać o nim Durkheim, znalazł się w oso-

bliwej sytuacji społecznej.2 Ta osobliwość niejako wpuszcza Rousseau w nie-

ustającą pętlę pisania, przyjmując formę ciągłej apologii i niestrudzonej  

refleksji nad podstawami własnej pracy intelektualnej. Te zaś nie kierują się 

w stronę mistyki, próby zbudowania nienaruszalnej metody, czy też fetyszy-

zmu artystycznego, zawsze podkreślającego z nadmierną emfazą tajemne 

źródła własnej inspiracji. Pętla pisania oznacza po prostu trud uporczywego 

powracania do siebie, splatania własnego życia z kartką papieru i piórem. 

————————— 
2 C. Lévi-Strauss, Jan Jakub Rousseau, Twórca nauk humanistycznych, przeł. L. Kolankiewicz, 

Twórczość 1984, nr 6. 
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Jest to próba zorientowania się w dynamice świata społecznego, w którą – 

jak mówi Martin Heidegger – zostaje się wrzuconym. 

Bronisław Baczko zauważa, że całe dzieło Rousseau przenika niekonse-

kwencja metodologiczna.3 Jego opisy socjologiczne oraz to, co nazwalibyśmy 

dziś analizami antropologicznymi, wiążą się z jego osobistymi doświadcze-

niami, nawet wtedy, kiedy sam autor próbuje nadać im bezosobową formę. 

Swoje prace Rousseau zabarwia emocjonalnymi komponentami, często 

sprowadzając naukowy potencjał własnych pism do postaci prywatnej opo-

wieści. Dziś z pewnością uznalibyśmy taki sposób twórczości za zwykłą lite-

raturę. Jednakże to, co na pierwszy rzut oka wydaje się słabością i stawia 

autora Wyznań przed oskarżeniem o niekonsekwencję, czyniąc z niego czę-

sto wdzięczny przedmiot dekonstrukcji oraz psychoanalitycznych zabiegów,4 

może okazać się mocnym punktem w odzyskiwaniu tradycji oświecenia, któ-

ra dziś z wielu powodów jest odrzucana. 

Za autorem Umowy społecznej nie stoi żadna instytucja zdolna podtrzy-

mywać jego dyskurs jako dyskurs prawdy. Być może to właśnie z tego powo-

du Rousseau czuje się zobowiązany do ciągłej apologii przed samym sobą  

i przed czytelnikiem. Rousseau powiada:  
 

„Chciałbym w jakiś sposób uczynić duszę moją przezroczystą dla oczu czytel-

nika. Dlatego staram mu się ją pokazać ze wszystkich punktów, oświetlić 

wszelkim światłem, sprawić, by nie było najmniejszego drgnienia, które by 

dlań pozostało niewidzialne, iżby mógł sobie wyobrazić własny sąd o pier-

wiastku będącym ich źródłem.”5  

 

Kant prawdopodobnie nie miał takich rozterek, pisząc swoje trzy krytyki.  

W przypadku zaś autora Wyznań intelektualne dyspozycje tak łatwo nie 

dopasowują się do obiektywnych warunków społecznych, które wprawdzie 

sprzyjają pracy naukowej, lecz nie są jeszcze wystarczająco ustabilizowane 

na poziomie instytucjonalnym. Choć to właśnie „rzemiosło pisania”, a nie 

pozycja społeczna czy zajmowane stanowisko, otwiera przed Rousseau drzwi 

na paryskie salony, pozwalając mu na regularną wymianę kapitału kulturo-

wo na kapitał pieniężny. Ta niesformalizowana sytuacja, która polega raczej 

na prywatnych koneksjach i protekcji niż społecznie uznanych, a tym samym 

instytucjonalnie zakorzenionych regularnościach, sprawia, że Rousseau ni-

gdzie nie czuje się u siebie. Jest człowiekiem z ludu, jak sam siebie określa, 

choć do owego ludu już nie należy, ale nie jest również człowiekiem wywo-

————————— 
3 Cf. B. Baczko, Rousseau; Samotność i wspólnota, Warszawa 1964. 
4 Mam tu na myśli przede wszystkim dwie klasyczne już pozycje poświęcone J. J. Rousseau. Po 

pierwsze O gramatologii J. Derridy, która niemal w całości dotyczy analizy Szkiców o pochodzeniu 
języków, wpisując przy tym twórczość Rousseau w dziejową wykładnię metafizyki jako FonoLogo-
Centryzmu. Po drugie, książkę J. Starobinskiego Jean Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszko-
da, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 2000, gdzie autor podejmuje psychoanalityczną lekturę pism 
Rousseau, bez odwoływania się do szerszego kontekstu społecznego powstania jego prac. 

5 J. J. Rousseau, Wyznania, przeł. T. Boy -Żeleński, Warszawa 1921, tom I, s. 212–213. 
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dzącym się z paryskich salonów. Stąd też z jednej strony brak lojalności to-

warzyskiej często skazuje Rousseau nie tylko na potępienie i krytykę, ale 

przede wszystkim najzwyczajniej w świecie pozbawia go środków utrzyma-

nia. Z drugiej strony jednak owo bycie-pomiędzy uniemożliwia autorowi 

Wyznań zajmowanie łatwych i wygodnych pozycji, na przykład takich, które 

z racji osiągniętego statusu czerpałyby już podstawy dla własnego dyskursu  

i jednocześnie zwrotnie konserwowałyby go w nim: „I oto są mi obcy niezna-

jomi […]. Czymże jednak jestem ja sam, oderwany od nich i od wszystkiego? 

To właśnie muszę naprzód zbadać.”6 Już samo postawienie takiego pytania 

wskazuje, że jego postawa intelektualna jest od samego początku naznaczo-

na kryzysem w konstruowaniu własnych podstaw i źródeł wiedzy, które jest 

zmuszony dopiero wypracować i to nie w odniesieniu do jakieś wspólnoty 

czy instytucji, lecz w odniesieniu do samego siebie i warunków własnej egzy-

stencji. Rousseau jest zatem kompletnie sam i przez wyobcowywanie ze 

świata społecznego ów świat konstruuje: „Świat ten – powiada Hegel – cho-

ciaż jest światem, który powstał dzięki indywidualności, jest dla samowiedzy 

czymś bezpośrednio wyobcowanym i ma dla niej formę rzeczywistości nieu-

legającej zmianie […] tylko to wyobcowanie jest istotą całości i tym, co tę 

całość zachowuje.”7 

Można więc powiedzieć, że filozofia społeczna Rousseau dotyczyświata,  

w którym  on sam żyje, choć paradoksalnie owo życie wiedzie poza tym świa-

tem. W tej sprzeczności nie istnieje więc myślenie o tym, co społeczne, które 

wywodziłoby się od strony świata, lecz od strony świadomości, która w tym 

świecie się nie odnajduje. Stąd też jednoczesna afirmacja i krytyka świata 

społecznego należą do trwałego repertuaru zachowań Rousseau. Tadeusz 

Boy-Żeleński we „Wprowadzeniu” do Wyznań pisze tak:  
 

„Jest niby muzykiem […] wystrzela konkursową broszurę najeżoną paradok-

sami; zdobywa nagrodę Akademii […]. Zaledwie zdobywszy znów ostrogi  

w muzyce francuskiej, występuje z pamfletem odmawiającym tejże francu-

skiej muzyce racji istnienia […] Rousseau nigdy nie umiał dostroić się do  

tonu dobrego towarzystwa; chwyta tedy sposobność, aby uczynić ze swoich 

braków cnotę, dociąga praktykę do teorii, porzuca puder, szpadę i żaboty, sta-

je się rodzajem paryskiego Diogenesa.”8  

 

Ten „samouk” i „nałogowy nomada” – jak nazywa go Boy-Żeleński – odczu-

wa nieustanną potrzebę tłumaczenia się ze swojego zachowania oraz tego, co 

i o czym pisze. Niby nigdzie nie przynależy, choć zawsze musi się od czegoś 

————————— 
6 J. J. Rousseau, Przechadzki samotnego wędrowca, przeł. M. Gniewiewska, Warszawa 1983,  

s. 15. 
7 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2010, s. 319–320. 
8 T. Boy-Żeleński, Wprowadzenie, w: J. J. Rousseau, Wyznania, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 

1921, s. 19, 23.  
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odcinać, szukać dróg ucieczki, spowiadać się z własnych decyzji. Ostatecznie 

wybiera samotność, choć jest to samotność rozumiana dość osobliwie: 
  

„Lubiłbym towarzystwo jak każdy, gdybym miał pewność, iż okazuje się  

w nim nie tylko w najmniej korzystnej postaci, ale zupełnie inny niż jestem. 

Dlatego właśnie tryb życia, jaki obrałem, to jest pisać i pozostawać w ukryciu, 

najlepiej mi odpowiada. Z obcowania ze mną nikt by się nie domyślił, co je-

stem wart.”9 

 

Wydaje się, że dla Rousseau dopiero pisanie jest autentyczną przestrzenią 

porozumienia pomiędzy ludźmi. Pismo potrafi łączyć bycie samotnym  

z uznaniem społecznym, kreując w ten sposób prawdziwą wspólnotę, po-

zbawioną bezwzględnej gry interesów oraz hierarchii stanowej. Pismo nieja-

ko jednym ruchem odcina wszelkie relacje społeczne i ukazuje człowieka  

w jego czystej naturze, czyli takim, jakim jest naprawdę, bez zapośredniczeń. 

I odwrotnie, człowiek uspołeczniony jest dla Rousseau człowiekiem zdena-

turalizowanym, który w relacjach z innymi ludźmi zawsze okazuje się inny, 

niż jest naprawdę. 
 

„Chcąc się w życiu urządzić korzystnie, trzeba było okazać się innym, niż się 

było w rzeczywistości. Być a wydawać się – te dwie rzeczy stały się czymś zgo-

ła różnym; z tej różnicy wynikły przepych, którym się imponuje, podstęp, któ-

rym wprowadza się w pole, i wszystkie od tych dwóch nieodłączne, kroczące  

w ich orszaku występki […]. [Człowiek] za sprawą mnóstwa nowych potrzeb – 

podległy całej reszcie ludzi, których staje się w pewnym sensie niewolnikiem 

tam nawet, gdzie staje się ich panem: w bogactwie potrzebuje ich usług,  

w biedzie – pomocy, nie pozwala mu obyć się bez nich również pozycja po-

średnia.”10 

 

Natura stanowi więc kategorię, przez którą myśliciel rozumie to, co spo-

łeczne, w takim sensie, że nie ma człowieka natury bez procesu uspołecznia-

nia oraz procesu uspołeczniania bez człowieka natury. Natura pozwala  

wyodrębnić jednostkę ze społeczeństwa, odróżnić jej wewnętrzny stosunek 

do siebie od bezpośredniego stosunku do innego człowieka, czyli od prak-

tycznego wymiaru codziennych relacji. Dlatego autor Rozprawy o nierów-

nościach może twierdzić, że człowiek w pełni uspołeczniony istnieje tylko 

poza sobą, jest zarażony opiniami, sądami, poglądami, których sam nie wy-

tworzył i które z racji społecznego rodowodu jawić się muszą jako fałszywe: 

„jesteśmy chłopami, mieszczanami, królami, szlachtą, pospólstwem – nie 

jesteśmy ani ludźmi, ani obywatelami”11 – pisze Rousseau w Emilu. Wszę-

————————— 
 9  J. J. Rousseau, Wyznania, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1921, tom I, s. 195. 
10 J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, przeł.  

H. Elzenberg, Warszawa 1953, s. 220. 
11 J. J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, przeł. F. Wnorowski, Wrocław 1955, s. 134. 
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dzie trzeba więc grać odgórnie wyznaczone role, w konsekwencji nigdzie nie 

można być sobą:  
 

„Czym jest talent aktorski? Sztuką przedzierzgania się w innego człowieka, 

przybierania innego charakteru, udawania, że się jest innym, niż się jest na-

prawdę […] mówieniem innych rzeczy niż się myśli […] sztuką zapominania 

wreszcie własnego miejsca w życiu, gdy się zajmuje miejsce innego człowieka.”12 

 

Natura jest więc niczym Heideggerowski młotek, którym im sprawniej się 

posługujemy, tym mniej jesteśmy skłonni przedstawiać go sobie jako 

przedmiot naszego poznania i odwrotnie, im bardziej młotek jest niedopa-

sowany do ręki lub gdy po prostu jest zepsuty, tym bardziej jawi się jako 

przedmiot. W ten sposób natura określa raczej niedopasowanie jednostki do 

życia w społeczeństwie, a tym samym stanowi symptom głębokich zmian  

i przeobrażeń w jego łonie, kształtowania się indywidualistycznych form 

przynależności, w których jednostki jeszcze do końca nie potrafią się odna-

leźć. W tym sensie są niczym zepsute młotki, które należy naprawić i spra-

wić, by przestały być problemem i zaczęły sprawnie działać. Zaznaczmy jed-

nak, że problematyczną jednostką jest tu jednostka w pełni uspołeczniona. 

Jeśli więc kategoria natury nierozerwalnie wiąże się z samotnością jednostki 

w sensie pierwotnym, jaki Rousseau zarysowuje w Rozprawie o nierówno-

ściach, to tym samym wyznacza ona podwójny sens. Po pierwsze jej nowo-

czesny odpowiednik odsyła do człowieka, który ustanawia bezpośrednią 

obecność dla siebie w samotności pisania. To znaczy, odnosi się do kogoś, 

kto ma możliwości zawieszania bezpośrednich relacji, w które jest zaanga-

żowany. Można nawet powiedzieć, że człowiek natury to ten, który pisze. Po 

drugie, natura oznacza również próbę ponownego osadzenia jednostki w 

społeczeństwie. Jeśli bowiem przyjąć, że paradygmatem myślenia o społe-

czeństwie w epoce oświecenia jest autonomiczna jednostka, to samo pojęcie 

natury stanowi nowy sposób myślenia o wspólnocie ludzkiej lub określa 

przynajmniej głęboki program jego przebudowy. Stąd problematyka poli-

tyczna Umowy oraz pedagogiczna Emila, w których Rousseau przez pryzmat 

człowieka natury stara się dokonać nowej społecznej syntezy. 

W tym sensie różnica pomiędzy człowiekiem natury a społeczeństwem 

odzwierciedla również inną różnicę, różnicę pomiędzy pracą intelektualną 

jako pisaniem a relacjami społecznymi jako praktyką, albo, ujmując tę dys-

tynkcję bardziej filozoficznie, pomiędzy samotnym odnoszeniem się do sie-

bie – „obecnością dla siebie w piśmie”13 a praktyką życia codziennego. Tak 

————————— 
12 J. J. Rousseau, List o widowiskach, [w:] idem, Umowa społeczna, przeł. B. Baczko, Warszawa 

1966, s. 425. 
13 Aby rozjaśnić tę frazę zacznijmy od cytatu: „Rousseau – przed Heglem i w wyraźnych słowach – 

potępił charakterystykę uniwersalną. Nie z powodu teologicznej podstawy, która jej możliwość 
narzucała nieskończonemu intelektowi lub głosowi Boga, ale dlatego, że, jak się wydaje, zawieszała 
głos. W potępieniu tym można odczytywać najbardziej energiczną reakcję organizującą w XVIII 
wieku obronę przed fonologizmem i logocentryczną metafizyką. Właśnie wówczas pojawia się groźba 
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jak praca rolnika utożsamiana jest z określonymi umiejętnościami praktycz-

nymi, na przykład z obsługą pługa, tak też dla nowej grupy społecznej, jaką 

są w XVIII wieku intelektualiści, praca intelektualna polega na utożsamieniu 

myślenia z bezpośredniością wypowiedzi. Po prostu myśl rodzi się z myśle-

nia – to bowiem bezpośrednio z wypowiedzi pisemnej czy też ustnej wypły-

wa źródło poznania i twórczości metody. Z kolei praktyka rodzi się tylko  

z praktyki i dla praktyki, nigdy nie stając się w pełni autonomicznym wyra-

zem woli oraz realizacji świadomych celów. W tym sensie jej rola ogranicza 

się do podtrzymywania czy też reprodukowania określonych już wzorców 

zachowań, postrzeżeń, myśli oraz stanów rzeczy. Stąd też wiedza praktyczna 

z racji tego, że jest nabywana, wykonywana, a następnie z powrotem przeka-

zywana, funkcjonując niemal zawsze w formie niezwerbalizowanej, nie  

niesie w sobie potencjału zmiany. Tym samym z punktu widzenia pracy inte-

lektualnej nie jest postrzegana w ogóle jako wiedza, lecz automatyzm działa-

nia. Praca intelektualna w przeciwieństwie do praktyki jest więc niejako 

predestynowana do tego, by postrzegać własne produkty jako realizację 

uprzednio ustanowionej autonomii, zawieszającej wszelkie możliwe formy 

społecznego zaangażowania. W ten sposób buduje swoistego rodzaju mono-

pol na wypowiadanie się o świecie społecznych praktyk.14 Praca intelektual-

na tworzy swój własny przedmiot tego, co społeczne, znajdując w samej  

sobie zasadę rozumienia i wyjaśniania tego przedmiotu. Czyż w ten sposób 

nie konstytuuje się dwuznaczna pozycja nauk społecznych, która z jednej 

                                                                                                                                              
pisma” (J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Lódz 2011, s. 151). Zdaniem J. Derridy głos, 
słyszenie własnego głosu, jest dziejowym wzorem konstytuowania się tzw. metafizyki obecności. 
Otóż w filozofii, w językoznawstwie, w naukach w ogóle – a zwłaszcza w naukach humanistycznych, 
pismo jest marginalizowane jako transparentne medium mowy. Jednocześnie wraz z ruchem tej 
marginalizacji nadawany jest specjalny autorytet nauce, dla której przecież pismo oraz technologicz-
ne sposoby jego reprodukcji i cyrkulacji są warunkiem możliwości uprawiania wszelkiej nauki – 
pismo zanim stanie się przedmiotem episteme jest jej warunkiem. Dlatego też „wyparcie” pisma 
sprzyja ustalaniu bezpośrednich analogii pomiędzy autonomią czystego myślenia (dziejowymi for-
mami bezpośredniej obecności – w tym fonetyzacji pisma jako bezpośredniej obecności dla siebie 
głosu mowy) a tym, co społeczne, stając się w ten sposób epistemologicznym wzorem uprawiania 
szeroko rozumianej humanistyki. W tym właśnie sensie pojawienie się pisma jako warunku możli-
wości uprawiania wszelkiej nauki jest zagrożeniem, sprawia bowiem, że poznanie rzeczywistości 
społecznej samo może stać się przedmiotem poznania. Dzieło Rousseau odsłania tę problematykę. 

14 Rosnące znaczenie pracy intelektualnej w XVIII wieku R. Koselleck nazywa władzą pośrednią, 
która realizuje się w klubach towarzyskich i tajnych stowarzyszeniach tworzących tzw. republikę 
uczonych. Z kolei J. Habermas opisuje wyłanianie się opinii publicznej z nieformalnych grup literac-
kich, regularnych kawiarnianych spotkań, salonów oraz czasopism, które zaczęły kreować tzw. sferę 
autonomii światopoglądowej. Owa autonomiczność, jak wskazuje J. Habermas, a pośrednio również 
R. Koselleck, urzeczywistniała się na trzy sposoby. Po pierwsze była to niezależność od emocjonalnie 
zaangażowanych relacji, jakie panują w tradycyjnie zorganizowanych wspólnotach, po drugie, nieza-
leżność od sfery ekonomicznej i po trzecie niezależność od władzy politycznej oraz religijnej. Zatem 
rozpad społeczności tradycyjnych i wyłonienie się indywidualnych form uczestnictwa, możliwość 
uzyskiwania „czystych dyspozycji” przez niektóre ekonomicznie uprzywilejowane grupy społeczne 
konkretyzują się w przestrzeni społecznej przez dystrybucję oraz cyrkulację słowa pisanego (Cf.:  
R. Kosseleck, Krytyka i kryzys, przeł. J. Duraj, M. Moskalewicz, Warszawa 2015; J. Habermas, 
Strukturalne przeobrażenie sfery publicznej, M. Łukasiewicz, Warszawa 2008. Jeśli chodzi zaś  
o kwestie dotyczące politycznego znaczenia pisma i technologii jego reprodukcji zob. E. Eisenstein, 
The Printing Press and the Age of Change, t. III, Cambridge University Press 1980. 
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strony stanowi potężny impuls emancypacyjny, z drugiej zaś przez wyklu-

czenie wielości światów życia praktycznego ze spektrum własnego namysłu, 

zawłaszcza dla siebie sposób rozumienia tego, co społeczne? Jak względem 

tak postawionego pytania sytuuje się praca J. J. Rousseau? 

 

 
2. POMIĘDZY LOGIKĄ PISMA A LOGIKĄ OŚWIECENIA 

 

Tym, co pozostaje fascynujące w Wyznaniach, jest sama formuła odno-

szenia się do samego siebie jako twórcy, która krystalizuje się w ogólnym 

pytaniu, jakie można zadać każdemu badaczowi zainteresowanemu proble-

matyką społeczną. Otóż: w jaki sposób przywołać długą pracę nad sobą, 

prowadzącą do zmiany spojrzenia na świat społeczny, jaką zakłada autono-

mia pracy intelektualnej? Rousseau nie stawia tego pytania świadomie  

i zapewne też z innych przyczyn niż staram się tu pokazać. Odnoszenie do 

własnej pracy w przypadku Rousseau nie krzepnie w monolicie metody, choć 

z pewnością swoją metodę posiada. Metoda nie stanowi tu jednak ściany, 

przed którą autor Wyznań się cofa. Odnoszenie się do siebie przyjmuje  

u niego raczej formę Heideggerowskiego bycia-w-świecie, które jest nieu-

stanie powielane, opisywane na wszelkich możliwych poziomach, pozostając 

w nieustającym ruchu. Wydaje się, że Rousseau w swej naiwności i trochę 

wbrew sobie zachowuje tę relacyjność. Pragnie on bowiem wyprowadzić 

wszelką wiedzę tylko poprzez samotną relację do siebie i zarazem pomieścić 

tę wiedzę w sobie. W tym sensie pozostaje dzieckiem oświecenia, o którym 

Kant powie, że dzięki niemu obudził się z moralnej drzemki. Jednakże to 

pragnienie nieustannie zakłócane jest przez otoczenie, w którym Rousseau 

funkcjonuje i którego pomimo usilnych starań nie potrafi wziąć w nawias: 

„Odizolowany od ludzi, nic nieznaczący w społeczeństwie, wyzuty z wszelkiego 

rodzaju pretensji, szukający szczęścia jedynie w szczęściu innych, wierzę przy-

najmniej w to, że wolny jestem od stanowych przesądów, które sprowadzają 

sądy najmądrzejszych ludzi do maksym dla nich tylko korzystnych.”15  W innym 

miejscu czytamy natomiast: „Widzę ze sposobu, w jaki ci, którzy myślą, że 

mnie znają, interpretują moje czyny i postępowanie, iż nie pojmują z nich nicze-

go; nikt na świecie nie zna mnie, prócz mnie samego.”16 

Z jednej strony autor Wyznań pragnie uczynić samotność pracy intelek-

tualnej powiernikiem prawdy, tym co tę prawdę będzie podtrzymywać  

i ujawniać dla innych za pośrednictwem pisma. Z drugiej strony istnieje jed-

nak silna tendencja, aby odmówić własnemu pisaniu tej możliwości powier-

nictwa i zatrzymać świat wewnętrznej prawdy tylko dla siebie. Dlatego  

————————— 
15 Cytuję za: J. Starobinski, Jean Jaques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda, przeł.  

J. Wojcieszak, Warszawa 2000, s. 336. 
16 J. J. Rousseau, Pierwszy list do Malesherbs’a, w: idem, Umowa Społeczna, przeł. B. Baczko, 

Warszawa 1966, s. 719. 
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w Listach oraz Wyznaniach Rousseau często zmienia ton z entuzjastycznego 

na melancholijny. Ta niestabilność prowadzi do tego, że ostatecznie pisanie 

– swoistego rodzaju enklawa samotności naukowej – mające gwarantować 

pojednanie samotności ze społeczeństwem lub, mówiąc wprost, nowe uspo-

łecznienie ludzkiej natury również podlega procesom alienacji, i to w stopniu 

najwyższym. Jean Starobinski komentując ten sam fragment Listów, pisze 

tak: „Błąd tkwi zatem w patrzeniu innych. Wszak Jan Jakub jest całkowicie 

poznawalny i całkowicie nieznany. Chociaż żyje w stanie odsłonięcia, to i tak 

wszystko dzieje się tak jakby udawał.”17 Nie wiadomo więc, gdzie zaczyna się 

alienująca praca pisma, a gdzie jest transparentność duszy w nim umiesz-

czonej. Jeśli bowiem pismo zakłóca wyznaczenie ściśle precyzyjnego konti-

nuum pomiędzy czystymi dyspozycjami – prawdziwą naturą – a grafizmem, 

wówczas całkowicie zamazuje wszelkie trwałe dystynkcje, które mogłyby 

stabilizować wiedzę w trwały korpus metody badawczej. 

Dlatego też w przypadku Rousseau trudno jest oddzielić życie od pisania, 

gdyż nigdy nie pisze on o sobie. Uprawia raczej sobą-pisanie, gdzie różnica 

pomiędzy „prawdą” świata wewnętrznego a „kłamstwem” rzeczywistości, tak 

charakterystyczna dla formacji oświecenia, nie jest uniwersalną strukturą 

poznawczą, którą pismo ma jedynie odtwarzać, lecz procesem, jaki konsty-

tuuje się w trakcie praktyki pisania. W tym sensie pisać to ukazywać się  

sobie samemu, ale jednocześnie zacierać w ten sposób to ukazywanie się  

i utrzymywać w dialektycznym napięciu tę relację. Jeśli więc pismo i życie są 

ze sobą splątane, to nie dlatego, że za pomocą pisma można w pełni wyrazić 

życie i odwrotnie – życie uczynić pisaniem. Splątanie oznacza tu raczej  

sposób, w jakim dokonuje się coś, co można by nazwać ontologicznym 

otwarciem czy też Heideggerowskim prześwitem bycia – utrzymującym się 

w samym sercu doświadczenia świata. Stąd też Rousseau wbrew własnym 

deklaracjom tak naprawdę nie zna samego siebie ani świata, w którym żyje. 

Tym samym Rousseau nie jest w stanie stworzyć domkniętej całości teore-

tycznej, zdolnej uchwycić każdy fenomen czy też unieruchomić rzeczywi-

stość w formie światoobrazu. „Raz na zawsze ustalmy, jakie mają być me 

przekonania” postuluje Rousseau w Przechadzkach samotnego marzycie-

la.18 Ustalenia te jednak nie mają końca. Rousseau musi nieustannie  

podwajać się w pisaniu, to znaczy podejmować próby tworzenia potężnych 

syntez wiedzy, potwierdzających autonomię własnego myślenia i jednocze-

śnie usprawiedliwiać się sam przed sobą to, co napisał i powiedział. Rousse-

au nie jest już Leibnizem, ale jeszcze nie jest Kantem. Również filozoficznie 

pozycja Rousseau sytuuje się w bliżej nieokreślonym miejscu, gdzieś  

pomiędzy. 

————————— 
17 J. Starobinski, Jean Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda, op. cit., s. 219. 
18 J. J. Rousseau, Przechadzki samotnego marzyciela, przeł. E. Rzadkowska, Wrocław 1983, s. 33. 
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W tym samym momencie, w którym życie i pismo nierozerwalnie splatają 
się ze sobą w twórczości Rousseau, w samym centrum społeczeństwa francu-
skiego zarysowuje się już wyraźnie społeczny podział pracy, który radykalnie 
oddziela od siebie te dwie dziedziny. Jeśli intelektualiści zaczynają stopnio-
wo tworzyć „system władzy pośredniej” – jak powiedziałby Koselleck – to 
przypadek Rousseau odsłania antynomię świata pracy uczonych, zawsze 
skłonnych zamykać złożoność tego, co społeczne na dwuwymiarowej kartce 
papieru. Na papierze można bowiem bardzo łatwo przyznać wszystkim te 
same prawa, uczynić wszystkich równymi i jednocześnie w wymiarze prak-

tycznego życia niemal wszystkim odmówić tej równości.19 Dystynkcja po-
między czystymi dyspozycjami uczonego a codzienną praktyką staje się więc 
niezwykle problematyczna i to z powodów praktycznych. Otóż powołując się 
na autonomię czystych dyspozycji jako uniwersalnej możliwości ludzkiej, 
oświecony rozum żąda wyzwolenia codzienności od religijnego zabobonu, a 
wraz z tym postulatem żąda również radykalnej zmiany świata społecznych 
relacji, lecz przy jednoczesnym zachowaniu samej dystynkcji pomiędzy pra-
cą intelektualną a praktyką: 
 

„Odkryć błąd teoretyczny, polegający na tym, że teoretyczną wizję praktyki 
przedstawia się jako praktyczny stosunek do praktyki, a ściślej rzecz biorąc, 
uznaje się za zasadę praktyki model, który trzeba stworzyć, żeby ją wyjaśnić, 

to to samo, co dostrzec, że ów błąd zasadza się na antynomii między czasem 
nauki a czasem działania, prowadzącej do unicestwienia praktyki przez na-
rzucanie jej bezczasowego czasu nauki.”20 

 

Wyłączenie praktyki z oświeceniowego projektu uprawomocniania wła-

dzy przez wiedzę, a tym samym nowoczesnych sposobów integrowania spo-

łeczeństw21 sprawia, że uczony umysł nie jest w stanie przedstawić sobie 

————————— 
19 Przytaczam fragment mało znanego tekstu Kanta, aby pokazać, w czym rzecz: „Przez słowo lud 

[populus] rozumie się wielość ludzi zgromadzonych w pewnej krainie, tak że stanowią całość. Owa 
masa lub jej elementy, którym wspólne pochodzenie pozwala uznać się za zjednoczonych  
w obywatelską całość, nazywa się narodem [gens], część wykluczającą się z tych praw (niezdyscypli-
nowany element ludu) nazywa się plebsem [vulgus]”; I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycz-
nym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, w: idem, Metafizyczne podstawy nauki prawa, Warszawa 
2005, s. 279). Kant używa pojęć: naród, pochodzenie, zamieszkiwanie określonego miejsca, samody-
scyplina. Uniwersalność rozumu usytuowana w obszarze polityki zaczyna mieć wymiar partykularny. 
Określenia, jakich używa Kant, w definiowaniu wspólnoty ludzkiej nie pokrywają się z bardziej 
inkluzywnym pojęciem „ludu”, jakiego używa Rousseau. W tym sensie ciekawe byłoby prześledzenie 
ewolucji pojęcia ludu i narodu. 

20 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków 2008, s. 111. 
21 Zerwanie pomiędzy prawdą a rzeczywistością, jakie pojawia się w centrum mieszczańskiej sa-

mo-wiedzy, kreując swoistego rodzaju wiarę we wszechmoc czystego myślenia, wykształca nowy 
model uprawomocnienia władzy politycznej, którego nie sposób powiązać już z żadnym partykular-
nym interesem, ani bezpośrednim odniesieniem do prawa naturalnego, czy teologii. Nie chodzi już 
bowiem o to, by absolutna władza każdorazowo uzasadniała za pomocą wiedzy swoje panowanie, 
lecz o to, by dobrze ugruntowaną wiedzą uprawomocnić władzę, która umożliwiałaby nowy sposób 
integrowania coraz bardziej złożonej rzeczywistości społecznej. Wówczas władca nie będzie mógł 
zdobyć wiedzy ani siłą, ani za cenę swych skarbów, gdyż władza i wiedza to synonimy – jak powiada 
F. Bacon. Oto podstawowa sprzeczność, jaka rysuje się w samym sercu oświecenia; intelektualiści 
posiadają prawomocną wiedzę – stając się w ten sposób de facto nowymi prawodawcami, z kolei 
król posiada jedynie nieprawomocną władzę, stając się w ten sposób tyranem. 
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własnej działalności jako działalności praktycznej. W tym sensie uniwersalny 

czy też totalny program emancypacyjny epoki świateł krzepnie w schemacie 

błędnego koła lub, jak precyzyjniej określa tę sytuację Peter Sloterdijk, za-

dłużając się u Hegla, w „nieszczęśliwej świadomości rozczepionej w sobie.”22 

Oto próg oświeceniowej tradycji myślenia o tym, co społeczne, która nie jest 

zdolna wyobrazić sobie innego niwelowania nierówności społecznych inaczej 

niż przez tworzenie pierwotnego kontinuum czystych dyspozycji jednocze-

śnie znoszących i zachowujących różnicę pomiędzy pracą intelektualną  

a praktyką. Rousseau tylko częściowo wpisuje się w ten schemat, co dobrze 

widać na poziomie pytań o genezę określonych zjawisk, np. takich jak nie-

równości społeczne. 

 

 
3. O KOMPONOWANIU GENEZ  

I SPOŁECZNYM USYTUOWANIU BADACZA 

 

Dla Autora Wyznań nieciągłość czy też niedające się znieść w dialektycz-

nym ruchu różnice pomiędzy czystością dyspozycji a praktyką wychylają się 

w dwóch kierunkach jednocześnie. Po pierwsze w przyszłość, jako możliwość 

ich przezwyciężenia, tak jak ma to miejsce w Umowie społecznej i Emilu. Po 

drugie w przeszłość jako diagnoza obecnej kondycji społeczno-politycznej, 

która jest efektem historii zdegradowanej, co najlepiej pokazują Rozprawa  

o pochodzeniu nierówności oraz Szkice o pochodzeniu języków. Można więc 

pomyśleć, że dla Rousseau to badanie historii, a nie bezpośrednie doświad-

czenie alienacji, otwiera przestrzeń tego, co empiryczne.   
 

„Skoro można pokazać źródło zła, to nie ma powodu zakładać, iż człowiek jest 

zły ze swej natury. Te rozważania skłoniły mnie do podjęcia nowych badań 

nad umysłem człowieka żyjącego w społeczeństwie. Stwierdziłem, że rozwój 

zarówno oświecenia, jak występku zawsze dokonywał się w tej samej propor-

cji, nie u jednostek, lecz w narodach. To rozróżnienie stale z naciskiem pod-

kreślam.”23 

 

Komponowaniu genez oraz ustalaniu filiacji określonych zjawisk nie  

towarzyszy relatywizacja historii, lecz kontestacja aktualności, gdyż to za 

pomocą aktualnych kategorii historia jest tu uchwycona jako przedmiot  

refleksji i badań. Odczytując dzieło Rousseau jako pewną całość, można  

powiedzieć, że pytanie o pochodzenie nie kieruje się ku przeszłości. Po 

pierwsze, w większym stopniu ma wyjaśnić (podważyć) stan obecnej sytuacji 

społeczno-politycznej jako historii zdegradowanej. Po drugie, ma otworzyć 

teraźniejszość na próby eksplorowania nowych formy przynależności spo-
————————— 

22 P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, przeł. P. Dehnel, Wrocław 2008, s. 247. 
23 J. J. Rousseau, List do arcybiskupa de Deamont, przeł. H. Rosnerowa, w: idem, Umowa spo-

łeczna, s. 653. 
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łecznej jako możliwość naprawy tego, co w przebiegu historii w sposób przy-

padkowy ukształtowało się w trwały porządek. W Emilu uspołecznienie 

człowieka natury odbywa się na poziomie pedagogiki, a w Umowie podobny 

proces zachodzi w obszarze związku politycznego. W tym sensie zarówno 

przeszłość jak i przyszłość należą do teraźniejszości, określonego sposobu 

bycia, który jest rozumiany jako pewna potencjalność mogąca się aktualizo-

wać na wielu poziomach i na wiele sposobów. Nie istnieje tu więc ostateczna 

synteza rozumu dokonująca się w porządku koniecznych praw historii.  

Rousseau pragnie pogodzić to co indywidualne z tym co społeczne i pragnie 

tego dokonać tylko od strony tego, co indywidualne. Jednakże to właśnie 

nieprzekraczalna różnica, swoistego rodzaju napięcie pomiędzy tym co in-

dywidualne a tym co społeczne stanowi dla niego źródło myślenia o tym, co 

społeczne. Ten  dialektyczny impas, niemogący liczyć na Heglowski Aufhe-

bung, który, jakby powiedział Karl Marks, nie jest jeszcze dla Rousseau na-

wozem prawdy historycznej,24 sprawia, że sposób jego myślenia nieustannie 

krąży pomiędzy osobistymi doświadczeniami a pracą obiektywizacji. Dlatego 

też jego filozofia społeczna est raczej obszarem wyobraźni, która pozostawia 

teraźniejszość zawsze otwartą na nowe propozycje. „Historia – powiada Fou-

cault – jest najbardziej erudycyjnym, najbardziej eksplorowanym, najbardziej 

świadomym siebie, a może najbardziej przełomowym miejscem w naszej pamię-

ci; ale poza tym jest ona gruntem, skąd wszystkie byty czerpią istnienie i docze-

sny blask. Historia jako sposób bycia dany nam w doświadczeniu staje się tym, 

co w naszej myśli bezgraniczne.”25   

Jean Starobinski ujmuje rzecz bardzo podobnie: 

 
 „Samopoznanie oznacza reminiscencję, ale w żadnym razie to nie wysiłkowi 

pamięci Rousseau zawdzięcza odnalezienie pierwotnych rysów, chociaż nale-

żą one do wcześniejszego świata. Aby odkryć człowieka natury i stać się jego 

historykiem, Rousseau nie musiał powracać aż do zarania dziejów; wystarczy-

ło, by odmalował samego siebie i dotarł do własnego wnętrza, do własnej na-

tury, w ruchu zarazem biernym i czynnym poszukując własnej istoty, oddając 

się marzeniom. Odwołując się do świata wewnętrznego, dociera do tej samej 

rzeczywistości i odsłania te same absolutne normy, jakie mógłby odkryć, ba-

dając najdalszą przeszłość. W ten sposób to, co w porządku historycznym było 

pierwsze, jest tym, co najgłębsze w doświadczeniu Jana Jakuba. Dystans hi-

storyczny jest już tylko dystansem wewnętrznym.”26 

 

Autorowi Wyznań nigdy nie udaje się uchwycić tego, co społeczne jako 

obiektywnego przedmiotu refleksji historycznej, ponieważ ciągle natrafia na 

————————— 
24 O relacji filozofii Rousseau z dialektyką Heglowską i Marksistowską zob.: F. Engels, Anty-

Duhring, przekład zbiorowy, Warszawa 1949. 
25 M. Foucault, Słowa i rzeczy, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2006, s. 199. 
26 J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda, przeł. J. Wojcieszak, War-

szawa 2000, s. 29. 
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jedną i tę samą przeszkodę, jaką jest on sam i rzeczywistość, w której żyje. 

Teraźniejszość jako możliwość naprawy historii zdegradowanej otwiera się  

w momencie, kiedy obszar oczekiwań i nadziei nie daje się pogodzić z tym, 

co Hegel nazwał w Fenomenologii ducha biegiem świata, albo, jakby powie-

dział Pierre Bourdieu, kiedy społecznie określona relacja pomiędzy strukturą 

oczekiwań a strukturą możliwości nie jest już częścią gry, której reguły wy-

znacza ucieleśniona wiedza praktyczna. To znaczy wtedy, kiedy w sferze co-

dzienności znika nagle horyzont regularności, powinności, przyzwyczajeń 

czy też przewidywań. Np. rzeczy, które należało zrobić, i które robiło się zaw-

sze, a które stają nagle poza zasięgiem wykonania, albo szanse, które zwykle 

pojawiały się w spektrum możliwości i nagle zniknęły z horyzontu. W tym 

sensie rzeczywistość się rozpada na momenty, których nie można już ze sobą 

połączyć na poziomie praktycznym. Uspójnienie czasu wymaga nowych 

środków. Stąd też lokalna historia jako sposób bycia przekłada się na do-

świadczenie czasu w ogóle, choć ta ogólność jest twardo osadzona w wymia-

rze życia społecznego, który na poziomie samoświadomości dochodzi do 

siebie dopiero wtedy, kiedy ów praktyczny wymiar ulega licznym pęknię-

ciom, potęgując poczucie dezorientacji oraz obcości otaczającego świata: 

„Wrzucony mimo woli w świat, nieposiadający jego form, niezdolny przy-

swoić ich sobie i poddać się im, postanowiłem przybrać ton własny, który by 

mnie od nich wyzwolił.”27 Dlatego też naiwność Rousseau w filozoficznym 

kreśleniu przeszłości oraz przyszłości w pewnym sensie rozbija rozumienie 

czasu historycznego, który stanowi uniwersalną ramę odniesienia jako  

konieczny porządek następstw, kierując się jednocześnie ku własnemu  

sposobowi bycia-w-świecie, gdzie w sensie politycznym pisanie o świecie 

społecznym sprawia, że możliwość i rzeczywistość sytuują się na tym samym 

poziomie ontologicznym. 

Lévi-Strauss dostrzega w tej postawie zalążek współczesnej antropologii:  
 

„Rousseau mógł zalecać badanie najbardziej oddalonych ludzi, ale przede 

wszystkim oddał się badaniu tego szczególnego człowieka, który wydaje się 

najbliższy, to znaczy badaniu siebie samego […] W całym jego dziele meto-

dyczne pragnienie utożsamienia się z innym idzie w parze z uporczywą od-

mową identyfikacji z sobą.”28 

 

Można więc powiedzieć, że wszelkie kategorie, jakimi posługuje się Rousse-

au w swej filozofii społecznej, stają się niestabilne, i to z tego samego powo-

du, z którego pragnie uczynić je nieprzekraczalnymi. Stąd też Lévi-Strauss 

przeciwstawia Rousseau wszystkim filozofom, którzy pragną wyjść od czy-

stości Cogito. Zupełnie tak, jakby czystość własnego „Ja” jako efekt odnaj-

————————— 
27 J. J. Rousseau, Wyznania, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1921, tom I, s. 105–106. 
28 C. Lévi-Strauss, Jan Jakub Rousseau, Twórca nauk humanistycznych, przeł. L. Kolankiewicz, 

Twórczość 1984, nr 6, s. 84. 
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dowania się w pisaniu stanowiła jedynie punkt orientacyjny w poruszaniu 

się po świecie, a nie jedynie nieredukowalny moment doświadczenia intelek-

tualnego. Rousseau właśnie dlatego, że refleksyjnie odnosi się do własnej 

pracy pisania, wprowadza szereg niepewności w obszar założeń, z których 

tworzy własną opowieść o świecie. Taka postawa umożliwia rozbicie namio-

tu antropologicznego zarówno w tropikach, jak i w centrum oświeconego 

Paryża:29 
 

„Przypuśćmy, że Montesquieu, Diderot, Buffon, Duclos, d’Alembert, Condil-

lac, podróżują dla pouczenia swoich rodaków – i tak jak oni umieją – obser-

wują i opisują Turcję, Egipt, Barbarię, Maroko, Gwineę, Kraj Kafrów, wnętrze 

Afryki i jej wybrzeża wschodnie, Malabar, państwo Wielkiego Mogoła, brzegi 

Gangesu, królestwo Syjamu, Pegu i Awa […] Meksyk, Peru, Chille […], jednym 

słowem, że odbywają podróż najważniejszą ze wszystkich i tę, w którą trzeba 

włożyć najwięcej starań; przypuśćmy, że ci nowocześni Herkulesi, gdy już po-

wrócą, ze swych pamiętnych wędrówek, będą mogli bez spieszenia się opra-

cować historię naturalną, moralną, polityczną krajów, które zwiedzili, wtedy 

sami byśmy zobaczyli spod ich pióra świat nowy i dzięki temu nauczylibyśmy 

się poznawać nasz własny.”30 

 

W przeciwieństwie choćby do Kanta, który zatrzymuje się przed monoli-

tem założeń własnej metody transcendentalnej, Rousseau osadza podstawy 

swej wiedzy na niepewnym gruncie sobą-pisania, stając się mimowolnym 

podmiotem przemiany, co wcale mu nie przeszkadza w byciu odkrywczym.   

Z kolei na gruncie antropologii pisanie wyznań wskazuje na to, że żadna 

teoria nie wyczerpuje złożoności świata społecznego oraz wielości sposobów 

bycia. Dlatego odnoszenie się do siebie za pomocą pióra i kartki papieru 

stanowi nieodłączny zestaw praktyki badawczej. Krzysztof Abriszewski defi-

niuje pracę antropologa w taki oto sposób: „Antropolog jedzie w teren po to, 

by poniekąd wyzbyć się swojej starej tożsamości, wśliznąć się w nowy  

Lebenswelt, poznać go, doświadczyć, przeżyć. A jednocześnie musi w takiej 

mierze zachować swą wcześniejszą tożsamość, aby ciągle prowadząc badania 

i je notując, powrócić.”31 Pisanie umożliwia więc podróż w nieznane, zaanga-

żowanie się czy też, jak mówią antropolodzy, powierzenie się światu oraz 

bezpieczny powrót. W tym sensie pióro i kartka papieru pozwalają nie tylko 

na poruszania się pomiędzy różnymi sposobami bycia, przy jednoczesnym 

zachowaniu spójności narracyjnej, ale przede wszystkim umożliwiają prze-

mieszczanie się pomiędzy różnymi poziomami własnej wiedzy praktyczno-

teoretycznej. W tym sensie refleksyjne kierowanie się ku sobie jako sobą-

pisanie zyskuje tutaj nowy sens. Nie jest już ani fundamentalnym sposobem 

————————— 
29 Cf. T. Szerszeń, Podróżnicy bez mapy i paszportu, Gdańsk  2015. 
30 J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, przeł.  

H. Elzenberg, Warszawa 1953, s. 170. 
31 K. Abriszewski, Kulturowe funkcje filozofowania, Toruń 2013, s. 225. 
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bycia-w-świecie, ani efektem historycznego postępu ducha. Jest po prostu 

pracą, którą trzeba wykonać. Tylko tyle i aż tyle. Oto być może najważniejsza 

lekcja, jakiej udziela nam Rousseau. 

 

 
ZAKOŃCZENIE 

 

Jeśli spoglądamy na oświecenie od strony pism kanonicznych tego okre-

su, które stanowiły próbę metodycznego uporządkowania wzmagającego się 

wówczas chaosu społeczno-politycznego, wówczas z łatwością otrzymamy 

obraz epoki jako ściśle określonego przedmiotu, ideowego monolitu o kla-

rownie zarysowanych granicach. Wystarczy jednak sięgnąć po wyznania, 

dialogi, listy, czy też doraźnie pisane komentarze, nierozerwalnie związane  

z określonymi sytuacjami, osobistymi przeżyciami, w których często meto-

dyczny wysiłek pisania zastępuje emocjonalny stosunek do świata, aby prze-

konać się, że myślenie nie jest tylko odsetkiem od kapitału – jak chcieliby to 

widzieć autorzy Dialektyki oświecenia, albo „znaturalizowanym wzorem 

społecznych procesów rozwoju”32 – jak chciałby tego Max Weber. Spogląda-

nie na jakąś epokę z perspektywy czasu nie gwarantuje wcale większego 

stopnia obiektywności niż spoglądanie na aktualne wydarzenia z dystansu 

wysublimowanych metod naukowych. Wszędzie myślenie obarczone jest 

tym samym ryzykiem. Historykom oraz filozofom często zdarza się zapomi-

nać o własnej historyczności, socjologom zaś, jak również przedstawicielom 

nauk przyrodniczych, o materialnym usytuowaniu własnej praktyki badaw-

czej. Zapominają o banalnej rzeczy, o tym, że potrafią pisać. To zapominanie 

tworzy – jak powiada Bourdieu – dyspozycję scholastyczną, pozwalającą 

wziąć w nawias zarówno czas historyczny, jak i uwarunkowania społeczne w 

samym centrum produkcji naukowej.33 Dlatego też krytycy oświecenia oraz 

jego apologeci często posługują się tym samym oświeceniowym wynalazkiem 

autonomii teoretycznej, co powoduje, że niekiedy wydają się oni bardziej 

oświeceni niż samo oświecenie. Oświecenie dobiega więc końca, zanim się 

tak naprawdę zacznie. W tym miejscu adwersarze i apologeci mogą podać 

sobie ręce. 

Wszyscy jesteśmy dziećmi oświecenia z tą tylko różnicą, że dziś – jak po-

wiada Terry Eagleton – oświeceniowa emancypacja nie dokonuje się już na 

ulicy w walce o lepszy świat, lecz za pośrednictwem „dryfujących znaczą-

cych”.34 Dlatego też marzenie niektórych intelektualistów, a zwłaszcza tych, 

którzy twierdzą, że świat jest tekstem, wreszcie się ziściło. Mogą oni z czy-

stym sumieniem zaszyć się w swoich bibliotekach, laboratoriach oraz archi-

wach. Zatrzymując się często na pracy krytycznej, głęboko wierzą w to, że 

————————— 
32 Cf. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, M. Łukasiewicz, Warszawa 2005. 
33 Cf. P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Warszawa 2006. 
34 T. Eagalton, Koniec teorii, przeł. B. Kuźniarz, Warszawa 2012, s. 35. 
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taka postawa wyczerpuje zaangażowanie w budowę lepszego świata. Krytyka 

jest z pewnością ważna, lecz należy pamiętać, że dla nas, ludzi żyjących  

w warunkach późnej nowoczesności ona sama staje się wzorcem życia. „Spo-

łeczeństwo konsumentów rozwinęło w stopniu niespotykanym zdolność do 

asymilowania wszelkiego sprzeciwu, jaki ono [...] nieuniknienie rodzi i prze-

twarza w główne źródło własnej reprodukcji, żywotności i ekspansji”.35  Lub 

jak ironicznie ujmuje to Bruno Latour: 
 

„Wydaje się wam, że duchy przodków i ich prawa czynią was na wieki podda-

nymi? Nowoczesna krytyka pokaże wam, że nie podlegacie nikomu oprócz 

siebie samych, a świat duchowy jest waszym ludzkim, arcyludzkim wytwo-

rem. Wydaje się wam zatem, że możecie zrobić wszystko i rozwijać społeczeń-

stwo wedle tego, jak się wam podoba? Nowoczesna krytyka pokaże wam, że 

żelazne prawa społeczeństwa i ekonomii są o wiele mniej elastyczne niż reguły 

rządzące życiem waszych przodków. Oburza was, że świat staje się zmechani-

zowany? Nowoczesna krytyka opowie wam o Bogu, od którego wszystko  

zależy i który dał człowiekowi wszystko. Oburza was, że społeczeństwo jest 

zsekularyzowane? Nowoczesna krytyka pokaże wam, że dzięki temu wyzwo-

lona została duchowość i że absolutnie duchowa religia jest czymś najwyż-

szym. Nazywacie siebie religijnymi? Nowoczesna krytyka będzie się z was 

śmiała do rozpuku!”36 

 

To prawda, emancypacyjna nadzieja oświecenia na lepszy świat wyparo-

wała z obszaru nauk społecznych, a jeśli w ogóle się tam pojawia, to często 

nie wiąże się już z walką o lepszą, bardziej sprawiedliwą rzeczywistość, lecz 

dotyczy najbliższego otoczenia. Można powiedzieć, że dialektyka oświecenia 

dokonuje się dziś w mikroskali bajecznego świata konsumpcji i podtrzymu-

jącej ją nowomowy neoliberalnej.37 

Sprzeczność oświecenia, z którą nie radzą sobie zarówno postmoderniści 

jak i ich przeciwnicy, nie rozbija się jednak o wysublimowane kwestie  

epistemologii czy skomplikowane teorie języka, które ograniczają się do dia-

logu pomiędzy garstką intelektualistów, lecz dotyczy ontologii procesu spo-

łecznego, który odnosi się do nas wszystkich. Autor Wyznań niejako wbrew 

sobie pokazuje, że o tym, co społeczne, nie można myśleć w kategoriach  

relacji podmiot-przedmiot, gdyż praca intelektualna nie tyle opisuje rzeczy-

wistość, lecz sam należy do coraz bardziej złożonego świata. Ta złożoność to 

rozrastająca się wielość sposobów bycia połączonych ze sobą siecią współza-

leżności, które Rousseau metodą prób i błędów uczy się przemierzać, bar-

dziej dzięki pisaniu Wyznań niż traktatów, takich jak np. Umowa. Jeśli więc 

język i pismo są w tym samym stopniu splendorem badacza co jego więzie-

————————— 
35 Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 56. 
36 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, przeł. M. Gdula, Warszawa 2011, s. 59. 
37 P. Bourdieu, L. Wacquant, Nowomowa liberalna, „Recykling Idei” 2007, nr 9, http://  

recyklingidei.pl/bourdieu-wacquant-nowomowa-neoliberalna (dostęp w dniu 29.01.2017). 
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niem,38 to bycie myślicielem, filozofem, uczonym, intelektualistą stanowi 

tylko jeden ze sposobów bycia-w-świecie, który zaludnia rzeczywistość spo-

łeczną. Fakt ten sprawia, że intelektualne propozycje uchwycenia świata 

społecznego jako syntetycznej całości jest już samo w sobie problematyczne  

i potęguje się coraz bardziej w miarę stabilizowania się autonomii pola nau-

kowego – jakby powiedział Bourdieu. Przykład Rousseau, który znajduje się 

w samym centrum potężnych zmian społecznych, pokazuje nam, że aby się 

odnaleźć w tym chaosie, potrzebujemy pracy na dwóch poziomach jednocze-

śnie.  Z jednej strony porządkującej siły abstrakcyjnych teorii, z drugiej zaś 

praktyki pisania jako eksplorowania dynamiki procesów społecznych,  

których teoria nigdy nie będzie zdolna w pełni uchwycić. Komponowanie 

syntetycznych całości umożliwi w ten sposób oswajanie świata. Z kolei sobą-

pisanie, mówiąc językiem Heideggera, pozwoli w tym, co zwyczajne,  

dostrzegać to, co nadzwyczajne, umożliwiając tym samym poszukiwanie 

nowych, być może bardziej sprawiedliwych form przynależności społecznej.  

A nowe formy potrzebują nowej wiedzy, nowych sposobów podróżowania 

przez wielość światów społecznych z piórem i kartką papieru: 
 

„Musimy wyobrazić sobie – powiada Terry Eagleton – nowe formy przynależ-

ności, które w naszym świecie będą z konieczności raczej złożone niż monoli-

tyczne. Niektóre z nich będą miały w sobie coś z intymności relacji plemien-

nych lub wspólnotowych, podczas gdy inne będą bardziej abstrakcyjne,  

zapośredniczone i rozmyte. Żadne społeczeństwo nie ma idealnej wielkości, 

nie istnieje przestrzeń pasująca do nas jak ulał wzorem Kopciuszkowego pan-

tofelka […] zakorzenienie to wciąż aktualny ideał.”39 

 

Pod tym względem autor Emila oraz Umowy może być nam niezwykle 

bliski. 

 

 
JEAN JACQUES ROUSSEAU: ENLIGHTENMENT  

AND WRITING BY HIMSELF 
 

ABSTRACT 
 

The present paper aims at presenting Jean Jacques Rousseau as an anthropolo-

gist of modernity. I argue that between his Confessions and other works concerning 

origins of the social order there is an inner connection which determined his mode 

of the social world knowing. I propose to define this mode by use of the contempo-

rary concept of socially situated cognition. The epistemological restriction of situat-

ed cognition is an ontological opportunity to grasp the complexity of the social world 

without reducing it to the object as a result of synthetic capabilities of enlightened 

————————— 
38 Cf. R. Barthes, Stopień zero pisania, przeł. K. Kot, Warszawa 2009. 
39 T. Eagleton, Koniec teorii, przeł. B. Kuźniarz, Warszawa 2011, s. 27. 
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reason. Thus the main problem of Confessions can be read as the question: What 

kind of inner work researcher should perform to achieve the self-ruling position 

which enables him to look at the social world from an uninvolved point of view?  

I claim that Rousseau in Confessions as well as in other his works makes the same 

work. On the one hand, he reconstructs his own social situation as a scholar what 

makes him a contemporary anthropologist who penetrates mentally numerous  

social worlds. On the other hand, he also writes as an enlightened lawmaker, who 

proposes a new social participation as the universal form of political community. 

Therefore the craft of writing of confessions, memories, etc. becomes a simple tool 

which enables the relentless process of self-reference on practical and theoretical 

levels of science, especially social science. 

Keywords: Enlightenment, social science, writing, situated cognition. 
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OBIEKTYWNOŚĆ A OBIEKTYWIZACJA  
W NAUKACH SPOŁECZNYCH 

 
 

STRESZCZENIE 
 

Obiektywność to kategoria mająca podwójne odniesienie; do poznania jako war-

tościowa jego cecha i do bytu jako określenie rzeczywistego istnienia tego, co do-

mniemane jako realne. Tym niemniej nowożytne pojęcie obiektywności zmierza ku 

jego epistemologicznej interpretacji i dostosowane jest do nauk przyrodniczych, nie 

zaś społecznych. Tak więc na gruncie nauk przyrodniczych zrównano obiektywność  

z metodologiczną neutralizacją subiektywności. Ten powszechnie akceptowany po-

gląd stał się bardziej skomplikowany, gdy do głosu dochodzą nauki społeczne. Wska-

zanie na społecznie określone cechy obiektywności to punkt komplikacji w historii 

tego pojęcia, ponieważ nauki społeczne są uwikłane we wskazane powyżej podwójne 

odniesienie. W rezultacie wyłoniła się zasadnicza kwestia: problem relacji między 

obiektywnością a obiektywizacją jako praktycznym procesem urzeczywistnienia. 

Wzajemna zależność obiektywizacji i obiektywności wprowadza do teorii społecznej 

onto-epistemolgiczne charakterystyki obydwu określeń. Uczestniczą one na równi  

w problematyzowaniu pojęcia rzeczywistości społecznej. Głównym celem artykułu 

było ukazanie i dyskusja tego zagadnienia. W konkluzji zmierzam do wskazania 

swoistego statusu obiektywności w naukach społecznych.  

Słowa kluczowe: obiektywność, obiektywizacja, nauki społeczne, epistemocen-

tryzm. 
 
 
 

1. WPROWADZENIE  
 

Obiektywność powszechnie uważa się za wartość i to zarówno w dyskur-

sie naukowym jak i w zwykłej, potocznej komunikacji. W potocznym  

mniemaniu wydaje się, że to, co obiektywne jest nie tylko ważne, dobre  

i godne uwagi, ale bezalternatywne i konieczne, jest bowiem nie tylko zachę-

tą, ale stawia pod przymusem uznania. Źródłem tego przymusu raz  

staje się rzeczywistość, innym razem jest to przymus myślenia. W potocz-

nym myśleniu zatem „obiektywność” pełni istotną rolę łącznika między  

myślą a rzeczywistością, między racjonalnością działań a ich rezulta- 
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tami.1 Podobnie w nauce, obiektywność uchodzi na ogół za bezdyskusyjną 

wartość, przedmiot zabiegów metodologicznych i niezbywalny cel nauki, 

zarazem uchodzi po prostu za sposób istnienia przedmiotu badania. 

W jednym i w drugim przypadku obiektywność traktowana jest jako ka-

tegoria łącząca dwa porządki: jest kategorią poznania a zarazem określono-

ścią bytu. Stąd właśnie biorą się kłopoty z jednoznacznością jej rozumienia, 

zwłaszcza, że owo „kategorialne zamieszanie” wydaje się być cenne zarówno 

w porządku myślenia jak też działania, zwłaszcza wtedy, gdy obiektywność 

staje się kategorią nauk społecznych. Tu bowiem, jeśli pominąć jakieś rady-

kalne postaci behawioryzmu społecznego, nieuniknione jest zderzenie się 

badacza z sytuacją, której socjologiczno-filozoficzne rozumienie odzwiercie-

dla Znanieckiego koncepcja współczynnika humanistycznego. Fakty badane 

przez socjologa czy innego przedstawiciela nauk społecznych są mu dane nie 

jako „czyste”, ale jako zinterpretowane już przez kogoś. A można podejrze-

wać, że interpretacja ta przebiega wielotorowo poprzez doświadczenie, my-

ślenie i działanie. W świecie ludzkim, a zatem w świecie znaczeń i wartości, 

zanim jakiś fakt kulturowy zyskuje istnienie obiektywne, istnieje jako czyjaś 

myśl, zamiar działania, doświadczenie. Przejście od istnienia subiektywnego 

do obiektywnego jest płynne i dokonuje się za sprawą obiektywizacji.  

Tymczasem pozostając w dualistycznym paradygmacie filozofii post-

kartezjańskiej, jeśli za przeciwieństwo obiektywności uznamy subiektyw-

ność, to pojawia się problem statusu bytowego sfery podmiotowej  

immanencji. Jeśli bowiem obiektywność stale utrzymuje status kryterium 

wskazującego „prawdę poznania” i jego cel, zarówno w dyskursie nauko-

wym, co i w mowie potocznej, to jej epistemologiczne przeciwieństwo, czyli 

subiektywność właśnie, byłaby biegunem relacji cechującym się brakiem 

niezbędnego dla poznania, metodycznie osiągniętego waloru, a nawet mo-

nadycznym urojeniem, marginalnym przypadkiem i anomalią poznania – 

niegodnym uwagi nauki.  

Powstaje tu problem, którego kartezjańska proweniencja jest dość jasna 

dla filozofującego badacza w dziedzinie nauk społecznych, i który jest zara-

zem trudny do zauważenia w naukach empirycznych o człowieku, szczegól-

nie takich jak socjologia. Musielibyśmy bowiem wnioskować, że nauki, które 

tak jak socjologia uznają podmiotowy charakter działania, zbudowane są na 

tej antynomii, gdyż dysponują ontycznie niejednorodnym materiałem fak-

tów. Ich redukcja do jakiegoś wspólnego obszaru bytu albo poznania prze-

kreślałaby samo postawienie kwestii. W takiej formule jedne fakty dostępne 

są jedynie subiektywnie, w introspekcji przeżywającego je subiektywnie 

podmiotu, inne zaś dają się uchwycić jedynie obiektywnie, to znaczy jako 

istniejące w realnym świecie i dostępne dla każdego. W ten sposób, subiek-

————————— 
1 Por. P. L. Berger, Th. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, PIW, 

Warszawa 1983; K. Abriszewski, Kulturowe funkcje filozofowania, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2013, s. 135-217. 
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tywność jednostek, badana jako fakt, staje się paradoksalnie w stosunku do 

rozumienia klasycznego – uznaniem obiektywności nowego rodzaju i uzna-

niem nowego podejścia badawczego. A dzieje się to za sprawą uwzględnienia 

w ramach korelowanej relacji „myśl – byt” obiektywizacji. Subiektywnym 

treściom nadaje się tu zdolność do urzeczywistniania, zdolność przekształ-

cania w elementy świata rzeczywistego, społeczeństwa, kultury. 

Kartezjański dualizm res extensa – res cogitans i jego pochodne na grun-

cie filozofii badań społecznych musi doprowadzić do fundamentalnych  

aporii transcendentalnego solipsyzmu, do nierozwiązywalnego problemu 

Alter-ego wszędzie tam, gdzie status bytowy podmiotu będzie traktowany 

jako opozycyjny względem statusu przedmiotowości sposób istnienia.  

W konsekwencji powstaje chybiona dysjunkcja: badanie obiektywne (w sen-

sie epistemologicznym) tego co obiektywne (w sensie ontycznym) z wyłącze-

niem wszelkiego bytu o statusie odmiennym, niż res extensa, albo nieobiek-

tywne (w sensie epistemologicznym) badanie tego, co nieobiektywne  

(w sensie ontycznym). Uzasadnieniem dla scjentystycznego wykluczania 

subiektywności z obszaru nauki byłoby wtedy – niepojęte na gruncie inter-

pretatywnych nauk społecznych – rozumienie świata społecznego bez 

uwzględniania wiedzy o tym, jak konstrukty, będące źródłowo produktami 

subiektywności, mogą być przenoszone do świata innych ludzi (ich sposo-

bów myślenia, działania, doświadczania), a następnie do świata materialne-

go jako nowe byty.  

Jak zatem doszło do zapoznania tego stanu rzeczy? W jaki sposób  

i w imię jakich wartości respektowanych w nauce to, co subiektywne, na 

gruncie nauk społecznych stało się przeszkodą poznawczą? Dlaczego ze 

scjentystycznego punktu widzenia nie można rozumieć społecznego środo-

wiska ludzkiego bytowania zarazem jako obiektywnego i będącego wytwo-

rem tego środowiska? W jaki sposób obiektywność w sensie poznawczym 

czyni możliwą obiektywizację w sensie ontycznym? 

Śledzenie tego procesu przekształceń jest niezbędnym elementem prak-

tyki badawczej, a rozumienie jej w takim kształcie zadaniem filozofii nauk 

społecznych. 

 
 

2. KRÓTKA HISTORIA OBIEKTYWNOŚCI 
 

Klasyczny, antyczny ideał poznania określał główną wartość poznania  

w jego zdolności do stanowienia odpowiedniości między zasadniczo różnymi 

kategoriami bytowymi (między podmiotem i przedmiotem), to jest jako sta-

tyczną relację zachodzącą dzięki zdolności jednego do reprezentowania,  

a drugiego do bycia reprezentowanym. Ludzka ciekawość i otwartość na 

świat spotykają się w tym modelu poznania z nieskrytością rzeczy samych. 

Średniowieczna erudycja podtrzymała ten pre-epistemologiczny pogląd  

w założonej nieproblematyczności lektury jako uniwersalnego medium inte-
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ligibilności podmiotu i przedmiotu poznania. Czytać znaczyło tu odkryć na-

turalną lub założoną Boskim Słowem odpowiedniość znaku i rzeczy samej. 

Przekonanie, że owa odpowiedniość jest ustanowiona w ogólnym porządku 

świata i poprzedza każdą lekturę nie było kwestionowane. Dopiero odkrycie 

„nowego świata” (nowych roślin, zwierząt, kontynentów, ludzi i sposobów 

myślenia) burzy ten porządek i kompromituje średniowieczną erudycję, 

rozciągającą wcześniej swą władzę zarówno nad lekturą świata naturalnego 

jak i nad lekturą dzieł Arystotelesa i Ptolemeusza. W starym rozumieniu, 

doświadczenie to głównie efekt odkrycia w lekturze lub za pośrednictwem 

percepcji zinwentaryzowanych ontologicznie, zadomowionych w świecie 

„obiektów”. Zasada tłumaczenia nieznanego przez znane2 nadawała temu 

zadomowieniu walor ontycznego zakorzenienia poznania w świecie prak-

tycznie i technologicznie już opanowanego. Przełom wymagał nadania  

nowego sensu czynnościom poznawczym. Takiego mianowicie, który gwa-

rantowałby sens poznawczy także reprezentacjom przedmiotów całkiem 

nowych i który pozwoliłby zrozumieć na nowo poznawcze otwarcie podmio-

tu na świat jako jego oderwanie od świata. Nowa zasada tłumaczenia znane-

go przez nieznane jednoczy świat i uniwersalizuje poznanie.  

Dlatego zasadnicza zmiana objęła kategorię doświadczenia.3 Dzięki niej 

bowiem sens poznawczy bycia w świecie nie tylko mógł być określony na 

nowo, ale przede wszystkim treść poznawcza doświadczenia mogła być od-

dzielona od samowiedzy podmiotu. Jego bycie w świecie i tam doświadcza-

nie siebie straciło poznawczą relewancję. Stary sposób rozumienia doświad-

czenia zdaje się mówić: „Człowieku, doświadczaj siebie, a w doświadczeniu 

tym odnajdziesz rzeczy same!” Obowiązuje tu Arystotelesowska zasada jed-

ności doświadczenia zawarta w formule aisthesis aistheseos: doświadczenie 

jest także doświadczaniem siebie jako doświadczającego.4  

Epistemologiczny krytycyzm, zainaugurowany przez Kartezjusza rozbija 

tę jedność, bo nadaje odrębne sposoby istnienia podmiotowi i światu. Dlate-

go nauka nowożytna, akceptująca to rozstrzygnięcie, w poszukiwaniu treści 

poznawczej doświadczenia każe wyłączyć z nich doświadczenie siebie, za-

mknąć je w cogito unormowanym jego osobliwym sposobem istnienia. Po-

znanie musiało zatem zyskać inną definicję doświadczenia, musiało także 

ustanowić nowe sposoby stwierdzania obiektywności na podstawie tylko 

subiektywnych percepcji. Od tej pory jedyną drogą obiektywizowania  

doświadczenia, objętego klauzulą wątpienia, była droga epistemologicznej 

redukcji wszelkich modalności doświadczania siebie, droga metodycznej 

neutralizacji wszystkiego, co w doświadczeniu ujawniałoby partykularyzm 

bycia w świecie podmiotu. 

————————— 
2 S. Amsterdamski, Między historia a metodą, PIW, Warszawa 1983, s. 73. 
3 Ibidem, s. 68. 
4 Arystoteles, O duszy, przeł. P. Siwek, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 3, PWN, Warszawa 2003,  

s. 112–113. 
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Można prześledzić historię pojęcia obiektywności począwszy od jego  

rozumienia skrajnie ontologicznego i realistycznego – żądającego od  

poznawczych procedur poznania dotarcia do noumenów, do skrajnie epi-

stemologicznego i idealistycznego (subiektywistycznego) – który lokował je 

w najgłębszym wewnętrznym doznaniu (esse est percipi). Szczególne znacze-

nie ma tu nowożytność, która uczyniwszy z epistemologii królową wszelkich 

dziedzin filozoficznych dokonała szeregów znaczących przesunięć i zmian  

w relacji przedmiot-podmiot. Panowanie epistemocentryzmu wymusiło na 

ontologii zmianę adresu dla intencjonalności – z metafizycznego na „przed-

miotowy”. Obiekt będzie więc już tylko korelatem subiektu. A istotą sporów 

będzie poszukiwanie takiego punktu w relacji przedmiot-podmiot, z którego 

to punktu da się połączyć te dwie heteronomiczne i niewspółbytujące katego-

rie – przedmiot i podmiot właśnie. Epistemologia nowożytna zdefiniowała ów 

punkt jako „obiektywność” będącą cechą wszelkiego prawomocnego poznania.  
Porzucenie receptywności jako cechy normującej wartość poznawczą  

doświadczenia, przypisanie mu mocy odkrywania rzeczy, o „których się  
filozofom nie śniło”,5 ale kosztem odrzucenia problematyzacji samo-
doświadczania, to punkt wyjścia nowożytnego rozumienia znaczenia obiek-
tywności poznania. Z jednej strony, nowożytne rozumienie doświadczenia 
wytwarza normatywną pustkę w odniesieniu do doświadczania siebie. Jego 

epistemologiczna krytyka jest niemożliwa, bo doświadczanie siebie nie zna 
normy bycia sobą innej niż ta, która reguluje pozaświatowy byt cogito.  
Z drugiej strony to właśnie takie rozstrzygnięcie toruje drogę rozumieniu 
obiektywności poznania jako jego cesze dającej się wyprowadzić jedynie  
z samych reprezentacji świata. Konsekwencją nowożytnego odwrócenia per-
spektywy poznawczej było więc nie tylko zakwestionowanie przed-
epistemologicznego rozumienia statycznej relacji podmiot-przedmiot, ale 
także wyłączenie z treści poznawczych doświadczenia wszystkiego, co reflek-
syjną władzę poznawczą kieruje ku byciu w świecie podmiotu. Na doświad-
czenie nakłada się wymóg powtarzalności percepcji rzeczy, nieosiągalny  
w ramach zasady aisthesis aistheseos. Obiektywność staje się w ten sposób 

cechą wszelkiego prawomocnego poznania.  

Wydaje się, że w epoce późno/po/nowoczesnej nic bardziej nie zmieniło się 

niż realia kształtujące problematyzację pojęcia obiektywności. Ono samo już 

wcześniej było istotnie inaczej rozumiane w znacznym stopniu za sprawą prób 

dokonania jego epistemologicznej krytyki na gruncie nauk społecznych.6  
————————— 

5 „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się ich śniło waszym filozofom” W. Szekspir, Hamlet. 
Królewicz duński, przeł. J. Paszkowski, PIW, Warszawa 1973, akt I, scena 5. Reprodukcja cyfrowa 
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochodzącego ze zbiorów BN (http://  
wolnelektury.pl).  

6 Por. S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, w: idem, O nauce, w: Dzieła, t. IV, PWN, 
Warszawa 1967, s. 125–316. Por. też. M. Kuszyk-Bytniewska, Zaangażowanie a neutralność –  
o trudnościach stosowania pojęcia obiektywności w naukach społecznych. Onto-epistemologiczna 
recepcja socjologii Norberta Eliasa, Roczniki Historii Socjologii, t. III, 2013, s. 61–80; oraz: idem, 
Problem obiektywności w naukach społecznych, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 2, 2015, s. 191–198.  
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Obiektywność stała się ważną, jeśli nie najważniejszą wartością poznania 

naukowego,7 powiązaną w sposób istotny z prawdą właśnie w nowożytności. 

W rezultacie normą stało się orzekanie: „prawda obiektywna”. Konsekwen-

cją tego jest uprzywilejowanie epistemologicznej natury obiektywności – ma 

ona charakteryzować przede wszystkim czynności poznawcze lub/i wiedzę, 

treści przeżyć lub/i ich formy, ewentualnie podmioty poznania lub/i ich po-

stawy. W każdym razie jest ona rezultatem metody. Metoda bowiem funk-

cjonuje tu jako gwarant czysto poznawczego sensu doświadczenia. I choć 

historycznie rzecz ujmując pierwotny był ontologiczny sens obiektywności 

(obiektywny w tym znaczeniu to tyle, co odnoszący się do przedmiotu, wska-

zujący na pewne jego cechy, własności, etc.), jak choćby w filozofii Demokry-

ta czy Platona,  to w epoce nowożytnej dokonuje się „zwrot epistemologicz-

ny” w tym względzie. Filozoficzny epistemocentryzm, rezultat tego zwrotu, 

wytwarza coraz silniejszą presję, której celem jest unormowanie aktywności 

badawczej –właśnie kategorią obiektywności. Jednak tak przetworzone po-

jęcie obiektywności, to zaledwie pojęcie dostosowane do nauk przyrodni-

czych odnoszonych już tylko do ich epistemologicznych podstaw. Staje się 

ono efektem zabiegów, których podstawowym celem jest poznawcza neutra-

lizacja czynnika subiektywnego. Oczywiście, głównym instrumentem tej 

neutralizacji jest metoda. W ten sposób czynnik subiektywny uzyskał – już 

tylko – kwalifikację zakłócenia obiektywności, którą można wyeliminować za 

pomocą odpowiedniej metody. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że taki 

sposób rozumienia obiektywności dokonał się nie tylko za sprawą dowarto-

ściowania pewności jako zasadniczej wartości metody, ale także za sprawą 

systematycznego pomijania, jeśli nie deprecjonowania, intersubiektywności 

w myśl zasady: tyle obiektywności w poznaniu dla każdego, ile jej dla 

wszystkich. Gdy powstają nauki społeczne i humanistyczne okazuje się, że 

obiektywność w obszarze nauk przyrodniczych jest jednak inaczej wymaga-

na i inaczej rozumiana niż w naukach przyrodniczych.  

Niesłychanym wręcz wynalazkiem nauki nowożytnej, przeciwdziałającym 

skrajnej subiektywizacji rezultatów poznawczych, jest eksperyment. Ekspe-

ryment jest zabiegiem poznawczym, w którym podmiot unika zarzutu  

subiektywizmu, ponieważ konfrontuje przedmiot z obiektywizacją. Ta 

obiektywizacja to zmaterializowany konstrukt poznawczy, rezultat zaakcep-

towanego, usankcjonowanego wcześniej poznania, wcielonego w technikę  

w postaci przyrządów pomiarowych i urządzeń badawczych. Nowa formuła 

————————— 
7 Co ciekawe w nauce współczesnej widać wyraźne odchodzenie od obiektywności, relatywi-

zowanie jej, rozmienianie czy rozcieńczanie w innych wartościach, a na pewno odchodzenie od jej 
wariantu absolutystycznego, wykreowanego w pozytywizmie, rozumianego jako bezwzględna nieza-
leżność od kogokolwiek i czegokolwiek, jako bezwzględne obowiązywanie, ważność, konieczność.  
W mechanice kwantowej przykładowo wskazuje się na trudności z obiektywnością w związku  
z obiektywnym pomiarem wartości fizycznych. Por. A. Łukasik, Mechanika kwantowa a problem 
obiektywności, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 2, 2015, s. 137–146. W naukach społecznych 
podobne trudności postrzeżone zostały od momentu zaistnienia tych nauk.  
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doświadczenia zdaje się proponować: „Badaczu, nie doświadczaj siebie, do-

świadczaj obiekty, działaj na nie – z pomocą rzeczy nowego rodzaju, które 

wytworzyło obiektywne już poznanie”. Niech materia poznawczo spreparowa-

na wchodzi w reakcję z materią poznawaną i reaguje jak materia z materią. 

Rezultat tego oddziaływania jest zrozumiały dla podmiotu – o inteligibilności 

przedmiotu decyduje bowiem możliwość ujęcia go liczbą. Jest ona wynikiem 

pomiaru i obiektywnym przez to, znaczącym tyle samo dla wszystkich i dla 

każdego, efektem badania. To nowożytny projekt na pokonanie heterogenicz-

ności układu „podmiot-przedmiot”’ przez mediatyzację poznania, wprowa-

dzenie pośrednika technologii między zamiar a cel poznania. Przyrząd-

mediator jest w pewnym stopniu homogeniczny z obiektem, ale jest też  

w pewnym stopniu homogeniczny z subiektem. Przyrząd obserwacyjny/  

pomiarowy jest bowiem technicznie zobiektywizowanym poznaniem.8  

Sukces poznawczy eksperymentu w nauce nowożytnej ujawnia w o wiele 

większym stopniu niż indukcja logiczna potrzebę powtarzalności wyników 

badania. Eksperyment generalnie wzmacnia obiektywność poznania przez 

to, że podmiot chroniąc się za tarczą obiekt-obiektywizacja przesuwa nieuf-

ność na subiektywność, której ośrodkiem są konstrukty teoretyczne, proce-

dury metodologiczne i interpretacje. A wszystko to wymaga uporządkowania 

relacji międzyludzkich, całkiem wcześniej pomijanych. Galileusz konstruu-

jąc teleskop umożliwił powszechną (!) – dostępną dla każdego i dla wszyst-

kich – obserwację rzeczy, które nie śniły się Arystotelesowi. To zasługa 

obiektywizacji optyki jako teorii, ponieważ „duszą”, „istotą” tej dziwacznej 

rzemieślniczej produkcji nie-praktycznych (w starym arystotelesowskim 

sensie), aktywnych tylko poznawczo przedmiotów jest wiedza zobiektywi-

zowana. Czynnik społeczny powszechnej dostępności zmaterializowanej, 

uprzedmiotowionej teorii, który wdał się w ten proceder jest gwarantem 

uchylania oskarżania o indywidualną, aspołeczną i niepewną subiektywność.  

Ekspansja eksperymentu w nauce nowożytnej ujawnia potrzebę i możli-

wość powtarzalności badania jako gwaranta jego obiektywności. Ekspery-

ment miał poprzez powtórzenia ukazać moc obowiązującą (obiektywną) 

rezultatów procedur poznawczo-technologicznych, uniezależniając je od 

osobowych podmiotów, ale, paradoksalnie, w potrzebie powtarzalności uzy-

skanych wyników manifestuje się też potrzeba społecznego uznania. Indy-

widualne, niedostępne oczom innych badanie jest niewiarygodne, nawet 

jeśli jest powtarzane wielokrotnie. Doświadczenie dostępne jedynie samemu 

badaczowi, nawet jeśli odkrywa on jakąś niezwykłość dotychczas nie znaną, 

wartą utrzymania w tajemnicy – takie doświadczenie traci swą eksperymen-

talną wiarygodność. Alchemia, która technologicznie wspomagała ducha 

————————— 
8 Por. L. Daston, P. Galison, Trenowanie osądu – dokładność kontra obiektywność, przeł.  

A. Szyjkowska-Piotrowska et al., w: Pokonać obiekt. W wypadku rzeźby, K. Fudakowski, D. Àlvarez 
Castillo (red.), Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2009, s. 39–53. Por. też. S. Amsterdamski, Między 
historią a metodą, op. cit.; oraz: P. Rossi: Filozofowie i maszyny, PWN, Warszawa 1978. 
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wewnętrznej przemiany, odchodzi w ten sposób w przeszłość. Wymaga tego 

nowa obiektywność oparta na technologicznej obiektywizacji. Dlatego od-

krywca, jeśli jest istotą racjonalną, ćwiczy się także w niedowierzaniu sobie – 

jest istotą wątpiącą, bo świadomą złudzeń, omamień, nawet jeśli jego osobi-

ste doświadczenie jest powtarzane wielokrotnie. Musi być ono wyartykuło-

wane w jakimś języku, a jeśli tak, to tylko po to, by drugiego o tym poinfor-

mować i uzyskać jego aprobatę. Anegdota o Archimedesie, który wybiegł 

nagi na ulicę wołając: „Odkryłem!!!”, poucza, że indywidualne olśnienia mo-

gą być uznawane za akty szaleństwa. I niechybnie zginęłyby one w historii, 

gdyby nie to, że zostały wsparte dowodem, lub, ogólnie rzecz ujmując:  

zakomunikowane w najbardziej przekonujący sposób tj. dostępny dla 

wszystkich i dla każdego.  

Moment historyczny, w którym zobiektywizowane w postaci technolo-

gicznej poznanie staje się gwarantem obiektywności dokonywanych tym 

sposobem rezultatów jest zarazem momentem, w którym dochodzi do głosu 

problem społecznego charakteru poznania. Ich wzajemne powiązanie, tj. 

powiązanie obiektywności z obiektywizacją dokonuje się jednak na gruncie 

epistemocentryzmu tak, że formuła: „dla każdego, znaczy dla wszystkich” 

przesłania raczej niż rozjaśnia charakter tego powiązania. Widać to wyraźnie 

wszędzie tam, gdzie obiektywizacje nie mogą przyjąć postaci technologicz-

nej, lecz uzyskują formę społecznego ładu interakcyjnego. Nie jest on podat-

ny na eksperyment w sposób, który gwarantuje powtarzalność, ani też, nie 

daje się w nim obiektywności łączyć z obiektywizacją tak, że ich wspólną 

miarą, może się stać rachunek osiągnięty w postaci pomiarowej. Okazuje się 

wówczas, że epistemocentryczne ujęcie tego związku jest zbyt wąskie,  

a wówczas trzeba sięgnąć krytycznie do samych źródeł epistemocentryzmu. 

Ujawnienie społecznego charakteru obiektywności poznania staje się  

w historii myśli momentem potrzeby onto-epistemologicznego (tj. łącznego: 

ontologicznego i epistemologicznego) ujmowania obiektywności. Socjologia 

rodząca się w wieku dziewiętnastym pod przymusem epistemocentryzmu 

ani nie ujawnia problemu odrębności zagadnienia związku obiektywności  

z obiektywizacją na gruncie nauk społecznych, ani też nie podejmuje go  

w postaci implicytnej wikłając się w paradoksy ze względu na uznaną wcze-

śniej swą wtórność wobec metod przejętych z nauk przyrodniczych.  

 

 
3. KONKLUZJE 

 

Uporczywość antagonizmu między teorią bytu a teorią myśli ukazała się 

w nowym świetle za sprawą nauk społecznych. Bez uwzględnienia kategorii 

działania, bez zaangażowania w problematyzację obiektywności intersubiek-

tywnego świata społecznego i kultury, „obiektywność” staje się kategorią 

okrojoną w swym sensie. Dowodzi tego zarówno historia problematyzacji 
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poszukujących „mostu” między bytem a myślą, jak i tych, które w konse-

kwencji wskazująca na jego brak.  
Dobrym przykładem świadomości takiego stanu rzeczy jest filozofia  

kultury Floriana Znanieckiego kwestionująca radykalne podziały na „obiek-
tywne vs subiektywne”. Filozofia ta otwiera naukę na fakty kulturowe  
(znaczenia i wartości), które są – jak głosi koncepcja współczynnika huma-
nistycznego – zawsze czyjeś nigdy niczyje. To dopiero porządkując rzeczywi-
stość praktycznie i teoretycznie (nauka) czynimy nie tylko rozróżnienia, ale  
i rozgraniczające podziały: obiektywny – subiektywny, ważny i powszechny 
– względny i partykularny, etc. A czynimy to ze względów formalno-
logicznych i metodologicznych, jak w nauce, ale też ze względów społecznie 
doraźnych, które rozwiązują pewne istotne, doniosłe praktycznie zagadnie-
nia. Rzeczywistość to nie tylko gotowy świat, który w poznaniu może być 
dany świadomości, ale też rezultat i proces ludzkiej działalności. Dlatego 
ważną kwestią dotyczącą bytu i poznania w naukach społecznych jest pro-
blematyka zróżnicowanych form intersubiektywności, koniecznych dla  
zaistnienia ładu interakcyjnego, ładu, w którym obiektywizują się nie tyle 
twory technologii, co rezultaty praktyki, twórczej kreacji środowiska ludz-
kiego bytowania.  

Rzeczywistość praktyczna (społeczna, kulturowa) jest obszarem nieusta-

jącej obiektywizacji, to jest – w języku filozofii Znanieckiego – kształtowania 
się określoności treści w granicach między ich doświadczaniem a urzeczy-
wistnianiem. I dopiero dzięki jednościom, jakie tworzyć mogą doświadcza-
nie i działanie, dokonuje się rozstrzygnięcie statusu ontycznego treści, która 
w ten sposób staje się przedmiotem. Nie przysługuje mu na stałe żaden sta-
tus ontyczny: obiektywność i subiektywność, realność i idealność to tylko 
skrajne punkty osi, po której „przesuwa” się przedmiot, a właściwie „prze-
suwa” go podmiot doświadczając jego treści i oddziałując na niego. Podmio-
ty tworzą świat i różne jego porządki, porządki przedmiotowe. Przedmioty 
praktyk społecznych są więc niepełne w swym określeniu ontycznym, są 
„niekompletne”. Znaniecki w Rzeczywistości kulturowej określa swe praksi-

styczne poniekąd stanowisko filozoficzne w odniesieniu do kulturalistyczne-
go pojmowania przedmiotu: „…nie jest w pełni realny od razu, lecz urzeczy-
wistnia się stopniowo w swym całkowitym istnieniu historycznym jako  
równocześnie lub sukcesywnie tworzony czy odtwarzany przez różne indy-
widua w różnych momentach.”9 Obiektywny znaczy tu zależny od podmio-
tów, ponieważ realność i obiektywność przedmiotu jest konsekwencją  
wielości aktów doświadczania tego przedmiotu, działania nim i na nim przez 
jak największą liczbę podmiotów w odmiennych systemach przedmioto-
wych. Dlatego w przeciwieństwie do Husserla, „obciążonego” naturalistycz-
nym pojęciem doświadczenia, Znaniecki nie ma problemu z intersubiektyw-

————————— 
9 F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa, przeł. J. Wocial, w: idem, Pisma filozoficzne, t. 2, PWN, 

Warszawa 1991, s. 593. 
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nością świata. Obiektywizacja bowiem jest urzeczywistnieniem struktur 
działania, które nie mają nigdy pierwotnie charakteru czysto podmiotowego 
czy tylko przedmiotowego. Obiektywność zaś to ruch myśli, poznawcze uję-
cie przedmiotu, jakie staje się możliwe z uwagi na społeczny w swej naturze 
proces obiektywizacji treści będących tworzywem działania. Obiektywność 
rozumiana jako cecha poznań jest więc swoistym produktem obiektywizacji, 
efektem praktycznej dostępności pewnej treści, której doświadczenie, my-
ślenie i działanie narzucają względnie trwałą postać przedmiotu umożliwia-
jącą współdziałanie i komunikację. Obydwie, obiektywność i obiektywizacja, 

rozumiane jako część procesu kultury uczestniczą w kształtowaniu ludzkiego 
świata, rzeczywistości konkretnej, jak ją określa Znaniecki. 

A więc to, co może stać się przedmiotem w naukach humanistycznych  
i społecznych to wyłącznie obiektywizacje, rezultaty procesu kulturowego. 
Kultura jest w tym znaczeniu zespołem warunków możliwości obiektywizo-
wania ludzkiej twórczości. W intersubiektywnym procesie praktyki czyni ona 
dostępnym dla myśli i działania treści, których uprzedmiotowienie jest nie-
zbędnym warunkiem podtrzymywania procesu wytwarzania warunków  
bytowania istot ludzkich.  
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O KRYTYCE NAUKI  
 

 
STRESZCZENIE  

     
Analizuję obecne negatywne nastawienie do nauki – dosyć powszechne w filozofii 

i poza nią, w pewnych środowiskach intelektualnych – i dowodzę, opierając się na 

dystynkcji ideał–praktyka nauki, że zarzuty wysuwane przeciw nauce w filozofii są 

wątpliwe, dotyczą głównie jej praktyki, a nie jej ideału. Dowodzę, że jednostronne  

i deformujące obraz nauki są dwa główne argumenty krytyki nauki: o instrumentali-

zacji rozumu poprzez naukę oraz o opresyjnej roli nauki we współczesnym świecie. 

Twierdzę, że obecnie powiększająca się przepaść pomiędzy ideałem nauki (tj. jej 

istotą wyłonioną już w starożytności, ufundowaną antropicznie) a jej dzisiejszą prak-

tyką jest istotnym problemem i obecnej nauki i ludzkiego świata.  

Słowa kluczowe: krytyka nauki, ideał nauki, praktyka nauki, Szkoła Frank-

furcka, postmodernizm, rozum instrumentalny, społeczna funkcja nauki.  

 

       
 

IDEAŁ NAUKI 

 

Ideał nauki rozumiem jako fundujący ją zamysł odzwierciedlany w prak-

tyce nauki. Jest on bazowym, normatywno-deskrypcyjnym wzorcem nauki, 

jej istotą. Wytycza tożsamość nauki i jako taki jest podstawą jej praktyki; 

praktyka nauki jest lub w każdym razie powinna być podporządkowana 

ideałowi nauki. Ideał nauki zawiera ustanowienia dwóch rodzajów: po 

pierwsze, determinuje funkcje nauki oraz, po drugie, określa jej ogólny spo-

sób poznawczego zmagania się ze światem. Drugi warunek tożsamości okre-

śla epistemiczną bazę poznawczego ujmowania świata w nauce – podstawy 

jej metod, charakter konceptualizowania oraz wartości poznawcze. Obie 

składowe ideału nauki są od siebie zależne i determinowane przez ludzką 

naturę. W konstytuowaniu nauki dostosowano ją do ludzkich możliwości 

poznawczych oraz ludzkich fundamentalnych potrzeb; bez nich jako warun-

ków konstytucji nauka byłaby fenomenem nieważnym i, co więcej, niemoż-

liwym.  

Można sądzić, że to fundamentalne ludzkie potrzeby odegrały pierwszo-

planową rolę w powstaniu nauki i w formowaniu jej ideału – były czynni-
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kiem inicjującym rodzenie się tej szczególnej formy wiedzy, która w staro-

żytności, w średniowieczu i w pierwszym okresie nowożytności była jeszcze 

zunifikowana z filozofią. I to potrzeby fundamentalne podtrzymują istnienie 

nauki w całych jej dziejach oraz nadają jej ważność i sens, nieprzerwanie 

aktywizując działalność naukową.  

 Ideał nauki nie jest zatem ustanowiony konwencjonalnie, nie jest też 

projektem kontyngentnym – powstałym w szczególnym splocie okoliczności 

cywilizacyjnych i przemijającym, kiedy te okoliczności przemijają. Ideał ten, 

ufundowany w podstawach człowieczeństwa, zapewnia nauce trwałość, cho-

ciaż nie uniwersalność i również nie cywilizacyjną konieczność.  

Konkretniej, ideał nauki determinują fundamentalne ludzkie potrzeby 

trzech typów: biologiczne, psychiczne i transcendentne. Jürgen Habermas  

w swej koncepcji trzech interesów wskazał potrzeby biologiczne i transcen-

dentne (nazywając je interesami), nie powołał natomiast potrzeb psychicz-

nych.1 Potrzeby biologiczne stanowią grupę potrzeb zrodzonych przez dąże-

nie do biologicznego przetrwania człowieka. Sądzę, że w formowaniu ideału 
nauki znaczącą rolę odgrywają ponadto potrzeby psychiczne, szczególnie 
egzystencjalne, wskazywane niejednokrotnie w filozofii: rozładowywa-
nia egzystencjalnych odczuć i emocji – zdziwienia (przywoływane przez 
Maxa Schelera), lęku, poczucia bezsensu (postulowane m.in. przez Søre-

na Kierkegaarda i, w ogólności, przez egzystencjalistów), odczucia  
obcości wobec świata. Wiedza, zwłaszcza naukowa, jest nieemocjonal-
nym, a więc z tego względu alternatywnym środkiem wobec religii i mi-
tów, środkiem rozładowania tych egzystencjalnych emocji.  

Potrzeby transcendentne – mówi Habermas – wyłaniają się z dążenia 

człowieka do przekraczania jego zwierzęcości. Główną wśród nich jest po-

trzeba poznawczego ujmowania świata w jego całości, inaczej potrzeba po-

znawczego opanowania świata (ogólniej, zapanowania nad nim w wymiarze 

duchowym), w tym przede wszystkim usytuowania człowieka w hierarchii 

innych bytów, inaczej jeszcze – przywołując twierdzenie Arnolda Gehlena – 

do znalezienia miejsca człowieka w kosmosie. Świat rozpoznany, tj. ujęty  

w pewnym jego poznawczym modelu, jest światem mającym sens, bliskim 

(bliższym), bezpiecznym (bezpieczniejszym) w wymiarze emocjonalnym  

i transcendentnym – usuwa nieustające poczucie zagrożenia, niepewności, 

lęku i grozy lub przynajmniej zmniejsza natężenie tych negatywnych emocji. 

Ludzie od zarania dziejów, we wszystkich kulturach, także w kulturach pier-

wotnych (np. w przetrwałej do naszych czasów kulturze Aborygenów), two-

rzyli całościowe obrazy świata – nie ograniczone do swych habitatów  

eksploatowanego w walce o biologiczny byt. Kosmogonie powstałe w pra-

dawnych kulturach są tego spektakularnym świadectwem.  

————————— 
1 J. Habermas, Erkenntisee und Interesse; Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968. Tę koncepcję 

analizowałam w tekście: Nauka konstytuowana przez interesy. O koncepcji Jürgena Habermasa, 
Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, t. 4, 2016, s. 61–80.  
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Ogólnie rzecz biorąc, w ludzkiej naturze tkwi – głosi Habermas w Er-

kenntnis und Interesse – transcendentna, autonomiczna potrzeba przekro-

czenia ograniczeń narzucanych przez biologiczny imperatyw przetrwania. 

Moim zdaniem, potrzeby transcendentne nie są jednak potrzebami autono-

micznymi, stanowiącymi zagadkę ludzkiej duchowości, biorącymi się w za-

sadzie ex nihilo, lecz wyłaniają się one z ludzkiej psychiki w procesie jej 

usubtelniania, uduchowiania i uwalniania się od ograniczoności aktów in-

stynktownych, funkcjonujących na poziomie ludzkiej zwierzęcości. W tym 

ujęciu potrzeby transcendentne są wyższą formą potrzeb psychicznych lub 

nawet stoją na szczycie ich hierarchii albo się z tych potrzeb emergentnie 

wyłaniają. 

W każdym razie tworzenie światopoglądów, rozumianych jako całościowe 

wizje świata, jest atrybutem człowieczeństwa, a nie chimerycznym, kontyn-

gentnym fenomenem pojawiającym się w niektórych kulturach lub w niektó-

rych okresach historii. Światopoglądy, także te formowane w nauce, są  

istotnym elementem świadomości i, co ważniejsze, także czynnikiem organi-

zowania w całość treści świadomości, zarówno kolektywnej jak i indywidu-

alnej.  

Nie sposób wyobrazić sobie świadomości współczesnego człowieka i jego 

Lebesweltu bez obecności w nim przekonań pochodzących z nauki. Np., jak 

uczy historia chrześcijaństwa, nawet światopoglądy religijne były i są nadal 

modyfikowane pod wpływem wiedzy naukowej. W ogólności bowiem każdy 

światopogląd w danej epoce przyjmuje elementy innych światopoglądów; 

wszystkie one formują się w nieustannych wzajemnych oddziaływaniach. 

Światopogląd naukowy jest współcześnie wszechobecny – ingeruje w każdą 

prawie kulturę, nawet religię i system społeczny – choćby poprzez dystan-

sowanie się od niego.   

Funkcje nauki implikowane przez potrzeby psychiczne i transcendentne 

są podobne do funkcji mitów i religii. Trzy formy kulturowe – nauka, religia, 

mity – tworząc obrazy świata, mają na celu niematerialne, poznawcze jego 

oswajanie, czynienie go zrozumiałym, a przez to w pewnym sensie bliskim  

i o uchwytnym sensie. Tworzą one całościowe wizje świata wykraczające 

poza ludzkie habitaty, czyli wizje zbędne z punktu widzenia biologicznego 

przetrwania.  

Reasumując, nauka realizuje różne ludzkie potrzeby, zarówno materialne 

i pseudo-materialne2 jak i duchowe – psychiczne i transcendentne. Przypi-

sywanie nauce funkcji zaspokajania potrzeb jedynie materialnych i twier-

dzenie przy tym, że jest ona wyłącznie instrumentem dla technologii, jest, 

sądzę, błędem popełnianym przez współczesnych krytyków nauki.  

————————— 
2 Potrzeby pseudo-materialne, np. potrzeba posiadania coraz to nowego wyposażenia mieszkań i 

gadżetów, nie są potrzebami materialnymi, a krypto-psychicznymi. Za dążeniem do posiadania 
określonych dóbr materialnych kryją się tu potrzeby psychiczne.  



200 Małgorzata Czarnocka 

Obecnie polityczno-ekonomiczne siły rządzące deprecjonują nietechnolo-

giczne funkcje nauki posługując się takimi instrumentami, jak m.in. oficjal-

ne ideologie, kształtowana w oparciu o nie kultura masowa oraz zinstytucjo-

nalizowana edukacja. Utrzymuje się, że nieważne i przebrzmiałe jest  

realizowanie poprzez naukę potrzeb psychicznych i transcendentnych. Ru-

guje się te potrzeby również z Lebensweltów, a nawet ze świadomości uczo-

nych. W efekcie, całościowy ideał nauki znika ze społecznej świadomości;  

a w jego miejsce rodzi się nowy – nie tylko zawężony względem dotychczas 

obowiązującego, ale nawet będący jego karykaturą.   

Zadziwiające jest w związku z tym, że polityczno-ekonomiczne grupy 

sprawujące władzę, piewcy bezwarunkowego ekonomicznego wzrostu  

w sferze materialnej jako rzekomo jedynego czynnika ludzkiego dobrostanu, 

głoszą tezy zbliżone do twierdzeń krytyków nauki w obrębie filozofii i, sze-

rzej, w środowiskach intelektualistów. Jedni i drudzy deformują, zawężają,  

a w konsekwencji burzą ideał nauki. Niepokojące jest przy tym, że filozofo-

wie stawiają diagnozy jednostronne, a w rezultacie deformują autentyczną, 

ufundowaną przez ideał tożsamość nauki, zapominając o wielości funkcji, 

jakie pełni ona, a przynajmniej winna pełnić.     

Sądzę, że dzieje się tak, ponieważ krytycy nauki rozpoznają tylko jej te-

raźniejszą praktykę, zdeformowaną wobec ideału na skutek zewnętrznych 

oddziaływań na naukę, a następnie tę praktykę utożsamiają z ideałem nauki, 

albo, częściej – nie wprowadzając kategorii ideału i praktyki – z nauką po 

prostu. Prowadzi to do niewłaściwej identyfikacji nauki i inicjuje marsz ku 

totalnej jej krytyce – krytyce odnoszącej się do nauki w ogóle, do jej ideału,  

a nie tylko do jej dzisiejszej praktyki, która ideałowi się sprzeniewierza.  

 

 
KRYTYKA NAUKI 

 

Obecnie krytykę nauki wiąże się najczęściej z wystąpieniem postmoderni-

stów. Czy jest wobec tego właściwe przypisanie roli głównej postaci wśród 

krytyków Jean-Francois Lyotardowi, którego Kondycja ponowoczesna3 jest 

najbardziej rozbudowanym postmodernistycznym tekstem o nauce? Wydaje 

się, że nie, ponieważ postmodernistyczna krytyka nauki jest w dużym zakre-

sie konsekwencją bardziej podstawowej od niej krytyki rozumu, oświecenia, 

modernizmu i oświeceniowej oraz Weberowskiej racjonalności, toczonej  

w różnych nurtach i nie będących wcale pionierskim osiągnięciem postmo-

dernizmu. Pomijając kwestię pierwotności krytyki, w największym skrócie, 

postmoderniści krytykują naukę, ponieważ jest ona racjonalna, a od rozumu 

dystansują się en bloc, postulując dla współczesnej cywilizacji drogę innego 

wobec rozumu. Naukę oceniają pejoratywnie nie ze względu na szczególne 
————————— 

3 Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 
1997.  

http://lubimyczytac.pl/tlumacz/13594/malgorzata-kowalska
http://lubimyczytac.pl/tlumacz/15370/jacek-migasinski
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cechy jej konstytucji, nawet nie ze względu na jej metodę i jej społeczne 

funkcje (chociaż te też są przedmiotem krytyki), lecz ze względu na jej racjo-

nalność. Ów osławiony rozum instrumentalny pojawia się m.in. w Kondycji 

ponowoczesnej, lecz w zasadzie jako zwyczajowo przywoływany określnik 

deprecjonujący naukę i współczesny rozum w ogóle; Lyotard nie prowadzi 

żadnej rozbudowanej analizy i argumentacji w tej kwestii.  

Pionierami krytyki nauki we współczesnej filozofii i jej najważniejszymi 

przedstawicielami są filozofowie ze Szkoły Frankfurckiej, głównie Max 

Horkheimer i Herbert Marcuse; to oni wysunęli podstawowe argumenty na 

rzecz negatywnej społecznie i nawet cywilizacyjnie roli nauki. Ich argumenty 

są przywoływane dotychczas, dosyć często bez podawania źródeł. Postmo-

derniści natomiast uformowali klimat, zabarwiony ideologicznie, głębokiej 

niechęci do nauki, razem z niechęcią do rozumu w ogóle, i zaszczepili ją śro-

dowiskom intelektualistów, szczególnie humanistom, w szerszym kontekście 

swego programu antyoświeceniowego.  

Frankfurtczycy pierwszego pokolenia występują przeciw nauce jako  

fenomenowi społecznemu, uwikłanemu w relacje z kapitałem i jego intere-

sami; ujmują naukę przy użyciu zmodyfikowanego zestawu kategorii Mark-

sowskich. W Horkheimera Krytyce instrumentalnego rozumu i w Haber-

masa Erkenntnis und Interesse4 ideał nauki akceptowany przez wieki nie 

jest kwestionowany,5 choć deprecjonuje go Marcuse w pewnych fragmen-

tach swego Człowieka jednowymiarowego.6 Frankfurtczycy występują  

ponadto przeciw instrumentalnej racjonalności, generowanej – jak twierdzą 

– przez naukę i rozlewającej się na całą współczesną cywilizację, będąc jed-

nym z ważniejszych czynników jej degradacji.  

W Lyotarda Kondycji ponowoczesnej można znaleźć uwagi krytyczne po-

krewne zarzutom Frankfurtczyków. Nie są one jednak, jak wspomniałam, 

zbyt rozbudowane; Lyotard wtrąca je nieco mimochodem, natomiast główną 

linię krytyki i kieruje na kwestie prawomocności nauki, fundamentu jej legi-

tymizacji, którą, zdaniem Lyotarda, gwarantowała nauce filozofia. Poddaje 

on krytyce niektóre historyczne fazy rozwoju nauki, głównie naukę moderni-

styczną i nie proponuje jej totalnej destrukcji, lecz postuluje dla nauki meto-

dyczną i aksjologiczną zmianę, która w gruncie rzeczy nie jest absolutnym 

novum, jako że czerpie obficie z poglądów Ludwiga Wittgensteina, a także 

————————— 
4 Habermas w okresie Erkenntnis und Interesse był krytykiem nauki, jednak nie tak już radykal-

nym jak pierwsze pokolenie Szkoły Frankfurckiej. W późniejszych fazach się odszedł od swego kry-
tycznego stanowiska, m.in. opowiadając się po stronie oświecenia, nazywając je niedokończonym 
projektem i postulując jego kontynuację.  

5 Habermas funduje tzw. nauki krytyczne w interesie emancypacyjnym, który dąży do transcen-
dencji, do wzbogacenia ludzkiej duchowości.  

6 Marcuse twierdzi, że naukowo-techniczna racjonalność jest „zawarta[a] w czystej nauce, jeszcze 
zanim były zamierzone jakiekolwiek praktyczne cele” (kursywa – MC). Chodzi mu o racjonalność, 
który wyjaśnia rzeczywistość „językiem struktur matematycznych”. H. Marcuse, Człowiek jednowy-
miarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, przeł. W. Grom-
czyński, PWN, Warszawa 1991, s. 185–186.  
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Paula Feyerabenda i Thomasa Kuhna. W największym skrócie, Lyotard for-

mułuje nowy projekt metod nauki, opierając się na Wittgensteinowskiej 

koncepcji gier językowych. Projekt ten postuluje wielość równorzędnych 

metod, które nie mają zewnętrznej legitymizacji, a de facto nie mają legity-

mizacji w ogóle. 

Tak więc, zestawiając obie główne linie krytyki, tj. Szkoły Frankfurckiej  

i postmodernistów, zasadnie jest uznać, że główne zarzuty przeciw nauce 

jako zjawisku społecznemu i jako sferze instrumentalizującej rozum przed-

stawili właśnie Frankfurtczycy i to te właśnie zarzuty są do dzisiaj przytacza-

ne w niezliczonych tekstach – często na marginesach rozważań, ale o randze 

prawie pewników, chociaż zastanawiająco często bez podawania pionierów 

koncepcji instrumentalizowania rozumu w nauce oraz opresyjnej dla rozu-

mu roli nauki.   

Przyjmując punkt widzenia wykraczający poza filozofię, można stwier-

dzić, że dezawuowanie nauki należy do kanonów światopoglądu współcze-

snego intelektualisty, który uznaje się za ponowoczesnego humanistę, zatro-

skanego o sprawy ludzkiego świata i Ziemi, lub, słabiej, takiego, który nie 

uważa się za technokratę, który przeciwstawia się opresyjnym wpływom 

nauki i technologii. Ten kanon myślenia, wpajany między innymi przez 

postmodernistów, w filozofii nieco epigońskich, jednak ciągle oddziałujących 

i głośnych, wiąże niechęć, a nawet wrogość wobec nauki z polityczną lewico-

wością – krzywdząco dla ich adwersarzy i bez przekonujących racji. Tym 

bardziej warto tu przypomnieć – dla falsyfikacji tego twierdzenia — wybit-

nych myślicieli odżegnujących się od stanowiska jednoznacznie krytycznego 

– „późnego” Jürgena Habermasa (m.in. mówiącego o oświeceniu jako nie-

dokończonym projekcie) i Noama Chomsky’ego, a także licznych innych 

lewicowych intelektualistów, którzy opowiadają się za zmodyfikowanymi  

i jednocześnie rozwiniętymi ideałami oświecenia.  

Większość zarzutów wobec nauki wysuwanych obecnie w filozofii i także 

poza nią (np. w niektórych środowiskach ekologów, ruchach gender,  

i w środowiskach wąsko rozumianej kultury, głównie utożsamianej ze sztu-

ką) nie jest nowa. Przedstawili je tu przywoływani Horkheimer i Marcuse. 

Zarzuty te pojawiają się obecnie w różnych wersjach, kontekstach i mają 

różnie rozłożone akcenty, ale ich rdzeń jest jednakowy. Podstawowe przed-

stawiam poniżej i pokrótce komentuję je krytycznie.  

 
Nauka a rozum instrumentalny 

 

Nauka prowadzi do degradacji duchowości indywidualnego Ja oraz 

duchowości zbiorowej poprzez procesy formalizowania, automatyzowania 

i ograniczania rozumu. Nauka doprowadziła do zmiany obowiązującej for-

my racjonalności, wpływając tym samym degradująco na całą cywilizację. 

Źródłem degradacji jest forsowanie przez naukę racjonalności instrumental-
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nej i kalkulacyjnej, zwanej też formalistyczną. Nawiasem mówiąc, obie ra-

cjonalności są ze sobą dosyć często identyfikowane bądź nawet uważane za 

takie same. Argument ten wysunął m.in. Horkheimer i rozważał go najob-

szerniej w Krytyce instrumentalnego rozumu.7 Marcuse natomiast koncen-

truje uwagę na rozumie kalkulacyjnym, formalistycznym, nazywając go też 

naukowo-technicznym.8 

Horkheimer uznaje rozum instrumentalny za typowy dla nauki rodzaj ro-

zumu subiektywnego, przeciwstawny obiektywnemu.9 Zarzut instrumentali-

zowania rozumu głosili przed Horkheimerem filozofowie z nurtu filozofii 

życia – Wilhelm Dilthey, Henri Bergson i Friedrich Nietzsche, krytykując 

przy tym także racjonalizm formalistyczny, natomiast Nietzsche identyfiko-

wał rozum fundujący naukę jako kalkulacyjny.   

Argument o instrumentalizowaniu rozumu jest do dzisiaj jednym z czę-

ściej wysuwanych zarzutów i, zdaje się, podstawowym wobec nauki; stanowi 

leitmotiv jej krytycznych ujęć, o najcięższej wadze i bodajże podstawowym  

w obszarze filozofii. Ten argument przywołuje się obecnie nie rzadko nie 

wspominając o wymienionych jego pionierach, ani o Maxie Weberze, który 

zdefiniował pojęcie racjonalności instrumentalnej. Racjonalność ta, odno-

sząca się do działań lub do podmiotu jest standardowo definiowana następu-

jąco: podmiot jest racjonalny instrumentalnie, jeśli stosuje odpowiednie 

środki do postawionych celów.10 Odpowiednio, działanie jest racjonalne, 

jeśli stosuje się w nim najefektywniejsze środki do realizacji stawianych  

celów. Ocena celów i ich wartości nie należą do zakresu racjonalności in-

strumentalnej, bądź słabiej, w wersji Horkheimera: „Niewielką wagę przy-

kłada on [zwolennik rozumu instrumentalnego – MC] do pytania, czy cele 

jako takie są rozumne. Jeśli w ogóle zajmuje się celami, to uważa za stwier-

dzone, że są one rozumne również w sensie subiektywnym, to znaczy, że 

służą interesom podmiotu z punktu widzenia jego przetrwania…”.11 Horkhe-

imer wykracza tu poza swą definicję rozumu subiektywnego i również poza 

definicję standardową, dołączając ewaluację charakteru celów – mają one 

być zgodne z interesami podmiotu. Natomiast racjonalność formalistyczna 

————————— 
7 M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, w: idem, Społeczna funkcja filozofii,  

przeł. Jan Doktór, PIW, Warszawa 1987. Pierwotnie wydany po angielsku jako: Eclipse of Reason  
w 1947 r., następnie po niemiecku: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Fischer, Frankfurt am 
Main 1967/1968. 

8 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy…, s. 185.  
9 Rozum subiektywny to “samo funkcjonowanie mechanizmu myślowego i to bez względu na jego 

konkretną treść.” Zob. M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, op. cit., s. 247. 
Wcześniej Horkheimer pisał na ten temat w The Rationalism Debate in Contemporary Philosophy 
(1934). 

10 W eseju Instrumental Rationality  podana jest następująca definicja: “Someone displays in-
strumentally rationality insofar as she adopts suitable means to her ends.” N. Kolodny, J. Brunero, 
Instrumental Rationality, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E. N. Zalta (red.), edycja 
2016 zima, URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/rationality-instrumental/>. 

11 M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, op. cit., s. 248. W zasadzie Hokheimer na 
początku zakłada, że rozum instrumentalny jest identyczny z rozumem subiektywnym, chociaż 
podane przez niego określenia jednego i drugiego nie dowodzą tej tożsamości.  
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to rozumowanie oparte na obliczeniach lub wyrażone przy użyciu liczb i/lub 

konstrukcji matematycznych.12 

Stanowisko Frankfurtczyków w sprawie racjonalności budzi dwie wątpli-

wości. Po pierwsze, jest wątpliwe, czy – jak twierdzi Horkheimer — nauka 

usunęła rozum obiektywny, tę fundamentalną metafizyczną kreację, stano-

wiącą grunt dla innych pojęć ontologicznych i nadającą światu sens. Twier-

dzenie to opiera się na pozytywistycznej koncepcji nauki, z jej bezkompro-

misową krytyką metafizyki i fenomenalizmem redukującym naukę do  

zbierania danych doświadczalnych. Natomiast nauka ujmowana z konku-

rencyjnej perspektywy realizmu epistemologicznego, stosunkowo często 

aprobowanego w epistemologii, również współcześnie, jest oparta na tezie  

o istnieniu rozumu obiektywnego. Według tego realizmu głównym deklaro-

wanym i realizowanym w praktyce celem nauki jest konstruowanie teorii, 

których głównym celem jest ujawnianie praw rządzących rzeczywistością – 

przyrodniczą, antropiczną lub społeczną. Skoro tak, to w nauce ujmowanej 

realistycznie zakłada się istnienie rozumu obiektywnego – w postaci obiek-

tywnych praw rządzących rzeczywistością. Według stanowiska realizmu epi-

stemologicznego funkcja nauki polega zatem na ujawnianiu elementów  

rozumu obiektywnego w formie praw (w ich ontologicznym znaczeniu), 

m.in. fizyki, praw rządzących strukturami społecznymi itp. Zadaniem rozu-

mu subiektywnego w nauce jest ujawnianie rozumu obiektywnego świata.   

Po drugie, racjonalność instrumentalna polegająca na stosowaniu naje-

fektywniejszych możliwych środków do osiągnięcia stawianych celów,  

jednak bez oceniania wartości tych celów, wydaje się być trudno kwestiono-

walnym, uniwersalnie stosowanym aspektem działań racjonalnych. Taka 

cząstkowa racjonalność – wytyczająca jeden warunek obok innych – wydaje 

się konieczna nie tylko w nauce, ale w każdej ludzkiej aktywności, w tym we 

wszelkiej poznawczej. Jeśli np. pewien filozof postanawia rozważać problem 

Platońskich idei, czyni rozumnie, jeśli realizuje ten zamysł czytając dzieła 

Platona i jego interpretatorów i analizując je. Natomiast nie czyni rozumnie, 

gdy w celu zrealizowania swojego zamysłu idzie do kasyna lub jedzie do  

Grecji, ogląda jej starożytne zabytki, aby wczuć się w klimat starożytności  

i w ten sposób wniknąć w istotę myśli Platona. W pierwszym przypadku 

dostosowuje środki do postawionego celu, w dwóch następnych – nie. Jed-

nak postępowanie racjonalne instrumentalnie nie gwarantuje oczywiście 

sukcesu tego postępowania; do tego muszą być spełnione także inne warun-

ki. Zatem racjonalność instrumentalna jest koniecznym, dosyć słabym  

warunkiem koniecznym i przy tym nie wystarczającym racjonalności su-

biektywnej – warunkiem jednym obok innych. 

————————— 
12 W Stanford Encyclopedia of Philosophy, w eseju Instrumental Reason jego autorzy nie wspo-

minają o żadnym z twórców tego pojęcia.   
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Racjonalność instrumentalna i kalkulacyjna nie obejmuje oceny rezulta-

tów aktywności, czyli celów – gdyż po prostu tak jest wąsko, aspektowo 

określona. Jest racjonalnością cząstkową – dotyczy tylko jednego aspektu 

działań, tj. efektywności sposobów uzyskiwania pożądanych rezultatów. Aby 

uzyskać racjonalność subiektywną pełną, należy racjonalność instrumental-

ną połączyć z innymi aspektami racjonalności.  

Można wobec tego wnosić, że kryterium racjonalności subiektywnej  

(tj. racjonalności ludzkich działań poznawczych) składa się z kilku kryteriów, 

zaś racjonalność instrumentalna jest tylko jednym z nich, przy tym nie uwi-

kłanym w kwestię oceny wartości celów. Jednak aksjologiczna neutralność 

tej racjonalności jest mimo to dyskusyjna – środki realizowania celów, a nie 

tylko same cele wymagają oceny pod względem wartości, np. ocen co do 

moralnej słuszności lub poznawczej adekwatności.   

Jeśli odsunie się tu na bok kwestię aksjologicznego uwikłania, prawie nie 

dyskutowaną, trudno pojąć, dlaczego ten aspekt racjonalności – a nie typ, 

jak się sądzi – jest tak ostro krytykowany. Zamiast dezawuować i odrzucać 

racjonalność instrumentalną, należy zdać sobie sprawę z jej właściwego 

miejsca i ograniczonej roli w ludzkiej aktywności racjonalnej. I należało by 

skupić uwagą na innych koniecznych warunkach dopełniających racjonal-

ność instrumentalną – takich, które w sumie stanowiły racjonalność subiek-

tywną. Główne wśród tych zadań polegałoby na normatywnym ustanowieniu 

lub zrekonstruowaniu na podstawie ludzkiej działalności racjonalności  

oceny celów. Zadanie to wychodziłoby w sposób konstruktywny naprzeciw 

krytyce racjonalności instrumentalnej; zarzuca się jej przecież przede 

wszystkim właśnie to, że nie wartościuje celów.  

Kryterium dostosowywania środków do celów wywołuje sprzeciw części 

filozofów m.in. z tego, wydaje się, powodu, że traktują oni racjonalność in-

strumentalną jako racjonalność subiektywną, a nie tylko jako jeden z jej 

warunków. Zamiast przeciwstawiać sobie różne typy racjonalności należało-

by uznać je za jedynie aspekty racjonalności subiektywnej i poszukiwać całe-

go zbioru kryteriów, które w sumie by określały tę racjonalność.   

Horkheimer pisząc w Krytyce instrumentalnego rozumu o racjonalności 

instrumentalnej, myśli przede wszystkim o pragmatycznym duchu naszych 

czasów i ten właśnie poddaje krytyce, a racjonalność instrumentalną uznaje 

za jego główny atrybut. Postulowany przez Horkheimera ścisły związek 

praktyczności z rozumem instrumentalnym, jest, moim zdaniem, wątpliwy. 

W pragmatystycznej orientacji uwagę koncentruje się na celach, a środki 

realizacji celu mają drugorzędne znaczenie. Teraźniejszość, z jej typowo 

pragmatystycznym klimatem, nieustannie stosuje, m.in. w praktykach spo-

łecznych, maksymę „cel uświęca środki”. Dążąc do wytyczonych celów, nie 

zważa się na środki ich realizacji, które mogą być niewiarygodne, niezgodne 

z obowiązującymi normami moralnymi, poznawczymi, lub z przepisami 

prawa – zależnie od charakteru tych celów. Takimi środkami są m.in. fał-
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szywe ideologie, potężna broń niewolenia społeczeństw, lub jawne kłamstwa 

propagowane przez siły polityczne i ekonomiczne, a także odwoływanie się 

do zmanipulowanych emocji grup społecznych lub całych społeczeństw. Np. 

nagminnie tłumaczy się wywoływanie kolejnych wojen oficjalną szczytnością 

celów (np. obroną demokracji, obroną praw człowieka itp.), produkując 

kłamstwa, grając na emocjach, zarówno najwyższych jak i najniższych uczu-

ciach, na tanich i prymitywnych sentymentach. Usuwa się w ogóle z pola 

widzenia środki realizacji tych celów, m.in. tzw. straty ludzkie, w istocie 

cierpienia i śmierć tysięcy istot ludzkich, łamanie obowiązujących praw,  

w tym praw człowieka, postponowanie wartości moralnych itp., brutalizację 

i moralny regres człowieczeństwa. Kłamstwo użyteczne dla pewnych grup, 

czyli post-prawda, jest obecnie nagminnym instrumentem kształtowania 

świadomości społecznej. W takich sytuacjach pierwszoplanową rolę odgry-

wają cele – one koncentrują uwagę, a środki do nich prowadzące mają zna-

czenie podrzędne. Manipuluje się nimi dowolnie, zmienia się, stosuje wcze-

śniej niestosowane dążąc do wytyczonych celów. Wybierane środki mają 

drugorzędną ważność dla tego współczesnego człowieka (post-człowieka?), 

który ewaluacje, np. moralne, aprobowanych środków uznaje za tani senty-

mentalizm, anachronizm.     

Oświecenie łudziło się, że rozum jest jedynym źródłem moralności i na-

prawy człowieczeństwa, że jest nie tylko podmiotem poznania, ale poprzez 

uzyskane poznanie ujawnia wartości moralne, a więc w konsekwencji samo 

poznanie (racjonalne, głównie naukowe) ma prowadzić do rozwoju i do  

naprawy człowieczeństwa. Idąc za oświeceniowymi ideami, oczekuje się od 

rozumu, że ustanowi on całą sferę wartości, moralności, że wkroczy do dzie-

dzin uczuć i wartości i będzie je racjonalnie nadzorować: okiełzna uczucia  

i wartości i podporządkowuje je sobie, uczyni rozumnymi. Połączenia ze 

sferą wartości żąda od rozumu Marcuse, idąc tropem idei oświeceniowych:  

 
„Jeśli Dobro i Piękno, Pokój i Sprawiedliwość nie mogą być wyprowadzone 

ani z ontologicznych, ani z naukowo-racjonalnych warunków, nie mogą one 

logicznie domagać się uniwersalnej ważności i urzeczywistnienia. W pojęciach 

naukowego rozumu pozostają one sprawą upodobań i żadne wskrzeszenie 

czegoś w rodzaju filozofii arystotelesowskiej czy tomistycznej nie może ura-

tować sytuacji, ponieważ jest ona a priori obalona przez rozum naukowy.”13  

 

Roszczenie wobec rozumu, aby dawał podstawy legitymizacji wartości, 

jest zbyt radykalne; zapomina się w nim o co najmniej względnej autono-

miczności poszczególnych sfer. Można bowiem zasadnie twierdzić, że sfery 

składające się na ludzką egzystencję, nawzajem na siebie oddziałują,  

i wzajemnie się i formują, jednak przy tym zachowują względną autonomię. 

Rozum jest sprzężony ze sferą uczuć i sferą wartości, lecz nie jest, wydaje się, 
————————— 

13 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy…, op. cit., s. 187–188.  
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zasadne twierdzenie, że może on podporządkować sobie uczucia i wartości, 

całkowicie nimi zawładnąć, podporządkować je sobie i w efekcie przemienić 

je w instancje czysto rozumowe. Można zastanawiać się, czy errata projektu 

oświeceniowego nie powinna postulować, że sfera rozumu jest (lub powinna 

być) sprzężona z tym, co wobec rozumu inne. Rozum, wartości i emocje – 

można suponować lub proponować – trzymają siebie nawzajem w ryzach, 

oddziałują na siebie, lecz mimo wszystko zachowują odrębność i częściową 

niezależność.    

W Krytyce instrumentalnego rozumu Horkheimer broni filozofii jako 

wiedzy istotnie racjonalnej, która zaspokajałaby duchowe potrzeby człowie-

ka i przyczyniałaby się do rozwoju człowieczeństwa. Nie opowiada się – co 

postulują postmoderniści – za usunięciem rozumu lub za jego marginaliza-

cją, a przeciwnie – opowiada się za racjonalnością o największej wadze, peł-

ną, nie ograniczoną do jednego, tj. naukowego, sposobu myślenia, oraz  

stowarzyszoną z wartościami. W jego poglądach przewija się oświeceniowa 

idea mówiąca, że to rozum jest główną siłą prowadzącą do ulepszania  

człowieczeństwa. Zdaniem Horkheimera i innych krytyków nauki projekt 

oświecenia nie został i nie może być zrealizowany – nauka, z degradującą 

człowieczeństwo racjonalnością instrumentalną, opanowującą cała cywiliza-

cję, stoi bowiem po stronie społecznych sił prowadzących do regresu ludzko-

ści i do jej opresji. Mimo niechęci do racjonalności instrumentalnej, ta linia 

krytyki podaje receptę naprawczą dla racjonalności.  

Następną wątpliwość dotyczącą interpretacji racjonalności instrumental-

nej budzi unifikowanie, częste wśród krytyków nauki, rozumu instrumental-

nego z rozumem formalistycznym, nazywanym też kalkulacyjnym. Ten drugi 

rozum to, najprościej, myślenie oparte na obliczeniach lub wyrażone przy 

użyciu liczb lub innych konstrukcji matematycznych. W poglądach Horkhe-

imera i zwłaszcza Marcusego oba typy racjonalności są ze sobą splecione,  

a w niektórych kontekstach traktuje się je nawet jako jedność. Kalkulacyj-

ność jest stale krytykowaną cechą rozumowań w nauce. Czy jednak konsty-

tuuje ona szczególny typ racjonalności?  

Wydaje się wątpliwe, czy matematyka i oparte na niej sposoby poznaw-

czego ujmowania świata (w postaci np. równań matematycznych) narzucają 

nauce szczególną formę racjonalności, jak to twierdzą też Nietzsche, Heide-

gger, Lyotard i inni. Konstrukcje matematyczne służące do reprezentowania 

rzeczywistości w naukach empirycznych nie są jedynymi środkami i nie są 

konieczne. Nie są też determinowane przez ideał nauki, a są tylko jedną  

z możliwości obrazowania rzeczywistości – uznawaną w nauce za dogodną, 

dającą szerokie możliwości, w tym także tam, gdzie języki niematematyczne 

zawodzą, ponieważ są zbyt ograniczone. Użycie matematycznych środków 

do reprezentowania znamionuje praktykę nauki nie we wszystkich fazach jej 

rozwoju, a stopień zmatematyzowania jest różny w różnych dyscyplinach 

nauki i równym okresach rozwoju nauki. Wobec tego matematyczny charak-
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ter obrazowania w nauce nie jest elementem tożsamości nauki, jak to utrzy-

mują krytycy nauki. Język matematyki i matematyczne środki pojęciowego 

wyrażania są jednym pośród innych sposobem symbolicznego poznawczego 

wyrażania rzeczywistości. Kalkulacyjność jest formą, w jakie „ubiera się” 

myśli, nie jest jednak formą racjonalności. Forma ta wywołuje sprzeciwy  

z powodu swej abstrakcyjności, hermetyczności, odległości od wiedzy zdro-

worozsądkowej – z której przecież się wywodzi oddając głębokie intuicje 

zdroworozsądkowe. Marcuse pisze np. w tonie krytycznym, że  „«widzialne» 

figury geometryczne zastępuje się operacjami czysto umysłowymi, ideacyj-

nymi.14 Nawiasem mówiąc, Marcuse krytykuje rozum kalkulacyjny, przyj-

mując implicite operacjonistyczną koncepcję poznania naukowego, w rezul-

tacie zarzuca temu rozumowi brak obiektywności, z której się jednak  

następnie z pewną ostrożnością wycofuje.15 Współcześnie operacjonizm jest 

obecnie rzadko akceptowanym, zakwestionowano go z powodu subiektyw-

ności.  

Krytyka Marcusego rozumu formalistycznego jest szersza i głębsza: „Ilo-

ściowe ujęcie przyrody, które prowadziło do jej wyjaśniania językiem struk-

tur matematycznych, oddzieliło rzeczywistość od wszystkich właściwych jej 

celów, i, w konsekwencji, oddzieliło prawdę od dobra, naukę od etyki.”16  

Tak więc Marcuse, opowiadając się za ideałami oświecenia, czyni rozum 

kalkulacyjny, analogicznie jak rozum instrumentalny, odpowiedzialnym za 

wygenerowanie przepaści pomiędzy rozumem a wartościami. 

     
 

Nauka – podmiot opresji czy ofiara opresji 
 

Nauka stoi po stronie sił politycznie konserwatywnych; jest instrumen-

tem opresji społeczeństwa.  W tym twierdzeniu chodzi głównie o niszczenie 

obecnej cywilizacji poprzez naukę; postuluje się jednoznacznie negatywną 

rolę nauki w organizacji społeczeństwa. Ten argument także został wysunię-

ty i uzasadniony przez Frankfurtczyków. W nieco rozmytej wersji, bez teore-

tycznego ugruntowania, jest często przywoływany w niektórych intelektual-

nych środowiskach. Jest też aprobowany przez postmodernistów, w tym 

przez Lyotarda. Frankfurtczycy, za Marksem, utrzymują, że nauka jest do-

datkowym środkiem produkcji (Horkheimer w Krytyce instrumentalnego 

————————— 
14 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy…, op. cit., s. 189.  
15 Marcuse przytacza tu słowa Herberta Dinglera (wydaje się, że może tu chodzić o Dingle’a albo 

też o szerzej nieznanego badacza): „Na przykład fizyka «nie mierzy obiektywnych jakości zewnętrz-
nego i materialnego świata – są one jedynie rezultatami uzyskanymi poprzez dokonanie takich 
operacji»” (Nature, t. 168, 1951, s. 630); zob. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy…, op. cit.,  
s. 188. Jednak zastrzega następnie, że nie sugeruje, iż „filozofia współczesnej fizyki odrzuca czy 
choćby powątpiewa w realność świata zewnętrznego, ale że w taki czy inny sposób zawiesza ona sąd 
o tym, czym sama rzeczywistość może być, lub traktuje samo to pytanie jako pozbawione sensu i 
odpowiedzi (ibidem, s. 191). 

16 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy…, op. cit., s. 186.  
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rozumu, Marcuse w Człowieku jednowymiarowym), Lyotard zaś głosi, że 

wiedza naukowa i technologiczna jest towarem.17  

Rozpoznanie i diagnozy podane przez wymienionych myślicieli społecz-

nego usytuowania nauki są pod wieloma względami trafne i ciągle aktualne. 

Można nawet twierdzić, że ich aktualność wzrasta. Jednak budzi moje wąt-

pliwości jeden element tej krytyki, a mianowicie tkwiąca w nich teza lub 

wyciągany z nich wniosek, głoszący, że nauka wchodzi w dobrowolny, nawet 

ochoczy mariaż z siłami władzy, że, nawet głębiej, ze swej natury znajduje się 

po stronie sił społecznie konserwatywnych, opresyjnych. Moim zdaniem, 

nietrafne jest postawienie nauki na ławie oskarżonych. Sądzę, że współcze-

śnie kondycja nauki jest pod tym jednym istotnym względem biegunowo 

inna niż głosi ta diagnoza powszechna wśród krytyków nauki. Nauka jest,  

a w każdym razie staje się ofiarą władzy polityczno-ekonomicznej, a także 

religijnych instytucji,18  a nie podmiotem lub narzędziem opresji ludzkości.  

Jest ona raczej podmiotem niewolonym aż do jej uprzedmiotowienia, za-

właszczanym przez siły opresyjne. 

Mimo pozorów i oficjalnych enuncjacji o respektowaniu wolności badań 

naukowych, nauce krok po kroku odbiera się autonomiczność. Jej samosta-

nowienie staje się iluzoryczne – jest ona „dyscyplinowana”, kierowana  

administracyjnymi nakazami i decyzjami finansowymi. W rezultacie staje się 

marionetką w grach interesów sił władzy, które w oficjalnych ideologiach 

utożsamiają swoje interesy, dosyć cynicznie, z dobrem ludzkości i z cywiliza-

cyjnym postępem. Coraz agresywniejsze i szersze imputowanie przez siły 

władzy społeczeństwom stylów życia ruguje ze świadomości społecznej  

wyobrażenie człowieka jako istoty transcendentnej, która ma potrzeby także 

duchowe, a nie tylko materialne i kompulsywne potrzeby pseudo-

materialne, w istocie typu psychicznego. Nawiasem mówiąc, promowanie 

potrzeb pseudo-materialnych przynosi siłom władzy dwojaki zysk. Po pierw-

sze, kompulsywna konsumpcja napędza produkcję i zyski właścicielom 

środków produkcji, bez względu na społeczne, w tym ekologiczne koszty. Po 

drugie, tłumienie potrzeb duchowych prowadzi do degradacji ludzkiego ro-

zumu, do ograniczania autentycznie krytycznego myślenia, w tym do prób 

samookreślenia się „ja” i społeczności wobec świata. W ten sposób bunt,  

a nawet ograniczone niezadowolenie wobec status quo nie mają szans zaist-

nieć. 

Wpajanie postaw antyintelektualistycznych, w tym ograniczanie funkcji  

i roli rozumu do wąsko określanych zadań praktycznych, jest ważnym ele-

mentem gier ideologicznych. Intelektualne zaangażowanie, pasja poznaw-

cza, wzbogacanie ludzkiej duchowości, światopoglądowe ustanawianie się 

„ja” i społeczeństw wobec rzeczywistości są według panujących ideologii i,  

————————— 
17 Np. J-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna…, op. cit., 34.  

18 Te ostatnie wywierają na naukę presję słabszą niż miało to miejsce w poprzednich wiekach.   
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w konsekwencji, światopoglądów, dziwactwem, anachronizmem lub krótko-

trwałą, efemeryczną rozrywką, bez znaczenia dla budowania kolektywnej  

i indywidualnej świadomości.  

Oficjalne ideologie kształtują też ambiwalentny i zdeformowany obraz 

uczonego. Z jednej strony, prezentują go jako eksperta, z reguły w sytua-

cjach, gdy potwierdza on opinie promowane w mass mediach, technokraty – 

użytecznego uczestnika w produkowaniu technologii i dóbr, m.in. konsump-

cyjnych, służących zdrowiu i zwiększających dobrostan, ale również  

śmiercionośnych. Z drugiej strony, uczonych prezentuje się jako outsiderów 

– gdy prowadzą oni badania podstawowe (a więc o fundamentalnym zna-

czeniu dla nauki) i komercyjnie bezużyteczne. Ta ocena uczonego odnosi się 

do całej nauki: prezentowana przez mass media, propagujące hasła oficjal-

nych ideologii, nauka jest zbędnym dziwactwem, marnowaniem społecznych 

środków i energii, jeśli nie zaspokaja doraźnych partykularnych potrzeb 

narzucanych przez ideologie i lansowane w nich style życia.   

Naukę od okresu co najmniej po drugiej wojnie światowej19 charaktery-

zuje bez porównania większy niż dawniej i stale powiększający się rozziew 

pomiędzy jej ideałem a praktyką. Jest to podstawowy problem nauki we 

współczesnym świecie – zmniejszający się obszar autonomiczności nauki 

skutkuje stopniowym odchodzeniem od ideału nauki, tej naczelnej instancji 

determinującej i stojącej na straży jej tożsamości.  

Sprawcami rozziewu, o którym mowa, nie są głównie uczeni sprzeniewie-

rzający się ideałowi nauki (choć różnorodność postaw uczonych20 też odgry-

wa tu rolę), ale w pierwszym rzędzie podmioty zewnętrzne wobec nauki – 

władze i związane z nimi grupy interesów. To one zawłaszczają naukę; trak-

tując ją jako środek produkcji, dążą do uczynienia jej tylko instrumentem 

realizacji swoich interesów. Podobnie jak w niewoleniu i zawłaszczaniu  

innych sfer ludzkiej aktywności dysponują różnymi środkami, w tym finan-

sowymi (np. w sterowanym finansowaniu nauki), legislacyjnymi (np. wyty-

czającymi charakter i zadania szkół wyższych), ideologicznymi (np. wpajając 

społeczeństwom pożądany dla siebie obraz nauki, a z drugiej strony kształtu-

jącymi charakter potrzeb w skali społecznej).  

Te naciski – w sytuacji oficjalnie głoszonej wolności i niezależności badań 

naukowych – prowadzą do postępującego deformowania tożsamości nauki. 

Degenerowana jest w pierwszym rzędzie jej teraźniejsza praktyka, a poprzez 

jej zaburzanie stopniowo releguje się jej ideał – to bazowe idealne ustano-

wienie, o silnych wątkach normatywnych, czym nauka jest i jaka ma być.   

————————— 
19 Cezura czasowa jest orientacyjna i jak zawsze nieco ryzykowna. Powinno się raczej mówić o na-

rastaniu, o okresie zmian z rozmytymi granicami, w dodatku fluktuującego zależnie od przyjętego 
kryterium zmiany charakteru nauki.    

20 Trudno przemilczeć fakt, że dla wielu uczonych nauka nie jest już etosem, misją itp., lecz spo-
sobem rozwijania personalnych wyłącznie merkantylnych karier. Część uczonych jest na sprzedaż – 
sprzedają oni zarówno swoje kompetencje jak i obowiązujące (a może już nie) zasady obowiązujące 
w świecie nauki.  
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Nie mówi się prawie w ogóle o nauce jako kreatorce światopoglądów,  

o nauce (a szerzej, rozumie) jako drodze kształcenia, wychowywania  

(Bildung), o Weberowskim odczarowywaniu świata, o przetransformowa-

nych ideałach oświecenia. Stosunek do nauki jest znamienny dla klimatu 

naszych czasów – dominuje w nim partykularna lub płytka komercyjna uży-

teczność i dezawuowanie transcendentnych ludzkich potrzeb. Świat wchodzi 

pod pewnymi względami w fazę regresu, w okres przedoświeceniowy,  

w okres, gdzie w sferze społecznej emocje, pseudoautorytety, religijna wiara, 

partykularne interesy i dogmaty przemycane w ideologiach odgrywają zna-

czącą rolę, a rozumowi przypisuje się rolę służebną i ustanawia coraz węższe 

jego role społeczne i indywidualnej ludzkiej egzystencji. 

Nauka stoi obecnie na rozdrożu, ubezwłasnowalniana przez politycznych 

i ekonomicznych graczy decydujących o teraźniejszości i przyszłości świata. 

Może się ona poddać presji tych sił, podporządkować się w całości zewnętrz-

nym dyktatom albo próbować walczyć o autonomię i o kształtowanie się 

według swojego ideału, a więc i o zachowanie swej tożsamości. Jakie jednak 

ma środki i szanse w tej walce, skoro presja sił władzy jest niemal obezwład-

niająca?  

 
Nauka a technologia 

 

Nauka jest tylko instrumentem i środkiem dla technologii. Krytycy nauki 

ujmują ją w nierozerwalnej unii z technologią i techniką; uznają, że związki 

pomiędzy obydwoma dziedzinami są bliskie, że w zasadzie te dwie dziedziny 

są jednością. „Wydaje się, że nauka i technika są jednym, złożonym przed-

sięwzięciem ludzkości – różnice między nimi są różnicami akcentu czy  

nastawienia” – twierdzi Gernot Böhme, chociaż nie w duchu krytycznym,  

a aksjologicznie neutralnym.21 Ponadto utrzymuje się, że nauka jest podpo-

rządkowana technologii. Te poglądy zaowocowały powstaniem nowej kate-

gorii – technonauki.  

Rozpowszechnione diagnozy mówią, że nauka i technologia, czyli zteche-

nologicyzowana nauka (technonauka w jednym ze znaczeń terminu),  

prowadzą do degradacji ludzkiego świata poprzez tworzenie technologii za-

grażających środowisku naturalnemu, technologii społecznych niszczących 

tradycyjnie struktury społeczne, kulturę itp.  

Ta diagnoza jest jednostronna. Pobrzmiewa w niej nostalgia za czasami, 

kiedy nie było ani nauki, ani technologii, niemożliwe dążenie do powrotu 

cywilizacji utopijnej, bo nie pierwotnej,22 cywilizacji, której współczesny 

człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Niewątpliwie duży udział w for-

mowaniu tej diagnozy ma sprzeciw wobec ewidentnie negatywnych zjawisk 

————————— 
21 G. Böhme, Cywilizacja naukowo-techniczna, op. cit., s. 403.  
22 Cywilizacje pierwotne, a nawet plemienne hordy pierwotne dysponowały już opracowanymi 

przez siebie technikami.  
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cywilizacyjnych generowanych przez coraz to nowe technologie, rozbuchany 

i negatywny z punktu widzenia dobra społecznego pseudo-postęp w wielu 

dziedzinach przynoszący degradację zasobów, niszczenie środowiska, nisz-

czenie tradycyjnych struktur społecznych, ogólnie niepożądane, destrukcyj-

ne zmiany cywilizacyjne. To wyliczanie można ciągnąć dalej: czynników  

negatywnych, doskonale znanych i często przywoływanych, jest niezmiernie 

wiele, a wieńczą ich listę technologie śmierci i zagłady – broń i środki służą-

ce do zabijania. Jednak stosunkowo rzadko wskazuje się na ambiwalentne 

role technologii; jest ona oceniana, bez niuansów i gradacji, jako bezwarun-

kowe cywilizacyjne zło. Pomija się, że niektóre technologie przynoszą trudne 

do zakwestionowania korzyści, choćby w dziedzinie medycyny.23  

Wysuwający argument o negatywnej roli technologii krytycy nauki negują 

nie tylko ją, ale wraz z nią naukę i całą historię ludzkiej cywilizacji, w której 

technologia była jednym z elementów faktycznego postępu, mimo towarzy-

szących negatywnych skutków, jakie powodowała. Tu, tak samo jak w przy-

padku innych ocen, usuwa się z pola widzenia fakt niedoskonałości, a nawet 

obosieczności każdego ludzkiego dzieła, w tym technologii, a także upodmia-

tawia się technologię, zapominając że to człowiek – a nie technologia – jest 

odpowiedzialny za jej tworzenie i użycie. Sprzeciw wobec technologii  

jest w istocie sprzeciwem wobec autodestrukcyjności ludzkiego gatunku. 

Wyplenienie technologii z ludzkiego świata nie usunęłoby tego atrybutu 

człowieczeństwa. Przejawiałby się on nadal – jak to zresztą dzieje się nieu-

stannie – na inne sposoby, widoczne jest m.in. w wewnątrzgatunkowej agre-

sji, nienawiści człowieka wobec człowieka, żądzy panowania bez względu na 

koszty dla innych.  

Jeśli chodzi o kwestię podrzędności nauki wobec technologii, to warto tu 

zauważyć, że nauka wyrosła z filozofii; przez wieki obie miały ten sam cel: 

racjonalnego poznawczego ujmowania świata w teoriach. Funkcja uzyskiwa-

nia wiedzy teoretycznej była w nauce – za filozofią – pierwotna, a co naj-

ważniejsze nadal jest podstawowa: teoria z koniecznością poprzedza i fundu-

je technologiczne zastosowania, które są wobec teorii wtórne. Teorie bo-

wiem, a szerzej wiedza teoretyczna, są podstawą do wyprowadzania z nich 

twierdzeń szczegółowych, które mogą okazać się użyteczne dla rozwiązań 

technologicznych. Technologiczna użyteczność teorii nie jest najczęściej 

znana w czasie formowania teorii naukowych, co więcej, najczęściej nie jest 

antycypowana czy domniemywana, więc też nie może być celem tego for-

mowania teorii. Spektakularnymi świadectwami są m.in. teoria elektryczno-

ści i szczególna teoria względności. Obie były typowymi produktami teore-

tycznymi; w czasie ich tworzenia uczeni nie przewidywali skali i możliwości 

————————— 
23 Trudne, ale nie niemożliwe. Nawet technologie medyczne mają przeciwników, np. zwolenników 

tzw. medycyny naturalnej, stosującej technologie, ale nie powiązane z nauką, lub ortodoksyjnych 
wyznawców niektórych religii, którzy odrzucają wszelką ingerencję medyczną w swoje ciało, zdając 
się na łaskę albo wyroki takiego lub innego boga.  
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ich wykorzystywania w technologiach elektrycznych bądź do produkcji broni 

atomowej.  

Wykorzystywanie wyników nauki do projektowania technologii jest funk-

cją nauki dodaną w jej dziejach, wyłanianą stopniowo i stosunkowo późno. 

Ponadto dosyć często zastosowania technologiczne przy użyciu wyników 

naukowych opracowuje się poza nauką w ścisłym tego słowa znaczeniu –  

w instytutach technologicznych, ulokowanych przy koncernach, na politech-

nikach, w tzw. zawodowych szkołach wyższych itp. Badania technologiczne 

nie tłumią, ani nie zastępują naczelnej funkcji nauki, jaką jest uzyskiwanie 

wiedzy teoretycznej, emancypacyjnej w rozumieniu Habermasa. Przeciwnie, 

pojawianie się nowych technologii jest możliwe, powtórzę, tylko dzięki ist-

niejącej uprzednio wiedzy teoretycznej.  

Błędne przekonanie mówiące, że nauka jest podporządkowana technolo-

gii, wypływa – moim zdaniem – z bardziej podstawowego przeświadczenia 

głoszącego, że nauka służy zaspokajaniu potrzeb jedynie materialnych. Za-

tem krytycy nauki relegują jej rolę w realizowaniu potrzeb psychicznych  

i transcendentnych, ustawiając się tu, ponownie, na jednej linii frontu  

z obecnie promowanymi oficjalnymi ideologiami, obecnie neoliberalnymi, 

optującymi za globalizacją i innymi podobnymi.   
 

     

Nauka a inne sfery kultury 
 

Nauka zagraża i niszczy kulturę, m.in. marginalizuje kulturę w węż-

szym rozumieniu, w tym sztukę, a ponadto Lebenswelt. W tym argumencie 

naukę przeciwstawia się kulturze w ogóle, a jej natura znajduje się w kon-

flikcie z naturą kultury w węższym rozumieniu. Uznaje się, mniej lub  

bardziej wyraźnie, że kultura i nauka nie tworzą stanowiącego całość dzie-

dzictwa ludzkości i że nie wyrastają ze wspólnego fundamentu (najodpo-

wiedniejszym kandydatem na fundowanie obu jest ludzka natura), lecz 

istotnie się od siebie różnią. Klarowną ekspozycję takich poglądów daje 

Charles Percy Snow w ciągle przywoływanej książce Dwie kultury.24 

Argument przeciwstawiający naukę innym formom kulturowym opiera 

się na bliskim potocznemu rozumieniu zarówno kultury jak i nauki, a nie na 

głębszych, istotowych rozpoznaniach form kulturowych oferowanym w filo-

zofii lub w antropologii kulturowej. Jeśli traktować naukę jako jedną z form 

kultury w sensie Cassirerowskim lub antropologicznym i przyjąć jej odtwo-

rzony powyżej ideał, to zasadnie jest twierdzić, że nauka, jako jedna z form 

transcendencji jest pokrewna innym takim formom. Jej zadanie – podobnie 

jak zadanie innych form kulturowych – polega na zaspokajaniu ludzkich 

potrzeb psychicznych i transcendentnych, obok potrzeb biologicznych. Nau-

ka, analogicznie jak inne formy kultury, tworzy światopoglądy i w ten m.in. 
————————— 

24 C. P. Snow, Dwie kultury, przeł. Tadeusz Baszniak, Warszawa 1999. 
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sposób realizuje potrzebę człowieka wyjścia poza obszar jego zwierzęcości. 

Również sposoby realizowania tego zadania są w nauce tego samego ogólne-

go typu – do innych form kulturowych: wszystkie one polegają na konstruo-

waniu symbolicznych przedstawień rzeczywistości.  

Znamienne jest, że Horkheimer przeciwstawia się podziałowi „ludzkiej 

prawdy na nauki przyrodnicze i humanistyczne”,25 co można z pewną de-

zynwolturą interpretować jako sprzeciw wobec podziału na kulturę stricte 

naukową (tj. w naukach ścisłych) i kulturę humanistyczną. 

  

 
IDEAŁ NAUKI A JEJ PRAKTYKA – ZAPOMNIANA DYSTYNKCJA 

 

Obraz nauki propagowany przez krytyków nauki jest w istotnym wymia-

rze oparty na poglądach ich najważniejszych adwersarzy, tych samych od 

kilkudziesięciu lat – pozytywistów i neopozytywistów. W ten sposób krytycy 

nauki z różnych szkół i tradycji filozoficznych sytuują się na pozycji we-

wnętrznie rozdartej. Występują przeciwko pozytywizmowi en bloc, zarzucają 

nieadekwatność jego koncepcji nauki, a zarazem przyjmują tę koncepcję 

jako bazę swego ujmowania nauki – widzą naukę przez pozytywistyczne 

okulary. Horkheimer stwierdza to wyraźnie: „filozofi[a] pozytywistyczn[a] 

[…] odzwierciedla charakter nauki na danym etapie historycznego rozwo-

ju.”26 To stwierdzenie poprzedza rozbudowaną krytyką pozytywistycznego 

obrazu nauki, m.in.: „Pozytywiści zdają się zapominać, że nauki przyrodni-

cze – tak jak oni je rozumieją – są przede wszystkim dodatkowymi środkami 

produkcji, jednym z wielu elementów w procesie społecznym.”27 Podobnie 

Lyotard – przywołuje jako częściową bazę swego poglądu na naukę fragmen-

ty klasycznych już koncepcji nauki (weryfikacjonizmu i falsyfikacjonizmu)28 

i nie dostrzega przy tym, że pozytywistyczne i w szczególności neopozytywi-

styczne koncepcje nauki już na początku lat sześćdziesiątych uznano za 

przebrzmiałe i nieadekwatne i zaczęto je porzucać na rzecz innych metateo-

retycznych i teoretycznych fundowań myślenia o nauce. Dwoma momentami 

przełomowymi było opublikowanie Thomasa Kuhna Struktury rewolucji 

naukowych i Logic of Scientific Discovery Karla R. Poppera. Obiekt krytyki 

przeciwników nauki – czyli nauka w obrazach pozytywistów i neopozytywi-

stów – jest więc wyciąganym z lamusa konstruktem nie uznawanym – poza 

egzotycznymi enklawami zwolenników – przez zdecydowaną większość 

obecnych filozofów nauki.  

————————— 
25 M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, op. cit., s. 313. 
26 Ibidem, s. 311.  
27 Ibidem, 297. 
28 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna…, op. cit., s. 81. Notabene rzuca się w oczy powierz-

chowność jego recepcji i przy tym interpretacyjne nadużycia. Pisze on np., że rzeczywistość jako 
metafizyczny grunt dla sprawdzania wiarygodności wiedzy naukowej jest „podłożem tego, co nauka 
XIX wieku nazywa weryfikacją, a nauka wieku XX falsyfikacją…”, s. 81.   
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Krytycy nauki w filozofii nie wprowadzają na ogół rozróżnienia pomiędzy 

ideałem nauki a jej teraźniejszą praktyką. W konsekwencji, utożsamiają tę 

praktykę z naturą nauki albo implicite uznają, że obecna praktyka nauki 

odzwierciedla ideał nauki. W Człowieku jednowymiarowym Marcuse twier-

dzi silniej, że ideał nauki jest właśnie realizowany w obecnej nauce, że to 

natura nauki jest odpowiedzialna za jej obecny stan.29 

Jeśliby wprowadzić dystynkcję ideał-praxis do ujmowania współczesnej 

nauki, wynik dociekań mógłby być inny: nie sama nauka, nie jej ideał, za-

mysł, stałyby pod pręgierzem krytyki, ale w pierwszym rzędzie współczesna 

realizacja nauki, czyli deformująca ideał nauki jej praktyka, zaprzepaszcza-

jąca naczelną moc kształtującą, jaką wnosi ideał.  

Nie sposób teraz definitywnie rozstrzygać kwestii, których legitymizacja 

leży w przyszłości. Jednak można przypuszczać, że rysuje się niebezpieczeń-

stwo wyłonienia się z obecnej fazy rozszczepienia pomiędzy ideałem a prak-

tyką nauki, nie dostrzeganiem konstytuującej mocy ideału nauki i porzuca-

niem tego ideału dla partykularnych interesów grup rządzących światem 

pewnej formy post-nauki: formy całkowicie już  karykaturalnej względem jej 

przez wieki obowiązującego ideału.   
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WIEDZA W UJĘCIU REALIZMU EWOLUCYJNEGO 
BOLESŁAWA JÓZEFA GAWECKIEGO1 

 

 
STRESZCZENIE  

 

Artykuł rekonstruuje poglądy polskiego filozofa, Bolesława Józefa Gaweckiego 

(1889–1984) związane z jego koncepcją realizmu ewolucyjnego, w którym kluczową 

rolę pełni ewolucyjna koncepcja wiedzy. Filozof uzasadnia swoje stanowisko rozwo-

jem nauk przyrodniczych i społecznych w ramach tzw. „systematu metafizycznego”. 

Uważa, że wiedza jest formą adaptacji ewoluującego ludzkiego podmiot poznania do 

ewoluującego środowiska jego życia i działania. Poglądy te są rozwinięciem filozofii 

pozytywistycznej, szczególnie empiriokrytycyzmu rozwijanego w duch filozofii kry-

tycznej Immanuela Kanta. 

Słowa kluczowe: Bolesław Józef Gałecki, ewolucyjna koncepcja wiedzy, rea-

lizm ewolucyjny, systemat metafizyczny, Immanuel Kant.  

 

 
UWAGI WSTĘPNE 

 

Przedmiotem pracy jest przypomnienie i rekonstrukcja koncepcji reali-

zmu ewolucyjnego oraz idei wiedzy ewolucyjnej sformułowanych przez Bole-

sława Józefa Gaweckiego w ramach tworzonego przez niego systemu  

pansomatycznego, inspirowanego dokonaniami empiriokrytycyzmu (dru-

giego pozytywizmu), ale i badaniami fenomenologicznymi oraz metodolo-

gicznymi, które uzupełniały ten jego otwarty system filozoficzny.2 Sądzimy, 

że dla właściwego zrozumienia tej koncepcji teoriopoznawczej, bazującej na 

pokantowskiej koncepcji poznania oraz ontologicznych założeniach empi-

riokrytycyzmu, zakładających pierwotność bytową tzw. „czystych elemen-

tów”, w oparciu o które podmiot ludzki buduje kolejne, przedmiotowe  

obrazy świata, ważne jest przypomnienie koncepcji teorii naukowych i ich 

podziału, rozumienia człowieka jako podmiotu poznania, ale i filozoficznej 

refleksji nad przyrodą, sformułowanych przez autora Filozofii rozwoju. 

————————— 
1 Praca została wykonana w ramach grantu: NPRH nr 11 H 12 0302 81. 
2 O Bolesławie Józefie Gaweckim – zob.  Aneks przy końcu tego artykułu. 
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Stan badań nad spuścizną filozoficzną Gaweckiego nie jest obszerny, choć 

w bibliografii przedmiotowej można spotkać kilkadziesiąt wzmianek na te-

mat jego koncepcji i propozycji filozoficznych, ale również kilka artykułów, 

które bezpośrednio omawiają jego dokonania intelektualne. Należy wspo-

mnieć wartościowe w tej kwestii prace, np. Macieja Dombrowskiego, Ewy 

Kilian, Józefa Chwala, Józefa M. Dołęgi, czy Marii Szyszkowskiej, choć żad-

na z nich nie podejmuje bezpośrednio analizy jego ewolucyjnej koncepcji 

wiedzy człowieka o świecie.3 Specyfika badań filozoficznych Gaweckiego 

polega na tym, że przez cały okres swej działalności twórczej powracał on do 

kwestii, które go szczególnie interesowały, a niejednokrotnie powtarzał swo-

je wcześniejsze propozycje rozwiązań, choć często w odmiennych kontek-

stach badawczych, co będzie można zauważyć i w tym opracowaniu. 

 

 
POJĘCIE TEORII I JEJ FORMY 

 

W opinii Gaweckiego dzięki teoriom naukowym lepiej poznajemy struk-

turę świata, ale nie jest to równoważne z pojmowaniem jego istoty. Teorie 

bowiem przemijają i są „pomocniczymi narzędziami badania”, a ich kolejne 

formy pozwalają pełniej i dokładniej badać świat jako przedmiot poznania 

ludzkiego. Dzieje się tak dlatego, że kolejne teorie obejmują coraz szerszy 

zakres faktów. Idąc za pomysłami Johna F.W. Herschela i Williama St. 

Jevonsa, filozof dzieli teorie na naukowe i pozanaukowe, przyjmując, że naj-

ogólniej teoria to „niesprzeczny układ zdań, wyprowadzanych ze „zdań na-

czelnych”, czyli jej założeń.4 Do grupy teorii naukowych badacz zalicza teorie 

formalne (logiczne, matematyczne), realne (typowo przyrodnicze, abstrahu-

jące od licznej grupy faktów) i realne historycznie, czyli humanistyczne,  

które są formułowane niejednokrotnie w oparciu o jednostkowe fakty spo-

łeczne. Pozostałe dwa typy teorii dotyczą wysiłków intelektualnych związa-

nych z poszukiwaniem „istoty rzeczy” i są formułowane w obszarze teologii 

oraz metafizyki. Przyjmują one dogmaty (nie aksjomaty) i w oparciu o nie 

wyciągają logiczne konsekwencje co do charakteru poznawanego świata. 

Niekiedy mogą być empirycznie sprawdzalne, ale brak takiego potwierdze-

nia ich nie dezawuuje, a nierzadko „fakty nagina się” do głoszonej doktryny. 

Każda próba naruszenia obowiązywania takiej teorii określa jej przeciwni-

ków jako zdrajców lub heretyków, zasługujących na potępienie w imię stoją-
————————— 

3 Idzie tu o takie prace jak: M. Dombrowskiego, Filozofia i nauka – trudne związki. Metallmann 
– Witkiewicz – Gawecki. WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, E. Kilian, Aksjologia a 
idea perfekcjonizmu w ujęciu Bolesława J. Gaweckiego, ƩơФία, nr 4, 2004, s. 95–103; J. Chwala, 
Pogranicze nauk – na przykładzie epistemologii ewolucyjnej i innych zastosowań teorii ewolucji, 
Pogranicze. Studia Socjologiczne, t. XX, 2012, s. 297–320; J. M. Dołęga, Kreacjonizm i ewoluc-
jonizm. Ewolucyjny model kreacjonizmu a problem humanizacji, Akademia Teologii Katolickiej, 
Warszawa 1988; M. Szyszkowska, Filozoficzne interpretacje prawa, Warszawa 1999, s. 220–221. 

4 B. Gawecki, Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszaw 1967, s. 14. 
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cego za taką teorią „wysokiego autorytetu” – twierdzi autor.5 Wyjątek  

stanowi jedynie teoretyczne stanowisko, które autor, inspirując się myślą 

Immanuela Kanta, nazywa „metafizyką krytyczną”, i w jego ocenie stanowi 

ona „…rdzeń filozoficzny poglądu na świat, tworzonego w oparciu o wyniki 

badań naukowych.”6 Taka teoria jest bardzo podobna do teorii realnych, 

choć jej założenia (hipotezy) mogą być aktualnie niesprawdzalne, są jednak 

formalnie możliwe, zgodnie z zasadą, że „hipotezy non fingo”. Okazuje się – 

wyjaśnia swój pogląd na temat teorii Gawecki – że istotnie charakter założeń 

w teoriach każdego z wyróżnionych tu typów jest odmienny: w naukach 

formalnych założenie jest aksjomatem, pewnikiem, do którego sprowadza 

się przez rozumowanie twierdzenia systemu; w naukach realnych – hipotezą 

sprawdzalną, tak samo jak w naukach formalnych, intersubiektywnie, ale na 

podstawie zmysłowej obserwacji i eksperymentu, hipotezą wyjaśniającą lub  

rekonstruująca w naukach historycznych; w systemach dogmatycznych zda-

nia naczelne mają charakter dogmatów, zaś w systemach filozoficznych  

niedogmatycznych – charakter hipotezy wprawdzie w sensie naukowym 

niesprawdzalny, niemniej jednak bardzo cenny, jeżeli można oprzeć na nich 

harmonijny pogląd na świat i życie, zgodny z ludzkim doświadczeniem i da-

jący praktyczne wskazówki postępowania ludzkiego. Nie trudno zauważyć, 

że autor nawiązuje tu do poglądów pozytywistyczno-empiriokrytycznych 

Tadeusza Garbowskiego, przedstawionych w jego artykule z roku 1903 pt. 

Wiedza i życie.  

 

 
CZŁOWIEK I JEGO WŁADZE POZNAWCZE 

 

Warto zatem przypomnieć główne tezy gnoseologii (w sensie węższym 

epistemologii) ewolucyjnej Gaweckiego, wynikające z jego rozumienie  

człowieka oraz przyrody. W nich odnajdujemy również pewne przekonania 

ontologiczne autora, na których opiera się jego gnoseologia, ale i w węższym 

sensie sama epistemologia. Tezy te nierzadko znajdują się jako milczące 

założenia w podstawach jego rozważań filozoficznych. Gawecki przyjmuje 

więc tezę, że gatunek ludzki, podobnie jak inne gatunki biologiczne, jest 

efektem długotrwałego procesu ewolucji. Pisze:  

 
„Gatunek ludzki rozwinął się z form o niższej organizacji, stopniowo zapewne 

i w ciągu długiego czasu; niewątpliwie mamy podstawy do takiego przypusz-

czenia. Przez ciąg wielu tysiącleci wykształcały się zmysły (tworzyły się i do-

skonaliły organa zmysłowe), układ nerwowy, dźwięczny itd., kształtował się 

stopniowo; znaną nam postać przybrał, być może, już mniej więcej przed mi-

lionem lat, tak, iż najdawniejsi nasi przodkowie, nie znający jeszcze ludzkiej 

————————— 
5 Ibidem, s. 14–15. 
6 Ibidem, s. 16–17. 
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mowy podludzie, widzieli świat zasadniczo tak samo, jak my go widzimy; 

szumiały dla nich zielone lasy, jagody miały smak przyjemny, kwiaty miały 

zapach itd.” 7  

 

W procesie przystosowania do otoczenia wykształciły się z czasem, w ta-

kiej postaci jak obecnie, zmysły i umysł. Gawecki, za Tadeuszem Garbow-

skim i Joachimem Metallmannem, uznaje poznanie za główną, decydującą  

o przetrwaniu, funkcję życiową człowieka, ale i innych gatunków biologicz-

nych.8 

Poznawanie zatem to wzajemne oddziaływanie pomiędzy podmiotem po-

znającym i przedmiotem poznania: 

 
„Proces poznawczy jest rodzajem akcji i reakcji pomiędzy ośrodkami energe-

tycznymi, z których jeden przynajmniej jest wyżej zorganizowany (świado-

my). Ośrodki energetyczne […] czynnie przystosowują się do siebie nawzajem, 

czego wynikiem jest właśnie jakościowość rzeczy naszego otoczenia, umożli-

wiająca nam konieczną (z biologicznego punktu widzenia) orientację w ota-

czającym nas świecie, która staje się dla nas coraz subtelniejsza.”9 

 

Działanie na nas jakiegoś ośrodka energetycznego polega na wysyłaniu 

(emisji) określonych fal lub cząstek, na które podmiot poznający reaguje  

w swoisty sposób – tj. determinowany jego charakterystyką gatunkową  

w sensie biologicznym. Mianowicie, przedmioty zewnętrzne uruchamiają  

w nas ewolucyjnie ukształtowane, właściwe naszemu gatunkowi dyspozycje. 

Nasze „środki poznawcze” (zmysły, umysł, przyrządy) nigdy nie zaznajamia-

ją nas bezpośrednio z istniejącą niezależnie od nas rzeczywistością, lecz tylko 

z jakimś jej przejawem (wyglądem), które dla każdego gatunku biologiczne-

go, w tym człowieka, nie wyczerpują transcendentnej i uprzedmiotowianej 

przez podmiot rzeczywistości, ale są jej przybliżeniem. Jedynie nauka jest  

w stanie rozwijać kolejne i bardziej adekwatne wyglądy (przybliżenia owego 

świata transcendentnego). W swych pracach filozof ciągle powtarza, że moż-

liwości poznania człowieka określiła jego ewolucja przez miliony lat bytowa-

nia na planecie. „Ten fakt, że tak nam się przejawia [świat], jest rezultatem 

trwającego miliony lat przystosowania do niezależnej od niego rzeczywisto-

ści” – podkreśla wielokrotnie myślicie.10  

W rozwoju osobniczym człowieka z wiekiem wzrasta doświadczenie oraz 

wiedza, budzi się w konsekwencji w nim „głód wiedzy”, który staje się typo-

————————— 
7 B. J. Gawecki, Filozofia rozwoju, op. cit., s. 93–94. 
8 Tu Gawecki nawiązuje do wykładów T. Garbowskiego – Poznanie jako czynnik biologiczny, Kra-

ków 1910; i poglądów Joachima Metallmanna budowanych pod hasłem: „filozofia funkcją nauki”, 
przedstawionych w jego pracach: Nauka, pogląd na świat, filozofia, Przegląd Współczesny, nr 5, 
1939, s. 75; i idem, Filozofija przyrody i teorja poznania A. W. Whiteheada, Kwartalnik Filozoficz-
ny, 1925, z. 1, s. 59 i z. 2, s. 133–136. 

 9 Ibidem, s. 61–62. 
10 B. J. Gawecki, Przygotowanie do filozofii, PIW, Warszawa 1964, s. 139. 
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wo ludzką przyczyną jej poszukiwania, ale i rozwoju oraz jej ewolucji. Celem 

tego poszukiwania i rozwoju wiedzy jest zrozumienie celu i sensu życia, czyli 

nabiera ono wymiaru etycznego, który ma dawać ludziom poczucie szczę-

ścia.11 Wiedza filozoficzna i naukowa stanowi właśnie tę drogę rozwoju oso-

by ludzkiej. Dlatego każda wiedza teoretyczna musi mieć wymiar etyczny, 

podnoszący jakość istnienia, czyli ów wymiar praktyczny. Każdy bowiem 

szczery pogląd na świat pociąga za sobą „zobowiązanie moralne”, prowadzą-

ce do określonego postępowania. W opinii Gaweckiego „przykładem nie-

śmiertelnym” takiego postępowania mędrca był Sokrates, gdyż tak żył i tak 

umarł, jak nauczał. Jego przeciwieństwem był natomiast Max Stirner, wy-

znający etyczny solipsyzm, uznający „za byt rzeczywisty tylko siebie same-

go”, pojmujący świat jako teren „wyżycia się” za wszelką cenę i zaspokojenia 

osobistych celów egoistycznych. Postawa aksjotwórcza – w opinii filozofa – 

jest źródłem wartości nie tylko moralnych, ale i innych, stwarzanych przez 

ludzi. Mają one jednak charakter relatywny do specyfiki bytowania człowie-

ka. Jedne mają charakter powszechnie obowiązujący i są nimi wartości mo-

ralne oraz poznawcze, inne są zaś względne i są nimi wartości estetyczne  

i techniczno-organizacyjne. Najbardziej idealnymi wartościami w opinii 

Gaweckiego są: dobro, prawda, piękno i pożytek, a ich kolejność nie jest tu 

przypadkowa.12 

Oprócz „głodu wiedzy” człowieka wyrażającego się w badaniach nauko-

wych istnieje „popęd metafizyczny”, który odrywa – twierdzi Gawecki – re-

fleksję filozoficzną od badań dotyczących faktów. Podmioty ludzkie tracą 

wtedy „rozwagę i krytyczność”, schodząc na stanowisko maksymalizmu lub 

minimalizmu filozoficznego. Jednak myśliciel twierdzi, że wszystkie próby 

ostatecznego rozwiązania filozoficznego czy naukowego, czyli chęć dotarcia 

do wiedzy absolutnej, są nacechowane naiwnością. Filozofia jest bowiem 

syntezą doświadczenia ludzkiego danej epoki i potrzeby jednolitego punktu 

widzenia określającego praktyczny punkt postępowania w działaniu ludzi 

przy jednoczesnym, krytycznym przebadaniu możliwości intelektualnych 

człowieka danej epoki.13 Filozofia oraz nauka nie są więc prostym zestawie-

niem faktów, ale „błyskiem intuicji twórczej”, o której pisał Henri Bergson,  

a którą później opisał z pozycji badań etologicznych i humanoetologicznych 

Konrad Lorenz w koncepcji nagłej zmiany skokowej – fulguracji.14 Nietrud-

no więc zauważyć, że zakresy terminów „gnoseologia” i „epistemologia” są 

dla Gaweckiego różne. Gnoseologia to teoria poznania, której celem jest 

zaspokojenie głównie „głodu metafizycznego” podmiotu ludzkiego związa-

nego z poszukiwaniem istoty rzeczy, zaś epistemologia to teoria poznania  

————————— 
11 Ibidem, s. 140–141. 
12 Ibidem, s. 142. 
13 Ibidem, s. 144–156. 
14 I. S. Fiut, Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza. Studium problemowe i histo-

ryczne, Oficyna Wydawnicza KKA-L, Kraków 1994, s. 35–56. 
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w sensie węższym, zajmująca się procesami poznania związanymi z upra-

wianiem nauki o faktach, która uzasadnia prawomocność takiego poznania  

i wskazuje jego zasady metodologiczne. Pozostają one jednak między sobą  

w pewnym związku, a mianowicie owe „błyski intuicji twórczej” odsłaniają dla 

refleksji gnoseologicznej nowe dziedziny faktów naukowych, z którymi  

powinna się liczyć. Dlatego gnoseologia powinna mieć charakter krytyczny,  

a jej krytyczność winna również zwrotnie odnosić się do badań typowo epi-

stemologicznych, by w poszukiwaniu, opisie i interpretacji faktów nie stracić  

z oczu ich istoty ważnej dla specyfiki gatunkowego egzystowania człowieka  

w świecie. 

Człowiek jako ośrodek zindywidualizowany energii psychofizycznej, czyli 

byt w którym łączy się energia psychiczna z fizyczna, wyraża się w działa-

niu.15 Człowiek jest nadto elektem „…Wszechświata tętniącego życiem,  

w nieskończonej skali jego przejawów, od najprymitywniejszych i najsłab-

szych do najbardziej złożonych i najpotężniejszych”.16 Dąży do coraz pełniej-

szego i doskonalszego życia, a więc coraz szczęśliwszego. Dynamizm życia 

człowieka, elementu integralnego kosmosu, polega na łączeniu dwóch prze-

ciwstawnych tendencji tkwiących w jego bycie: energii fizycznej dążącej do 

rozpadu oraz energii psychicznej, dążącej do skupiania i osiągania wyższego 

stanu bytowania, czyli organizacji mającej charakter jakościowo nowy, ich 

ścierania się i walki. Ten byt człowieka jest więc z natury „dialektyczny”  

i ewolucyjny, partycypujący w rozwoju Wszechświata, będącego wypadkową 

ilościowej zasady entropii i jakościowej zasady organizacji. Postęp ku  

wyższym formom istnienia nie jest jednak koniecznym, ale świadomym wy-

borem przewagi sił organizujących nad destrukcyjnymi. W koncepcji ontolo-

gicznej Gawecki przyjmuje hierarchiczną strukturę bytów, w której na 

pierwszym, najniższym stopniu są nieożywione organizmy energetyczne – 

ciała, na drugiej ożywione ośrodki energetyczne nieświadome (organizmy 

niższe), na trzecim – świadome ośrodki energetyczne (organizmy wyższe), 

na czwartym, najwyższym ośrodki energetyczne świadome i twórcze, do 

których należą ludzie17.Warto w tym miejscu zauważyć, że ta konstrukcja 

bytu ludzkiego pod wieloma względami przypomina koncepcję późniejszą 

„Wieży Generowania i Testowania” sformułowaną przez Daniela C. Dennetta 

analizującego ewolucyjną naturę umysłu ludzkiego.18 

Takie rozumienie władz poznawczych człowieka i bytowe jego usytuowa-

nie wynika z przyjęcia przez filozofa koncepcji tzw. panpsychosomatyzmu  

jako metafizycznej teorii istnienie wszystkich elementów Wszechświata.19 

Wszechświat filozof pojmuje więc jako całość psychosomatyczną, jako wsze-

————————— 
15 B. J. Gawecki, Filozofia rozwoju, op. cit., s. 40, 103–105. 
16 Ibidem, s. 106. 
17 Ibidem, s. 127–148. 
18 D. C. Dennett, Natura umysłów, Wyd. CIS, Warszawa 1997, s. 99–111. 
19 B. J. Gawecki, Filozofia rozwoju, op. cit., s. 103– 108, 110–113,  115–123. 
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chobejmujący organizm, ale nie jest on doskonały w sensie doskonałości 

absolutnej, lecz rozwija się stale w dążeniu do doskonałości zupełnej.  

„Jestestwa świadome wszelkich stopni mają obowiązek – ze wszystkich 

największy – współpracować dla realizacji kosmicznego planu, zwalczać 
dobrem zło, naiwnie upostaciowane w „szatanie”, które jest rezultatem ist-

nienia tendencji przeciwdziałających realizacji tego planu”.20 W konsekwen-

cji przyjętych założeń Gawecki twierdzi, że całość bytu jest nieskończenie 

doskonalsza „…od nas i znanych nam jestestw, co się tyczy osiągniętego 

stopnia organizacji, dąży do pełnej doskonałości, a więc do stopniowej eli-

minacji zła ze świata”.21 Nieprzerwane doskonalenie się, nie dotyczy tylko 

jednostek, lecz także całych narodów, leży w „planie bożym”, o ile my ludzie, 

możemy się domyślać tego planu. „Wierzymy, że to jedyna droga, na której 

ludzkość będzie mogła kiedyś osiągnąć prawdziwą trwałą szczęśliwość” – 
deklaruje myśliciel.22 

Na gruncie tego ontologicznego panpsychosomatyzmu Gaweckiego znaj-

duje uzasadnienie ewolucji twórczej całości bytu; uzupełniającej jego ewolu-

cyjny pogląd na świat, postulat wszechstronnego doskonalenia się jednostek 

i społeczeństw stanowi niezbędne ogniwo tego systemu, a właściwie „syste-

matu”. Powstaje tym sposobem pogląd na świat i życie zgodny z doświad-

czeniem ludzkim w obecnym stadium rozwoju naszego gatunku, zgodny  

z aspiracjami współczesnych narodów, dawnych i nowych, skłóconych nie-

kiedy tragicznie w trwającym jeszcze przełomowym okresie dziejów, ale  

coraz mocniej dających wyraz chęci budowy pokoju i pojednania, doskonal-

szych form współżycia międzyludzkiego, prawdziwej wolności i rzetelnego 

postępu duchowego oraz materialnego – konstatuje Gawecki.23 

 

 
REFLEKSJA FILOZOFICZNA NAD PRZYRODĄ 

 

Jeśli idzie o rozumienie przyrody, to Gawecki postrzega ją jako świat 

transcendentny względem człowieka poznającego, tkwiącego jednak w nim 

bytowo. Obraz przyrody i światopogląd związany z jej rozumieniem wynika  

z szeroko rozumianego odzwierciadlenia, ale i wzajemnego oddziaływania 

między podmiotami poznającymi, a konstytuowanymi przez nie przedmio-

tami, tworzącymi „rzeczywistość dla nas”. Jedną z pierwszych prac poświę-

conych filozoficznym zagadnieniom przyrody Gawecki przedstawił już  

w roku 1927, szukając „złotego środka” w myśleniu o przyrodzie – między 

fizyką a samą filozofią, by te dwie dziedziny nie dokonywały nadużyć inter-

————————— 
20 Ibidem, s. 173. 
21 Ibidem, s.133–134. 
22 Ibidem, s. 173. 
23 Ibidem. Obszernie analizuje aksjologiczną koncepcję Gaweckiego i jego perfekcjonizm Ewa  

Kilian – por. idem, Aksjologia a idea perfekcjonizmu w ujęciu Bolesława J. Gaweckiego, op. cit.,  
s. 99–103. 
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pretacyjnych w swych obszarach badawczych.24 Przyroda ma dwa wymiary, 

a więc ukazuje nam się jako „rzeczy dla nas”, za którymi stoją „rzeczy same 

w sobie” i jako taka całość jest substancjalna, ale i występują w niej zjawiska 

przyczynowo-skutkowe, jak również składa się z wielu ośrodków energe-

tycznych współoddziałujących na siebie (i na podmiot poznania w aktach 

poznawania oraz działania).25 

Celem badań filozoficznych filozofa jest stworzenie „systematu filozoficz-

nego”, obejmującego zagadnienia związane z teorią poznania oraz wynikają-

cą z ontologii etykę. W tworzeniu owego systematu Gawecki wyróżnia trzy 

etapy: 1) analizę wstępną wiedzy (również naukowej), jaką posiada filozof 

pod względem formalnym i pojęciowym; 2) przyjęcie pewnych założeń onto-

logicznych (hipotez metafizycznych); u Gaweckiego jest to panpsychosoma-

tyzm; 3) interpretację faktów naukowych w kontekście przyjętych założeń, 

by uzyskać w miarę możliwości całościową wizję bytu wraz z próbami wyja-

śnienia istoty zjawisk opisywanych przez naukę.26 Przy tym zakładana onto-

logia musi być niesprzeczna wewnętrznie w sensie formalnym, niesprzeczna 

z danymi nauki, ma być podstawą poglądu na świat i warunkować zwięzły 

światopogląd.27  
Gawecki broni również wymiaru metafizycznego filozofii przyrody, upa-

trując jej ważną rolę w konstruowaniu syntezy wiedzy naukowej, bo obecnie 
jest niewystarczająca, posiada „luki”, które należy sukcesywnie wypełniać 
„…przez hipotezy lub zgoła niesprawdzalne, podyktowane przez intuicje, […] 
mające być wypełnione przez coś, czego wprawdzie nie wiemy, ale co wydaje 
się nam możliwe, w co potrafimy uwierzyć”.28 Wiedza  o przyrodzie jest więc 
jedynie prawdopodobna, a nauka posiada lepsze od filozofii narzędzia do jej 
uprawdopodobniania. Wiedza filozoficzna o przyrodzie winna być uważana 
za „wiedzę możliwą”, czyli niesprzeczną z nauką, niesprzeczną logicznie oraz 
hipotetyczną, tzn. może być źródłem hipotez bez możliwości ich sprawdzenia 
w danym momencie rozwoju wiedzy naukowej.29 Niektórzy badacze idei 
Gaweckiego uważają, że jego punkt widzenia jest „kompromisowym rozwią-
zaniem” ówczesnych sporów, które toczących się m.in. między J. Metall-

mannem a Stanisławem Ignacym Witkiewiczem i jest bardzo podobne do 
poglądów na tę kwestię A. N. Whiteheada.30 

————————— 
24 B. J. Gawecki, Co to jest filozofia przyrody?, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Heinricha, 

F. Znaniecki, S. Bilski, B. Gawecki (red.), Kraków 1927, s. 31–42; idem, Zagadnienia przyczynowo-
ści w fizyce, op. cit., s. 11-17, gdzie Gawecki powtarza te same tezy filozoficzne na temat przyrody. 

25 B. J. Gawecki, Filozofia rozwoju, op. cit., s. 72–75 i 78–79. Podobne stanowisko filozof 
konsekwentnie przedstawiał w innych pracach – por. idem: Przyczynowość i funkcjonalizm w fizyce 

1923; i Zagadnienie przyczynowości w fizyce, Warszawa 1969. 
26 B. J. Gawecki, Zagadnienia przyczynowości w fizyce, op. cit., s. 15–16. 
27 B. J. Gawecki, Filozofia rozwoju, op. cit., s. 44.  
28 B. J. Gawecki, Co to jest filozofia przyrody?, op. cit., s. 39. 
29Bardzo rzeczową analizę stanowiska Gaweckiego przedstawił Maciej Dombrowski – por. idem, 

Filozofia i nauka – trudne związki. Metallmann – Witkiewicz – Gawecki, op. cit. 
30 Por. S. Kamiński, Filozofia i metoda. Studia z dziejów filozofowania, w: idem, Pisma wybrane, 

Lublin 1993, t. II, s. 49. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1923
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1969
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Oprócz poznania naturalnego – podkreśla konsekwentnie autor Filozofii 

rozwoju – przyroda ukazuje się człowiekowi jako korelat poznania nauko-

wego, w którym wyglądy (zjawiska przyrody) ukazują się nam w swych nau-

kowych wyglądach odmiennie. Jeśli w poznaniu naturalnym uchwytujemy 

zjawianie się przyrody w przedmiotach w wymiarze jakościowym, to w po-

znaniu naukowym ważniejsze jest poznanie ilościowe, które ukazuje bardziej 

detaliczny obraz „rzeczy dla nas” i zbliża nas do podglebia świata przyrody, 

którym jest jej „rzecz sama w sobie” do końca niepoznawalna. Komentuje 

swój punkt widzenia na przyrodę tak oto:   

 
„Nauki ścisłe o przyrodzie osiągnęły niedawno granice wyobrażalności: nie 

potrafimy wyobrazić sobie atomu; możemy tylko opisać go matematycznie, 

czysto abstrakcyjnie. Jakieś elementarne ośrodki energii wyglądają przy za-

stosowaniu pewnej aparatury jak cząstki, przy zastosowaniu zaś aparatury 

odmiennej jak fale; ale  c o  wygląda raz tak, raz inaczej, czym są «w sobie» te 

ośrodki energii, tego uczony-specjalista, pozostając na gruncie swej nauki, nie 

może i nie chce się domyślać, pozostawiając to uzupełnienie ontologom. Pró-

by takich uzupełnień pozostać muszą poza granicami nauki; ale zdarzyć się 

może, jak zdarzało się w przeszłości, że oparta na intuicji hipoteza metafi-

zyczna zostanie kiedyś potwierdzona przez uczonego, dla którego źródłem po-

znania jest doświadczenie ekstraspekcyjne.”31  

 

Taki opis przyrody jako korelatu poznania naturalnego (jakościowego) 

oraz naukowego (ilościowego) stanowił dla Gaweckiego silną przesłanką do 

sformułowania w obszarze teorii poznania realizmu ewolucyjnego: 

 
„Realizm […] ponieważ zakładam […], że bezjakościowa rzeczywistość istnieje 

nie tylko w świadomości poznającego podmiotu (jako jego teoretyczna  

konstrukcja, […], lecz że istnieje od niego niezależnie, to znaczy: nie zależy od 

aktualnego poznawania tych podmiotów. Jest realizm krytyczny, ponieważ 

bezpośredniość [mająca charakter jakościowy] […], oraz uporządkowany już 

otaczający nas świat przedmiotów (takich jak «stół nr 1») i zdarzeń – odróż-

niam od bezjakościowej rzeczywistości, opisywanej (może jeszcze bardzo 

prymitywnie) przez fizykę współczesną w znany sposób («stół nr 2») […]. 

Otaczający nas świat jakościowy traktuję jako przejaw, jako pewien «wygląd» 

rzeczywistości bezjakościowej […] i twierdzę – wprowadzając do teorii pozna-

nia ewolucyjny punkt widzenia – że ten wygląd rzeczywistości nie jest stały  

i raz na zawsze jednakowy, ani też jedyny możliwy, lecz zmienia się w miarę 

rozwoju psychofizycznej organizacji poznających podmiotów…”.32 

 

 

————————— 
31 B. J. Gawecki, Filozofia rozwoju, op. cit., s. 96. 
32 Ibidem, s. 97. Autorowi idzie tu o stół widziany w naturalnej optyce i stół widziany przez pryz-

mat jego atomowej budowy. 
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IDEA REALIZMU EWOLUCYJNEGO 

 

Taka koncepcja rozumienia poznania inspirowana ideami empiriokryty-

cyzmu i ewolucjonizmu pojawiła się u Gaweckiego jeszcze w okresie mię-

dzywojennym, ale pełne stanowisko zostało wyłożone dopiero w roku 1958 

na łamach Studiów Filozoficznych, a w późniejszych publikacjach autor sys-

tematycznie nawiązywał do niego. W tej pracy filozof wychodzi ze stanowi-

ska „realizmu pośredniego”, uważając, że nasze „środki poznawcze” ujmując 

przedmiot poznania ilościowo oraz jakościowo, ukazują nam pewien jego 

„wygląd” daleki od „realizmu naiwnego”, choć „rzeczy” są takimi, jak je po-

strzegamy, To ich wygląd zależy od kompetencji poznawczych podmiotu. 

Rzeczy dane są nam zatem w postaci „faktów” jako korelaty naszych zmy-

słów, które potwierdza „praktyka życiowa”, a więc pragmatyczny wymiar 

naszego doświadczania świata. Dlatego na początku poznania ważna jest 

zawsze „praktyka życiowa i zdrowy rozsądek”.33 W tak ewolucyjnie rozumia-

nym poznaniu to przedmioty dostosowują się do podmiotu, który dzięki 

rozwojowi nauki rozwija swoje horyzonty poznawcze. Pierwotnie tego typu 

poznanie ma cel typowo biologiczny, bo jego organy czuciowe wykształciły 

się w długim procesie ewolucji – „w walce o utrzymanie się przy życiu i jego 

spotęgowaniu”. Proces ten nie jest zakończony i ciągnie się dalej, dostarcza-

jąc niektórym ludziom „nowe zmysły”. Istota poznania nie polega bowiem na 

tym czy poznawany świat jest realnym, ale na tym jaka jest relacja pomiędzy 

poznającym człowiekiem a tym światem realnym, czy rzeczami i zdarzeniami 

w nim zachodzącymi. Nie chodzi tu o wytłumaczenie „natury” otaczających 

go rzeczy, bo tymi kwestiami zajmuje się ontologia, ale o „naukowy opis na-

szego stosunku do rzeczy”.34 

Tak rozumiana gnoseologia (a po części epistemologia) charakteryzuje się 

następującymi momentami: 

– przechodzeniem od aktualnych stanów rzeczy, danych w doświadcze-

niu, do hipotezy o stanie pierwotnym, z którego obecny stan się rozwinął, 

czyli do wiedzy pierwotnej w doświadczeniu człowieka pierwotnego, ale  

i obecnie dziecka, z którego ów stan się rozwinął, 

– przechodzeniem od doświadczenia bezpośredniego do pośredniego, po-

chodzącego od obecnego otoczenia rzeczy; od „czystych doznań” do ich połą-

————————— 
33 B. J. Gawecki, Zarys realizmu ewolucyjnego, Studia Filozoficzne, 1958, s. 81. Warto zauważyć, 

że autor nawiązuje tu do trzech źródeł myślenia na gruncie teorii poznania, tj. pragmatyzmu 
amerykańskiego, brytyjskiej filozofii zdrowego rozsądku, ale i marksistowskiej koncepcji praktyki 
społecznej. Nawet można przyjąć, że własne stanowisko uważa za niesprzeczne ze stanowiskiem 
marksistowskim, a nawet sądzi, że może być ono konkurencyjne z nim w praktyce. Por. B. J. Gawec-
ki, „Zeszyty filozoficzne” Lenina, Ruch Filozoficzny, t. 17, nr 4, 1949, s. 168–169. 

34 Ibidem, s. 82. Autor odwołuje się do badań J. Müllera i W. Wundta jak i myślicieli zorien-
towanych empiriokrytycznie, np. E. Mach, T. Garbowski. W ich wynikach badań naukowych  
i uogólnieniach filozoficznych poszukuje argumentów do swych stwierdzeń gnoseologiczno-
epistemologicznych. 
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czeń z dodatkami ludzkimi, czyli do „konstrukcji umysłowych.35 Takie ro-

zumienie epistemologii było obecne, zdaniem Gaweckiego, w poglądach św. 

Augustyna, Dunsa Szkota, T. Campanelli, Kartezjusza, Maine de Briana, 

Johanna Gottlieba Fichtego i Arthura Schopenhauera. Ten ostatni myśliciel 

jest o tyle ważny, że w swej koncepcji epistemologicznej wyeksponował po-

znanie własnej jaźni, fenomenu własnej osoby, które w jego opinii były klu-

czem do zbadania istoty każdego zjawiska w przyrodzie. Gawecki sądzi, że 

wskazując na wolę Schopenhauer chciał wyeksponować w poznaniu „aktyw-

ność, zdolność do działania. Natomiast zasada takiej gnozeologii było zało-

żenie: „Ago ergo sum” („Działam więc jestem”), czyli że faktycznie jestem 

„ośrodkiem energetycznym”, który umożliwia działanie, a taki stan podmio-

tu buduje jego tożsamość poznawczą (świadomość mojego ja) wśród zmie-

niającego się prądu doznań powodujących jej stopniowe przetwarzanie się.36 

W tym nurcie doznań badacz rozróżnia przedstawienia (representatio) oraz 

postrzeżenia (perceptio). Pierwsze zależą od podmiotu, drugie natomiast 

nie. Wbrew Kazimierzowi Twardowskiemu wyróżnia jeszcze „postrzeżenia”, 

których „…treścią jest rzecz jakościowa naszego otoczenia”, bo poznania 

zaczyna się od  „jakościowej chaotyczności”, którą umysł później opracowu-

je. Gawecki odwołuje się tu do Bergsona koncepcji danych bezpośredniej 

świadomości oraz do Włodzimierza Heinricha, który rozpoczynał refleksję 

poznawcza od tzw. „aktualnego «wyglądu» otoczenia”, czyli tego, co do-

świadczamy „tu i teraz”. Obecność bowiem spostrzeżeń wskazuje, że oddzia-

łuje coś na nas, co jest poza nami, czyli „przedmiot poznania”, co twierdzi 

każdy realista – np. Nicolai Hartmann, wskazując, że w takim doświadcze-

niu ukazuje się istniejący byt niezależny od podmiotu, istniejący realnie, 

stawiający nam opór – jakby powiedziałby Schopenhauer. Tymi przedmio-

tami są ciała fizyczne, materialne, będące również ośrodkami energetyczny-

mi, na nas oddziaływującymi w formie energii, pól i innych oddziaływań 

fizycznych. Człowiek – podmiot poznania w swym działaniu poznawczym 

bierze pod uwagę cel, do którego zmierza, a jest nim jego ideał szczęścia.  

Gawecki dopuszcza w swej refleksji teoriopoznawczej intersubiektywne 

istnienie, prócz przedmiotów realnych, istnienie „przedmiotów idealnych” 

oraz  subiektywnych „przedmiotów intencjonalnych”. Podkreśla przy tym, że 

tylko przedmioty realne istnieją obiektywnie i substancjalnie. Do tego po-

rządku istnienia należy dane mi bezpośrednio moje własne istnienie: agens 

sum,37 czyli, że jestem realnym ośrodkiem działania poznawczego – konsta-

tuje filozof. Poznanie bowiem nie jest działaniem jednostronnym, ale wza-

jemnym działaniem i oddziaływaniem podmiotu na przedmiot i vice versa, 

jako bytów istniejących realnie. Gawecki bowiem zdecydowanie krytykuje  

w tej kwestii realizm naiwny i idealizm podmiotowy we wszystkich jego for-

————————— 
35 Ibidem, 82–82. 
36 Ibidem, s. 83–84. 
37 Ibidem s., 85–86. 
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mach. Argumentuje bowiem, że akty poznania nie są bierne, ale zdecydowa-

nie czynne, czyli podmiot kształtuje przedmiot, a on również oddziałuje na 

niego. Nie zgadza się więc z teorią tzw. „biernego odzwierciedlania” oraz 

umysłu jako „kartki woskowej” („czystej, niezapisanej tabliczki”). W tym 

miejscu nawiązuje do koncepcji Herberta Spencera tzw. „przekształconego 

realizmu” i stwierdza, że działanie czegoś z zewnątrz „…na organy zmysłowe 

człowieka uruchamia w nim dyspozycje gatunkowe «homo sapiens» do za-

reagowania w pewien sposób określony jakościowo”.38 

Nawiązując do epistemologii Kanta stwierdza jednak w duchu fenomeno-

logicznym Alfreda Schütza (1899-1959), że od percepcji przez „ja” w zbliżo-

nych warunkach ludzie mogą przechodzić do percepcji przez „my”. Powtarza 

za Richardem Avenariusem, że percepcje przedmiotów nie są ich kopiami, 

dającymi zdwajanie rzeczywistości, czyli ich introjekcję, ale konstrukcjami 

podmiotowymi, stworzonymi z „jakości pierwotnych”. Gałecki pisze:  

 
„Według realizmu ewolucyjnego działanie transcendentalnych względem nas 

ośrodków energii wytwarza w nas nie gotowe obrazy czy kopie, lecz urucha-

mia dyspozycje do ujmowania tych rzeczy zewnętrznych w określony sposób, 

właściwy naszemu gatunkowi. Dyspozycje te są rezultatem długotrwałego 

procesu ewolucyjnego. Same organy zmysłowe wykształciły się stopniowo pod 

działaniem bodźców zewnętrznych i w związku z oddziaływaniem na nie or-

ganizmu. Tak powstaje «wygląd» czegoś realnie istniejącego poza nami, ale 

tym czymś nie jest.”39 

 

„Wygląd” ma charakter postaciowego ujęcia jakościowego lub ilościowego 

realnego przedmiotu w „obrazie” potocznym lub naukowym. Takie ujęcie 

wyglądu – podkreśla filozof – zawdzięczamy Georgowi Simmelowi, a tę na-

turalną zdolność percepcyjną, dodaje, wytworzył człowiek w „walce o byt”  

w postaci „instynktu samozachowawczego”. Postrzeganie jakości bowiem 

umożliwia mu orientację w otoczeniu oraz zachowania celowe, a jeśli to nie 

wystarcza to pojawia się silniejsze ostrzeżenie – ból. 

Gawecki również próbuje bronić w świetle nowych odkryć w fizyce (kon-

cepcja hybrydyzacyjna atomów oraz teoria względności) teorię „czystych 

elementów” Ernsta Macha, twierdząc, że ma ona odniesienia tylko przed-

miotowe, a nie są to wytwory podmiotowe, co mogłoby być źródłem oskar-

żania go o idealizm subiektywny w sensie George’a Berkeleya. Stwierdza 

bowiem, że to rzeczy zbudowane są z elementów transcendentalnych wzglę-

dem podmiotów poznających (a nie są ich immanentnymi wytworami)  

i podobnie jak one są ujmowane przez podmiot jako konglomeraty jakościo-

we, a nie bierne odzwierciedlenia lub immanentne wytwory świadomości. 

Mówiąc prościej, dzisiaj nazywamy je atomami złożonymi z protonów, neu-

————————— 
38 Ibidem, s. 87. 
39 Ibidem, s. 88–89. 
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tronów  i elektronów, zaś jutro konglomeratami różnych grup kwarków, 

strun itp.40 Przypomina również, że takie stanowisko głosili w filozofii an-

tycznej sceptycy, a faktyczni utrwalił je  w nowożytnej myśli europejskiej 

Kant dzieląc świat na „rzeczy same w sobie” (Dinge an sich) i zjawiska (Er-

scheinungen), czyli „rzeczy dla nas” (Dinge für uns). Poznać zatem rzeczy w 

tej perspektywie – to tyle, co zrozumieć ich zjawiska, ale i dowiedzieć się, że 

istnieją w różnych kontekstach poznawczych i mogą się w związku z tym 

odmiennie „zjawiać” podmiotowi poznającemu. Prócz więc wyglądów po-

tocznych (realizm naiwny) w poznaniu naukowym pojawiają się wyglądy 

naukowe, przedstawiane w języku danej nauki, ale nie są to w pełni poznane 

przedmioty, ale wersje ich wyglądów stworzone przez podmioty poznające.  

Ludzkie podmioty poznające bowiem – podkreśla badacz – zawsze znaj-

dują się w sytuacji „człowieka w okularach” oglądającego wyglądy przedmio-

tów realnych przez „pryzmat poznawczy okularów modyfikujących  

naturalną percepcję. „Rzecz samą w sobie” można zatem – twierdzi Gawecki 

– zbadać metodą złożoną z dwóch części: „oglądowo-tłumaczącą” i „ocenia-

jącą”. Pierwsza dzieli się na praktyczną oraz teoretyczną; praktyczna pozwa-

la przystosować się gatunkowi w sensie biologicznym do bezpośrednio danej 

rzeczywistości (jego niszy ekologicznej) i daje ogląd jakościowy, w wyniku 

którego traktujemy rzeczy jako pożyteczne, szkodliwe lub obojętne. Ujęcie 

teoretyczne natomiast najczęściej ma charakter ilościowy jako rezultat ba-

dań stricte naukowych i poszerza horyzont widzenia poznawanych rzeczy.41 

Druga zaś metoda wynika ze ścierania się w życiu codziennym aspiracji lu-

dzi, dążeń do ocen, w wyniku czego kształtują oni aktualny system wartości 

w świetle którego postrzegają momenty istotne poznawanego przedmiotu. 

„Wygląd rzeczywistość – konstatuje filozof – zmienia się ze zmianą organi-

zacji psychofizycznej poznającego podmiotu”.42 Świat bowiem się zmienia  

i wymaga zmian w podmiocie co do warunków adaptacyjnych w kontekście 

powstających jego nowych form. Zmieniają się więc i wyglądy świata, które 

pociągają zmiany wyglądów gatunkowych istot żywych w nim istniejących,  

w tym i człowieka, który jakby ulega determinizmowi technologicznemu 

swych wytworów.43 Te gatunki, które nie zmieniają percepcji wyglądów 

świata, giną wraz z ich „wyglądami świata”, który je uformował. 

Poznanie to w ocenie Gaweckiego najważniejsza funkcja życiowa, mobili-

zująca energie podmiotów poznających i działających. Zdobywana w nim 

wiedza o wyglądach świata rzeczywistego pozwala więc gatunkom ewoluo-

wać z sukcesem, tj. celowościowo, czyli w interesie żywotnym danego gatun-

ku, bo adekwatnie adaptuje się on do nowych form i wyglądów świata.  

————————— 
40 Ibidem, s. 90–91. 
41 Ibidem, s. 92. 
42 Ibidem, s. 94. 
43 Gawecki antycypuje tu poglądy twórców determinizmu techniczno-kulturowego w komu-

nikowani społecznym: Marshalla McLuhana  i Derricka de Kerckova. 
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Poznawanie i badanie – to konieczności gwarantujące ciągłość życia i jego 

rozwój w ewoluującym świecie realnie istniejącym, którego podmiot ludzki 

jest integralnym elementem. Jakościowe poznawanie świata przypomina 

pod wieloma względami fantazjowanie, bo nie ujawnia tkwiących w nim 

„skupień energii”, wcześniej istniejących od podmiotów poznających. Jedy-

nie naukowy i ilościowy ogląd świata pozwala docierać do jego „głębokiej 

struktury”. Można w niej rozpoznać możliwe, nowe jakościowo wyglądy  

i w czasie ewolucji przystosować się do nich w zbliżającej się nieuchronnie 

przyszłości.44 Nauka zatem ma za zadnie dostarczać danych na temat no-

wych, możliwych wyglądów świata w przyszłości, w której, zdaniem Gawec-

kiego, mógłby funkcjonować ludzki podmiot poznający i adaptujący się do 

tych nowych wymogów ilościowych, syntetyzowanych w aparatach percepcji 

zmysłowej, w nowe, pozytywne w praktyce jakości zmysłowe. Na tym miało-

by polegać stanowisko tego typu realizmu ewolucyjnego, które ze swej natu-

ry musi być realizmem krytycznym. Zdobywana bowiem wiedza o „rzeczach 

samych w sobie” w formie jakościowej, czyli „rzeczy dla nas”, nie może mieć 

charakteru bezwzględnego i pretendować do wiedzy absolutnej, ale będzie 

„wystarczająco przybliżona do prawdy”.45 Takie poznanie w wymiarze biolo-

gicznym gwarantuje bowiem ludziom skuteczne adaptowanie się do zmie-

niającej się rzeczywistości, ale zbliżania się do jej istoty, która jakby tkwi  

w „rzeczy samej w sobie”, która ze swej natury jest dla człowieka niepozna-

walna. 

Filozof przedstawia opinię, że coraz bardziej dokładne poznawanie 

związków przyczynowych, prawidłowości i praw zachodzących w świecie 

„rzeczy dla nas” zbliża podmioty ludzkie do uchwycenia w znaczącym stop-

niu tych prawidłowości, które zachodzą między „rzeczami samymi w sobie”. 

Pełna, abstrakcyjna koncepcja prawdy w takim modelu poznawania świata 

transcendentnego nie jest przydatna, bo z biegiem czasu traci swą aktual-

ność, a w konsekwencji i swój wymiar praktyczny. Filozof zakłada również, 

że we Wszechświecie nie można wykluczyć istnienia istot rozumnych i po-

znających, inaczej postrzegających i logicznie ujmujących prawdę o nim. 

„Prawdy ludzkie – twierdzi myśliciel – mają charakter intersubiektywny 

[…], ale niebezwzględny (absolutny), to znaczy obowiązujący dla wszystkich 

możliwych podmiotów poznających”.46Domeną obiektywizowania prawd 

wiedzy są nauki o otaczającym nas świecie, przedkładające ilościowy wymiar 

badania nad jakościowy, czyli szukające mierzalnych równoważników dla 

barw, dźwięków, ciepła, zimna odczuwanych rozmaicie przez różnych ludzi. 

Natomiast podejście absolutystyczne do prawdy nie jest ludzkie, ale poza-

ludzkie i nie oddaje sensu wysiłku poznawczego człowieka.47 

————————— 
44 B. J. Gawecki, Zarys realizmu ewolucyjnego, op. cit., s. 96. 
45 Ibidem, s. 97–98. 
46 Ibidem, s. 99. 
47 Ibidem, s. 100. 
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PRÓBA REKONSTRUKCJI EWOLUCYJNEJ KONCEPCJI  
WIEDZY GAWECKIEGO 

 

W świetle powyższych analiz prac Gaweckiego spróbujemy dokonać cha-

rakterystyki jego drogi do koncepcji ewolucyjnej wiedzy o świecie jako rezul-

tatu założeń o ewolucyjnym charakterze podmiotu ludzkiego, ewolucji jego 

aparatu poznawczego oraz narzędzi i metod poznania, jaki i ewolucyjnej 

natury przedmiotów poznania, istniejących realnie, danych nam w wyglą-

dach poznawczych w kolejnych aktach poznania i konstytucji „świata dla 

nas”. Z nich bowiem jednostkowy, ale i zbiorowy podmiot poznania tworzy  

i przekształca wiedzę o świecie, ale i sobie, będąc integralną częścią tej cało-

ści psychosomatycznej. Sądzimy, że te etapy mogą przedstawiać się następu-

jąco: 

– poznanie to forma życia przysługująca wszystkim istotom żywym,  

w tym szczególnie przedstawicielom gatunku ludzkiego, wyrażająca się  

w instynktownym „głodzie wiedzy” oraz „głodzie metafizycznym”; 

– podmioty poznania zostały ukształtowane w długim procesie ewolucji 

biologicznej, potem kulturowej, co wyrażają ich władze i dyspozycje poznaw-

cze, składajże się na ich aparaty percepcji zmysłowej oraz możliwości una-

oczniania się dla nich zjawisk świata zewnętrznego w ich umysłach w aspek-

cie jakościowy i ilościowym; 

– poznanie to wzajemne oddziaływanie między poznającymi podmiotami 

i poznawanymi przedmiotami, istniejącymi substancjalnie, które podmioty 

aktywnie konstytuują; 

– podmioty i przedmioty poznania to ośrodki energetyczne, które wza-

jemnie na siebie oddziałują różnymi formami oddziaływań i wzajemnie 

przystosowują się do siebie; 

– wynikiem tego pierwotnego, wzajemnego oddziaływania (interakcji) 

podmiotowo-przedmiotowej jest „jakościowość” obiektów naszego poznania, 

stających się przedmiotami poznania i dla każdego gatunku jest ona od-

mienna, a nawet dla jego pojedynczych osobników różna; 

– w przypadku ludzi również powstają różnice w jakościowym postrzega-

niu świata, zależne od wieku, doświadczenia kulturowego, kręgu ich socjali-

zacji oraz stopnia wykształcenia, które umożliwia ilościowe rozumienie  

jakościowej głębi świat; 

– środki poznawcze podmiotów poznających to dyspozycje gatunkowe 

osobników, powstałe w procesie ewolucji i dziedziczone przez pokolenia, 

powodujące, że postrzegają one świat właśnie tak, a nie inaczej, czyli mające 

charakter aprioryczny w sensie cielesnym i umysłowym; 

– aprioryzm ten nie jest absolutny, ale podlega również ewolucji jako  

wynik sprzężenia zwrotnego między osobnikami a ich środowiskiem życia, 

które – podobnie jak on – ciągle ulega zmianom, które pociągają za sobą 

transformacje struktur poznawczych podmiotów i mają one charakter celo-
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wościowy, czyli dobrego dopasowania się do aktualnego charakteru środo-

wiska życia; 

– celem tej wzajemnej, ewolucyjnej koadaptacji podmiotu i świata 

uprzedmiotowianego jest właściwa jego orientacji w nim i kolejnych genera-

cji jego gatunku w bliższej przyszłości; 

– aktualne środki i narzędzia poznawcze nie dają możliwości pełnego po-

znania transcendentnej względem podmiotu rzeczywistości, ale ujmują świat 

jedynie w formie wyglądów, czyli „rzeczy dla nas”; 

– kolejne wyglądy w procesie poznania rozciągnięte w czasie przy pomocy 

następujących po sobie aktów poznania zbliżają nas nieustannie do „świata 

w sobie”, w którym zawiera się jego istota; 

– „głód metafizyczny” ludzi oraz poznanie filozoficzne na danym etapie 

ewolucji człowieka i świata ukazuje cząstkowe oblicze tej jego istoty; 

– „głód poznania” zinstytucjonalizowany w poznaniu naukowym  

przyspiesza docieranie do tej jego istoty kolejnymi, „ilościowymi” jego obra-

zami; 

– między poznaniem naukowym a filozoficznym zachodzi szereg sprzężeń 

zwrotnych, które pobudzają z jednej strony działania krytyczne w stosunku 

do ich ustaleń, z drugiej mobilizują działania badawcze, tj. budzą „intuicje 

twórcze”, pozwalające stawiać hipotezy naukowe i filozoficzne, jednocześnie 

rozwijając i porządkując poznanie ludzkie; 

– celem poznania jest uprawomocnianie trafności praktycznego działania 

podmiotów ludzkich; 

– celem typowo ludzkim jest również doświadczanie szczęścia wynikają-

cego z trafności poznania i wywodzącego się z niego skutecznego działania 

budującego sens jednostkowy oraz zbiorowy istnienia gatunku ludzkiego na 

danym etapie jego rozwoju biologicznego, kulturowego i techniczno-

organizacyjnego, związanego z dążeniem do pokoju i miłości; 

– wynikiem poznania jest wiedza zarówno operacyjna jaki deklaratywna, 

właściwie i godziwie adaptująca człowieka do jego świata bytowania; 

– wiedza taka nigdy nie może mieć charakteru absolutnego (chyba, że jest 

nieludzka), czyli spełniać kryteria absolutnej prawdziwości zarówno w wy-

miarze ilościowym i jakościowym, ale ma zawsze charakter sytuacyjno-

pragmatyczny, utylitarny (może się cofać, popadać w stagnację), czyli  

adekwatnie adaptować jednostki i gatunek do aktualnych parametrów śro-

dowiska życia; 

– wiedza więc ze swej ludzkiej natury i istoty gatunkowej człowieka musi 

podlegać ewolucji, by jej twórców i użytkowników właściwie orientować  

w świecie transcendentnym, zarówno w wymiarze egzystencjalnym, ale  

i metafizycznym.  

 

Nietrudno więc zauważyć, że koncepcja ta dopuszcza ewolucję wiedzy 

metafizycznej nawet w obszarze teologii, czyli zakłada ewolucję pojmowania 
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„boskości Boga” i chyba na tym miałaby polegać jej kompletność w relacji do 

aktualnej sytuacji i kondycji gatunku ludzkiego. Sam autor przychyla się do 

tego, by na tym poziomie jego systemat metafizyczny, czyli panpsychosoma-

tyzm nazywać paneteizmem.48 Dla Gaweckiego również granice naszej  

wiedzy są granicami naszej ludzkiej wolności, bo pozwalają niezależnie od 

sytuacji bytowej człowieka uwalniać się od konieczności i być wiernymi  

sobie.49 

 

 
UWAGI KOŃCOWE 

 

Badania i refleksja filozoficzna Gaweckiego jest wynikiem nieustannych 

dialogów, które rozpoczęły się w filozofii XX wieku zainicjowane przez  

Edmunda Husserla Kryzysem nauk europejskich. W tym czasie ukazały się 

inne ważne teksty filozoficzne, przygotowujące nowe pole badań filozoficz-

nych i poszukiwań naukowych, np. Emila Laska, Włodzimierza I. Lenina, 

Zygmunta Freuda, a dyskusje nad nimi musiały zrobić wrażenie na młodym 

myślicielu polskim, wynikiem czego były jego nieustanne próby stworzenia 

nie tyle systemu filozoficznego, ale systematu o charakterze naukowo-

metafizycznym, który to zabieg był odpowiedzią na postulat Martina Heide-

ggera, by nie dążyć do budowania kolejnych systemów filozoficznych, co nie 

jest już możliwe, ale raczej budować spójne systemowo myślenie filozoficz-

ne, czyli właśnie systemat. Tworzony przez Gaweckiego taki model myślenia 

filozoficznego musiał przyjąć ewolucyjny charakter poznawania świata jak  

i ewolucyjny model wyników poznania, jakim jest uzyskiwana wiedza na 

jego temat na poziomie zarówno naukowym i filozoficznym. W jego pracach 

nierzadko zawarte są mniej lub bardziej wyraźne polemiki z takimi prądami 

filozoficznym jak fenomenologia, empiryzm logiczny Koła Wiedeńskiego, czy 

doktryna marksistowsko-leninowska, z którymi musiał wejść w spór w okre-

sie powojennym, kiedy stała się ona oficjalną linią ideologiczną w okresie 

wczesnego PRL-u. Jego wiedza na temat rozwoju ewolucjonizmu w nauce 

zatrzymała się jednak na poziomie ewolucjonizmu fenotypowego, sformuło-

wanego przez Darwina i rozwijanego w duchu utylitarystycznym przez Spen-

cera oraz jego zwolenników, gdyż w owym czasie genetyczne i populacyjne 

ujęcie procesu ewolucji uchodziło za typową naukę burżuazyjną, wrogą 

ustrojowi socjalistycznemu m.in. w Polsce powojennej. Tym niemniej same 

idee ewolucyjnego poznania oraz ewolucyjnego charakteru ludzkiej wiedzy  

o świecie znalazły swoich kontynuatorów i z powodzeniem rozwijają się we 

współczesnym świecie naukowym oraz filozoficznym, dyskontując kolejne 

osiągnięcia najnowszych badań determinacji genetycznych, czy memetycz-

————————— 
48 B. J. Gawecki, Filozofia rozwoju, op. cit., s. 133–141. 
49 Ibidem, s. 179–181. 
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nych, choćby w refleksjach filozoficznych np. Edwarda O. Wilsona czy  

Richarda Dawkinsa.50 

 

 

 
ANEKS 

 

Bolesław Józef Gawecki urodził się 15 października 1889 w Spirowie, zaś 

zmarł 13 kwietnia 1984 w Warszawie. Studiował matematykę, fizykę i filozofię 

na uniwersytecie w Monachium oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-

wie, gdzie w 1914, na podstawie rozprawy Kauzalizm i funkcjonalizm w fizyce 

otrzymał stopień doktora filozofii. W 1915 rozpoczął pracę jako nauczyciel (póź-

niej także dyrektor) szkół średnich w Siedlcach. Od 1918 w Warszawie był in-

spektorem ministerialnym od nauczania fizyki i propedeutyki filozofii, a także 

sekretarzem Instytutu Filozoficznego oraz redaktorem „Biuletynu Posiedzeń 

Naukowych Instytutu Filozoficznego”. W 1930, na podstawie pracy Stosunek 

czasowy przyczyny do skutku, habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim  

i tam prowadził wykłady aż do II Wojny światowej. W czasie okupacji uczył  

w Warszawie na tajnych kompletach szkolnych oraz, jako docent filozofii, na 

tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po wojnie wznowił w UJ wykłady  

z przedmiotów filozoficznych, następnie objął Katedrę Filozofii na Uniwersyte-

cie Wrocławskim, gdzie organizował studia filozoficzne i prowadził wykłady  

z przedmiotów filozoficznych. Założył również Wrocławskie Towarzystwo Filo-

zoficzne, od 1947 był także współpracownikiem Komisji Historii Filozofii Pol-

skiej PAU oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. W 1950 przeniósł 

się do Warszawy, gdzie pracował m.in. jako redaktor naukowy Biblioteki Klasy-

ków Filozofii oraz tłumaczył dzieła filozoficzne. Od 1955 pracował w Katedrze 

Filozofii Przyrody Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK. Tutaj uzyskał w 1957 

tytuł profesora zwyczajnego. W 1967 przeszedł na emeryturę, pozostając czynny 

zawodowo w charakterze recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych.  

W swych badaniach filozoficznych analizował metafizyczne podstawy filozofii 

przyrody. Polemizował z pozytywistycznym scjentyzmem, szczególnie empiry-

zmem logicznym Koła Wiedeńskiego oraz marksizmem. Owocem jego pracy 

naukowej było ponad 110 publikacji, w tym 10 pozycji książkowych: Filozofia 

teoretyczna Bolesława Prusa, Przegląd Warszawski 1923; Przyczynowość  

i funkcjonalizm w fizyce, 1923, Propedeutyka filozofii, Warszawa 1938; pod 

nowym tytułem: Myślenie i postępowanie, Warszawa 1975; Wroński i o Wroń-

skim. Katalog prac filozoficznych Hoene-Wrońskiego oraz literatury dotyczą-

cej jego osoby i filozofii, Warszawa 1958; Władysław Mieczysław Kozłowski, 

1858–1935, Wrocław 1961; Przygotowanie do filozofii, Warszawa 1964; Zgubna 

doktryna nietzscheańska, 1965; Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozo-

————————— 
50 Szerzej o kierunkach rozwoju współczesnej epistemologii ewolucyjnej i pojawiających się tam 

problemach pisze np. Małgorzata Czarnocka – por. idem, Podmiot poznania a nauka, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012 (2003), s. 75–116. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/15_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1889
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spir%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1984
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1914
https://pl.wikipedia.org/wiki/1915
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/1930
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/1950
https://pl.wikipedia.org/wiki/1955
https://pl.wikipedia.org/wiki/1957
https://pl.wikipedia.org/wiki/1967
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scjentyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/1923
https://pl.wikipedia.org/wiki/1923
https://pl.wikipedia.org/wiki/1938
https://pl.wikipedia.org/wiki/1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Hoene-Wro%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1958
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Mieczys%C5%82aw_Koz%C5%82owski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1964
https://pl.wikipedia.org/wiki/1965


 Wiedza w ujęciu realizmu ewolucyjnego Bolesława Józefa Gaweckiego 235 

ficznego, Warszawa 1967; Zagadnienie przyczynowości w fizyce, Warszawa 

1969; i Polscy myśliciele romantyczni, Warszawa 1972. 
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ABSTRACT 

 
The article reconstructs the views of a Polish philosopher Bolesław Józef Gawecki 

(1889–1984) related to his concept of evolutionary realism, which plays a key role in 

his evolutionary concept of knowledge. The philosopher justifies the development of 

the natural and social sciences in the framework of the so-called “metaphysical sys-

temat.” He considers knowledge a form of adaptation of the evolving human subject 

of cognition to the evolving environment of its life and activity. These views are an 
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explication of positivist philosophy, especially empiriocriticism in the spirit of criti-

cal philosophy of Immanuel Kant. 

Keywords: Bolesław Gawecki, evolutionary conception of knowledge, evolu-

tionary realism, metaphysical systemat, Immanuel Kant.   
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WIEDZA W UJĘCIU DETERMINIZMU 
MEMETYCZNEGO1 

 

 
STRESZCZENIE 

 

Artykuł prezentuje próbę przezwyciężenia teoretycznych ograniczeń związanych  

z rozumieniem i wyjaśnianiem pojęcia wiedzy. Przedstawione tutaj zostanie meme-

tyczne ujęcie problematyki wiedzy, którego pierwszorzędnym celem jest pogłębiona 

analiza fenomenu wiedzy oraz wzbogacenie dotychczasowego pojęcia wiedzy o krzy-

żującą się perspektywę przyrodoznawczo-semiotyczną. Kolejnym celem jest próba 

odpowiedzi na pytanie o istotę wiedzy, sposób jej istnienia oraz zakres występowa-

nia. Omawiane są główne właściwości memów, ich cechy charakterystyczne, pod-

stawowe funkcje i możliwa klasyfikacja. Rekonstruowane są również działania  

memetycznych mechanizmów wiedzy: formy uzewnętrzniania się wiedzy; prolifera-

cji wiedzy; kooperacji i rywalizacji informacji.  

Słowa kluczowe: memy, memetyka, ewolucja, wiedza proceduralna, wiedza 

deklaratywna 

 

 
WSTĘP 

 

Zdaniem współczesnych biologów, w tym Richarda Dawkinsa (1941–), 

„wszelkie życie ewoluuje na drodze zróżnicowanej przeżywalności replikują-

cych się bytów”.2 „Wszelkie życie” oznacza tu życie w dowolnym obszarze 

wszechświata, nie tylko na Ziemi. Jeśli gdziekolwiek w przestrzeni kosmicz-

nej zaistnieją obiekty mogące się powielać z niewielkimi niedokładnościami, 

tam też po pewnym czasie pojawią się struktury o coraz wyższej złożoności. 

Jak do tego dochodzi? Jeżeli kolejne replikacje układu zachodzą z nieznacz-

nymi anomaliami, czy też niedokładnościami względem układu początkowe-

go (tj. antenatów), wówczas po upływie tzw. „czasu charakterystycznego”3 

————————— 
1 Praca została wykonana w ramach grantu: NPRH nr 11 H 12 0302 81. 
2 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Pruszyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266. 
3 Czas charakterystyczny, to czas potrzebny do wzmocnienia początkowej anomalii układu, a do-

kładniej - „okres, po którym odchylenie początkowe wzrasta dziesięciokrotnie”. Cf. I. Ekeland,  
Chaos, przeł. M. Jarosiewicz, Książnica, Katowice 1999, s. 29-32. 
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następuje na tyle duże wzmocnienie mikroskopijnych różnic, że złożoność 

obiektów w nowych pokoleniach staje się wyższa w stosunku do swoich 

przodków. Innymi słowy, po upływie pewnej liczby generacji kolejna repli-

kacja posiada makroskopowe cechy i funkcje, których nie posiadał jej odle-

gły antenat. Jeżeli do wymienionych cech kopiowania oraz różnicowania się 

bytów (drogą wzmacniania różnic) dodać cechę selekcji, pojawia się mecha-

nizm ewolucji układów biologicznych. Rdzeniem jest proces kopiowania  

i dziedziczenia funkcji, połączony z pojawiającymi się różnicami oraz z prze-

chodzeniem kopiowanych cech przez selekcjonujące sito warunków otocze-

nia. Proces ewolucji niekoniecznie musi dotyczyć transmisji informacji gene-

tycznej przez struktury oparte o łańcuchy węglowe. Dawkins najpełniej  

reprezentuje stanowisko mówiące, że ewolucję charakteryzują także infor-

macje kulturowe i ich emisję, zaś podmiotem ewolucji (obiektem replikują-

cym się, różnicującym i poddawanym selekcji) jest mem – jednostka przeka-

zu kulturowego. Dla Dawkinsa „mem” oznacza „samoreplikującą się porcję 

informacji”4 kulturowej w kontekście środowiska, w którym ona funkcjonu-

je, a środowiskiem tym jest właśnie przestrzeń kulturowa. Powielające się 

porcje informacji cechują się zbiorem dość dobrze zdefiniowanych właści-

wości oraz zachowań. Na nich właśnie skupimy teraz swoją uwagę. 

 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O MEMACH 

 

Memami są wszelkie znaki, abstrakcje oraz zachowania, do których nale-

żą nie tylko pojęcia, idee, teorie i dowolne obszary wiedzy deklaratywnej, ale 

też mody, melodie, nawyki, obrzędy, twory technologiczne czy fragmenty 

wiedzy proceduralnej. „Mem należy rozumieć jako pewnego typu wzorzec  

o charakterze informacyjnym, samolubnie dążącym do kopiowania się i roz-

przestrzeniania.”5 Z kolei „memetyka jest nauką o ideach, […] bada, jak 

«rozmnażają się» i «walczą o byt» idee, koncepcje, tradycja, religie i nurty 

polityczne.”6 Memy przemieszczają się, jak pisał w cytowanym fragmencie 

Fiut, kanałami komunikacyjnymi z umysłu do umysłu, podczas procesów 

szeroko pojętego naśladowania. Akt replikacji memu, czyli powielania się, 

zachodzi w chwili, gdy informacja zawarta w umyśle nosiciela zostaje w jaki-

kolwiek sposób uzewnętrzniona, wyrażona, zakomunikowana pośrednio lub 

bezpośrednio odbiorcy. Wówczas kopia wyrażonej informacji – naśladująca 

swój pierwowzór – zagnieżdża się w świadomości nowego nosiciela. 

Wzorcowym przykładem zjawiska memu, który omawia Dawkins, jest 

idea Boga chrześcijańskiego. Przez długi czas replikowała się ona w środowi-

————————— 
4 R. Dawkins, Samolubny gen…, op. cit., s. 442. 
5 I. S. Fiut, Filozoficzne konsekwencje memetyki. Ku znaturalizowanej koncepcji umysłu, Nowa 

Krytyka. Czasopismo filozoficzne, nr 19, 2006.  
6 R. Brodie, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997, s. 9. 
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sku społecznym dwoma podstawowymi kanałami komunikacyjnymi: sło-

wem mówionym i pisanym. Dodatkowo wspomagana jest przez grupę me-

mów komensalnych, czyli współpracujących, tj. zbiorów pewnych praktyk, 

symboli, melodii, dzieł sztuki oraz specyficznych strojów noszonych przez 

uprzywilejowaną grupę ludzi. Powoduje to ostatecznie wielokanałową eks-

presję memu Boga poprzez mowę, pismo, gesty, rytuały, obrazy czy muzykę. 

Mnogość memów kooperujących z rdzennym memem: doktryny, symbole, 

mity, wartości bądź zachowania, tworzy zbiór zwany mempleksem; w na-

szym wypadku jest to mempleks religii chrześcijańskiej. Zwielokrotniona 

komunikacja skutkuje powielaniem się głównego memu na podobieństwo 

pandemii wirusowej, a nasz wzorcowy mem powiela się równocześnie  

w porządku dziejowym, geograficznym i społecznym.  

Globalnie i dziejowo wszechstronna proliferacja memu Boga powoduje 

niezwykle silną zdolność przetrwania tej informacji przez tysiące lat w an-

troposferze. Wysuwają się tutaj na czoło prawdopodobnie dwie najważniej-

sze cechy memu, jakimi są płodność oraz stabilność replikacji. O długo-

wieczności memów nie decyduje ich wierność kopiowania, co umożliwiałoby 

lepszą adaptację, ale stabilna transmisja z umysłu do umysłu wraz z płodno-

ścią. Płodność właśnie, czyli replikacja w jak największej skali czasu i prze-

strzeni, warunkuje żywotność – im płodniejszy mem, tym trwalszy. Sama 

wierność kopiowania wydaje się realnie niemożliwa, bowiem emisja i odbiór 

komunikatu – ze względu na subiektywny czynnik interpretowania – pocią-

ga pewien stopień transformacji i modyfikacji emitowanych znaczeń.  

W każdym poszczególnym umyśle tkwi replika memu zachowując obiektyw-

ny, ponadindywidualny sens, który rozumieją interlokutorzy. Tym samym 

kolejna cecha memu, tj. względna wierność kopiowania, zostaje zachowana. 

W przeciwnym razie niemożliwa byłaby intersubiektywna komunikowalność 

treści; proces uczenia się; wspólne poglądy czy osiąganie porozumienia. 

Memy podczas swej emisji ulegają bezustannym mutacjom, a także nieu-

stannie konkurują o czas i przestrzeń, jaki im poświęcamy, a konkretniej, 

rywalizują o miejsce w pamięci długotrwałej i pamięci zewnętrznej. Im czę-

ściej koncentrujemy się na danej informacji, a więc pamiętamy ją, myślimy  

o niej i komunikujemy ją, tym więcej czasu jej poświęcamy. Dodatkowo, 

częste poświęcanie uwagi danemu memowi wymaga przestrzeni nie tylko  

w obszarze pamięci nosiciela, ale też przestrzeni fizycznej w infosferze. Im 

więcej czasu i przestrzeni wykorzystują porcje informacji, tym większy jest 

ich sukces replikacyjny. Pewne memy często współpracują ze sobą, co można 

określić mianem memetycznego mutualizmu. Grupy memów fundujące np. 

konkretny styl architektoniczny kooperujące z memami danego rytuału, 

muzyki, tekstów, malarstwa i doktryn ustanawiają autonomiczny, niezwykle 

stabilny mempleks, określany mianem religii chrześcijańskiej. 

Jednym z najbardziej stabilnych memów jest mem Boga chrześcijańskie-

go. Ale istnieją także memy powielające się niestabilnie, których krańcowym 
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przypadkiem są informacje bardzo szybko rozprzestrzeniające się i równie 

szybko wymierające – żyją krótko acz burzliwie. Przykładem są krótkotrwałe 

trendy kulturowe, funkcjonujące w wąskim obszarze czasu, a związane  

z konkretnymi praktykami społecznymi, jak np. sezonowe piosenki, stroje 

lub gadżety modne jednorazowo, przez krótką porę roku. Należy jednak pa-

miętać, że niemożliwe jest wyizolowanie pojedynczego, konkretnego memu, 

gdyż nie jest to praktycznie wykonalne; memy nie mają sensu jako izolowa-

ne obiekty, bowiem nigdy nie występują pojedynczo i nigdy nie funkcjonują 

indywidualnie.  

W rozważaniach Dawkinsa pojawia się również termin „memoid” – oso-

ba, która podporządkowała swoje biologiczno-społeczne życie konkretnej 

grupie memów do tego stopnia, że owe memy realnie oddziałują na szkodę 

zdrowia i życia swego nosiciela/nosicielki. Do grona memoidów zalicza się 

wszelkiego typu fundamentalistów i fanatyków, osoby bezrefleksyjnie 

owładnięte wirusem, czy lepiej, zarażone zabójczą ideologią, teoriami, do-

gmatami, dla których są w stanie poświęcić zdrowie oraz życie własne  

i innych. Z tego względu memy – ostrzega Dawkins – stanowią potężną  

i niebezpieczną broń, wywołującą swoistą chorobę umysłową, np. fanatyzm 

lub bigoterię. Efektem używania memów jako broni jest w wersji łagodnej 

branding i zjawisko marki kultowej. Stosowanie memów jako broni,  

w skrajnej wersji, przybiera formy ustrojów totalitarnych, bądź też terrory-

zmu fundamentalistów religijnych. Środki masowego przekazu, szczególnie 

interaktywne, są najwygodniejszym narzędziem proliferacji memów – za-

równo tych społecznie szkodliwych, jak i pożytecznych. 

 

 
ZARYS FUNKCJONOWANIA  

MEMETYCZNYCH MECHANIZMÓW WIEDZY 

 

Spróbujmy spojrzeć na problem wiedzy ze wspomnianej już perspektywy 

elementarnych cząstek ją tworzących, jakimi są memy. Główną inspiracją 

dla rozważań będzie dotychczas nietłumaczony na język polski artykuł neu-

robiologa Juana D. Deliusa Of Mind Memes and Brain Bugs,7 zaś podsta-

wowe pytanie, na które szukać będziemy odpowiedzi, to: jakie procesy leżą  

u podstaw fenomenu wiedzy i procesu jej ewolucji. 

Aby zbliżyć się do odpowiedzi, pamiętać trzeba o trzech założeniach, któ-

re przyjmuje Delius: (a) informacje reprezentują rzeczywistość; (b) wiedza 

jest skupiskiem tych informacji; (c) uczenie się jest procesem magazynowa-

nia wiedzy jako treści pamięci w mózgu.8 Przyjmując ewolucyjny punkt  

————————— 
7 J. D. Delius, Of Mind Memes and Brain Bugs. A Natural History of Culture. w: The Nature of 

Culture: Proceedings of the International and Interdisciplinary Symposium, W. A. Koch (red.), 
Studienverlag Brockmeyer, Bochum 1989. 

8 J. D. Delius, Of Mind Memes and Brain Bugs..., op. cit., s. 32. 
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widzenia, Delius proponuje ująć zjawisko wiedzy, zarówno teoretycznej jak  

i praktycznej, jako zespół samoreplikujących się łańcuchów informacji,  

których społeczną manifestację stanowią różnorodne wzorce zachowań, 

schematy poznawczo-wykonawcze oraz gotowe skrypty i programy działa-

nia. Ciągi tych samych komunikowanych memów uzewnętrzniają się w po-

staci, często odmiennych, socjotypów, rytuałów i reakcji, w zależności od 

charakterystyki danego środowiska kulturowego, w którym memy funkcjo-

nują. Pleniące się w danej zbiorowości ciągi memów manifestują się  

społecznie poprzez typowe i powtarzalne skłonności oraz tendencje beha-

wioralne. Można wyróżnić m. in. takie poznawczo-wykonawcze manifestacje 

zmagazynowanych mempleksów jak: 1) używanie w konkretnych miejscach  

i o określonych porach czasu tych samych narzędzi przez członków danej 

zbiorowości (np. branżowe memy pewnego rzemiosła); 2) organizacja oto-

czenia w bardzo podobny sposób w danej grupie społecznej (np. azjatycki  

i europejski mempleks architektury i aranżacji wnętrz), 3) rytualne oddawa-

nie czci jednakowym lub zbliżonym obiektom w obrębie zbiorowości (np. 

memy religii abrahamowych), 4) komunikowanie się werbalne i pozawer-

balne w konkretny sposób wewnątrz danej grupy osób (np. mempleks dia-

lektu); 5) preferowanie podobnego typu literatury, muzyki czy podobnego 

typu odzieży w obrębie zbiorowości (style literackie i muzyczne, formy ety-

kiety i trendy jako ciągi memów). 

Wymienione wzorce zachowań są wysoce zaraźliwe, czyli replikujące się 

pośród członków danej populacji. Jednostki łatwo i chętnie kopiują działania 

innych jednostek, powielając powszechne schematy behawioralne. Są to 

sposoby zarażania się memami deklaratywnej „wiedzy-że” oraz procedural-

nej „wiedzy-jak” działać.9 Transmisja wiedzy, ujętej jako kulturotwórcze 

informacje i ich behawioralne uzewnętrznienie, realizuje się pod postacią 

wielorakich form uczenia się: przez obserwację innych; naśladowanie jedno-

stek; celową komunikację informacji bądź kolektywne podtrzymywanie 

pewnych tradycji. Jak pisał Delius, („transmisja [wiedzy] może odbywać się 

bezpośrednia, lub też może angażować kulturowe środki przekazu wiedzy, 

jak pisma, gazety, reklamy, książki, nagrania muzyki i video, radio czy tele-

wizję”).10  

Wiedza proceduralna oraz deklaratywna, pod postacią zbioru samopow-

ielających się wzorców reakcji i schematów zachowań, zaczyna być transmi-

towana do umysłu jednostki od chwili jej narodzin. Pierwszym źródłem 

memetycznej emisji wiedzy stają się rodzice wraz z całym otoczenie społecz-

nym noworodka, niczym informacyjny kokon. Jak twierdzi Delius, gene-

————————— 
9 Por.: E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2006,  

s. 138 i n. 
10 W oryginale: „the transmission may be direct or may involve intermediaries such as letters, 

newspapers, advertisements, books, records, videotapes, radio, television.” Zob. J. D. Delius, Of 
Mind Memes and Brain Bugs. A Natural History of Culture, op. cit., s. 27. 
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tyczne predyspozycje i cechy temperamentu dziecka nie należą co prawda do 

dziedziny abstrakcyjnych informacji kulturowych, jednak bez większego 

problemu mogą być przez kulturę warunkowane, ulegając – również od 

momentu narodzin – memetycznemu wzmacnianiu lub wygaszaniu. I od-

wrotnie, genetycznie transmitowane skłonności mogą wzmacniać bądź 

ograniczać memetyczny przekaz wiedzy. W zakres uzewnętrznionej wiedzy 

memetycznej nie wchodzą automatyzmy bądź nawykowe odruchy. Jednak, 

gdy jednostka zacznie naśladować czyjeś subiektywne zachowania i staną się 

one ponadindywidualnym schematem, wówczas można uznać je za element 

kulturowej wiedzy.  

 

 
MECHANIZM EMISJI MEMÓW 

 

Fenomen wiedzy można przedstawić w postaci transmisji memów oraz 

transmisji danych zachowań, jakie wynikają z komunikacji tychże memów. 

W perspektywie naturalistycznej transmisja memów z umysłu do umysłu 

jest procesem szeroko rozumianego uczenia się. Z kolei transmisja impliko-

wanych zachowań, mówiąc językiem biologii, byłaby adaptacją wynikającą  

z dokonanej nauki. Wedle Deliusa mechanizmy, które umożliwiły zjawisko 

wiedzy, musiały wyłonić się z procesów biologicznej ewolucji. Choć istnieje 

wiele zwierząt posiadających skomplikowane wzorce zachowań, to wiedza 

przekazywana między pokoleniami nie generuje tak wielu i tak złożonych 

zachowań jak wiedza ludzka. Jednak mimo prostoty zwierzęcych komunika-

tów, same fundamenty, dzięki którym „zwierzęce kultury” istnieją, są jako-

ściowo równe kulturze ludzkiej. Według Deliusa memy emitowane przez 

ptaki (śpiew) i ssaki (szczególnie naczelne) uzewnętrzniają się w formie pro-

tokulturowych zachowań. „A very large number of bird species exibit a spe-

cial kind of protocultural behaviour, namely song cultures.” („Ogromna ilość 

ptaków manifestuje specjalny typ zachowania protokulturowego, mianowi-

cie kultury śpiewu”.)11 W konsekwencji przekazu memów konkretnego typu 

śpiewu, samce z bardziej złożonym śpiewem posiadają więcej potomstwa 

odnosząc sukces reprodukcyjny. Odmiany śpiewu, podobnie jak pozostałe 

memy, transmitowane są poprzez procesy uczenia się. Uczenie się, czy to 

przez naśladowanie, czy też warunkowanie instrumentalne, z memetycznej 

perspektywy okazuje się procesem, gdy porcje informacji zostają zachowane 

w pamięci. Przekazywanie wiedzy proceduralnej oraz wiedzy propozycjona-

lej w postaci wzorców i schematów funduje całościowy proces kulturowego 

dziedziczenia tradycji. Kulturowe wzorce są kodowane w memach, te zaś 

replikują się między jednostkami korzystając z zapośredniczenia mediów 

komunikacyjnych. Gdy spojrzymy na fenomen wiedzy jako złożoną zbioro-

————————— 
11 J. D. Delius, Of Mind Memes and Brain Bugs..., op. cit., s. 37. 
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wość memów, okaże się, że może ona pozostawać w stanie uśpienia przez 

dowolnie długi czas w formie informacyjnych zarodków: jako zapomniane 

idee i rytuały, wymarłe języki, nieprzeczytane książki, niepublikowane zbiory 

informacji, zagubione nośniki danych (rycina, mapa, płyta, kaseta) itp. Aby 

się aktywizować, dany obszar wiedzy wymaga sprzyjających okoliczności,  

w których zostanie przełożony na konkretne typy zachowań. 

Wiedza jest zdolna do replikacji, ta zaś nie jest doskonała, zatem wiedza 

podlega swoistej mutacji – powstają nowe rytuały, mody, słowa, sposoby 

reagowania i obchodzenia się z obiektami, światopoglądy czy ideologie. 

Fragmenty wiedzy podlegają selekcji i samopowielaniu się, choć reprodukcja 

nie zawsze jest jednakowo efektywna. Pewne obszary „wiedzy-że” (np. teorie 

i definicje) oraz „wiedzy-jak” (np. sposoby używania danych narzędzi,  

przyrządów) rozprzestrzeniają się błyskawicznie w populacji, inne powoli 

wymierają. Stąd można wywnioskować, że pewne elementy wiedzy nie tylko 

ewoluują, ale także adaptują się do danych obszarów kultury. Wiedza w po-

staci memów ujmowana jest w modelu abstrakcyjnych porcji informacji, 

jednak posiada wymiar materialny, biorąc choćby pod uwagę fakt, że infor-

macja wymagają kodowania w materialnych nośnikach pamięci – od struk-

tur nerwowych po dowolne ekstensje tych struktur (przedłużonych np.  

w cyberkulturę). 

 

 
WIEDZA, KTÓRA SPRZYJA I SZKODZI SWEMU NOSICIELOWI 

 

Jeśli przyjmiemy założenie, że teorie, idee lub wzorce zachowań „żyją”  

w ciałach nosicieli, wtedy możemy iść o krok dalej i spojrzeć na goszczące  

w nas memy jak na rodzaj kulturowych symbiontów, które zasiedlają nasze 

ciała. Okazuje się, że ich funkcją jest takie wpływanie na działanie naszych 

mózgu, które przynosi im większą korzyść reprodukcyjną. Konsekwencją 

memowego wpływu na mózgi nosicieli jest bezpośrednie oddziaływanie na 

wszystkie nasze zachowanie społeczne: ubieramy się, witamy, modlimy, ko-

munikujemy, odpoczywamy itd. w powszechnie powielany sposób dla danej 

kultury. Jak twierdzi Delius, pewne memy i mempleksy (a więc też obszary 

„wiedzy-że” i „wiedzy-jak”) mogą reprodukować się na korzyść nosiciela, 

pozostawać w obojętnej relacji lub reprodukować się na szkodę swego nosi-

ciela, a właściwie, genetycznej adaptacji tego nosiciela. Sugeruje on, iż  

samopowielające się porcje informacji pozostają ze swymi nosicielami  

w zależnościach o charakterze symbiozy. Możliwe typy symbiozy wskazane 

przez Deliusa,12 to: 1) mutualizm (wiedza powiela się w innych umysłach, 

 ale daje też przewagę konkurencyjną nosicielowi względem innych osób),  

————————— 
12 Jak pisał Delius, „As is the case of  symbionts, specific memes or memomes (meme complexes) 

may survive and reproduce to the advantage, indifference or detriment of the genetic fitness of their 
hosts, so could be the equivalents to mutualists, commensals or parasites”, ibidem, s. 54. 
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2) komensalizm (wiedza rozprzestrzenia się do innych umysłów, pozostając 

neutralną dla swego nosiciela), 3) pasożytnictwo (parazytyzm – fragmenty 

wiedzy powielają się do innych umysłów ze szkodą na nosiciela). 

Delius przypuszcza, że w początkowym etapie antropogenezy, czy też pro-

tokulturowej filogenezy, memy musiały być przede wszystkim mutualistami: 

umiejętność skutecznego naśladowania zachowań innych jednostek (np. 

mimikra kulturowa, kopiowanie socjotypów) mogła się rozpowszechniać 

tylko w populacjach, gdzie jednostki „zainfekowane” tą umiejętnością okaza-

ły się lepiej przystosowane od niezainfekowanych. A więc w zbiorowościach, 

gdzie memy (pewne obszary wiedzy) wzmacniały biologiczną adaptację  

i predyspozycje swych nosicieli. „The genetic fitness advantage of an indi-

vidual was determined by the actual cultural traits […], the first few memes 

at least must have furthered the host’s genes.” (Korzyść genetycznego przy-

stosowania osobnika była zdeterminowane przez wzorce kulturowe […], 

przynajmniej kilka pierwszych memów musiało sprzyjać genom swych nosi-

cieli.).13 Uczenie się przez naśladowanie, czyli rozpowszechnianie się wiedzy 

proceduralnej i deklaratywnej między wczesnymi hominidami, byłoby więc 

promowaniem skutecznych form polowania, wytwarzania narzędzi i form 

komunikacji. Nowe mutacje genetyczne nosiciela powinny sprzyjać kolej-

nym porcjom memów przez taką modyfikację mózgu nosiciela, która uła-

twiała infekowanie nowymi memami – przyswajaniem kolejnej wiedzy jako 

nowych zachowań w nowych sytuacjach. 

Z powyższych rozważań można wywnioskować, że we wczesnym etapie 

istnienia człowiekowatych ówczesna „wiedza-że” i „wiedza-jak”, np. związa-

na z polowaniem, pełniła funkcję narzędzi, dzięki którym geny nosiciela 

wzmacniały dostosowanie, czyli rozszerzały zakres zdolności poznawczych 

jednostki. W przeszłości prawdopodobnie geny tłumiły oddziaływanie me-

mów na życie osobnicze. Chociaż procesy uczenia się, twórczego myślenia  

i działania generował nową wiedzę (memy lub mutacje memowe), to każda 

taka aktywność jest procesem opartym o mechanizmy selekcji, w czym 

uczestniczy ewolucja biologiczna. Zasada zróżnicowania i selekcji memów 

działa podczas transmisji informacji, przez dowolną formę uczenia się  

(naśladowanie lub instruowanie). Niedoskonała bądź wadliwa, z przyczyn 

biologicznych, transmisja memów byłaby pierwszym głównym źródłem róż-

nicowania się obszarów wiedzy pośród hominidów. 

Memy nie zawsze sprzyjają biologicznie czy społecznie swoim nosicielom. 

Co prawda memy mutualne i komensalne, czyli deklaratywna i proceduralna 

wiedza, obejmująca różnorakie przekonania, zwyczaje, symbole, idee, nawy-

ki i rytuały, wydaje się być nieuchronnie konieczna dla rozwoju kultury. Bio-

logicznie nieszkodliwe memy, jak tymczasowe mody kultury masowej, nie 

mają często wpływu na przetrwanie i reprodukcję biologiczną swoich nosi-

————————— 
13 Ibidem, s. 54. 
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cieli. Memy komensalne, szczególnie fragmenty wiedzy deklaratywnej, czę-

sto okazują się złączone z innymi memami, których funkcją jest już dodanie 

biologicznego znaczenia. Znajomość gatunków muzyki, literaturoznawstwo 

czy wiedza dotycząca sztuk pięknych – jako skupiska memów – są zazwyczaj 

biologicznie i genetycznie neutralne dla swych nosicieli. Mempleksy takie 

często manipulują zachowaniami, preferencjami czy wyborami nosicieli; 

wzmacniają samą transmisję memów, ale rzadko genów swego nosiciela. 

Zdarza się jednak, że do transmisji memów komensalnych („wiedzy-że”) 

dołączają memy „wiedzy-jak”, co w skrajnych sytuacjach może odbywać się 

kosztem żywotności nosiciela. Przykładem jest używanie substancji psycho-

aktywnych czy sportów ekstremalnych.  

Do zbioru memów pasożytujących w ciele nosiciela można zaliczyć np. 

obrzędy tatuowania ciała w pewnych kulturach, które prowadzą do infekcji  

i chorób, czasami śmierci, ale nadal są społecznie atrakcyjne, gdyż wzmac-

niają biologiczne dostosowanie. Praktyka religijna i związana z nią wiedza 

zwana celibatem wydaje się być oczywistym memem pasożytniczym. Jak 

wiadomo, powoduje on redukcję biologicznej reprodukcji nosiciela. Celibat 

jest częścią większego mempleksu wiedzy chrześcijańskiej, która tak mani-

puluje mózgiem nosiciela, aby redukować jego aktywność seksualną, ale 

jednocześnie podnosić zachowania „głoszące wiarę”, czyli rozpowszechniają-

ce ów mempleks. Pamiętać trzeba, że replikacja memów jest wielce zależna 

od dyspozycyjności mózgu nosiciela; jeśli memy pogorszą stan biologiczny 

nosiciela zbyt drastycznie, wówczas działają na własną szkodę. Z tego wzglę-

du mem samobójstwa czy rytualnych samobójstw nie rozprzestrzenia się 

znacznie, choć memy rytuału harakiri i formacji kamikaze były kulturowo 

stabilne w Japonii.  

 

 
RYWALIZACJA JAKO MOTOR EWOLUCJI MEMÓW 

 

Przetrwanie i wydajność reprodukcyjna różnych obszarów wiedzy nie jest 

identyczna. Pewne porcje informacji rozprzestrzeniają się niczym eksplozje, 

jednak większość wiedzy jest łagodnie przekazywana w formie instruktażo-

wej, znaczna część wiedzy też z czasem zanika i ginie. W ten sposób mem-

pleksy pojawiają się, transformują, ewoluują i zanikają. Różne fragmenty 

wiedzy mają odrębną przydatność, czy też inny walor adaptacji do otoczenia, 

a ujęte zbiorowo w formie tradycji bądź tożsamości kolektywnej są stale 

obecne w pamięci danego środowiska społecznego. Dostrzegając modyfika-

cje w obrębie kolejnych dziedzin wiedzy, możemy dzielić te dziedziny na 

symultanicznie ewoluujące kompleksy informacji.  

Gałęzie wiedzy deklaratywnej oraz obszary wiedzy proceduralnej można 

interpretować jako wzajemnie przystosowane skupiska memów, które ewo-

luują w swoich środowiskach, tj. odmiennych niszach kulturowych i subkul-
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turowych. Niepełne informacje dotyczące zjawisk, motywujące do uzupeł-

niania danych, ograniczenia i zakłócenia w przepływie memów, twórcze  

interpretacje oraz modyfikacje komunikatów to najważniejsze czynniki ewo-

lucji wiedzy. Ewolucja memów wiedzy jest na co dzień widoczna w postaci 

coraz bardziej hermetycznych specjalizacji różnych obszarów działań. Krea-

tywność odbiorców informacji wraz z rosnącą segregacją i specjalizacją po-

znawczą skutkuje powstawaniem nowych gatunków zachowań, czyli nowych 

dziedzin wiedzy. Ponadtoewolucja środków masowego przekazu oraz zwięk-

szona mobilność nadawców usprawniają transport memów między wcze-

śniej odizolowanymi odbiorcami.  

Rywalizacja informacji jest najistotniejszą cechą ewolucji memów, dlate-

go należy powtórzyć: memy konkurują o ograniczone źródła pamięci i prze-

strzeni synaptycznej nosiciela, ale też o środki potrzebne do reprodukcji. 

Stąd hipoteza, że powielające się fragmenty informacji warunkują swych 

nosicieli do zachowań agonistycznych. Przykładem popierającym prawdzi-

wość tej hipotezy są kulturowo napędzane zachowania agresywne w najbar-

dziej skrajnych formach: bójki kibiców sportowych, morderstwa polityczne, 

przemoc generowana przez stereotypy, konflikty zbrojne na tle religijnym 

czy światopoglądowym. Te zdarzenia pozostają ciągłym wyzwaniem dla na-

szej wiedzy racjonalnej i moralnej.  

Jednakże podejście memetyczne mocno nadweręża wiarę w całkowitą  

autonomię i niezależność ludzkiego rozumu, która wydaje się dziś naiwnym 

przesądem Europy XVIII wieku. Przesądem, a może oszustwem ówczesnych 

memów, które zmanipulowały/przekonały nas o „wyjściu człowieka z nie-

pełnoletności” tak skutecznie, że w efekcie stworzyliśmy niezwykle zaawan-

sowane środki do lepszego rozpowszechniania samych memów. Dokonali-

śmy postępu cywilizacyjnego, a wiedza istotnie ewoluowała. Pozostaje  

pytanie, kto lub co było realnym motorem napędowym tego progresu. 

Współczesna cywilizacja rozwinęła transmisję wiedzy o globalnym zasię-

gu; pojawiły się złożone mempleksy, takie jak globalne sieci instytucji  

edukacyjnych czy globalne systemy technologiczne i informacyjne. Trzeba 

zwrócić uwagę, że również kanały przekazywania wiedzy przez jednostki 

podlegają kontroli memów, a przekazywana wiedza sprzyja samym kanałom 

komunikacyjnym w ich przystosowaniu. Transmisja wiedzy dokonała tak 

istotnego postępu, że w ostatnim stuleciu wyewoluował nowy mempleks: 

obszar wiedzy deklaratywnej i proceduralnej nazywany „zarządzaniem  

wiedzą”. „Wiedza-że” oraz „wiedza-jak” zarządzać samą wiedzą jest repre-

zentowana przez zbiór działań, które służą rozpoznaniu i dochodowemu 

wykorzystywaniu wiedzy jawnej oraz ukrytej, jaką posiadają wybrane grupy 

społeczne tworzące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw. Tak więc memy 

napędzają nie tylko własną ewolucję, ale też ewolucję swych nośników i form 

reprodukcji. Pewne zgrupowania memów stanowią sito selekcyjne dla in-

nych zbiorów memów: zbiór memów np. dogmatów katolickich w umysłach 
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nosicieli generuje tendencję do akceptacji kolejnych memów katolicyzmu, 

ale jednocześnie do odrzucania memów islamu czy judaizmu. Taka selekcja 

memów manifestuje się w konkretnych zachowaniach społecznych, poprzez 

które może zostać rozpoznana. 

 
 

UWAGI PODSUMOWUJĄCE 
 
1. Pierwsza uwaga dotyczy metodologicznej sfery memetyki. Jeżeli zgo-

dzić się z Deliusem, że ciągi replikujących się informacji uzewnętrzniają się 

poza umysłem nosiciela w formie powszechnych wzorców zachowań, sche-
matów wykonawczych bądź reguł postępowania, wówczas każdą aktywność 
memów (proliferacja, rywalizacja, selekcja) możemy poznać nie bezpośred-
nio, a jedynie poprzez zapośredniczenia – rytuały, konwencje, socjotypy. 
Zapośredniczenia te wymagają interpretacji, co wyklucza pozytywną metodę 
poznawczą, a zbliża metodologię memetyczną do doświadczenia hermeneu-
tycznego. Wątpliwości związane z naukową wiarygodnością memetyki przy-
pominają zarzuty kierowane sto lat wcześniej pod adresem psychoanalizy. 
Tak jak w psychoanalizie diagnozowano nieuświadomione treści drogą de-
kodowania symbolicznych zachowań oraz interpretowania aktualnie uze-
wnętrznionych symptomów, tak też w memetyce rozpoznaje się oddziaływa-
nie, stosunki i prawidłowości w systemie abstrakcyjnych bytów na bazie 
zmaterializowanych konsekwencji w fizycznym środowisku. Koncepcja  
Deliusa wydaje się wpisywać w nurt metodyki strukturalistycznej, którą  
z powodzeniem stosował m. in. Claude Lévi-Strauss interpretując obyczaje, 
rytuały i zachowania społeczne jako widoczną ekspresję ukrytej, archety-
picznej „myśli nieoswojonej”. Podejmowane przez członków danej społecz-
ności decyzje, preferencje czy aktywności traktowane były jako manifestacje 
uniwersalnej struktury językowej, determinującej ludzki umysł i wszelkie 
zachowania kulturowe człowieka. Po adekwatnym zdekodowaniu obserwo-
wanych zachowań-szyfrogramów struktura ta ujawniała swoje ukryte obli-
cze. Niemal identyczną taktykę metodologiczną mamy w przypadku analiz 

memetycznych – interpretując widzialne zachowania badacz dociera pod 
powierzchnię empirii, diagnozując ukryte regularności memetyczne konsty-
tuujące zarówno kulturotwórcze praktyki człowieka, jak i ludzką duchowość. 
Używając nomenklatury Lévi-Straussa, można pokusić się o wniosek, które-
go nie wyraził wprost Delius, a zrobił to Dawkins: memy same stanowią swo-
isty język, czyli zbiór powielających się instrukcji transmitowanych z umysłu 
do umysłu, który to język przenika i kształtuje świat człowieka. Memetyka do 
pewnego stopnia potwierdza tezę strukturalizmu głoszącą, że ludzki umysł 
posiada językowy charakter w tym sensie, że jest on determinowany przez 
nieświadome, uniwersalne mechanizmy scalone w jedną strukturę.14 W na-

————————— 
14 Por.: M. Urbaniak, Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej, Universitas, Kraków 2014,  

s. 214 i n. 
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szym wypadku uniwersalnymi mechanizmami byłyby replikacja, zmienność, 
selekcja i adaptacja samowystarczalnych cząsteczek wiedzy.  
 

2. Jeżeli będziemy w stanie odpowiedzieć, które gatunki zwierząt poza 

Homo sapiens sapiens rozpowszechniają memy, wówczas możliwe będzie 

wskazanie organizmów biologicznych posługujących się wiedzą deklaratyw-

ną oraz proceduralną. Niejasna odpowiedź, jakiej udziela Delius, brzmi: 

transmisja memów występuje wśród niektórych gatunków ptaków i ssaków. 

Prawdopodobnie nie jest obecnie możliwe precyzyjne wyodrębnienie zbioru 

konkretnych gatunków emitujących strumienie memów, jednak zaobserwo-

wane przypadki zachowań można ekstrapolować na całe gatunki m. in. pta-

ków śpiewających. Pierwszy dowód przemawiający za tezą Deliusa to fakt, że 

tylko wśród tych dwóch podtypów kręgowców obserwuje się pozagenetyczny 

przekaz informacji. Pisali o tym również Dawkins, Jane Goodall, Robin 

Dunbar i Frans de Waal. Po drugie, transmisja memów często obserwowana 

była wśród organizmów używających narzędzi, a więc właśnie niektórych 

ptaków i ssaków. Trzecim dowodem jest fakt, że tylko wybrane gatunki pta-

ków i ssaków zdolne są do zachowań stadnych, czyli wymagających nie tylko 

przekazu wiedzy, ale też złożonych zdolności umysłowych umożliwiających 

im komunikowanie. Replikujące się porcje „wiedzy-że” i „wiedzy-jak” infe-

kują mózgowie kręgowców wyższych, bowiem tylko odpowiedni poziom  

złożoności ośrodkowego układu nerwowego, w w tym silnie rozwinięte kre-

somózgowie, stanowi środowisko, w którym memy mogą funkcjonować.  
 

3. Wbrew powierzchownym interpretacjom twierdzeń Dawkinsa i Deliu-

sa, nosiciel nigdy nie jest całkowicie bierny względem zakorzenionych me-

mów. W chwili stania się nosicielami, a zatem i odbiorcami emitowanych 

memów, nie kopiujemy ich bezrefleksyjnie z otoczenia, lecz najczęściej 

świadomie decydujemy, które informacje są dla nas cenne oraz które socjo-

typy warto naśladować. Zdaniem Deliusa, posiadamy „wewnętrzne mecha-

nizmy służące do oceny jakości memów pod kątem sprzyjania biologicznemu 

dostosowaniu”.15 Adekwatnie dobrane kryterium oceniania posiadanej wie-

dzy to kwestia, jak dużo pojawi się kolejnych nosicieli danych memów. Jeśli 

wielu osobników eksponuje pewne schematy zachowań i wzorce kulturowe, 

prawdopodobieństwo, że mem jest biologicznie adoptowalny, będzie bardzo 

wysokie. Jeżeli zaś mem jest drastycznie nieadaptowalny, jak np. fanatyzm 

religijny, wówczas dosłownie uśmierca swych nosicieli, stale redukując  

ich liczbę. Innym znakiem jakości wiedzy są symptomy biologicznego dosto-

sowania, jakie eksponuje posiadacz danej wiedzy: jeśli osobnik odnosi  

widoczne sukcesy (np. zawodowe czy matrymonialne), wtedy mamy dowód, 

że posiadane przez niego memy promują dostosowanie i są warte skopiowa-

nia.  
————————— 

15 W oryginale: „innate mechanisms that evaluate meme quality in the sense of furthering genetic 
fitness.” Zob. J. D. Delius, Of Mind Memes and Brain Bugs..., op. cit., s. 56. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Podsumowując, przypomnijmy główne wątki, z których wynikają kolejne 

wnioski. Przede wszystkim, funkcjonowanie memów opiera się na algoryt-
mie ewolucyjnym, tj. zasadzie biologicznego darwinizmu. Algorytm ten jest 
następujący: jeśli istnieją zróżnicowane jednostki (czynnik zmienności)  
i jeśli dochodzi między nimi do rywalizacja (czynnik selekcji), w której tylko 
nieliczne przeżywają, to przekazują one swemu potomstwu poprzez replika-
cję (czynnik dziedziczenia) cechy, które umożliwiły zwycięstwo z konkuren-
cją. Wówczas potomstwo jest lepiej przystosowane do zewnętrznych warun-
ków niż byli rodzice. Aby pojawił się proces ewolucji, potrzebne są trzy czyn-
niki: zmienność (zróżnicowanie), dobór naturalny lub sztuczny (selekcja)  
i dziedziczenie (replikacja, kopiowanie). Jeżeli istnieją byty, który się kopiu-
ją, wykazują zmienność i rywalizują ze sobą, rozpoczyna się proces ich ewo-
lucji, który prowadzi do coraz wyższej złożoności strukturalnej owych bytów 
– niezależnie od tego, czy tymi bytami są organizmy biologiczne, porcje abs-
trakcyjnych informacji czy formy zachowań społecznych. Zasada rozwoju 
złożoności odnosi się do wszystkiego, co się powiela/replikuje (jest dziedzi-
czone) z niewielką zmiennością i podlega selekcjonującej presji. Innymi sło-
wy, algorytm ewolucji jest procedurą generowania wzrostu strukturalnej 
złożoności i dotyczy on również informacji, jak teorie, definicje, umiejętności 

czy kompetencje. „Wiedza-że” i „wiedza-jak”, jak wszystkie mempleksy, pod-
lega kopiowaniu (replikacji), zmienności i selekcji, to znaczy modyfikuje  
i rozbudowuje swoje treści. Z memetycznej perspektywy wiedza jest zbiorem 
informacji, które powielają się między ludźmi (oraz prawdopodobnie wyż-
szymi kręgowcami), podlegają zmienności i selekcji.  

Złożona wiedza proceduralna i deklaratywna nie tylko czyni nas jednost-
kami wyżej rozwiniętymi intelektualnie, manualnie lub technicznie od in-
nych organizmów. Jak wspominała Blackmore w książce Maszyna  
memowa, mempleksy, m.in. wiedzy, dążyły do tego, by nasze mózgi były 
również anatomicznie większe, co ostatecznie dokonało się w ko-ewolucji 
memowo-genowej. Tak więc memy napędzały wzrost mózgu,16 w celu dość 

samolubnym: większy fizycznie mózg staje się bardziej efektywny w kopio-
waniu kolejnych memów, które zwrotnie nim sterują. Blackmore stwierdza: 
 

„Memowo-genowa koewolucja stworzyła większy mózg, który jest lepszym 
narzędziem w powielaniu memów danego rodzaju. Jest to przykład bardziej 
ogólnego procesu, w którym replikator i jego maszyna do replikacji ewoluują 
wspólnie. Ludzki mózg został zaprojektowany nie tylko dla korzyści genów, 
lecz także dla korzystnej replikacji memów.” 17  

————————— 
16 To zjawisko Blackmore nazwała „napędem memetycznym” [memetic drive]. 
17 W oryginale: “Meme-gene coevolution produced a big brain that is especially good at copying 

certain kinds of memes. This is an example of the more general process in which a replicator and its 
replication machinery evolve together. The human brain has been designed not just for the benefit 
of human genes, but for the replication of memes.” Zob. S. Blackmore, Evolution and Memes: The 
Human Brain as a Selective Imitation Device, Cybernetics and Systems, t. 32, 1, 2001, s. 225. 
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Memetycznie rzecz biorąc, można stwierdzić, że wiedza czyni nas bardziej 

zaradnymi, skutecznymi i inteligentnymi w konfrontacji z otoczeniem,  

a jednocześnie wyposaża nas w anatomicznie obszerniejsze i efektywniej 

pracujące mózgi. To jednak nie wszystko, bowiem zdaniem Richarda Bro-

diego, porcje informacji determinują nasze zachowania, wybory, a nawet 

obraz świata, jaki posiadamy: „memy są siłą napędową Twojego życia, […] 

Programujące Cię memy wpływają na Twoją przyszłość […] decydują o tym, 

jakie informacje przyjmujemy, zniekształcając w ten sposób obraz rzeczywi-

stości.”18 Można więc postawić hipotezę, że to samolubne porcje wiedzy  

determinują proces nabywania przez nas kolejnej wiedzy. Wiedza autono-

micznie dba o to, w jakim stopniu oraz kierunku będzie się merytorycznie 

wzbogacać bądź zanikać, a także samolubnie promuje wybór tych kolejnych 

porcji, które mutualistycznie wzmocnią status już posiadanej.  

To, które memy zwyciężą w konkurencji o decyzję i przestrzeń pamięci 

nosiciela, zależy od siły warunkowania już zakorzenionej wiedzy. Jeśli więc 

uznamy porcje wiedzy (proceduralnej bądź deklaratywnej) za byty, które 

infekują nasze umysły w celu rywalizacji i dalszej replikacji, to memowe in-

terakcje w obrębie mempleksów wiedzy, a także stosunki między memami  

i ich nosicielem zdają się najczęściej przyjmować formę mutualizmu, rza-

dziej helotyzmu lub komensalizmu, najrzadziej zaś pasożytnictwa bezpo-

średnio szkodzącemu nosicielowi. Wniosek, jaki płynie z tezy Brodiego, iż 

memy kontrolują proces nabywania przez nas kolejnych informacji, brzmi 

następująco: memetycznie ujęta wiedza prezentuje się jako samoorganizują-

ca się i dynamiczna (ewoluująca) struktura na zasadzie współzawodnictwa, 

gdzie „infekujące” informacje z otoczenia pod jakimś względem korespondu-

ją z dotychczasową, wewnętrzną strukturą memotypu nosiciela.  
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KNOWLEDGE FROM THE PERSPECTIVE  

OF MEMETIC DETERMINISM 
 

ABSTRACT 

 

The article attempts to overcome some theoretical limitations as regards under-

standing and explanation of the knowledge notion. I present the memetic perspec-

tive of the issue of knowledge.  The main aim is to deepen the analysis of knowledge 

phenomenon and to enrich previous knowledge notion with crossing, natural and 

semiotical points of view. The next aim is to try to answer the question about the 

nature of knowledge, the way of knowledge existence and the area of occurrence of 

knowledge. Some main attributes of memes, their hallmarks, basic functions and 

possible classification are examined. I also discuss the actions of memetic mecha-

nisms of knowledge: some forms of knowledge externalisation; knowledge prolifera-

tion; cooperation and competition of information. At the end of the article there are 

summative reflections and author’s conclusions. 

Keywords: memes, memetics, evolution, procedural knowledge, declarative 

knowledge. 
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STRESZCZENIE 

 

Artykuł rekonstruuje pojęcie wiedzy w perspektywie socjobiologicznej. Koncen-

truję się na wybranych, reprezentatywnych stanowiskach, które rozumieją fenomen 

wiedzy w kontekście zjawisk logotaksji, neofilii, intencjonalności oraz tzw. teorii 

umysłu. Celem jest poddanie w wątpliwość pojęcia podmiotu wiedzy, jaki funkcjonu-

je w tradycyjnej epistemologii i antropologii filozoficznej, oraz poszerzenie zasięgu 

oddziaływania socjobiologicznej koncepcji poznania i wiedzy we współczesnej filozo-

fii. Artykuł zawiera uwagi metodologiczne; analizę logotaksji jako naturalnej tenden-

cji organizmów do poszukiwania i pochłaniania informacji, charakterystykę neofilii, 

czyli naturalnej skłonności do stałych zachowań eksploracyjnych, krytyczną dyskusję 

dotyczącą występowania zjawiska wiedzy i metapoznania wśród zwierząt pozaludz-

kich; podsumowanie rozważań. 

Słowa kluczowe: socjobiologia, logotaksja, neofilia, ewolucja, wiedza-że, wie-

dza-jak. 

 

 
UWAGI WSTĘPNE 

 

Gdy rozpatruje się kwestie ludzkich zdolności poznawczych i pojęcia  

wiedzy w obszarze kognitywistyki bądź epistemologii, często przyjmuje się 

bezrefleksyjnie pewne założenia, które funkcjonują w socjobiologii. Jednym  

z takich założeń, nad którymi przechodzi się do porządku, jest uznanie, że 

wiedza stanowi zbiór zmagazynowanych informacji, oraz że informacje po-

bierane są z otoczenia. Przyjmuje się, że wiedza i procesy poznawcze muszą 

posiadać jakieś bliżej nieokreślone walory, wykraczające poza wymiar  

————————— 
1 Praca została napisana w ramach grantu: NPRH nr 11 H 12 0302 81. 



254 Marcin Urbaniak 

duchowy, bowiem organizmy pozaludzkie również poznają świat na wiele 

odmiennych sposobów. Pobieranie informacji z otoczenia i gromadzenie ich 

wydaje się być tak trywialnym faktem, że rzadko pojawia się pytanie, dlacze-

go organizm w ogóle pobiera, bądź jest zmuszony pobierać, informacje ze 

środowiska. Tym rzadziej dochodzi do refleksji, jakiego typu są to informa-

cje i co cały proces pobierania informacji mówi nam o podmiotach wiedzy 

oraz o ich otoczeniu. Na te fundamentalne zagadnienia stara się odpowie-

dzieć – z naturalistycznego punktu widzenia – właśnie socjobiologia. Głów-

nym celem tej pracy jest szkicowy przegląd kilku wybranych stanowisk  

socjobiologicznych, które odnoszą się do fenomenu wiedzy i starają się go 

wyjaśnić. Celem jest również skłonienie czytelników, przywiązanych do tra-

dycyjnej antropologii filozoficznej, do rewizji pewnych ontologiczno-

epistemologicznych ustaleń co do podmiotu ludzkiego. 

Ponieważ w pracy analizuję problem socjobiologii wiedzy, zaś w jednym  

z fragmentów pracy rozważam istnienie wiedzy w świecie zwierząt, chciał-

bym wprowadzić następujące założenie. Po pierwsze, gruntowne wprowa-

dzenie w podstawowe nawet zagadnienia poruszane przez socjobiologię  

wykracza poza objętościowe ramy artykułu. Z tego względu pomijam je,  

zakładając, że czytelnik posiada bazową orientację w problematyce socjobio-

logii. Po drugie, w dyskusji nad zjawiskiem wiedzy w świecie zwierząt doko-

nam zabiegu, jaki poczynił w jednej ze swych prac Marc Bekoff:  

 
„…zapominamy czasem, że przecież my, ludzie, także jesteśmy zwierzętami. 

Niewygodnie jest jednak używać za każdym razem sformułowania «zwierzęta 

niebędące ludźmi», odnosząc się do istot, które zwykle nazywamy «zwierzę-

tami». Podobnie w niniejszym tekście używam słowa zwierzęta, mając na  

myśli «zwierzęta niebędące ludźmi» i zdając sobie oczywiście sprawę, że 

wszyscy jesteśmy zwierzętami”.2 

 

 
WIEDZA JAKO WYNIK LOGOTAKSJI 

 

Jeżeli pominiemy wiedzę rozumianą jako wrodzone odruchy, markery 

somatyczne czy instynktowne reakcje o podłożu genetycznym, czyli wiedzę 

zgromadzoną w organizmie na poziomie genomu, pozostaje jeszcze obszerny 

zakres wiedzy nabytej drogą uczenia się, naśladowania bądź pobierania  

i interpretowania informacji z otoczenia. Ten rozległy obszar wiedzy jest 

zmagazynowany w jednostkowych strukturach pamięci organizmu i/lub  

w kolektywnej tradycji (przekaz egzosomatyczny). Wiedza jako rezultat pro-

cesu logotaksji oznacza informacje zmagazynowane na poziomie nie genów, 

ale układu nerwowego oraz kultury.  

————————— 
2 M. Bekoff, O zakochanych psach i zazdrosnych małpach, przeł. M. Stasińska-Buczak, Znak, 

Kraków 2010, s. 13. 
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Terminem „taksja” określa się ruch organizmu, który to ruch stanowi re-

akcję na bodziec płynący z otoczenia tegoż organizmu.3 Ruch w kierunku 

bodźca nazywany jest taksją dodatnią, zaś w kierunku przeciwnym od bodź-

ca – taksją ujemną. Taksję dodatnią można interpretować poprzez grecki 

termin φιλία, zaś taksję ujemną przez termin φοβία. Współcześnie biologia 

wyróżnia wiele form taksji, z których najbardziej znanymi są fototaksja (po-

zytywna reakcja roślin i pierwotniaków na promienie światła), fonotaksja 

(reakcja owadów na fale dźwiękowe) i astrotaksja (orientacja np. ptaków 

względem słońca czy księżyca). Edward Wilson wyróżnia jeszcze jedną kate-

gorię taksji, tzw. logotaksję – w kontekście skłonności hominidów do  

wierzeń religijnych jako jednego z powszechników zachowań społecznych.4 

Kategoria logotaksji jest wielce interesująca dla naszych rozważań, gdyż  

sugeruje wrodzony, naturalny popęd do zdobywania wiedzy, czy też szerzej – 

do pochłaniania wszelkich informacji. Niestety, Wilson opisał fenomen logo-

taksji bardzo lapidarnie, zaledwie w dwóch zdaniach:  

 
„Najszlachetniejsi spośród nich [sceptyków] są przekonani, że ludzkość zmie-

rza w stronę wiedzy dzięki logotaksji, automatycznemu dążeniu do zdobywa-

nia informacji […]. Lecz tego rodzaju koncepcja natury ludzkiej, której korze-

nie sięgają do Arystotelesa i Zenona, nigdy nie wydawała się tak płytka jak 

obecnie.”5 

 

W przypisie Wilson dodaje jedynie: „Logotaxis: from the Greek logos 

(word, discourse) and taxis (orient, place); the term taxis is used in biology 

to designate the oriented movement of an organism toward a particular 

stimulus, as in phototaxis, an orientation toward light”.6 Mimo lakonicznego 

opisania zjawiska logotaksji możliwe jest wyprowadzenie kilku istotnych 

wniosków. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że Wilson ma na myśli 

tylko taksję typu dodatniego, jako zwrócenie się ku bodźcom, nie zaś unika-

nie bodźców (taksja ujemna). Po drugie, logotaksję można zdefiniować jako 

naturalną i automatyczną tendencję, czy też odruch organizmów żywych 

skierowany na poszukiwania i pochłanianie specyficznego rodzaju bodźców  

z otoczenia, tj. informacji o jego parametrach. Zakładam tutaj, że nie są to 

dowolne bodźce, lecz tylko charakteryzujące się elementem znaczonym  

(signifié w nomenklaturze Ferdinanda de Saussure’a bądź interpretant  

wedle Charlesa S. Peirce’a). Innymi słowy, gdy przyjmiemy jako analogię 

————————— 
3 J. Strzałko (red.), Słownik terminów biologicznych, Wyd. UAM, Poznań 2006, s. 638. 
4 Gdy Wilson rozwijał idee socjobiologii w latach 60 i 70-tych XX wieku, popularna była koncep-

cja homo religiosus głoszona przez Mirceę Eliadego, wedle którego fenomen wiary religijnej stanowi 
konstytutywny atrybut natury ludzkiej. 

5 E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, PIW, Warszawa 1988, s. 209–210. 
6 Po polsku: („Logotaksja: z greckiego logos [słowo, dyskurs] i taxis [ukierunkowanie, 

umiejscowienie]; termin taksja jest używany w biologii na oznaczenie ruchu zwróconego w kierunku 
danego bodźca, jak w fototaksji, zwróceniu się w kierunku światła” – tłum M. U.). Zob. E. O. Wilson, 
On Human Nature, Harvard University Press, Cambridge–London 2004, s. 246. 



256 Marcin Urbaniak 

fototaksję, to organizm cechujący się logotaksją musi posiadać naturalny 

„zmysł sensu”, który to sens potrafi wytropić (rozpoznać), posiąść, a osta-

tecznie przetworzyć dla własnej korzyści.7 Ta interpretacja logotaksji prowa-

dzi do ontologicznych oraz epistemologicznych implikacji stanowiska  

Wilsona: 

Wniosek 1. Jednostka ludzka i pozaludzka nie tylko posiada naturę, ale 

również – w Kantowskim duchu – zbiór wrodzonych biologicznych cech  

i predyspozycji. Zbiór ewolucyjnie zdeterminowanych cech, potrzeb i natu-

ralnych skłonności formuje biogram człowieka jako takiego. Biogram ten 

tworzą m. in. terytorializm i potrzeba własności prywatnej (naturalne inhibi-

tory agresji), skłonność do nepotyzmu i ksenofobii (faworyzowanie własnego 

stada) czy predyspozycja do altruizmu, potrzeba wierzeń religijnych i prze-

strzeganie zakazu kazirodztwa. Wydaje się, że potrzeba „spożywania infor-

macji” jest kolejną naturalną skłonnością wzbogacającą ludzki biogram.  

Wniosek 2. Jeżeli rozumieć logotaksję poprzez analogię do fototaksji lub 

chemotaksji, to powinna ona stanowić nie spontaniczną aktywnością organi-

zmu, lecz automatyczną – jak chciał Wilson – reakcję na bodźce. Jednak 

bodźce mogą być zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Bodźcem we-

wnętrznym, który uruchamia skłonność poszukiwania informacji, może być 

brak stymulacji, czyli informacyjny głód. Z pewnością deficyt stymulacji 

informacyjnej zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, zaś 

ostatecznie powoduje poważne upośledzenie zdolności poznawczych na po-

ziomie neurologicznym aż do śmierci biologicznej.8 Stąd logotaksja, jako 

naturalny głód informacyjny, może być uruchamiana z jednej strony przez 

(wewnętrzną) potrzebę stymulacji, zaś z drugiej strony – przez zewnętrzne 

bodźce pobudzające nasz „zmysł” semiotyczny.  

Wniosek 3. Jeżeli logotaksja jest odpowiedzią nie tylko na wewnętrzny 

głód, ale też na zewnętrzne stymulacje, to naturalne otoczenie człowieka 

musi być przesycone znakami, a konkretniej, sygnałami i symptomami, któ-

re wywierają presję na adekwatny(e) zmysł(y). Z perspektywy informacjo-

żercy różnorodne oznaki naturalne oraz sygnały, niczym pokarm dla układu 

nerwowego, wypełniają zewnętrzne środowisko, bowiem „…mózg potrzebuje 

nie tylko ciała, ale również otaczającego świata”.9 Przyjmując stanowisko 

naturalistyczne, Wilson prawdopodobnie nie zgodziłby się na dalekosiężną 

tezę, iż obiektywne sensy uprzednio już istnieją w świecie. Należy raczej  

postulować, że selekcjonowane z otoczenia i rejestrowane bodźce zostają 

————————— 
7 Kategoria logotaksji wydaje się lustrzanym odbiciem opisu zjawiska aksjotropizmu, które to zja-

wisko postulowane jest na gruncie etyki i filozofii sztuki. Przypomnę, że przez aksjotropizm rozumie 
się naturalną umiejętność ludzką rozpoznawania, rozumienia i respektowania wartości moralnych 
oraz estetycznych. Por. W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość, Znak, Kraków 2013. 

8 A. Kępiński, Autokonstrukcja układu nerwowego, w: idem, Melancholia, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 2003, s. 182. 

9 P. Gärdenfors, Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia, przeł. T. Pańkowski, Czarna 
Owca, Warszawa 2010, s. 33. 
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włączone w świat wewnętrzny odbiorcy. Dopiero w owym świecie wewnętrz-

nym następuje semantyczna obróbka sygnału, w wyniku czego zaczyna on 

informować: odnosi się do czegoś, wskazuje/oznajmia coś, oznacza coś, po-

jawia się reprezentacja – zależnie, czy sygnał został odebrany jako umowny 

symbol, indeks, ikona, apel asemantyczny, czy może naturalny symptom. 

Ogólny sens pojawiałby się zatem jako synteza bodźca zewnętrznego z we-

wnętrznym uposażeniem podmiotu. Wówczas odbiorca „pożera i trawi” 

treść, czyli rozumie i interpretuje to, co poznaje. Efektem końcowym logo-

taksji jest szeroko pojęta wiedza, którą najogólniej można rozumieć w posta-

ci zdolność do organizowania i strukturyzowania świata przez podmiot  

w celu orientowania się w nim. Owa wiedza byłaby ogólnym sensem, znajdu-

jącym się w wielości wewnętrznych światów podmiotowych, choć ufundo-

wanym na zewnętrznych bodźcach i doświadczeniach. 

Wniosek 4. Konkretne znaczenia oraz ogólne sensy ani nie są przez nas 

całkowicie tworzone subiektywnie, ani nie są rozpoznawane jako gotowe, 

obiektywne prawdy niezależne od odbiorcy. Można raczej sugerować sytua-

cję wypośrodkowaną między dwoma skrajnościami – współtworzenie zna-

czeń i uczestnictwo w nich. Informacjożerca kieruje się ku tym bodźcom, 

które drogą selekcji zostały zinterpretowane jako (dla niego) wartościowe.10 

Byłby to rodzaj zmysłu zamierzonego i celowego wyodrębniania elementów 

subiektywnie znaczonych (resp. „odżywczych”) wśród chaosu bodźców. 

Fragmenty znaczeń, czy też łańcuchy semioz, byłyby już uprzednio gotowe  

z racji życia podmiotów w środowisku zwanym „biosferą znacząca”, czyli 

infosferą. Po wchłonięciu tych fragmentów drogą logotaksji dokonywałaby 

się ostateczna obróbka w podmiotowym świecie wewnętrznym: oczyszczenie 

i wzbogacenie cząstkowych znaczeń, a następnie włączenie ich w szerszy 

kontekst ogólnego intersubiektywnego sensu, który nadaje znaczenie wie-

dzy. Podmioty logotaksji nie powinny kreować cząstkowych znaczeń od zera 

– analogicznie, jak podmioty fototaksji nie wytwarzają samodzielnie bodź-

ców świetlnych. Natomiast ogólne sensy i prawidłowości wydają się uniwer-

salne tylko w obrębie konkretnej grupy konsumentów jako współtworzone  

i komunikowalne złożoności semantyczne. Zatem powszechnik pozostaje 

kolektywnym konstruktem, który łatwiej pojąć w kategorii mempleksu. 

Również całościowy sens wybranej, samoświadomej egzystencji jest do-

świadczany jako dynamiczny (niczym nieustająca narracja), to znaczy stale 

uzupełniany i modyfikowany semantycznie (przez wielu współnarratorów). 

Wniosek 5. Dla Wilsona działanie logotaksji sprowadza się do ukierun-

kowanego uczenia się, czyli procesów „powstawania skojarzeń i nabywania 

[kolejnych] umiejętności”, a jej mechanizm polega na „naśladowaniu ko-

rzystnych czynności, preferowanych w doborze naturalnym”.11 Wyuczone 

————————— 
10 W kolejnym podpunkcie powrócę do kwestii, jak możliwy jest mechanizm selekcji informacji. 
11 E. O. Wilson, Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, przeł. M. Siemiński, Zysk i S-ka,  

Poznań 2000, s. 94. 
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nawyki stają się w ten sposób wzorcami behawioralnymi. Wrodzone odruchy 

to ewolucyjnie zaprogramowane, „automatyczne relacje istniejące pomiędzy 

konkretnym bodźcem, konkretnym aktem uczenia się i okresem wrażliwo-

ści” na ów bodziec.12 Posiadamy naturalną zdolność reakcji na sygnały oraz 

naśladowania (uczenia się) reakcji, lecz rozpoznawanie korzystnych bodź-

ców (interpretacja sygnałów) jest już nabytą w trakcie życia „wiedzą-że”. 

Wilsona nazwał tę wiedzę „zasobem szczególnych adaptacji behawioral-

nych”.13 Nabywanie wiedzy operacyjnej jako „umiejętności niezbędnych do 

posługiwania się narzędziami” jest uwarunkowane naśladowczym uczeniem 

się oraz praktykami zabawy. Ostatecznym celem posiadania wiedzy z per-

spektywy socjobiologicznej jest przystosowanie się do środowiska oraz  

sukces ewolucyjny: aby nastąpiła adaptacja, a organizm przeżył i się repro-

dukował, musi wcześniej nastąpić poznawcze oddziaływanie organizmu  

z otoczeniem zwane tutaj logotaksją. Zatem logotaksja umożliwia skutecz-

niejsze zachowanie życia i pozostawienie potomka. 

Wniosek 6. Ponieważ logotaksja stanowi automatyczny popęd do przy-

swajania informacji, pytanie brzmi, czy cechuje wyłącznie naturę ludzką. 

Jeśli zinterpretujemy automatyzm jako głód wiedzy bez udziału świadomo-

ści, a informacje w szerokim ujęciu bodźców adaptacyjnie istotnych i pożą-

danych, wówczas logotaksja powinna cechować co najmniej wszelkie  

kręgowce. Jeżeli z kolei logotaksję uznamy za naturalną skłonność do po-

chłaniania informacji rozumianych jako abstrakcyjne signifié (elementy 

znaczone), wtedy powinna ona charakteryzować co najwyżej wysoko rozwi-

nięte ssaki stadne i niektóre gatunki ptaków. 

Wniosek 7. Przekształcanie organicznych związków w energię oraz  

w tkanki gromadzące energię, to kataboliczne i anaboliczne reakcje w proce-

sie metabolizmu. Gdyby – w przypadku logotaksji – materialne związki 

chemiczne zastąpić znaczonymi treściami, memami czy też semami (frag-

mentami znaczeń), wówczas powinniśmy mieć do czynienia ze zjawiskiem 

metabolizmu informacyjnego. Wilson nie zajmował się tak daleko idącymi 

konsekwencjami pojęcia logotaksji, jednak teoria metabolizmu informacyj-

nego została dokładnie opisana w latach 1972–1974 roku przez twórcę tej 

teorii – Antoniego Kępińskiego.14 Krótko mówiąc, produktem katabolicznej 

przemiany informacji jest rozwój i efektywne trwanie życia umysłowego 

jednostki, zaś efektem informacyjnej przemiany anabolicznej jest przyrost 

wiedzy, która to wiedza zostaje częściowo wyemitowana przez podmiot me-

tabolizmu na zewnątrz. Wydaje się, że ów przyrost dotyczy wiedzy na kilku 

poziomach: indywidualnym (pamięć) i kolektywnym (tradycja) oraz proce-

duralnym i deklaratywnym. 

————————— 
12 Ibidem, s. 95. 
13 Ibidem. 
14 Por.: A. Kępiński, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 320; A. Kępiński, Me-

tabolizm informacyjny, w: idem, Melancholia, PZWL, Warszawa 1974, s. 162–257. 
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Jak wynika z powyższych rozważań, nawet dwa lapidarne zdania mogą 

stanowić źródło daleko idących wniosków zahaczających o obszar ontologii  

i epistemologii. Jednak rozważania skupione wokół fenomenu logotaksji – 

będącego podstawą dla socjobiologicznego ujęcia wiedzy – nie byłyby kom-

pletne, gdyby nie zostały uzupełnione o zjawisko neofilii, czyli „naturalnej 

postawy człowieka wyrażającej się w umiłowaniu i pogoni za nowością oraz 

twórczym uczestnictwem w procesach innowacji”15 swego otoczenia.  

 

 
WIEDZA JAKO KONSEKWENCJA NEOFILII 

 

Fenomen neofilii oraz towarzyszące mu zjawisko neofobii zostało omó-

wione przez Desmonda Morrisa w pracy Naga małpa, w której ten poświęca 

analizie obydwu pojęć jeden z rozdziałów swej książki.16 Jeżeli logotaksja 

jest automatycznym kierunkowaniem się ku informacjom w celu ich wchło-

nięcia i przetworzenia, to zmysłem wykrywającym semantycznie pożądane 

bodźce będzie neofilia, definiowana przez Morrisa jako „silnie rozwinięty  

u wszystkich ssaków zmysł badawczy”; „stale utrzymywany wysoki poziom 

ciekawości”; „skłonność do zwracania się ku rzeczom nowym” oraz „tenden-

cja badawcza podtrzymująca nasze zainteresowanie, aż to, co nieznane,  

stanie się znane, a sami zdobędziemy w toku tego procesu cenne doświad-

czenie, do którego później będziemy się odwoływać, kiedy znajdziemy się  

w potrzebie”.17 Innymi słowy, neofilia jest naturalną (wrodzoną) potrzebą 

eksploracji otoczenia, poprzez którą ludzie zdobywają i doskonalą wiedzę 

operacyjną oraz opisową. Antagonistyczną tendencją, która rzadziej współ-

występuje z neofilią, jest neofobia – lęk przed tym, co nieznane, a więc  

potencjalnie niebezpieczne. 

Podobnie, jak Wilson w przypadku logotaksji, Morris tłumaczy genezę 

neofilii terminologią behawioryzmu, odwołując się do kategorii bodźców  

i odruchów; do reakcji, które sprawiają przyjemność i przyjemności, które 

stają się pożądaną nagrodą. Otóż nowe, konkretne informacje jako doświad-

czenia, ale też egzosomatycznie przekazywana wiedza deklaratywna / proce-

duralna stanowią pozytywną stymulację – dają przyjemność albo zmysłową 

(wizualne, słuchowe czy dotykowe wrażenia jako skutki eksploracji), albo 

mentalną (zaspokojona potrzeba, rozładowanie napięcia, poczucie bezpie-

czeństwa). W procesie przyswajania kolejnych doświadczeń, nowe informa-

cje zostają włączone w sieć dotychczasowych, zaś akumulacja innowacji oraz 

wrażenie wzrostu efektywności działania są odbierana jako nagroda za  

wykonany wysiłek (logotaksji). Im bardziej intensywny efekt końcowy – 

————————— 
15 I. S. Fiut, Współczesne transformacje medialne, Aureus, Kraków 2015, s. 108. 
16 Por.: D. Morris, Naga małpa, przeł. J. Prokopiuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, roz-

dział 4: Eksploracja. 
17 Ibidem, s. 172–174. 
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niespodziewane odkrycia i wnioski – tym silniejsze i dłużej trwające przy-

jemne doznania: uczucie bezpieczeństwa, odprężenia, skuteczności, możli-

wość antycypacji, kontroli, władzy. Co więcej, konkluzja, jaką można wycią-

gnąć z obserwacji zachowań eksploracyjnych wśród dzieci szympansów oraz 

ludzi, jest taka, iż jeśli możemy wybrać strategię osiągania przewidywanych 

efektów, to będziemy skłaniać się ku bardziej efektownym (przyciągającym 

uwagę) metodom i narzędziom, bowiem oceniamy je jako gwarantujące sil-

niejsze wrażenia końcowe.18 Uzyskana wiedza jest interpretowana przez nas 

jako tym większa nagroda, im mocniej stymuluje nasze emocje, wyobraźnię 

czy zmysły. Krótko mówiąc, wiedza sprawia nam przyjemność, a jej deter-

minantami są potrzeby biologiczne, jak spożywanie informacji, poczucie 

bezpieczeństwa, planowanie, kontrolowanie etc.  

Zdaniem Morrisa, zachowania badawcze i zabawy eksploracyjne „stosują 

się do całej możliwej skali czynności badawczych – począwszy od dziecka 

bawiącego się w piasku, a kończąc na kompozytorze pracującym nad symfo-

nią”.19 Naturalną potrzebę wiedzy i rozumienia można na gruncie psycholo-

gii redukować do potrzeby posiadania władzy czy bezpieczeństwa, jednak  

z perspektywy socjobiologii jest to potrzeba autonomiczna i podstawowa, bo 

ujawniająca się już od najwcześniejszego okresu życia organizmu, a cechują-

ca, poza człowiekiem, wiele innych gatunków kręgowców. O ile zachowania 

komunikacyjne czy kooperacyjne mogą stanowić środek do zaspokojenia 

bardziej podstawowych potrzeb i braków, o tyle zachowania eksploracyjne 

są, wedle Morrisa, celem samym w sobie, którego efektem jest względnie 

ogólna wiedza proceduralna i deklaratywna (nawet, gdy nie jest transmito-

wana egzosomatycznie ani intersubiektywnie). Ogólność wiedzy, do której 

dążymy ze swej natury, polega na tym, że zmagazynowane doświadczenia 

oraz wyuczone nawyki, zdobyte poprzez badanie otoczenia od początku ży-

cia, możemy swobodnie wykorzystywać „w dowolnym czasie i w dowolnym 

miejscu”, twórczo łącząc doświadczenia i fragmenty posiadanej wiedzy.  

Dowolny czas i miejsce wykorzystania wiedzy znaczy, że choć od najwcze-

śniejszego dzieciństwa człowiek posiada automatyczną pasję bezinteresow-

nego eksplorowania otoczenia, to wraz z dojrzewaniem potrzeba ta bywa 

coraz częściej wykorzystywana do realizacji celów praktycznych. Tak więc 

naturalna potrzeba zdobywania wiedzy – kulturowo okiełznana i ukierun-

kowana – staje się źródłem realizacji celów praktycznych i interesownych, 

jak doskonalenie zdobywania pożywienia (przemysł rolniczy i spożywczy); 

doskonalenie obrony terytorium (przemysł militarny); rozwijanie zbiorowe-

go komfortu i bezpieczeństwa (obszar budownictwa i architektury, medycy-

ny czy prawodawstwa). Inaczej mówiąc, potrzeba pochłaniania, gromadze-

nia i przetwarzania informacji jest naturalnym działaniem samym w sobie. 

————————— 
18 D. Morris, Naga małpa…, op. cit., s. 177. 
19 Ibidem, s. 184. 
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Natomiast formy, w jakich zgromadzoną wiedzę wykorzystamy, podlegają 

już kulturowym uwarunkowaniom, przy czym rozwój strategii walki, zdoby-

wania pożywienia lub schronienia wydają się ewolucyjnie starszymi formami 

ekspresji posiadanej wiedzy niż np. rozwój nauk czysto teoretycznych. Stąd 

wiedza operacyjna/proceduralna jest filogenetycznie o wiele starszą ekspre-

sją neofilii od wiedzy opisowej/deklaratywnej, o czym pisał m. in. Desmond 

Morris w pierwszych dwóch rozdziałach książki The Human Animal (pol. 

wydanie: Zwierzę zwane człowiekiem, 1997). 

Być może cechą odróżniającą człowieka od innych gatunków zwierząt jest 

właśnie ta dodatkowa konsekwencja popędu neofilicznego, jaką stanowi 

abstrakcyjna wiedza deklaratywna.20 Natomiast tym, co wedle Morrisa wy-

różnia człowieka na tle pozostałych ssaków, jest niewątpliwie hipertrofia 

neofilii. Dziecięca ciekawość świata jest kulturowo ukierunkowywana, a na-

stępnie wzmacniana do tego stopnia, że przenosi się ona na wiek dojrzały,  

a w jednostkowych przypadkach jej wysokie natężenie występuje niezmien-

ne aż do schyłku życia. Hipertrofia neofilii wynika nie tylko z permanentne-

go zanurzenia Homo sapiens sapiens w kulturowej infosferze, ale również  

z różnic fenotypowych; nawet u najwyżej rozwiniętych szympansów budowa 

mózgu uniemożliwia ludzką umiejętność utrzymywania koncentracji na 

skomplikowanych działaniach abstrakcyjnych, a także „brak im zdolności 

szczegółowego porozumiewania się”21 na temat swych odkryć czy innowacji. 

Morris porównywał dziecięce behawiory badawcze małp i ludzi skupiając się 

na twórczej zabawie jako eksploracji – głównie obrazów, rysunków i dźwię-

ków. Tam, gdzie szympansy zatrzymywały się w swej inwencji ze względu na 

ograniczone zdolności mentalne, człowiek dokonywał stałego wzbogacania 

wrażeń, podnosząc poziom komplikacji swych badań wraz ze wzrostem 

kompetencji umysłowych.22 Tak więc neofilia jest wzmacniana na gruncie 

kulturowym i neurologicznym, a wzmocnieniami tymi są nasze struktury 

reprezentacji, pamięci, komunikacji, interpretacji, antycypacji itd. Nieu-

stanna potrzeba eksploracji świata, wchłaniania coraz to nowych informacji 

powoduje, że cokolwiek czynimy, „nigdy nie przestajemy badać i dociekać, 

nigdy nie zadowalamy się tym, co wiemy”.23 Niezależnie od tego, czy na co 

dzień pozyskujemy proste informacje dotyczące prozaicznych faktów i ba-

————————— 
20 Wrócimy do tej kwestii w dalszej części pracy, przy okazji zwrócenia uwagi na wątek Michaela 

Gazzanigi, czy zwierzęta pozaludzkie posiadają świadomość własnej wiedzy. 
21 D. Morris, Naga małpa…, op. cit., s. 175. 
22 Jak twierdzą niezależnie od siebie Desmond Morris i Michael Gazzaniga, eksploracja dźwięków 

(klaskanie, tupanie, ryki, pohukiwania naczelnych) ewoluowały u człowieka do formy śpiewu i mu-
zyki; badanie otoczenia poprzez zabawy ruchowe rozwinęło się do form tańca i gimnastyki; zaś 
proste formy graficzne hominidów przekształciły się u Homo sapiens sapiens w rysunek i malar-
stwo, którego sformalizowaną pochodną jest pismo. Por.: M. Gazzaniga, Human: The Science Be-
hind What Makes Your Brain Unique, HarperCollins, New York 2008, Part 3 What’s Up With The 
Art, s. 203 i n. Zdaniem Morrisa, malarstwo, rzeźba, rysunek, muzyka, śpiew, taniec, gimnastyka czy 
sport stanowią przeniesienie w okres dojrzałości dziecięcych (ludycznych) zachowań eksploracyj-
nych i komunikacyjnych – patrz: D. Morris, Naga małpa…, op. cit., s. 184. 

23 D. Morris, Naga małpa..., op. cit., s. 174. 
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nalnych zachowań, czy też strumienie memów dotyczą abstrakcyjnych teorii 

i złożonych regularności. „Każde pytanie, na które znajdujemy odpowiedź, 

prowadzi do dalszych pytań”, pisze Morris.24 Nieuchronną konsekwencją 

kompulsywnych zachowań eksploracyjnych jest stały przyrost dowolnie kla-

syfikowanej wiedzy. Informacje są stale łączone w bardziej skomplikowane 

struktury o wysokim stopniu abstrakcji i ogólności, zwane m. in. paradyg-

matami, metanarracjami, wielkimi jednostkami dyskursywnymi, masami 

werbalnymi lub też mempleksami. Różnorodność postaci wiedzy jest skut-

kiem niezliczonej ilości form świadomego i nieświadomego behawioru  

badawczego – od codziennego sprawdzania np. stanu pogody, poprzez plot-

kowanie, po długofalowe dociekania naukowe. 

Podsumowując, popęd neofilii „popycha nas ku nowym doświadczeniom, 

każe pożądać nowości, […] nieustannie żyjemy w stanie konfliktu między 

fascynacją, zawartą w bodźcach nowych, a uczuciem pewności zawartym  

w bodźcach znanych i starych. Gdybyśmy utracili swój popęd neofiliczny, 

przestalibyśmy się rozwijać”.25 Wydaje się wręcz niemożliwe, aby pragnienie 

nowości oraz wiedzy było jedynie środkiem do zaspokojenia głębszej potrze-

by np. bezpieczeństwa czy afiliacji, bowiem neofilia niejako z definicji sta-

nowi pragnienie ryzyka i niebezpieczeństwa, które fascynuje do tego stopnia, 

że przełamuje w nas (gwarantującą bezpieczeństwo oraz kontrolę) postawę 

neofobiczną. Termin fascynacja bywa łączony z motywem obsesji, tymcza-

sem naturalny popęd do poszukiwania i pochłaniania informacji sugeruje 

raczej potrzebę polowania – tyle tylko, że łupem niekoniecznie jest orga-

niczne życie, lecz uchwycone pojęcia, znaczenia, regularności bądź pewne 

wartości. Idąc tym tropem można stwierdzić, że postawa neofiliczna jest 

wynikiem naturalnego procesu dostarczania pokarmu do ośrodkowego 

układu nerwowego, tak jak postawa roślino/mięsożerna jest wynikiem do-

starczania konkretnego rodzaju pokarmu do układu trawiennego. Inaczej 

mówiąc, im silniejszy głód, tym większa „fascynacja” pokarmem, a im bar-

dziej złożona budowa mózgowia oraz ilość połączeń synaptycznych, tym 

intensywniej organizm eksploruje swe otoczenie – zwłaszcza, gdy środowi-

sko jest bogate w bodźce stymulujące synaptogenezę.26 Jak konkluduje Mor-

ris, popęd neofiliczny jako nieodparta fascynacja nowością „…stanowi siłę 

napędową całego naszego postępu kulturowego. Poszukujemy, badamy  

i stabilizujemy się. Krok po kroku rozszerzamy naszą świadomość i zrozu-

mienie zarówno własnej natury, jak i skomplikowanego środowiska, w któ-

rym żyjemy”.27 

 
————————— 

24 Ibidem. 
25 D. Morris, Naga małpa…, op. cit., s. 186. 
26 Patrz: eksperymenty Davida Hubela i Torstena Wesela dot. wpływu środowiska zewnętrznego 

na rozwój sieci połączeń neuronalnych, opisane w: A. Koob, The Root of Thought: Unlocking Glia, 
FT Press, New Jersey 2009, roz. 7, Developing Relationships, s. 65–72. 

27 D. Morris, Naga małpa…, op. cit., s. 186. 



 Dlaczego zwierzęta coś wiedzą?... 263 

WIEDZA WŚRÓD ZWIERZĄT NIEBĘDĄCYCH LUDŹMI 

 

W pracy zatytułowanej Nowa historia ewolucji człowieka Robin Dunbar 

poszerza socjobiologiczna analizę zagadnienia „wiedzy-jak” i „wiedzy-że”  

o rozważania, czy fenomen wiedzy (w domyśle – deklaratywnej) oraz świa-

domość własnej wiedzy jest specyficznie ludzką własnością. Dunbar nie po-

siada wątpliwości: „większość organizmów wyposażonych w jakiś rodzaj 

mózgu ‘wie’, że jest głodna, albo że w gąszczu czai się drapieżnik”.28 Również 

Jane Goodall w książce Przez dziurkę od klucza opisuje przykłady wiedzy 

proceduralnej występującej wśród szympansów. Potrafiły one nie tylko uży-

wać narzędzi, lecz dodatkowo „przekazywać tradycję używania narzędzi  

z pokolenia na pokolenie przez obserwację, naśladowanie i praktykę”.29 

Zdolność szympansów do tworzenia i korzystania z narzędzi, a więc szym-

pansią „wiedzę-jak”, przedstawili już w latach 20-tych ubiegłego wieku Wol-

fgang Köhler (Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, 1921) i Robert 

Yerkes (Almost Human, 1925; The Great Apes, 1929), zaś w Polsce zrobił to 

Jan Dembowski (Psychologia małp, 1946). Co więcej, najnowsze obserwacje 

szympansów prowadzone przez Thibauda Grubera wskazują, iż częstotli-

wość przemieszczania się stad wpływa na rozwój kompetencji umysłowych 

oraz na wzrost innowacyjności w użyciu narzędzi u małp.30 Innymi słowy, 

zwierzęta pozaludzkie nie tylko dysponują indywidualną wiedzą operacyjną, 

ale potrafią ją również komunikować oraz doskonalić. Przypisywanie feno-

menu wiedzy jedynie gatunkowi ludzkiemu jest – jak pisał Dunbar – „wyol-

brzymianiem naszej pozornej wyjątkowości i fałszywym poczuciem własnej 

ważności”.31 Człowiek wydaje się posiadać silną skłonność do ignorowania 

faktu, który wyraził Desmond Morris we Wprowadzeniu do swej książki The 

Human Animal: „Human beings are animals. We are sometimes monsters, 

sometimes magnificent, but always animals. We may prefer to think of  

ourselves as fallen angels but in reality we are risen apes”.32 Na marginesie 

należy dodać, że wedle Marka Rowlandsa ludzka predylekcja do antropocen-

tryzmu jest typowo małpim sposobem zachowania się.33 Innymi słowy, im 

bardziej wywyższamy się w hierarchii organizmów, tym bardziej potwier-

dzamy swoją przynależność do rzędu naczelnych. 

————————— 
28 R. Dunbar, Nowa historia ewolucji człowieka, przeł. B. Kucharzyk, Copernicus Center Press, 

Kraków 2014, podrozdział Sztuka czytania w myślach, s. 66. 
29 J. Goodall, Przez dziurkę od klucza, przeł. J. Prószyński, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, 

Rozdział 2 Umysł szympansa, s. 31. 
30 Vide: artykuł How travelling broadens the minds of chips autorstwa Victorii Woollaston dla 

magazynu Wired z dnia 19/07/2016 – http://www.wired.co.uk/article/chimpanzee-travel-tool-use 
(dostępność 03/08/2016) 

31 R. Dunbar, Nowa historia…, op. cit., s. 60. 
32 Po polsku: „Jednostki ludzkie są zwierzętami. Czasem bywamy potworami, czasem okazujemy 

się wspaniali, lecz zawsze jesteśmy zwierzętami. Wolimy uważać się za upadłe anioły, ale w rzec-
zywistości jesteśmy dwunożnymi małpami”; zob. D. Morris, The Human Animal, Crown Publishers, 
New York 1994, s. 6. 

33 M. Rowlands, Filozof i wilk, przeł. D. Cieśla-Szymańska, WAB, Warszawa 2011, s. 16 i n. 

http://www.wired.co.uk/article/chimpanzee-travel-tool-use
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Jeżeli chodzi o świadomość własnej wiedzy u zwierząt, Dunbar wyraża 

pewne wątpliwości. Problem świadomości wiedzy, czy też wiedzy o swojej 

oraz cudzej wiedzy wśród zwierząt, dotyczy również gatunku ludzkiego. 

Wskazuje bowiem mentalne i neurologiczne kryterium wyróżniające czło-

wieka na tle pozostałych zwierząt. Ludzkie dzieci poniżej czwartego roku 

życia „…nie są w stanie odróżnić własnej wiedzy o świecie od wiedzy innych 

osób. […] Dzieci mające mniej więcej cztery i pół roku są już w stanie pojąć 

inne niż własne przekonania dotyczące świata”.34 Jest to kluczowy moment 

ludzkiej ontogenezy, gdyż pojawia się typowo ludzki atrybut psychiczny – 

posiadaniem teorii umysłu. Jest to termin oznaczający zdolność umysłową, 

czy też specyficzną formę rozumienia: „zdolność do wnioskowania o stanach 

umysłu innych ludzi”; „zdolność wyobrażania, że świat jest inny niż to, co  

o nim wiemy”.35 Innymi słowy, świadomość czyjegoś punktu widzenia, to 

świadomość czyjegoś stanu wiedzy, która łączy się bezpośrednio z doświad-

czaniem stanu wiedzy własnej. Jest to pojmowanie, że to, co się widzi (oraz 

co widzą inni), warunkuje to, co się wie (resp. co wiedzą inni). Posiadanie 

pewnej wiedzy bądź przekonań (co do własnego stanu), nawet bardzo prymi-

tywnych, jak „jestem głodny/a” czy „boję się”, nazywa Dunbar intencjonal-

nością pierwszego rzędu: (ja) wiem, że (ja) jestem zmęczony. Tego typu  

indywidualna wiedzę quasi-deklaratywną posiadają zarówno zwierzęta jak  

i ludzkie dzieci do czwartego roku życia. Natomiast „posiadanie przekonań 

na temat przekonań (bądź intencji) kogoś innego stanowi intencjonalność 

drugiego rzędu”36 – w umyśle jednostki pojawiają się dwa przekonania: jed-

no własne i drugie jako reprezentacja przekonania kogoś innego. Jest to 

wiedza o tym, co wie ktoś inny, a zarazem wiedza, czego ja mogę nie wie-

dzieć lub odnośnie do tego, w czym mogę się mylić. Zdaniem Dunbara  

i Gärdenforsa, intencjonalność od drugiego rzędu aż do szóstego charaktery-

zuje tylko gatunek ludzki. Dunbar, na podstawie wniosków z testów na mał-

pach robionych przez Josepa Calla i Mike’a Tomasella, wysuwa wniosek, że 

najwyżej rozwinięte mentalnie małpy człekokształtne „…nie mają naturalnej 

zdolności rozumienia cudzych stanów umysłu, ale raczej, jak osoby z Asper-

gerem, uczą się, jak rozwiązać problem przy wykorzystaniu bardziej  

powierzchownych wskazówek”.37 Podczas badań szympansy wypadały po-

równywalnie do czteroletnich dzieci ludzkich, a więc balansowały na granicy 

nabycia teorii umysłu. W swych szczytowych osiągnięciach refleksyjnych 

cechowały się szczątkową intencjonalnością drugiego rzędu, z największym 

trudem (prawdopodobnie) abstrahując od własnych doświadczeń/wiedzy, 

lub reprezentując sobie cudzy cel działania. Dunbar nie jest ostatecznie 

przekonany o niemożliwości przekroczenia intencjonalności drugiego rzędu 

————————— 
34 R. Dunbar, Nowa historia..., op. cit., s. 63. 
35 Ibidem, s. 65. 
36 Ibidem, s. 66. 
37 Ibidem, s. 78. 
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u zwierząt, czemu daje wyraz w kwestionowaniu konkluzywności metod 

testowania małp czy delfinów: ciężko jest zachować obiektywizm wniosków, 

gdy warunki badań (interakcje z badaczem) zaburzają naturalne zachowania 

zwierząt. Można rzec za Dunbarem, że zwierzęta albo nie potrafią reprezen-

tować/wyobrażać sobie świata wewnętrznego innych jednostek, albo my nie 

potrafimy zastosować zadowalającej metody badawczej, która by to odkryła, 

albo jeszcze – zdolność posiadania teorii umysłu jest antropocentrycznym 

złudzeniem „istotnej” funkcji mentalnej, wzorowanej na ludzkich predyspo-

zycjach. Co za tym idzie, zwierzęta niebędące ludźmi zdają się nie posiadać 

„wiedzy-że”. Hipotezie tej zaprzeczyła jednak Goodall, posługując się przy-

kładem szympansicy Washoe, która została wychowana w środowisku ludz-

kim.38 Wynika z tego wniosek, że pewne zwierzęta nieludzkie posiadają 

mentalne predyspozycje do szczątkowego opanowania wiedzy deklaratywnej 

mimo braku komunikacji egzosomatycznej. Predyspozycje te jednak nie 

stanowią adaptacji koniecznej do egzystencji w naturalnym, pozaludzkim 

środowisku życia. 

  
 

PODSUMOWANIE 

 

Najogólniej rzecz ujmując, zjawisko wiedzy – w perspektywie socjobiolo-

gicznej – stanowi produkt ewolucji biologicznej, bowiem sama aparatura 

poznawcza podmiotu poznającego jest ewolucyjnie uwarunkowana.39 Każdy 

rodzaj wiedzy – jawna lub utajona, wrodzona i nabyta, operacyjna bądź opi-

sowa – posiada wartość adaptacyjną, tzn. jest użyteczna ze względu na prze-

trwanie jednostki i/lub zbiorowości. Socjobiologiczne pojęcie wiedzy jest 

szersze niż używane w psychologii czy kognitywistyce, gdyż zawiera nie tylko 

zbiory informacji pozyskanych z otoczenia, lecz również instynktowne odru-

chy czy automatyczne reakcje. Na wiedzę gromadzoną w jednostkowych 

strukturach pamięci oraz w kolektywnych archiwach i tradycji składają się 

bodźce wyselekcjonowane podczas korespondencji ze środowiskiem, które 

zostały pobrane ze świata zewnętrznego, a następnie zmagazynowane w we-

wnętrznych strukturach organizmu, bądź w jego ekstensjach. W przypadku 

wybranych gatunków zwierząt, informacje mogą być dalej transmitowane 

różnymi kanałami komunikacji. Organizm musi pobrać informację ze swego 

otoczenia, aby się do niego zaadaptować. Wiedza jako rezultat logotaksji  

i neofilii jest zatem wynikiem poznawczego oddziaływania organizmu z oto-

czeniem, zaś samo oddziaływanie poznawcze, czy też zachowanie eksplora-

cyjne, jest konieczne do przeżycia i reprodukcji. Inaczej mówiąc, organizm 

————————— 
38 J. Goodall, Przez dziurkę od…, op. cit., s. 31. 
39 M. Czarnocka, Podmiot poznania a nauka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Toruń 2012, s. 79–80. Autorka omawia warunki rozumienia podmiotu poznającego  
w orientacjach związanych z ewolucyjną epistemologią, a także sposób rozumienia ludzkiego pod-
miotu poznającego w koncepcji m. in. Edwarda O. Wilsona. 
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musi posiadać wiedzę o swoim otoczeniu oraz o tym, jak interpretować  

kolejne sygnały płynące z zewnątrz, aby osiągnąć sukces ewolucyjny, tj. pod-

trzymywać życie i posiadać potomostwo. Z tego względu przyswojona z oto-

czenia wiedza nie może być fałszywa, lecz zazębia się ona i koresponduje ze 

światem zewnętrznym. Fałszywa wiedza oznacza śmierć organizmu, prawdzi-

wa zaś umożliwia życie, przez co socjobiologicznym kryterium prawdy byłaby 

użyteczność i skuteczność. Co więcej, stale przyswajana z zewnątrz wiedza ma 

charakter zawsze fragmentaryczny – jest aspektowa i kontekstowa. Z tego 

względu każda wiedza archiwizowana na poziomie indywidualnej lub zbioro-

wej pamięci jest tylko hipotetyczna, budząca wątpliwości, zmienna, podlegają-

ca transformacji i aktualizacji. Jedynie wiedza z poziomu genetycznego jest 

stosunkowo niezmienna, jednak za cenę pozostawania niezwykle prostą – 

wyzwalania konkretnych odruchów poprzez konkretne bodźce. Także każdy 

typ wiedzy pozagenetycznej wydaje się podlegać rekurencyjnemu procesowi: 

(a) uczenia się selekcji bodźców, które z nich są lub powinny być przez nas 

pożądane, oraz (b) uczenia się, jak jeszcze skuteczniej się uczyć. 

Fenomeny logotaksji i neofilii zdają się wzajemnie zazębiać i uzupełniać. 

Jeśli logotaksję rozumieć w formie automatycznego zwracania się ku infor-

macjom w celu ich wchłonięcia i przetworzenia, to zmysłem wykrywającym 

bodźce pożądane i atrakcyjne ze względu na swoją nowość będzie neofilia, 

czyli zmysł badawczy; wysoki poziom ciekawości i zainteresowania. Ale neo-

filia jest równie wrodzoną, a więc automatyczną, potrzebą eksploracji oto-

czenia, co może wskazywać, że logotaksja ma się tak do neofilii, jak pasywne 

wchłanianie bodźców względem aktywnego poszukiwania tychże bodźców. 

Być może obydwa pojęcia oznaczają tą samą naturalną konieczność poznaw-

czego oddziaływania organizmu ze swoim środowiskiem.  

Z teorii logotaksji i neofilii wyłania się model wiedzy, który można na-

zwać modelem autokatalitycznym – wiedza jako suma pożądanych informa-

cji, nabywanych drogą uczenia się lub selekcji i obróbki, rozwija się poprzez 

samozwrotne wzmocnienie. Tak ujęty fenomen wiedzy wydaje się spełniać 

warunki samoorganizującego się systemu, zwanego autopoietycznym. Pro-

cesy neofilii i logotaksji – jako mechanizmy generujące wiedzę – uzależnione 

są od zdolności umysłowych organizmu, a te z kolei od wielkości mózgu bądź 

też tendencji do używania narzędzi. Te cechy zaś stanowią konsekwencje 

takich adaptacji, jak w przypadku hominidów naziemny tryb życia, dwunoż-

ność, doskonalenia współpracy.40 

Na zakończenie chciałbym powrócić do wątpliwości związanych z posia-

daniem przez zwierzęta świadomości wiedzy. Jak pisałem wcześniej, Robin 

Dunbar sugeruje posiadanie przez niektóre gatunki zwierząt, poza wiedzą 

operacyjną, wiedzy w formie przekonań o własnym jej stanie, jak na przy-

kład „(wiem, że) jestem głodny/a”, „(wiem, że) czegoś się boję”. Wiedzę tę 

————————— 
40 E. O. Wilson, Socjobiologia..., op. cit., s. 316. 
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nazywa intencjonalnością pierwszego rzędu i stanowi ona zaczątek, czy też 

przebłysk wiedzy deklaratywnej, która w żadnym razie nie jest jeszcze prze-

kazywana egzosomatycznie. Równocześnie Dunbar zwraca uwagę na błędy 

metodologiczne popełniane podczas badań zwierząt, które to błędy mogą 

fałszować wyniki testów, przez co nie mamy ostatecznej pewności, czy zwie-

rzęta nie dysponują bardziej zaawansowaną (samo)wiedzą-że. Argument 

Dunbara, opublikowany wykorzystał później Robert Wright w polemice  

z Fransem de Waalem, zarzucając temu ostatniemu bezpodstawne „przypi-

sywanie zwierzętom świadomej wiedzy oraz/albo rozumowania”.41 Jednakże 

krytyka Wrighta uderza we wszystkich badaczy, którzy sugerują istnienie 

złożonych stanów umysłowych u zwierząt pozaludzkich. Wright zasadniczo 

powtarza argument Dunbara o ułomnej metodologii badań, lecz prezentuje 

go w kontekście klasycznego tekstu Thomasa Nagela What Is It Like to Be  

a Bat?, zadając równie prowokacyjne pytanie „Jak to jest być szympan-

sem?”.42 Odpowiedź Wrighta jest sceptyczna – nie wiemy, czy zwierzęta 

dysponują autorefleksją, teorią umysłu, czy też – używając pojęcia Dunbara 

– intencjonalnością jakiegokolwiek rzędu, natomiast obserwacje prowadzo-

ne przez de Waala, Goodall i innych cechują się przesadną antropomorfiza-

cją podczas interpretacji wyników. Wilsonowi, Morrisowi, Goodall i de  

Waalowi można by zarzucić, że mają „skłonność do stosowania antropomor-

fizującego języka w analizach zachowania i umysłowości szympansów oraz 

naczelnych innych niż ludzie”, pisał Wright.43 Otóż problem nie polega na 

tym, że widoczna antropomorfizacja wyklucza istnienie „wiedzy-że” oraz 

samowiedzy u zwierząt, ale na tym, iż nie możemy obiektywnie rozstrzygnąć, 

czy pewne zachowania są faktycznie rezultatem świadomych kalkulacji  

i (racjonalnego) użycia wiedzy, czy może są to jedynie bezrefleksyjne, in-

stynktowne odruchy.  

Zewnętrzny obserwator zachowań, świadomy swych niedoskonałości me-

todologicznych, powinien – wedle Wrighta – konsekwentnie pozostać na 

stanowisku neutralnego agnostycyzmu co do stanów umysłowych nieludzi.  

A jednak, stojąc konsekwentnie na stanowisku Wrighta, należałoby także 

podważyć przypisywanie teorii umysłu samym ludziom. Jak zauważył John 

Searle odnośnie do korelacji między naszymi stanami umysłu a zachowa-

niami, „…w przypadku wiedzy dotyczącej innych umysłów nie dysponuję 

żadnym bezpośrednim sprawdzianem, który nie opierałby się na jakimś za-

wodnym wnioskowaniu, a dzięki któremu zyskałbym pewność, ze za zacho-

waniami innych ludzi stoją stany umysłu – nie istnieje sposób zajrzenia” do 

————————— 
41 Chodzi o komentarz Wrighta pt. Zastosowanie antropomorfizmu do tekstu de Waala Ewolucja 

moralności – por.: F. de Waal, Małpy i filozofowie, przeł. B. Brożek, Copernicus Center Press, Kra-
ków 2013, s. 111. W oryginale tekst de Waala oraz komentarz Wrighta ukazały się w 2006 roku  
w pracy Primates and Philosophers: How Morality Evolved. 

42 F. de Waal, Małpy i filozofowie…, op. cit., s. 114 i n. 
43 Ibidem, s. 109. 
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cudzych umysłów.44 Stąd badanie umysłów i zdolności mentalnych naszego 

gatunku przysparza tych samych problemów, co badanie umysłów innych 

zwierząt. 

W obliczu przytoczonych argumentów pozostaje nie tylko przyjąć bar-

dziej biocentryczny punkt widzenia w kwestii pojęcia umysłu, wiedzy czy 

twórczości, ale być może – trawestując słowa Louisa Leakey’a – zmienić 

definicję wiedzy, zmienić definicję człowieka lub zgodzić się, że pewne ga-

tunki zwierząt przejawiają cechy, które dotychczas (kulturowo i arbitralnie) 

przypisywaliśmy wyłącznie ludziom. Niewątpliwie, jak stwierdziła Goodall, 

zyskalibyśmy sporo nowej wiedzy, gdybyśmy mogli, „choć na krótko, popa-

trzeć na świat oczami zwierząt” innego gatunku, niż Homo sapiens sapiens. 
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WHY ANIMALS KNOW ANYTHING?  
AN OUTLINE OF THE SOCIOBIOLOGICAL IDEA OF KNOWLEDGE 

 
ABSTRACT 

 

The article reconstructs the notion of knowledge in the sociobiological perspec-

tive. This perspective focuses on some selected, representative views, which grasp 

the phenomenon of knowledge in the context of logotaxis, neophilia and intentiona-

lity phenomena and the so-called theory of mind. One of basic aims of the so chosen 

context is the impeachment of the notion of knowledge subject that functions within 

traditional epistemology or philosophical anthropology, and the extending of the 

influence of sociobiological idea of cognition and knowledge in contemporary philo-

sophy. The paper includes introductory methodological remarks, the analysis of 

logotaxis as a natural tendency to search and absorb some information, the analysis 

of neophilia as a natural predisposition to permanent exploratory behaviours;  

a critical discussion on the occurrence of knowledge phenomenon and metacogni-

tion among non-human animals; and a recapitulation of the considerations. 

Key words: sociobiology, logotaxis, neophilia, evolution, knowing-that, know-

ing-how. 

 

 

 
O AUTORZE – dr, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, ul. 

Antoniego Gramatyka 8A, 30-059 Kraków (afiliacja) 

E-mail: marcin urbaniak <murbaniak78@gmail.com> 

 



 

 



FILOZOFIA I NAUKA 
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

Tom 5, 2017 

 

 

 

 

Mariusz Mazurek  
 

 

 

DWA TYPY MODELI W NAUCE A PROBLEM ODKRYCIA 
I ZAGADNIENIE REPREZENTACJI  

 

 
 

STRESZCZENIE 
 

Przedmiotem artykułu są pojęcia modeli w wybranych filozoficznych koncep-

cjach nauki. W problematyce dotyczącej modeli wyróżniam dwa główne obszary 

tematyczne: 1) problematykę tworzenia nowej wiedzy przy użyciu modeli analogo-

wych oraz opartych na metaforach; 2) problem reprezentacji rzeczywistości w wie-

dzy za pomocą modeli reprezentacjonistycznych. Stawiam tezę, że obecnie oba  

obszary tematyczne powinny być ze sobą połączone, aby koncepcje w nich formowa-

ne dały pełniejszy obraz nauki – zarówno w jej aspekcie synchronicznym jak i dia-

chronicznym, oraz prezentowały pełniej istotę aktywności naukowej.  

Słowa kluczowe: filozoficzne koncepcje wiedzy, model, analogia, metafora,  

reprezentacja. 

 

 

 

 
WPROWADZENIE 

 

W badaniach modeli w filozofii nauki wyróżniam trzy fazy:  

 

Faza 1 – modele analogowe. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych 

XX wieku formowano koncepcje modeli, niezwiązane z modelem seman-

tycznym i semantyczną teorią modeli. Główni reprezentanci tej linii to Mary 

Hesse, Max Black, Peter Achinstein, Ian Barbour i Rom Harré. Modele tego 

typu były nie tylko różnie nazywane, ale także różnie definiowane i przypi-

sywano im rozmaite funkcje pełnione w nauce. Głównie jednak rozważano 

problem uzyskiwania nowej wiedzy na podstawie wiedzy zastanej i zakłada-

no, że modele są instrumentami poznawczymi koniecznymi i bazowymi  

w rozwoju wiedzy, a nowa wiedza powstaje poprzez antycypowanie jej ana-

logii do wiedzy zastanej; dlatego też nazywam modele generowane w tej  

fazie modelami analogowymi.  



272 Mariusz Mazurek 

Faza 2 – modele semantyczne. Również od lat sześćdziesiątych dyna-

micznie rozwijano semantyczne koncepcje nauk empirycznych, na podsta-

wie środków logiki formalnej.  
 

Faza 3 – modele reprezentujące. Od połowy lat osiemdziesiątych główny 

nurt podejścia do modeli zmienił się. Po pierwsze, uwagę skupiano – znacz-

nie wyraźniej i silniej niż w fazie 1 – na rekonstrukcji praktyki nauki i fak-

tycznych sposobach użycia w niej pojęcia modelu. Ma to przede wszystkim 

związek z naturalizowaniem filozofii nauki, a więc z przechodzeniem od 

normatywnych do deskrypcyjnych filozoficznych ujęć nauki. Notabene,  

deskrypcjonistyczna linia rozważań kontynuuje tradycję fazy 1, zainicjowaną 

przez Pierre Duhema, Maxa Blacka, Mary Hesse, Petera Achinsteina, i jesz-

cze innych wcześniejszych badaczy. Powodem było też, jak można sądzić, 

porzucanie neopozytywistycznego przekonania, że logika jest właściwym 

narzędziem badania fenomenu nauki i że, w związku z tym filozofia nauki 

powinna być de facto logiką nauki. W fazie 3 w centrum uwagi znalazł się 

problem reprezentacji, z podstawowym pytaniem: jak modele reprezentują 

rzeczywistość?  

 

Oprócz reprezentowania przypisuje się modelom też inne funkcje (uza-

sadniania, wyjaśniania, zapewniania zrozumienia, itd.), lecz problem repre-

zentacji i funkcję reprezentowania uznaje się w tej fazie za nadrzędne. Naj-

ważniejszymi reprezentntami tej fazy są Ronald Giere, Rom Harré, Bas van 

Fraassen, Nancy Cartwright i grupa filozofów wokół niej skupionych, w tym 

Daniela Bailer-Jones, Margaret Morrison, Mary S. Morgan, Maurizio 

Suárez. Ponadto do tego nurtu można zaliczyć Newtona da Costę, Stevena 

Frencha, Romana Frigga i Paul Thagarda.  

Modele dzielą się więc – gdy pominie się modele semantyczne1 – na dwie 

główne klasy: modele jako instrumenty uzyskiwania nowej wiedzy oraz mo-

dele jako narzędzia reprezentowania rzeczywistości. Typologia modeli ze 

względu na ich główną funkcję odpowiada dwóm naczelnym problemom 

podejmowanym w filozofii nauki: problemowi uzyskiwania nowej wiedzy, 

zwanemu też problemem zmiany naukowej, albo problemem rozwoju nauki, 

oraz problemowi reprezentacji rzeczywistości poprzez wiedzę. Te dwa pro-

blemy traktuje się jako oddzielne i rozpatruje we wzajemnej izolacji. Tym-

czasem wydaje się, że dla wyjaśnienia istoty nauki trzeba oba te problemy ze 

sobą powiązać, a nawet zunifikować w jednej koncepcji. Zatem – będę do-

wodził – należało by też, odpowiednio, uformować bogatsze niż dotychcza-

sowe pojęcie modelu.  

 

————————— 
1 Koncepcje modeli semantycznych tworzą odrębną linię badań, która nie ma związku z modelami 

faz 1 i 3. 
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MODEL A MODELOWE KONCEPCJE NAUKI 

 

Pojęcie modelu jest zawsze ulokowane w obrębie jakiejś modelowej kon-

cepcji nauki i możliwe do zrozumienia tylko w jej kontekście. „Modelowymi” 

nazywam koncepcje nauki organizowane w swych podstawach przez pojęcie 

modelu – model jest w nich podstawowym, choć oczywiście nie jedynym 

obiektem. I tak, np. Giere2 oprócz modeli wprowadza do swej koncepcji na-

uki teorie, zasady teoretyczne, prawa empiryczne, Cartwright3 postuluje 

prawa fenomenologiczne i teorie naukowe, Morrison wyróżnia – oprócz 

modeli rozumianych jako autonomiczne instrumenty (mediatory) pośredni-

czące między teorią i rzeczywistością – dane doświadczalne, pomiary, zjawi-

ska. Bailer-Jones4 oprócz modeli rozumianych jako interpretacyjne opisy 

zjawisk (polegające na idealizacjach, uproszczeniach lub analogiach do opi-

sów innych zjawisk) wyróżnia teorie, zasady abstrakcyjne, zjawiska empi-

ryczne. Postuluje się również, że modele pełnią w tych koncepcjach niezbęd-

ne role, wchodząc w relacje i współdziałając z innymi elementami obecnymi 

w poznaniu, np. z teoriami naukowymi, danymi doświadczalnymi itp.  

W modelowych koncepcjach nauki model jest jednym z podstawowych ele-

mentów strukturalnych wiedzy lub jest innym, nie należącym do wiedzy, 

elementem obecnym w poznaniu, w którym pełni funkcje konieczne, nieeli-

minowalne i nieredukowalne do innych.  

W trzecim ćwierćwieczu XX wieku problematykę wiodącą w filozofii nau-

ki stanowiły kwestie zmiany wiedzy naukowej i, szerzej, rozwoju nauki.  

W związku z tą dominacją problematyki rozwoju nauki konstruowano takie 

pojęcia i koncepcje modeli, które miały rozwiązywać problem rozwoju nauki 

lub, realistyczniej, do takich rozwiązań się przyczyniać. Ujęcia dominujące  

w tym okresie ujmują modele jako narzędzia poznawcze, służące do tworze-

nia nowej wiedzy na podstawie wiedzy już posiadanej. W nieco zakamuflo-

wany sposób to ujęcie problemu modeli jest zarazem ujęciem problemu 

rozwoju wiedzy naukowej. Koncepcje modelowe dominujące w owym czasie 

oferują rozstrzygnięcia problemu prawidłowości zmian wiedzy naukowej.  

W tym ujęciu modele są nie tylko elementami wiedzy, ale i narzędziami  

w procesach rozwoju nauki.  

Od lat osiemdziesiątych XX wieku do dzisiaj filozofowie nauki skupiają 

uwagę na problematyce reprezentacji. Odpowiednio, modelowe koncepcje 

nauki promują takie rozumienie modeli, w których te są instrumentami re-

prezentowania rzeczywistości.  

————————— 
2 M. Mazurek, Modele w koncepcji nauki Ronalda N. Giere’ego, Filozofia i Nauka. Studia 

Filozoficzne i Interdyscyplinarne, 2014, t. 2, s. 257–275. 
3 M. Mazurek, Modele w koncepcjach nauki Nancy Cartwright, Edukacja Filozoficzna, 2012, nr 

54, s. 187–204. 
4 M. Czarnocka, M. Mazurek, Modele a metafory, Studia Philosophica Wratislaviensia, 2012, VII 

(4), s. 77–95. 
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Jak to zwykle dzieje się w filozofii, podane powyżej wyróżnienie czasowe 

nie jest ani ostre, ani bezwzględnie respektowane. Ponadto często powraca 

się do pewnych problemów z pozoru już przebrzmiałych, ujawniając ich no-

we uwarunkowania i niewyeksploatowany do końca potencjał, a także loku-

jąc je w nowych teoretycznych kontekstach. Tak dzieje się m.in. w obszarze 

wiążącym modele z metaforami. Problem związków pomiędzy modelami  

a metaforami oraz sam problem metaforyczności nauki uznano za prze-

brzmiały po wystąpieniu Maxa Blacka i Mary Hesse. Jednak powrócił on  

w ostatnim okresie,5 głównie pod wpływem propozycji oferowanych w filo-

zofii języka, także usytuowanych w obszarze cognitive science, przede 

wszystkim po opublikowaniu książki Metafory w naszym życiu6 Marka 

Johnsona i George’a Lakoffa.  

Modelowe koncepcje nauki rozstrzygają również – jako kwestie pochodne 

lub równolegle się pojawiające i wzbogacające obraz nauki – problemy gene-

rowane przez te dwa zasadnicze lub im podporządkowane, na przykład:  

rozumienie wiedzy, naoczność wiedzy, wyjaśniania w nauce, zagadnienie 

relacji pomiędzy strukturalnymi elementami wiedzy naukowej (np. mode-

lem a teorią, modelem a twierdzeniami ogólnymi (prawami), modelem  

a zdaniami jednostkowymi). 

 

 

MODELE ANALOGOWE A KONTEKST ODKRYCIA 

 

Tak jak już wspomniałem, od czasów Duhema do co najmniej publikacji 

Hesse pojęcie modeli wprowadzano dla de facto wyjaśnienia problemu roz-

woju wiedzy naukowej. Kwestię wiodącą w rozważaniach stanowiło pytanie, 

jak rozwija się nauka, a w szczególności, jak powstaje nowa wiedza na pod-

stawie wiedzy uzyskanej wcześniej, zastanej. W postawieniu tej kwestii 

przyjmowano – nie zawsze jawnie i najczęściej bez uzasadnień, a raczej jako 

pewnik – że w nauce obowiązuje ciągłość polegająca na tym, że nowa wiedza 

wiąże się w pewien sposób z uzyskaną wcześniej. Wprowadzano też w związ-

ku z tym postulat normatywny mówiący, że w dążeniu do uzyskania nowej 

wiedzy jest zasadne i powinno się czerpać z wiedzy starej.  

Tak postawiony problem nie determinował z koniecznością kumulatywi-

stycznego obrazu rozwoju nauki. Jedynie antycypował on na podstawie fak-

tów z historii nauki oraz na podstawie wprowadzonych norm metodycznych, 

że nowa wiedza nie powstaje z nicości, ale w procesach jej tworzenia uczeni 

posługują się rozmaitymi kreatywnymi zapożyczeniami z wiedzy już istnieją-

cej. Modele analogowe tworzy się – jak utrzymywano – kierując się właśnie 

takimi metateoretycznymi przesłankami. Tworząc nową wiedzę zawartą w 

————————— 
5 P. Zeidler, Models and Metaphors as Research Tools in Science. A Philosophical, Methodologi-

cal and Semiotic Study of Science, LIT Verlag, Münster−Berlin−Wien−Zürich 2013. 
6 przeł. T. P. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988. 

http://www.lit-verlag.de/muenster
http://www.lit-verlag.de/berlin
http://www.lit-verlag.de/wien
http://www.lit-verlag.de/schweiz
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modelach analogowych należy wykorzystywać – przyjmowano – modele 

już wcześniej skonstruowane, poprzez antycypowanie analogii pomiędzy 

jednymi a drugimi. Normatywny postulat metodyczny (należy tworzyć nowe 

modele przy użyciu modeli już istniejących) jest częściowo rekonstruowany  

z przypadków stwierdzanych w rzeczywistej nauce.  

Postulat głoszący, iż modele tworzone mają być podobne (analogiczne) 

do modeli już istniejących daje konkretny klucz do konstruowania nowej 

wiedzy na podstawie wiedzy już istniejącej. Zachodzenie relacji analogii po-

między modelami w porządku diachronicznym jest w poszczególnych przy-

padkach tworzenia nowych modeli antycypowane, a więc ma status silniej-

szy niż status przypuszczenia, hipotezy, która są tymczasowe i mogą zostać 

odwołane. Antycypacja ta jest fundamentem tworzenia nowej wiedzy, nie 

podlega w czasie tego tworzenia sprawdzaniu, a jest raczej przyjmowana  

a priori. Antycypowanego twierdzenia o zachodzeniu analogii pomiędzy 

wiedzą wcześniejszą i aktualnie tworzoną nie da się uzasadnić empirycznie  

w momencie tworzenia nowego modelu, choć są w poszczególnych przypad-

kach pewne niejasne i niepewne przesłanki do jego przyjęcia. Dopiero gdy 

konkretny model jest już skonstruowany (np. model atomu Bohra), można 

uzasadnić metodami empirycznymi hipotezę o podobieństwie dwóch kon-

kretnych modeli, tj. w przywoływanym przypadku podobieństwa modelu 

układu planetarnego i planetarnego modelu atomu.  

Przedstawiony powyżej casus modeli analogowych oferuje pewne rzadko 

dyskutowane w obszarze problematyki rozwoju nauki rozwiązanie zagadnie-

nia tzw. kontekstu odkrycia. Neopozytywistyczne koncepcje nauki rugowały 

ten problem z dziedziny filozofii, uznając, że jest on jedynie psychologiczny. 

Neopozytywiści domniemywali przy tym, że nie ma żadnych reguł rządzą-

cych procesami uzyskiwania nowej wiedzy. Natomiast w ujęciach modelo-

wych – począwszy od Duhema, poprzez Hesse do najnowszych ujęć – przyję-

to, choć niejawnie, że jest to problem filozoficzny.7 Notabene warto  

zauważyć – co jest zaskakujące – że filozofowie badający modele analogowe 

nie głosili jawnie, że oferują rozstrzygnięcie problemu rozwoju nauki, że 

koncepcje modeli analogowych są de facto próbą rozstrzygnięcia zagadnie-

nia odkrycia naukowego i zmian wiedzy. A przecież faktycznie to czynili. 

Prawidłowość uzyskiwania nowej wiedzy, oparta na modelach analogowych  

i relacji podobieństwa pomiędzy nimi, można wyrazić w prawie: nowa wie-

dza powstaje na bazie wiedzy wcześniej uzyskanej, na mocy założenia, iż 

zjawiska opisywane w starej wiedzy i w nowej wiedzy są do siebie podob-

ne, co uprawnia do twierdzenia, że i poznawcze „obrazy” (modele) tych 

zjawisk są również do siebie podobne, a więc nową wiedzę powinno się kon-

struować przez powołanie analogii do starej. 

————————— 
7 L. Magnani, N. J. Nersessian, P. Thagard (red.), Model-based Reasoning in Scientific Disco-

very, Kluwer – Plenum, New York 1999. 
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Wymaga tu wyjaśnienia element tego prawa mówiący o podobieństwie 

zjawisk opisywanych odpowiednio w starych oraz nowych modelach. Jeśli 

modele mają być realistyczne (a więc odnosić się do rzeczywistości, repre-

zentować ją), to naturalnie jest oprzeć postulat podobieństwa modeli na 

twierdzeniu o podobieństwie zjawisk ujmowanych w tych modelach. Jednak 

nie jest to jedyne faktycznie postulowane rozstrzygnięcie zagadnienia podo-

bieństwa modeli. W problematyce modeli analogowych analogie są postulo-

wane dwojako. Mówi się o analogiach jednych praw, opisów zjawisk, modeli, 

do drugich już wcześniej znanych albo o podobieństwach modelu, tj. repre-

zentacji (poznawczego przedstawienia) obiektu, do obiektu modelowanego. 

W pierwszym sensie mówił o analogiach Duhem, w drugim (reprezentacjo-

nistycznym) mówi Hesse. Inaczej, według Duhema modele są podobne do 

innych modeli, a podobieństwo to nie jest oparte na podobieństwie modelo-

wanych zjawisk. W literaturze przedmiotu często mówi się o modelach zja-

wisk elektromagnetycznych w teorii Maxwella, które są podobne do modeli 

zjawisk mechanicznych (Bailer-Jones, Morgan, Morrison, Nersessian, Porti-

des). Takie pary modeli analogicznych względem siebie odgrywają funkcję 

heurystyczną, ułatwiają poznawanie, ponieważ transformuje się wiedzę 

zawartą w modelu jednej klasy zjawisk na wiedzę o drugiej klasie zjawisk,  

a tym samym także przenosi się z odpowiednimi zmianami pojęciowymi 

prawa ujmujące jedną klasę zjawisk do drugich.  

Czy postulując analogię pomiędzy modelami dla dwóch różnych klas zja-

wisk, można zarazem utrzymywać zachodzenie podobieństwa na poziomie 

ontycznym, tj. pomiędzy tymi zjawiskami? Z pewnością tak, jeśli założy się, 

że oba modele są do siebie podobne i odnoszą się do rzeczywistości, czyli 

pełnią funkcję reprezentowania. Można by się w związku z tym zastanawiać, 

czy twierdzenie o podobieństwie modeli jest oparte na tezie jedności przyro-

dy, w wersji głoszącej, że wszystkie zjawiska w przyrodzie są do siebie  

podobne, czyli należą do tego samego, bardzo obszernego typu.   

 
 

ROLA METAFOR W TWORZENIU WIEDZY NAUKOWEJ 

 

Problemy dotyczące modeli analogowych są zbliżone do problemów doty-

czących modeli-metafor.8 Tak jak w przedstawionej powyżej sytuacji modeli 

analogowych, w przypadku modeli-metafor w nauce mamy do czynienia  

z tworzeniem nowej wiedzy: tworząc metafory, konstruuje się nową wiedzę, 

odwołując się – poprzez wprowadzone metafory – do wiedzy starej. Proble-

my modeli analogowych i modeli metaforycznych są prawie identyczne,  

ponieważ metafory w ich eksplikacjach w filozofii nauki są ufundowane  

w relacji podobieństwa. W tym przede wszystkim modele w koncepcji Maxa 

————————— 
8 M. Czarnocka, M. Mazurek, Metafory w nauce, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, t. XLVIII,  

z. 1 (191), s. 5–26. 
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Blacka, najszerzej przyjmowanej w problematyce modeli, są oparte na ana-

logiach i dają się zinterpretować jako modele analogowe. Także Bailer-Jones 

w klasie modeli wyróżnia podklasę modeli metaforycznych, które wiąże  

z analogiami, dopuszczając dwie formy relacji analogii: strukturalną oraz 

podobieństwa cech.9 Dwaj głośni badacze metafor, Lakoff i Johnson definiu-

ją metaforę poprzez podobieństwo (analogię), wzbogacając konteksty two-

rzenia metafor o tło kulturowe. 

W latach sześćdziesiątych opozycja wobec włączania modeli, analogii  

i metafor do nauki była nadzwyczaj silna. W filozofii nauki dominował jesz-

cze logiczny empiryzm (choć przecież ogłoszono już ujęcia nauki wyłamujące 

się z neopozytywistycznych standardów, w tym koncepcje Thomasa R. Kuh-

na i Paula Feyerabenda), w którym modele, analogie i metafory uważano za 

niedopuszczalne w nauce. Logiczni empiryści postulowali restryktywne wy-

obrażenie o środkach wyrazu w nauce, w tym przede wszystkim o języku 

nauki. W forsowanym przez nich aparacie pojęciowym, który był podstawą 

ich filozofowania, nie było miejsca na modele, analogie i metafory. Uważali 

oni, że pojawianie się zwłaszcza metafor i analogii, szczególnie powierz-

chownych analogii, naiwnego paralelizmu10 w nauce jest zupełnie niedo-

puszczalne i nie ma żadnego znaczenia poznawczego, lecz jedynie emocjo-

nalne, prowadzące do pseudowiedzy. Używanie analogii i metafor generuje 

ich zdaniem pseudowyjaśnienia. Wyraźnie pisze o tym Hans Reichenbach  

w Powstaniu filozofii naukowej, kiedy zakłada, że uogólnianie jest podsta-

wową procedurą w nauce prowadzącą do nowej wiedzy, a jednocześnie prze-

strzega przez niewłaściwymi uogólnieniami, przede wszystkim opartymi na 

analogiach. Twierdzi, że odwołanie się do powierzchownych analogii z in-

tencją stworzenia prawa ogólnego prowadzi do pustego werbalizmu i nie-

bezpiecznego dogmatyzmu. Metafory uważał za niedopuszczalne zastępniki 

ścisłych pojęć.11 

W koncepcji Blacka, jak również w innych koncepcjach metafor, które 

powołuje się do konstruowania modeli,12 metafory eksplikuje się poprzez 

pojęcie podobieństwa niektórych cech13 obu obiektów, np. atomu i systemu 

planetarnego. Analogie także definiuje się przez pojęcie podobieństwa; ana-

logie i metafory – w sensach wyeksplikowanych w epistemologii i filozofii 

języka – są do siebie zbliżone. Warto zauważyć, że i metafora, i analogia,  

a również relacja reprezentowania w gruncie rzeczy sprowadzają się do tej 

samej niedookreślonej, generującej eksplanacyjne trudności, relacji, a mia-

————————— 
9 D. Bailer-Jones, Models, Metaphors and Analogies, w: P. Machamer, M. Silberstein (red.), The 

Blackwell Guide to the Philosophy of Science, Blackwell, Malden−Oxford−Carlton 2007, s. 108–127. 
10 H. Reichenbach, Powstanie filozofii naukowej, przeł. H. Krahelska, Książka i Wiedza, 

Warszawa 1961, s. 14. 
11 Ibidem, s. 29–31.  
12 Cf. M. Czarnocka, M. Mazurek, Metafory w nauce, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, 191 (1), 

s. 5–26. 
13 Niektórych, a nie wszystkich – wtedy bowiem podobieństwo zamienia się w identyczność.  



278 Mariusz Mazurek 

nowicie do relacji podobieństwa. Sam kategorialny fundament i metafory,  

i analogii jest dość grząski, bo taka jest relacja podobieństwa. 

Relację podobieństwa jest niezmiernie trudno ściśle ująć nie tylko z po-

wodu jej nieostrości. Nie ma zadowalającej formalizacji tej relacji ani nawet 

prób ujęcia w teorię. Jednocześnie jest ona łatwo intuicyjnie uchwytna  

i z pozoru wydaje się zupełnie bezproblemowa. Zapewne też z tego powodu 

w filozofii traktuje się ją jako nie wymagającą żadnych wyjaśnień, nie kryjącą 

zagadek, całkowicie bezproblemową. W rozważanych tu kontekstach pojęcie 

podobieństwa stanowi pojęciową bazę rozważań, której nie trzeba badać, ani 

uzasadniać. Z drugiej strony, pojęcie metafory w rozważaniach nad wiedzą, 

w tym wiedzą naukową, nie jest, nawet intuicyjnie, zgodne z pojęciem meta-

fory obecnym w literaturze tak zwanej pięknej, w tym w poezji; nie wydaje 

się, że w tym drugim wymienionym obszarze metaforę można po prostu 

utożsamić z analogią. Metafora w literaturze ma – można utrzymywać – 

pewien nieuchwytny charakter, nie można jej redukować do analogii.  

W filozofii nauki pojęcie metafory jest niezgodne z intuicjami pojęciowymi 

w literaturze. I przez to właśnie odejście od trudno uchwytnego intuicyjnego 

znaczenia metafory w kontekstach literackich pojęcia metafory i analogii 

zlewają się w filozofii nauki.  

Wśród filozofów Donald Davidson jako jeden z niewielu twierdzi, że me-

tafory nie są ufundowane w relacji analogii, czyli nie zachodzi podobieństwo 

pomiędzy obiektem, do którego dotyczy metafora (np. atomem), a obiektem 

użytym w konstrukcji metafory (np. układem planetarnym). Co więcej, 

twierdzi on, że nie można w ogóle określić relacji pomiędzy tymi dwoma 

obiektami w metaforze. Uważa, że naturę metafory objaśnić można tylko 

przez sposób jej użycia. Davidson odrzuca ideę głoszącą, że język metafo-

ryczny można interpretować poprzez wskazanie jakiegokolwiek zbioru ogól-

nych reguł wyznaczających znaczenia metaforyczne. Język metaforyczny 

uzyskuje znaczenia poprzez odwołania się do zdań języka o dosłownych 

(niemetaforycznych) znaczeniach w taki sposób, że zdania te ujawniają no-

we, nieoczekiwane wglądy.  

Powracając do rozumienia metafory w filozofii nauki, metafory skupiają 

uwagę na cechach podobnych w obiektach, które są uznawane początkowo 

za zupełnie niepodobne. W odkryciu naukowym opartym na metaforze 

istotne jest samo wymyślenie metafory i poprzez nią dostrzeżenie podobień-

stwa tam, gdzie początkowo stwierdza się tylko różnice. Tę specyfikę użycia 

metafor w nauce szczególnie wyraźnie przedstawia Black; jego interakcyjne 

stanowisko w kwestii metafor identyfikuje kognitywną (i emocjonalną)  

zawartość metafory z żądaniem jednoczesnego uświadamiania sobie i po-

równywania dwóch przedmiotów i ich wzajemnych relacji: obiektu zasadni-

czego (principal) i pomocniczego (subsidiary). Metafora „selekcjonuje,  

podkreśla, tłumi i organizuje” własności zasadniczego obiektu poprzez  

„narzucenie” mu stwierdzeń, które pierwotnie stosuje się do obiektu pomoc-
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niczego”.14 Dokonuje się tu transferu twierdzeń: od twierdzeń o obiekcie 

pomocniczym do twierdzeń o obiekcie zasadniczym. 

Według Blacka teoretyczne modele w nauce funkcjonują bardzo podobnie 

do metafor. W przypadku modeli zachodzi analogiczny jak w metaforach 

transfer – od obiektu źródłowego metafory (modelu) do obiektu zasadnicze-

go (inaczej celowego) metafory (modelu). Poprzez ten transfer i związki 

stwierdzane w modelu ujawniane są nowe powiązania w obiektach celowych.  

Zdaniem Blacka nauka musi zaczynać się od metafor i kończyć, jak to 

Black określa, algebrą, czyli sformułowaniem równań matematycznych. Mo-

dele matematyczne są według niego najważniejszymi modelami w nauce. Ich 

podstawową funkcją ma być dostarczanie przewidywań i kierowanie bada-

niami eksperymentalnymi. Black twierdzi, że bez metafor prawdopodobnie 

nie można by takich równań sformułować.15 

Harré zauważa, że Black imputuje podobieństwo i izomorfizm, i to za-

równo pomiędzy obiektem pierwotnym a wtórnym metafory, jak i pomiędzy 

dwoma zdaniami, a także analogię lub strukturalną korespondencję.16 Black 

zaznacza, że w pracy z 1962 roku nazywał modele generowane na podstawie 

identyczności struktury względem wtórnego układu modelami analogowymi. 

Analogia nie jest więc, według Blacka, zbliżona do podobieństwa odnoszo-

nego do własności obiektów, ale jest identyczna z izomorfizmem, tj. iden-

tycznością struktur dwóch obiektów. Z powyższej relacji widać, że podsta-

wowa dla koncepcji interakcyjnej jest relacja interakcji, którą Black identyfi-

kuje na różne sposoby i nie wiąże jej z jedną dziedziną, lecz z różnymi (języ-

kową, syntaktyczną, znaczeniową i przedmiotową). 

Ujęcia modelowe nie tylko były pierwszymi próbami wprowadzenia kon-

tekstu odkrycia do nauki, po neopozytywistycznych rugach tej kwestii, ale  

i zawierały pewne nowe, oryginalne, niedyskutowane w literaturze rozwią-

zanie problemu rozwoju wiedzy. Według koncepcji Blacka i Hesse nową 

wiedzę uzyskuje się przy pomocy już istniejącej, zakładając, że relacja po-

między wiedzą tworzoną a wiedzą zastaną jest przypadkiem analogii (powo-

łaną do konstruowania modeli analogowych oraz modeli-metafor): nowa 

wiedza jest podobna do już istniejącej, zastanej. Istotnym kreatywnym  

krokiem w uzyskiwaniu nowej wiedzy jest przywoływanie odpowiedniej me-

tafory lub analogii, których zasadność i wiarygodność są w poszczególnych 

przypadkach uzasadniane ex post, czyli po skonstruowaniu modelu analo-

gowego lub modelu metafory i przeprowadzenie odpowiednich testów empi-

rycznych.  

————————— 
14 M. Black, Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy, Cornell University 

Press, Ithaca, New York 1962, s. 45. 
15 Ibidem, s. 242. 

16 R. Harré, Metaphors as the Expression of Models, w: Modeling: Gateway to the Unknown.  
A Work by Rom Harré, D. Rothbart (red.), Elsevier Science, Amsterdam–Boston2004, s. 116. 
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 W ogólności, należy zapytać, jakie są racje do twierdzenia, że wiedza, 

którą się właśnie tworzy, ma być podobna do wiedzy, którą już skonstruo-

wano – o innych obiektach niż aktualnie badane. Z ekspozycji Blacka i Hesse 

wynika, że samo powoływanie metafory lub stwierdzanie analogii jest  

najważniejszym elementem kreatywnym w procesie konstruowania nowej 

wiedzy. Niewiele piszą, na jakich podstawach takie metafory lub analogie 

mają rację bytu w nauce. Samo tworzenie metafory lub analogii jest już  

niemal bezpośrednio sformułowaniem wiedzy o badanym przedmiocie.  

W procesie takim badacz opiera się – można się domyślać – na pewnych 

danych empirycznych o przedmiocie badanym (np. o atomie), interpretując 

je, próbując z gmatwaniny różnorodnych danych „wyprowadzić” czytelny  

i przy tym całościowy obraz badanego obiektu. Takie „wyprowadzanie” nie 

jest indukcyjnym uogólnianiem danych empirycznych, lecz zdaniem Blacka  

i Hesse inną procedurą – dosyć nieokreślonym, kreatywnym przyrównywa-

niem (co do podobieństwa) obiektu badanego do innego obiektu. Wydawa-

łoby się, że ta operacja przyrównywania dwóch obiektów, z których badany 

jest znany w niewielkim stopniu, ma charakter operacji twórczego olśnienia, 

całkowicie dowolnego. Lecz inne wyjaśnienie powoływania metafory lub 

analogii wydaje się bardziej zasadne: uczeni dysponują pewną fragmenta-

ryczną, rozproszoną wiedzą o obiektach, które badają – tak że mogą skom-

ponować pewne ogólne i niepewne ich wyobrażenie. Dysponują też tezą  

o jedności przyrody, rozumianą jako podobieństwo jej obiektów i ich struk-

tur. Na jej podstawie oraz na podstawie niewielkiej wiedzy o obiekcie bada-

nym kreują metaforę lub analogię. Można sądzić, że podejmują decyzję 

o zachodzeniu metafory lub analogii posiłkując się też ponadto pewnymi 

przeświadczeniami a priori – wyprzedzają niejako potencjalne dane do-

świadczalne. Łączą rozproszone i fragmentaryczne okruchy wiedzy o obiek-

cie badanym w jedno spójne wyobrażenie, przedstawione właśnie w postaci 

modelu obiektu badanego.  

Jedność przyrody lub całej rzeczywistości empirycznej rozumiana jest  

tu jako pokrewieństwo jej obiektów rozmaitych rodzajów. Związki pomiędzy 

przedmiotami rozmaitych typów muszą pojawiać się w wiedzy o tych przed-

miotach na podstawie reguły, którą można nazwać regułą przenoszenia  

poziomu ontycznego na poziom epistemiczny: skoro obiekty są podobne,  

to i podobna jest wiedza o nich. W sugerowanej tu koncepcji rozwoju  

nauki, po części rekonstruowanej z literatury przedmiotu, a po części  

uzupełnionej, rozwój nauki polega na tym, że badane obiekty uznaje się  

(antycypując, przy słabym uzasadnieniu) za podobne do innych obiektów, 

już w nauce poznanych. W ten sposób nowa wiedza o aktualnie badanych 

obiektach jest tworzona na podstawie wiedzy o obiektach wcześniej pozna-

nych.  

 Wyłania się więc tu model rozwoju nauki, który nie był rozpatrywany 

(lub, ostrożniej, rozpatrywano go tylko okazjonalnie i poza głównym nurtem 



 Dwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji 281 

rozważań, ponadto na wpół niejawnie) w dyskusjach nad prawidłowościami 

rozwoju wiedzy naukowej. Model oparty na metaforach i analogiach jest 

istotny z tego względu, że nie ma ani charakteru typowo kumulatywistyczne-

go, ani skrajnie antykumulatywistycznego, a ponadto daje bardziej konkret-

ne wskazówki, jak rozwija się nauka i zarazem jak powinno się ją rozwijać. 

Ta koncepcja rozwoju nauki przekonuje też – zgodnie z intuicyjnymi prze-

świadczeniami uczonych – że kreatywne pomysły, nawet uznane za dziwne 

czy nieprawdopodobne mogą przyczyniać się do rozwoju wiedzy. Jest to 

stwierdzenie i zarazem norma zgodna z jednym z podstawowych twierdzeń 

Karla Poppera jego koncepcji rozwoju wiedzy, a mianowicie z twierdzeniem 

mówiącym, że motorem rozwoju nauki jest zgłaszanie śmiałych hipotez. 

Mimo tej zbieżności, wyłoniona tu, w szkicowym i fragmentarycznym zary-

sie, koncepcja rozwoju nauki jest zupełnie inna niż Popperowska, która jest, 

jak wiadomo, radykalnie antykumulatywistyczna. Według koncepcji rozwoju 

nauki – zrekonstruowanej tu na podstawie badań modeli metaforycznych 

oraz analogowych – stara wiedza, wykorzystywana w procesach kreowania 

nowej wiedzy na podstawie metafor lub analogii nie jest relegowana, ponad-

to odnosi się ona do innej niż eksplorowana dziedziny zjawisk. Nie można 

modelu rozwoju wiedzy opartego na metaforach traktować jako uniwersal-

nie obowiązującego przepisu i zarazem opisu, jak rozwijać nową wiedzę. 

Jednak ten model rozwoju powinien być brany pod uwagę i uwzględniany  

w rozważaniach kwestii zmiany w nauce. Wydaje się, że postulowane w nim  

i zarazem opisywane prawidłowości rozwoju są zadziwiająco często stoso-

wane w rzeczywistej nauce.  

Koncepcja postulująca, że rozwój wiedzy postępuje przy użyciu reguły 

analogii i metafory: nowa wiedza nie jest dodawana do starej, nie jest kon-

cepcją typowo kumulatywistyczną. Nie jest zarazem falsyfikacjonistyczna  

w sensie Popperowskim. Ma też, podobnie jak Popperowska, charakter anty-

indukcjonistyczny. Obie te koncepcje podzielają też przekonanie, że nowa 

wiedza jest efektem kreatywnego, na poły apriorycznego myślenia. W kon-

cepcji uzyskiwania nowej wiedzy na podstawie analogii i metafor te nie mają 

raczej charakteru hipotetycznego (jak to głosi Popper). Mają one charakter 

silniejszy od typowych hipotez status – antycypacji.  

 

 

OD MODELI ANALOGOWYCH DO MODELI  

REPREZENTUJĄCYCH RZECZYWISTOŚĆ 

 

Modele reprezentacjonistyczne (reprezentujące rzeczywistość) dają roz-

wiązanie zupełnie innego problemu, a mianowicie kwestii relacji wiedzy do 

rzeczywistości. Tu również najczęściej jest przywoływana relacja analogii, 

jednak w zupełnie innej funkcji. Nie jest to w tym przypadku relacja łącząca 

wiedzę nową z wiedzą wcześniej skonstruowaną, lecz taka, która łączy wie-
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dzę ze światem. Jednak także mamy tu do czynienia z relacją analogii, precy-

zowaną w poszczególnych koncepcjach jako podobieństwo własności albo 

jako identyczność struktur – izomorfizm.17 Zbieżność w fundowaniu modeli 

reprezentujących oraz modeli analogowych na relacji analogii jest przypad-

kowa. Relacja analogii w obu przypadkach jest zresztą różna, ponieważ jest 

określona na różnych zbiorach.  

Wydawać by się mogło, że oba problemy – diachronicznego rozwoju wie-

dzy oraz reprezentowania – nie mają ze sobą nic wspólnego. Jednak jest tak 

tylko pozornie. Otóż, w przypadku rozwiązywania problemu diachroniczno-

ści poprzez wprowadzenie modeli analogowych zakłada się, że nowa wiedza 

jest podobna do wiedzy starej. Najczęściej postuluje się, że zjawiska opisy-

wane w wiedzy starej oraz w wiedzy nowo tworzonej są podobne do siebie, 

czyli analogiczne: analogia pomiędzy przedmiotami poznania uprawnia do 

wnoszenia podobieństwa wiedzy o tych przedmiotach. Czyli – i jest to 

punkt newralgiczny całego rozumowania – zakłada się implicite, że modele 

stare oraz modele konstruowane w oparciu o nie reprezentują obiekty po-

dobne. Jedynie założenie, przyjmowane niejawne, podobieństwa pomiędzy 

zjawiskami upoważnia do twierdzenia, że wiedza o nich też może być po-

dobna. W tym przeniesieniu z poziomu obiektów do poziomu wiedzy o nich 

zakłada się, że wiedza stara i wiedza nowa równie dobrze reprezentują rze-

czywistość, w szczególności, stary model oraz nowy model równie dobrze 

reprezentują rzeczywistość. 

Problem reprezentacji jest w procedurze konstruowania wiedzy nowej na 

podstawie wiedzy starej ukryty – nie jest rozpatrywany jawnie i badany. 

Jednak jest on podstawowy i powinien być rozpatrzony na początku. Pro-

blem uzyskiwania nowej wiedzy w postaci modeli analogowych jest nadbu-

dowany nad problemem reprezentacji, zawiera go. Rozważając problem two-

rzenia nowej wiedzy i wprowadzając dla jego rozstrzygnięcia modele analo-

gowe lub modele-metafory zakłada się, że każdy poprawny model reprezen-

tuje odpowiednią klasę zjawisk lub obiektów.  

 Można więc postawić wniosek, że problematyka modeli rozwijała się 

więc w filozofii nauki nie od podstaw, lecz od piętra, pod którym tkwił nie-

rozpoznany i nierozpatrywany problem reprezentacji. Problem ten obejmuje 

fundamentalne kwestie ontologiczne i epistemologiczne, m.in. zagadnienie 

struktury rzeczywistości i jej dostępności w poznaniu. Modele analogowe 

wprowadzono w filozofii nauki wcześniej niż modele reprezentacjonistyczne, 

nie zdając sobie sprawy z wagi problemu reprezentacji, który jednak, nieu-

świadamiany przez filozofów nauki, tkwił w ich konstrukcjach.  

————————— 
17 Notabene izomorfizm jest rodzajem podobieństwa, a mianowicie głosi, że dwa układy są 

izomorficzne, jeśli mają taką samą strukturę, czyli są podobne ze względu na struktury, a pozostałe 
właściwości są różne. Podobne obiekty to obiekty, które mają część właściwości (także relacyjnych) 
takich samych. 
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Od lat osiemdziesiątych XX w. z kolei badając kwestię reprezentacji  

i konstruując modele reprezentacjonistyczne, filozofowie nie zajmują się 

problemem rozwoju wiedzy, a tym samym pomijają problem modeli analo-

gowych. Jest to pewien regres, porzucenie problematyki zmiany naukowej, 

która jeszcze niedawno pochłaniała uwagę większości filozofów nauki. Obraz 

nauki, który nie zdaje sprawy, jak powstaje w niej nowa wiedza, nie jest żywy 

i dynamiczny, a ujmuje naukę jako twór zastygły, nieruchomy, nie działają-

cy, a więc nieadekwatnie względem jej stanu faktycznego.  

Ujmując problem związków pomiędzy modelami analogowymi a repre-

zentacjonistycznymi z innej perspektywy, nietrudno zauważyć, że każdy mo-

del analogowy oddzielnie jest modelem reprezentującym rzeczywistość. 

Swój charakter analogowy modele ukazują, gdy są zestawiane w pary z in-

nymi modelami: modele analogowe to odpowiednie pary i w ogólnym przy-

padku ciągi modeli reprezentujących rzeczywistość. Modele analogowe są 

reprezentacjonistyczne z tego przede wszystkim względu, że jedyną sensow-

ną legitymizacją wprowadzania takich modeli i stosowania ich w procesach 

uzyskiwania wiedzy jest teza o ontycznej jedności świata oraz teza 

o zasadności przenoszenia poziomu ontycznego na poziom epistemiczny 

(modele lub/i wiedza o podobnych obiektach są podobne). Można zatem 

byłoby scalić modele analogowe z modelami reprezentacjonistycznymi  

w jeden bogatszy model18 o rozmaitych funkcjach. Takie scalenie dałoby 

zunifikowany całościowy obraz poznania naukowego, prezentujący zarówno 

jego aspekt diachroniczny, jak i synchroniczny. Taki obraz poznania powi-

nien obejmować – oprócz rozstrzygnięcia problemu reprezentacji i kwestii 

rozwoju nauki także kwestię struktury wiedzy i innych funkcji poznania na-

ukowego, m.in. wyjaśniania i uzasadniania.  

 

 

MODELE JAKO OBIEKTY JĘZYKOWE 

 

Wprowadzenie modeli rozumianych jako obiekty językowe (np. interpre-

tacyjne opisy zjawisk u Bailer-Jones, obiekty językowe u Redheada, układy 

równań matematycznych według Achinsteina, układ równań u Cartwright) 

oferuje nieco inny niż klasyczny zdaniowy obraz struktury wiedzy naukowej. 

Pojedyncze zdania są w takich koncepcjach modelowych jedynie nieauto-

nomicznymi elementami, epistemicznymi „atomami” używanymi do kon-

strukcji językowych „obrazów” (obrazów w wybitnie niestandardowym  

sensie terminu) rozmaitych obiektów rzeczywistości: poszczególnych 
————————— 

18 Nie da się natomiast uzgodnić ze sobą modeli dwóch wymienionych typów z modelami 
semantycznymi, włączając je wszystkie w zunifikowane całościowe ujęcie nauki. Modele 
semantyczne to fragmenty (struktury) rzeczywistości, które są opisywane za pomocą językowo 
rozumianych teorii naukowych. Modele reprezentacjonistyczne i analogowe to obiekty epistemiczne 
(elementy poznania), które służą do poznawczego przedstawiania rzeczywistości. Podejścia 
semantyczne oraz reprezentacjonistyczne i analogowe są zatem przeciwstawne. 
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przedmiotów jednostkowych określonych rodzajów, zjawisk, klas zjawisk. 

Według takich koncepcji, w nauce znaczenie mają nie pojedyncze zdania, ale 

zdania ujęte w struktury, tj. modele, które są rozumiane jako układy zdań. 

Pojmowanie modeli jako wyodrębnionych układów zdań ma tę zaletę wzglę-

dem tradycyjnych prostych koncepcji zdaniowych, że dzieli wiedzę na struk-

tury (właśnie układy zdań, układy równań matematycznych), które odnoszą 

się do poszczególnych obiektów. Wiedza, składająca się z wyodrębnionych 

modeli, wydaje się adekwatniejszą rekonstrukcją wiedzy naukowej niż ta 

tradycyjna koncepcja zdaniowa teorii, która pojmuje wiedzę jako zbiór zdań. 

Wiedza złożona ze zbioru modeli, czyli zbioru struktur językowych, odpo-

wiada strukturze rzeczywistości. Jednostką reprezentowania rzeczywistości 

nie jest pojedyncze zdanie, lecz ich odpowiednio uporządkowane zbiory, 

modele. 

Mamy tu więc do czynienia z następującym obrazem wiedzy: zdania teorii 

naukowej są „cegiełkami” (fragmentami) do budowy modeli. Dopiero mode-

le, traktowane językowo, a więc układy zdań (w tym układy równań matema-

tycznych), mają wartość poznawczą, gdyż dopiero one są opisami obiektów 

w przyrodzie. Pojedyncze zdania takiej wartości nie mają. Teoria naukowa 

nie jest więc po prostu zbiorem zdań, które oddzielnie opisywałyby rzeczywi-

stość, ale jest ona podstawą do tworzenia modeli. W takich koncepcjach 

modelowych mówi się zatem – w odróżnieniu od zdaniowej (niemodemo-

wej) koncepcji teorii – że teoria nie jest po prostu zbiorem zdań, z których 

każde z osobna ma odniesienie przedmiotowe, jest prawdziwe, ewentualnie 

ma jakieś inne alternatywne wobec prawdy wartości poznawcze. Zdania teo-

rii empirycznej służą do konstruowania modeli, czyli opisów (przedstawień, 

reprezentacji) obiektów w przyrodzie. Wartość teorii mierzy się jej zdolno-

ścią do tworzenia modeli. Tak też ujmują to Wojciech Kopczyński i Andrzej 

Trautman: „Teoria fizyczna ma dostarczać modeli szerokiej klasy zjawisk”.19 

Ostatecznie więc teoria w nauce jest przede wszystkim zbiorem modeli 

(struktur złożonych ze zdań) – aktualnie zrealizowanych, skonstruowanych 

oraz potencjalnych (ze zdań teorii można bowiem wygenerować wiele róż-

nych modeli w danym okresie nieznanych, nieskonstruowanych).  

Chodzi tu nie tylko o modele już utworzone w danym momencie, ale o 

modele możliwe; najważniejsza jest tkwiąca w danej teorii potencja (możli-

wość) kreowania modeli. W takim obrazie nauki modele są zwieńczeniem 

przedsięwzięć poznawczych, a poszczególne zdania teorii – środkami pro-

wadzącymi do tego celu. Mamy więc do czynienia z odejściem od przekonań 

tradycyjnych: formułowanie teorii rozumianej jako zbiory zdań nie jest we-

dług koncepcji modelowych najważniejszym, wieńczącym celem uczonych, 

lecz jest ogniwem pośrednim w drodze prowadzącej do zasadniczego celu, 

którym jest konstruowanie modeli. Konstruowanie modeli stanowi też spo-

————————— 
19 W. Kopczyński, A. Trautman, Czasoprzestrzeń i grawitacja, PWN, Warszawa 1981, s. 26. 
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sób konfrontowania teorii z rzeczywistością i jest konieczne do jej empirycz-

nego uzasadniania.  

Większość modelowych koncepcji wiedzy naukowej i poznania w nauce 

nie eliminuje pojęcia teorii, które było głównym pojęciem dawniejszych, 

tradycyjnych koncepcji nauki. Włączają one do struktury wiedzy również 

zdania obserwacyjne, a więc typowe elementy wiedzy według zdaniowych 

koncepcji nauki. Koncepcje powołujące pojęcie modelu jako obiektu języko-

wego nie odrzucają zatem koniecznych elementów wiedzy według tych tra-

dycyjnych, starszych koncepcji, lecz wbudowując do nich kategorię modelu 

wzbogacają i też zmieniają strukturę wiedzy. Koncepcje te zmieniają też 

funkcje teorii w obrazie wiedzy.  

 

 

MODELE JAKO OBIEKTY NIEJĘZYKOWE 

 

W koncepcjach postulujących, że model jest opisem rzeczywistości wyra-

żonym w zdaniach, mamy do czynienia ze stosunkowo niewielką, nierady-

kalną zmianą wobec tradycyjnych zdaniowych koncepcji nauki. Różnica 

polega na tym, że w koncepcjach modelowych teoria jest zbiorem struktur 

zdaniowych (każda taka struktura to model), podczas gdy w klasycznej kon-

cepcji zdaniowej teoria jest zbiorem zdań (zdanie jest jednostką wiedzy), 

uporządkowanym według jakiegoś kryterium szczegółowego (nie ma, jak się 

wydaje, uniwersalnych kryteriów porządkowania teorii), albo (w idealnym 

przypadku, jak się utrzymuje nierealizowalnym w naukach empirycznych) 

zbiorem zdań zamkniętych ze względu na relację konsekwencji logicznej. 

Różnica jest niewielka, ponieważ zbiory zdań, w tym układy równań są też 

zdaniami, a dokładniej koniunkcjami zdań. A więc zdaniami, tyle że złożo-

nymi. Model jest zatem zdaniem złożonym. Nie ma więc istotnej zmiany  

w porównaniu z ujęciem zdaniowym. 

Dopiero wprowadzenie niejęzykowych modeli reprezentacjonistycznych 

jest radykalnym krokiem nowatorskim względem zdaniowych ujęć natury 

wiedzy. Wprowadzenie takich modeli pozwala też ująć problem reprezenta-

cji rzeczywistości w wiedzy znacznie wiarygodniej niż czynią to językowe 

ujęcia modeli. Trudno bowiem wykazać, że zdania albo ich układy są podob-

ne do obiektów w rzeczywistości, tj. albo że układy zdań mają niektóre wła-

ściwości takie same jak obiekty reprezentowane, albo że jedne i drugie mają 

taką samą strukturę. Wystarczy bowiem porównać dowolne napisane zdanie 

z obiektem, o którym to zdanie coś mówi, żeby uświadomić sobie, że o żad-

nym izomorfizmie, homomorfizmie czy podobieństwie nie może być mowy. 

W przypadku modelu pojmowanego jako obiekt niejęzykowy taką relację 

reprezentacji jest łatwiej przyjąć.  

Tu jednak uwidacznia się ważny brak we wszystkich koncepcjach postu-

lujących, że model jest obiektem niejęzykowym. Nie podają one mianowicie 
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rzetelnej, zadowalającej eksplikacji, czym jest model pojmowany jako obiekt 

niejęzykowy, abstrakcyjny. Brak ten jest widoczny w następujących kon-

cepcjach: Anjan Chakravartty, The Semantic or Model-Theoretic View of 

Theories and Scientific Realisms, 2011; Roman Frigg, Fiction and Scientific 

Representation, 2010; Richard Ieuan Garth Hughes, Models and Represen-

tation, 1997; John Kulvicki, Knowing with Images: Medium and Message, 

2010; Tarja Knuuttila, Modelling and Representing: An Artefactual  

Approach to Model-based Representation, 2011; Uskali Mäki, Models and 

the Locus of Their Truth, 2011; Martin Thomson-Jones, Missing Systems 

and the Face Value Practice, 2010; Adam Toon, Models as Make-Believe: 

Imagination, Fiction and Scientific Representation, 2012; Marion Vorms, 

Representing with Imaginary Models: Formats Matter, 2011.  

Modele jako obiekty niejęzykowe są niedookreślone. Nie precyzuje się, 

jakiego rodzaju obiektem abstrakcyjnym jest model. Czy jest on tylko wy-

tworem umysłowym, ulokowanym w obiekcie indywidualnego podmiotu,  

a więc prywatnym i subiektywnym, czy też istnieje obiektywnie?  

Pojawia się tu następny problem: intersubiektywności i komunikowalno-

ści wiedzy. Gdyby przyjąć, że modele są prywatne i subiektywne, wiedza 

naukowa, wyrażona w postaci modeli, byłaby niekomunikowana i nieinter-

subiektywna. Trzeba więc przyjąć, że modele takie muszą być przedstawiane 

w języku. Zatem model jako obiekt niejęzykowy musi być stowarzyszony  

z jego językowym przedstawieniem. Komplikuje to strukturę wiedzy nauko-

wej, a ponadto musi w ogóle prowadzić do istotnej zmiany jej wyobrażenia. 

Jeśli wprowadzi się do niej niejęzykowe modele, to nie jest już ona czysto 

językowa, lecz ma bogatszy ontyczny charakter. Tego charakteru nie można 

zrekonstruować na podstawie dotychczas skonstruowanych koncepcji mode-

li niejęzykowych, z powodu obciążającej je niedookreśloności pojęcia modeli.  

Koncepcje te nie określają szerszych teoretycznych ram i podstaw ontolo-

gicznych. Należało by rozstrzygnąć następujące kwestie: do jakiej kategorii 

ontycznej należą niejęzykowe modele oraz jaka jest ich relacja do językowej 

warstwy wiedzy. W ogólności brak jest w takich koncepcjach modelowych 

rozpracowanej, uteoretyzowanej idei wiedzy, która postuluje, że wiedza ma 

charakter nie tylko językowy. 

Traktowanie modeli jako obiektów niejęzykowych, a przynajmniej posia-

dających poziom niejęzykowy, jest przełomem względem zdaniowego ujęcia 

wiedzy. Koncepcje modeli tego typu postulują, że wiedza nie ogranicza się 

tylko do języka, ale ma poziom mentalnych wyobrażeń rzeczywistości, two-

rzonych w indywidualnej świadomości podmiotu, które są następnie inter-

subiektywizowane. Natomiast język służy jako narzędzie do komunikowania, 

przekazywania i przechowywania wiedzy zawartej w niejęzykowym modelu. 

Modele, to jest abstrakcyjne niejęzykowe obrazy, niekoniecznie kopiujące 

rzeczywistość, choć relację kopiowania najczęściej się zakłada – w wersji 

kopiowania obiektu bądź w wersji kopiowania jego struktury, co najwyżej 
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nieco te relacje osłabiając, m.in. Newton da Costa i Steven French wprowa-

dzają pojęcia izomorfizmu częściowego, a Jan Woleński rozdwaja relację 

reprezentacji.  

  
 

ZAKOŃCZENIE 

 

Mimo rozległych badań modeli prowadzonych w filozofii nauki, mimo 

konstatacji ich obecności i niezbędności w nauce, ciągle stanowią one dla 

filozofów zagadkę.20 Nie ma jednej ogólnej odpowiedzi na pytanie, czym jest 

model w nauce. Nie ma też jednej wybitnie przekonującej odpowiedzi na 

pytanie, co powoduje, że jest on uznawany w niej za niezbędny element 

struktury wiedzy, konieczny element procesów poznawczych i w konsekwen-

cji konieczną składową funkcjonowania nauki. Rzecz jest o tyle tajemnicza, 

że wszystkie współczesne koncepcje utrzymują21 – w duchu deskrypcjoni-

zmu – iż rekonstruują intuicje obecne w nauce, które, jak się wydaje, są do-

syć jednolite.  

Dotychczasowe koncepcje modeli niejęzykowych nie odpowiadają do-

głębnie na pytanie czym model niejęzykowy różni się zasadniczo od wiedzy 

wyartykułowanej językowo i dlaczego przyjęcie takich modeli wydaje się tak 

zasadne i zgodne z częściowo tylko wyartykułowanymi intuicjami uczonych.  

Trudnością dodatkową w rozjaśnieniu typologii modeli jest to, że po-

szczególne koncepcje modeli i ich rodzaje są uwikłane w koncepcje wiedzy, 

które objaśniają naukę aspektowo, to jest koncentrują uwagę na szczegól-

nych tylko dotyczących jej problemach (np. odkrywanie nowej wiedzy,  

rozumienie wiedzy, naoczność wiedzy, wyjaśnianie, uzasadnianie) i w rezul-

tacie dają jej obraz tylko z określonej perspektywy. W konsekwencji cząst-

kowe są też ujęcia modeli – nie ma jednej modelowej koncepcji nauki, która 

obejmowałaby wszystkie stwierdzane funkcje modeli. Co szczególnie niezro-

zumiałe, filozofowie podejmując problem reprezentacji, porzucili problem 

rozwoju wiedzy, z którego niejako wyrósł problem reprezentowania. Nota-

bene trzeba pamiętać, że w istocie zagadnienie reprezentowania zostało re-

aktywowane, recypowane w filozoficznych badaniach nauki; jest to bowiem 

fundamentalny problem filozoficzny, podniesiony w filozofii już w starożyt-

ności i niemal stale w niej obecny. Zaniechanie rozważań problemu rozwoju 

wiedzy dotyczy też ujęć modeli; w ujęciach modeli jako repezentacjonistycz-

nych nie podejmuje się jej w ogóle.  

————————— 
20 Cf. A. Gelfert, Model-based Representation in Scientific Practice: New Perspectives, Studies in 

History and Philosophy of Science 2011, vol. 42, s. 251–252. Zob. G. Contessa, Representing Reali-
ty: The Ontology of Scientific Models and Their Representational Function, rozprawa doktorska 
pod kierunkiem Nancy Cartwright, University of London, London 2007, s. 1–183. 

21 P. Humphreys, C. Imbert (red.), Models, Simulations, and Representations, Routledge, New 
York 2013. 
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Należy jednak podkreślić, że każde rozważane lub tylko tu wymienione 

pojęcie modelu, a raczej koncepcja modeli posiada zalety. Przede wszystkim 

koncepcje te rekonstruują intuicje uczonych, pozwalają wyjaśnić sposób 

tworzenia nowej wiedzy, jej strukturę, jej relację do rzeczywistości lepiej, niż 

jest to możliwe w ujęciach zdaniowych. Zalety te są jednak osłabiane przez 

wady poszczególnych koncepcji modelowych. W związku z tym można 

twierdzić, że nie da się po prostu wszystkich koncepcji modelowych odrzu-

cić, wybierając tylko jedną, stojącą najwyżej w rankingu. Nie można też  

poszczególnych ujęć modelu tak wypreparować, aby z nich utworzyć jedno 

super-pojęcie modelu, unifikujące wszystkie zastane i jednocześnie nie po-

siadające ich wad.  
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  ABSOLUTYZM LOGICZNY A ONTOLOGIA 

 

 
STRESZCZENIE 

 

Tekst jest poświęcony związkowi między logiką a ontologią w kontekście proble-

mu prawdziwości zdań o przyszłości. Jednym z rozważanych problemów jest „nie-

wrażliwość” logiki klasycznej na ontologiczny problem determinizm-indeterminizm. 

Słowa kluczowe: determinizm, indeterminizm, prawda o przyszłości, Kazi-

mierz Twardowski, Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Willard von Orman  

Quine, Donald Davidson, Georg Henrik von Wright.  

 

         

     

W IX rozdziale Hermeneutyki Arystoteles napisał: 
 

„Wszystko musi być albo nie być, i będzie albo nie będzie, ale nie zawsze 

można odróżnić i stwierdzić, który z tych członów jest prawdziwy. Twierdzę 

na przykład, że jutro odbędzie się bitwa morska albo się nie odbędzie, ale nie 

jest konieczne, ażeby jutro odbyła się bitwa morska ani też nie jest konieczne, 

ażeby się jutro nie odbyła, chociaż jest konieczne, ażeby się odbyła, bądź nie 

odbyła” (Arystoteles, 1975, 65).  

 

Słowa te od dawna intrygują filozofów i logików. Wiadomo, że Arystoteles 

zgodziłby się z twierdzeniem, że już dzisiaj jest prawdziwe zdanie, że jutro 

będzie bitwa morska lub że jutro nie będzie bitwy morskiej. Prawdziwość 

alternatywy „Jutro będzie bitwa morska lub jutro nie będzie bitwy morskiej” 

nie budzi podejrzeń. Można jednak wątpić, czy Arystoteles opowiedziałby się 

za tym, że jedno ze zdań składowych, tj. „Jutro będzie bitwa morska” i „Jutro 

nie będzie bitwy morskiej” jest już dzisiaj prawdziwe. Równoważne by było 

to temu, że już dzisiaj jest ustalone, że jutro będzie bitwa morska lub że już 

dzisiaj jest ustalone, że jutro nie będzie bitwy morskiej. Mielibyśmy zatem 

do czynienia z ontologicznym determinizmem ścisłym. Niektórzy jednak od-

czytują Stagirytę w ten sposób, że dodają do jego poglądów logicznych inde-

terminizm metafizyczny. Przypominają, że według Arystotelesa „…mogą ist-

nieć zdarzenia przyszłe, które dziś nie są jeszcze zdeterminowane” (Łuka-

siewicz, 1939, 215–223).  W ich opinii spostrzeżenie Arystotelesa stanowić 

może wstęp do logiki wielowartościowej. Postulując bowiem istnienie zda-
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rzeń przyszłych przypadkowych takich jak jutrzejsza bitwa morska, postulu-

je się zarazem istnienie dodatkowej wartości logicznej („zdanie o tej jutrzej-

szej bitwie morskiej nie może być dzisiaj ani prawdziwe, ani fałszywe”)  

(Łukasiewicz, 1939). Inni respektując zasadę dwuwartościowości uważają, że 

logika powinna być niezależna od ontologii (von Wright, 1984). 

 

          
I. ABSOLUTYZM W TEORII PRAWDY 

 

Absolutyzm w teorii prawdy deklaruje niewrażliwość na ontologiczny 

spór determinizm-indeterminizm. Absolutyści sądzą, że zdania o przyszłości 

są stabilne i logicznie niezależnie od tego, jakie stanowisko w tym sporze się 

poprze. Jednakże dyskusja między absolutystami a relatywistami nie może 

być ekstremalnie oddzielona od ontologii, ponieważ musi się odbywać przy 

wspólnie przyjętym założeniu, że świat fizyczny jest układem o strukturze 

dynamicznej, czyli zmienia się w czasie. Jedynie w granicach takiego ujęcia 

daje się sensownie postawić kwestię, czy można zmieniać logikę pod wpły-

wem niektórych współczesnych teorii fizycznych, które mają indetermini-

styczny wydźwięk. Absolutysta może też teraz śmiało odpowiedzieć, że nie 

jest istotne, czy rzeczywistość jest przypadkowa, czy też nie, ważne że w jej 

opisie uwzględnić należy zasady logiki klasycznej, na przykład prawo wyłą-

czonego środka. Jest jednak jasne, że przy statycznej koncepcji bytu jego 

stanowisko byłoby trywialne. Absolutyzm lepiej współbrzmi z determini-

zmem ontologicznym niż z indeterminizmem ontologicznym. Aby to poka-

zać, rozważmy modalne zdanie:    
 

(1) Jest możliwe, że w listopadzie podczas gołoledzi Kowalski złamie nogę. 
 

Dla zwolennika łączenia absolutyzmu z determinizmem użycie funktora 

nieprawdziwościowego „jest możliwe” będzie jedynie ekspresją bezradności 

poznawczej podmiotu, który odnosi się do czegoś, co jest czasowo, zatem 

bezwzględnie odseparowane. Pełne zdeterminowanie przyszłości przez prze-

szłość każe mu możliwość traktować jako „stan umysłu”. Absolutyści-

indeterminiści ontologiczni będą natomiast w możliwości widzieć cechę 

świata. Indeterministą ontologicznym był Jan Łukasiewicz, twórca logiki 

trójwartościowej. Trzecia wartość logiczna (1/2) interpretowana była przez 

niego jako „możliwość”, „niezdeterminowanie”. Za sprawą badań nad logiką 

modalną odrzucił on jednak tę pierwszą ewentualność. Ma zatem wartość 

1/2 dla Łukasiewicza wyraźny metafizyczny posmak, ponieważ ilustruje rze-

czywistość pozajęzykową, czyli fenomen niezdeterminowania zdarzeń (Ma-

linowski 1990, 32). Wniosek może być taki, że powinno się uwzględniać 

orientację ontologiczną absolutystów, bo mogą być oni absolutysta-

mi/indeterministami ontologicznymi, albo absolutystami/deterministami 

ontologicznymi. Wydaje się jednak, że łatwiej być absolutystą deterministą. 
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Jak Stanisław Leśniewski. Zdania typu (1) są więc różnie interpretowane 

przez zwolenników odmiennych ontologii. Bywa, że prowadzi to do rewizji 

logiki klasycznej w ramach tego samego absolutystycznego trendu.    
  

 
II. SPÓR O PRAWDĘ O PRZYSZŁOŚCI  

W SZKOLE LWOWSKO-WARSZAWSKIEJ 

  

Kazimierz Twardowski w pracy „O tak zwanych prawdach względnych” 

opowiedział się po stronie absolutyzmu.  
 

„Bezwzględnymi prawdami nazywają się te sądy, które są prawdziwe bezwa-

runkowo, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, bez względu na jakiekolwiek okolicz-

ności, które są więc prawdziwe zawsze i wszędzie. Względnymi zaś prawdami 

nazywają się sądy, które są prawdziwe tylko pod pewnymi warunkami, z pew-

nym zastrzeżeniem, dzięki pewnym okolicznościom; sądy takie nie są więc 

prawdziwe zawsze i wszędzie” (Twardowski, 1900,  315). 
 

Użycie frazy „są prawdziwe zawsze” może sugerować, że mamy do czynienia 

z pierwszą w szkole lwowsko-warszawskiej werbalizacją poglądu na od-

wieczność i wieczność prawdy. Czyli, że 
 

1) Sąd S  jest prawdziwy w czasie t , więc sąd S  jest prawdziwy w do-

wolnym czasie 1t , przy 1t < t  (odwieczność). 
 

Słowo „zawsze” wydaje się też zwierać mniej kontrowersyjny warunek 

wieczności prawdy:   
 

2) Sąd S  jest prawdziwy w czasie t , wiec sąd S  jest prawdziwy w do-

wolnym czasie 2t , przy 2t > t  (wieczność). 
 

Jest oczywiste, że niespełnienie obu naraz lub jednego z tych warunków 

równa się relatywizmowi. Lecz relatywizmu, zdaniem Twardowskiego, nie da 

się pogodzić z prawem sprzeczności. Fakt ten dobrze ilustruje rozumowanie 

wykorzystujące reductio ad absurdum przedstawione przez Leśniewskiego, 

ucznia Twardowskiego. Na wstępie zakłada się, że pewien sąd S  nie jest 

prawdą odwieczną. Czyli, że jest prawdziwy obecnie (w momencie t ) a w 

chwili wcześniejszej 1t  nie był prawdziwy. Jeżeli S  nie był prawdziwy w 1t , 

to S  był prawdziwy w 1t . W ten sposób, prawdziwy w przeszłości sąd S  

stoi w sprzeczności z prawdziwym obecnie sądem S . Pojawia się sprzecz-

ność, zatem S  jest obecnie fałszywy, bo zakładało się, że S  jest obecnie 

prawdziwy. Skoro S   był prawdziwy w 1t , to nie może być fałszem w chwili 

obecnej (Leśniewski, 1913).   

Powyższa argumentacja była odpowiedzią na propozycję Tadeusza Ko-

tarbińskiego, aby obok istniejącej lecz nieobecnej części przyszłości 

uwzględnić taką tej przyszłości część, „…która nie tylko nie jest obecna, ale 

nawet istnieć jeszcze nie zaczęła” (Kotarbiński, 1913 (1957), 123). Mamy 
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więc dwie części przyszłości: nieobecną ale istniejącą, oraz nieobecną ale 

istniejącą. Trzeba zanotować, że etykieta oryginalności przysługuje głównie 

tezie o istniejącej, lecz nieobecnej części przyszłości. Chociaż nieistniejąca – 

i siłą rzeczy nieobecna część przyszłości – odpowiedzialna jest za to, że nie 

każda prawda jest odwieczna. Jak widać, Leśniewski uderzył w koncepcję 

Kotarbińskiego przedstawiając argumenty czysto logiczne. A mógł to uczynić 

również z pozycji ontologa, bo był zwolennikiem pokrywającego się ze zdro-

worozsądkowym podejścia, że przyszłość nie istnieje w żaden sposób. Do-

kładnie odwrotnie niż Kotarbiński. Przyjrzymy się teraz genezie poglądu  

o istniejącej lecz nieobecnej części przyszłości. Na początku Kotarbiński za 

Brentano i Twardowskim przyjął następującą definicję prawdy:       
 

1. Sąd stwierdzający przedmiot jest prawdziwy wtedy, gdy przedmiot 

ten istnieje.  

2. Przedmiot istnieje wtedy, gdy sąd twierdzący stwierdzający go jest 

prawdziwy. 
 

Przyjęcie założenia, że część przyszłości „istnieć jeszcze nie zaczęła”, po-

ciąga stwierdzenie, że nie wszystkie prawdy są odwieczne, bo jeżeli przed-

miot nie istnieje, to nie może być prawdą sąd twierdzący stwierdzający jego 

istnienie. Nie może też sąd ten być fałszem, bo „…jakże może istnieć to,  

czego istnienie stwierdzający sąd jest fałszem”. Albo bardziej obrazowo: 

„…nie można jutro wyjechać, jeżeli wiadomo, że kłamie, kto ten jutrzejszy 

wyjazd stwierdza” (Kotarbiński, 1913, 124, 126). 

Rozwiązaniem problemu może być twierdzenie, że sąd jest „trzeci”, nieo-

kreślony, ani prawdziwy, ani fałszywy. Stanowi to rzecz jasna naruszenie 

zasady biwalencji, i jak wiadomo, zainspirowało Łukasiewicza do stworzenia 

logiki wielowartościowej. Lecz, co istotne, część przyszłości już istnieje i jest 

to ta jej część o której wypowiadamy prawdziwe sądy twierdzące. Należy do-

dać, że stanowisko Kotarbińskiego było wynikiem maksymalistycznego trak-

towania wolności ludzkiej. Kotarbiński twierdził, że człowiek jest niezdeter-

minowany w swoich poczynaniach, a wolna wola manifestuje się w twórczo-

ści, szczególnie artystycznej. Można zaryzykować stwierdzenie, że łącznikiem 

między logiką a ontologią jest w tym przypadku artystyczny akt twórczy. Nie 

zmienia to faktu, że mamy tu do czynienia z pewną wersją indeterminizmu 

ontologicznego. Z dość dobrym zapleczem logicznym. Skutkiem polemiki 

Kotarbińskiego z Leś-niewskim było ważne rozgraniczenie w obszarze zdań 

temporalnych.  

Leśniewski zażądał bowiem odróżnienia kontekstów typu   
 

 1. Zdanie Z  jest prawdziwe w t . 
 

od kontekstów typu  
 

 2. Zdanie )(tZ  jest prawdziwe. 
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Konteksty tupu 1 są według Leśniewskiego niedopuszczalne, bo powodują 

niestabilność zdań pod względem prawdy i fałszu. Poprawnie indeks czaso-

wy powinien znajdować się przy podmiocie zdania. Tak jak w zdaniu „Deszcz 

pada we Lwowie 2 marca 1900 roku o godzinie 400 po południu”, czyli zgod-

nie z kontekstem typu 2. Prawda nie powinna posiadać stempla czasowego.   

 
 

III. QUINE, DAVIDSON I SŁOWA OKAZJONALNE 
 
Quine uważa, że można uniezależnić prawdę od osoby mówiącego i sytu-

acji wypowiedzi eliminując słowa okazjonalne „ja”, „ty”, „to”, „tamto”, „tu”, 

„tam”, „teraz”, „wtedy”, itp. Według Quine’a „…póki posługujemy się słowa-

mi okazjonalnymi, nie zdania, lecz jedynie pewne akty ich użycia można 

określić jako prawdziwe lub fałszywe” (Quine,  1977, 35). Jest zatem czasowa 

okazjonalność słów pewną odmianą okazjonalności słów w ogóle, i aby wye-

liminować powstałą za jej sprawą fluktuację pod względem prawdy i fałszu 

trzeba na przykład zamiast słowa „teraz” używać dat lub równoważnych im 

deskrypcji. Biorąc pod uwagę powyższą dyrektywę, można przyjąć, że kon-

teksty typu 1 w rozumieniu Leśniewskiego są dla Quine’a niedopuszczalne 

(Quine,  1977, 35).                

W inny sposób problem prawdziwości zdań o przyszłości rozwiązał 

Davidson, który uznał, że prawdziwość jest własnością wypowiedzi, aktów 

mowy, a nie zdań. Każda wypowiedź stanowi zaś dla Davidsona trójkę złożo-

ną ze zdania, osoby oraz czasu. Oznacza to, że zdanie z elementem okazjo-

nalnym ma zrelatywizowane warunki prawdziwości do czasu i osób. Na 

przykład zdanie „Jestem zmęczony” jest prawdziwe wtedy, gdy w precyzyjnie 

określonym czasie wypowiadająca to zdanie osoba jest rzeczywiście zmęczo-

na. Wynika stąd, że Davidson uznaje za poprawne konteksty typu 2 w sensie 

Leśniewskiego (Davidson, 1967).      
Analiza przedstawionych do tej pory poglądów pozwala wyprowadzić na-

stępującą konkluzję: tożsamość graficzna, fonetyczna zdania nie stanowi  
o jego tożsamości semantycznej. A wyrażając to samo słowami Kotarbiń-
skiego: „… z dwóch zdań równobrzmiących lub równokształtnych, jedno mo-
że być prawdziwe, inne fałszywe, ale tylko wtedy, gdy tożsamości struktury 

towarzyszy różność znaczeń, różność treści wypowiadanych myśli” (Kotar-
biński, 1977).  

 
 

IV. PRAWDA O PRZYSZŁOŚCI A ONTOLOGIA,  
WEDŁUG VON WRIGHT’A 

 
Von Wright zakłada separację logiki i ontologii w kontekście prawdziwo-

ści zdań o zdarzeniach przyszłych. Według von Wright’a nie jest tak, że jeżeli 

ktoś stwierdza, że przejście od zasady wyłączonego środka do zasady biwa-

lencji jest w przypadku tego typu zdań nieuprawnione, to automatycznie jest 
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indeterministą ontologicznym. On sam może bowiem rezerwować dla siebie 

etykietę indeterministy logicznego, odrzucając sugestię o tym, że jego po-

stawa inspirowana jest przez indeterminizm ontologiczny. Dla niego zdanie 
 

1. Jest prawdą, że jutro spadnie deszcz lub jutro nie spadnie deszcz. 
 

nie będzie posiadać ekwiwalenty w postaci zdania  
 

2. Jest prawdą, że jutro spadnie deszcz lub jest prawdą, że jutro nie 

spadnie deszcz. 
 

ewentualnie w postaci zdania:  
 

3. Jest prawdą, że jutro spadnie deszcz lub jest fałszem, że jutro spadnie 

deszcz. 
 

Brak akceptacji dla tego przejścia nie idzie zatem w parze, według von  

Wrighta, z akceptacją indeterminizmu ontologicznego. Na marginesie, od 

determinizmu ontologicznego może również odejść determinista logiczny.  

Będzie jednak akceptował to przejście. Podążając za von Wright’em możemy 

teraz sformułować następujące stwierdzenia:   
 

4. Nie jest tak, że jeżeli człony alternatywy „Jutro spadnie deszcz” oraz 

„Jutro nie spadnie deszcz” posiadają już dzisiaj wartość prawdy lub fałszu, 

to z tego względu, że istnieje determinizm ontologiczny.  
 

5. Nie jest tak, że jeżeli istnieje determinizm ontologiczny, to z tego 

względu, że człony alternatywy „Jutro spadnie deszcz” oraz „Jutro nie 

spadnie deszcz” już dzisiaj mają wartość prawdy lub fałszu. 
 

6. Jeżeli człony alternatywy „Jutro spadnie deszcz” oraz „Jutro nie 

spadnie deszcz” są wartościowo nieokreślone, to nie dlatego, że istnieje in-

determinizm ontologiczny. 
 

7. Jeżeli istnieje indeterminizm ontologiczny, to nie dlatego, że człony al-

ternatywy „Jutro spadnie deszcz” oraz „Jutro nie spadnie deszcz” są war-

tościowo nieokreślone. 
 

Związek logiki z ontologią jest zatem według von Wright’a iluzją, a prawda 

przypisywana twierdzeniom szczegółowym jest zawsze aczasowa.1 Bez 

względu na to, czy są to zdania o przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości. 

Jeżeli ktoś twierdzi, że „Będzie jutro bitwa morska”, to twierdzi na przykład 

25 września, że „26 września będzie bitwa morska”. Co jednak istotne, 

prawdziwość jest dla von Wrighta atrybutem twierdzeń logicznych, a nie 

zdań. Wyjaśniając, co znaczy określenie „przypisywać zdaniu prawdę” należy 

                                                           
1 Dla von Wrighta związek logiki z ontologią jest iluzją, ale np. dla Łukasiewicza, twórcy logiki 

wielowartościowej, nie jest. Jak sam Łukasiewicz przyznał, do stworzenia tej logiki sprowokował go 
fenomen niezdeterminowania zdarzeń, czyli przypadkowa strona uniwersum. To samo zauważyć 
można w zarysowanym wcześniej poglądzie Kotarbińskiego. 
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odwołać się do twierdzenia, które to zdanie wyraża. Twierdzenie nie jest 

jednak prawdziwe lub fałszywe samo przez siebie, ale aby taką kwalifikację 

uzyskało musi być związane z czasem i miejscem. W ten sposób twierdzenie 

„Ma miejsce bitwa morska 26 września 2014 roku” jest prawdziwe wtedy, 

gdy rzeczywiście ma miejsce bitwa morska w tym czasie. Można to ująć 

schematycznie:   
 

DEFINICJA. Wstawiając "" p  za zdanie „Ma miejsce bitwa morska”, a ""t  

za zdanie „26 września 2014 roku” otrzymujemy: 
 

Jeżeli pwt , to zdanie "" pwt  jest prawdziwe. 
  

Zdanie to jest też prawdziwe nie tylko 26 września 2014 roku podczas bitwy 

morskiej, ale też w każdym czasie przed tym wydarzeniem oraz w każdym 

czasie po tym wydarzeniu. Spełnia zatem warunki „polskiej” prawdy wiecz-

nej i odwiecznej. Jeżeli użyjemy wyrażenia „Jest bitwa morska”, to słowo 

„jest” funkcjonuje w tym wyrażeniu jako słowo nie odmieniające się w cza-

sach gramatycznych. Tak samo jak słowo „jest” w zdaniu „Dwa razy dwa jest 

cztery”. Nie posiada więc formy przeszłej „było”, ani formy przyszłej „bę-

dzie”. Zdania w których występują wymienione formy czasowe mogą zostać 

przeformułowane na zdania, w których występuje wyłącznie nie odmieniają-

ce się „jest”. Na przykład zdanie „Było prawdą w 1750 roku, że Francja była 

wtedy monarchią” można przekształcić w zdanie „Jest prawdą, że Francja 

była monarchią w 1750 roku”. Podobnej operacji można dokonać w przy-

padku formy przyszłej „będzie”.2 Należy jeszcze zanotować, że von Wright 

rozróżnia dwa typy twierdzeń: ogólne i szczegółowe. Twierdzenia ogólne są 

rodzajami funkcji zdaniowych, czyli są wyrażeniami zawierającymi przy-

najmniej jedną zmienną. Prawdziwość twierdzeń ogólnych, a więc funkcji 

zdaniowych, jest znów funkcją ich czasowo-przestrzennej lokalizacji (kom-

ponent przestrzenny można niekiedy pominąć). W schematycznym wyraże-

niu "" pwt  litera "" p  symbolizuje zdanie wyrażające twierdzenie ogólne te-

go typu, że "" pwt  wyraża twierdzenie szczegółowe. Dla danego "" p  sche-

mat "" pwt  okazać się może twierdzeniem prawdziwym dla pewnych warto-

ści ""t , a fałszywym dla innych wartości ""t . W tej sytuacji można powie-

dzieć, że twierdzenie ogólne "" p , na przykład „Pada deszcz w Paryżu”, jest 

czasami prawdziwe, a czasami fałszywe, albo że staje się prawdziwe, oraz że 

przestaje być prawdziwe. Jeżeli jednak schemat "" pwt  okazuje się być zda-

niem prawdziwym dla wszystkich wartości ""t , to mówimy, ze zdanie ogólne 
"" p  jest zawsze, czyli wiecznie prawdziwe. W ten sam sposób traktować 

trzeba na przykład zdanie „Ziemia zmienia swoją pozycję względem słońca”, 

bo jest to zdanie (praktycznie) wiecznie prawdziwe. Wiecznej prawdziwości 

                                                           
2 Idzie to w parze z postulatem Kotarbińskiego, aby czasowość przechodziła ze spójki „jest” na 

podmiot zdania. Np. zdanie „Polska była krajem podbitym” może zostać zastąpione zdaniem „Polska 
z pewnego okresu własnej przeszłości jest krajem podbitym”; cf. (Kotarbiński, 1939). 



296 Andrzej Wilk 

 

twierdzenia ogólnego „Ziemia zmienia swoją pozycję względem Słońca”, nie 

powinno się jednak mylić ze wspomnianą wcześniej aczasową, i w tym sensie 

też wieczną, prawdziwością konkretnego zdania szczegółowego. 

 
* 

 

Pogląd, że problem prawdziwości zdań o zdarzeniach przyszłych jest nie-

wrażliwy na ontologiczny spór determinizm-indeterminizm jest elegancki  

i logicznie konsekwentny. Cóż można zarzucić argumentacji Leśniewskiego, 

który respektując zasadę dwuwartościowości  stwierdza, że gdyby prawdziwy 

obecnie sąd nie był prawdą odwieczną, to doszłoby do sprzeczności. Tylko, 

że częstokroć mamy jakiś momentalny instynktowny opór, aby przyznać, że 

zdanie „Cezar przeszedł Rubikon” było prawdziwe już wtedy, gdy Cezar jesz-

cze tego nie zrobił (bo był przed kampanią). Albo, że już dzisiaj prawdziwe są 

zdania o naszych konkretnych zachowaniach w przyszłości. Nawet jeżeli ktoś 

sobie tego nie życzy, to na myśl przychodzi mu natychmiast coś w rodzaju 

harmonii wprzód ustanowionej, czyli fatalizm. Daje się zatem zaryzykować 

pogląd, że postulat separacji logiki od ontologii nie jest jasny dla kogoś, kto 

operuje naturalnym, albo też zdroworozsądkowym ujęciem świata. Wręcz 

przeciwnie, w intuicyjnych/potocznych procedurach poznawczych problem 

„prawdy przyszłej” jest nierozerwalnie związany z metafizyką. A zaznaczyć 

trzeba, że intuicyjne/zdroworozsądkowe ujęcie świata jest bazą dla bardziej 

wyrafinowanych zachowań naukowych. Mamy zatem taki stan rzeczy, że wy-

chodzimy od naturalnego, czy też intuicyjnego zanurzenia w metafizyce,  

a kończymy często bezwzględnym zakazem jej uprawiania w kontekście na-

dawania wartości logicznej naszym wypowiedziom o zdarzeniach przyszłych. 

Co ciekawe, konstrukcje logik wielowartościowych (Łukasiewicz) powinny 

być godne uwagi dla kogoś, kto z definicji zajmuje się teorią świata realnego, 

przykładowo dla fizyka. Tak jednak nie jest. Nawet w fizycznej teorii chaosu, 

która silnie czerpie z przypadkowej i nieobliczalnej części matematyki, zało-

żeniem jest zerojedynkowa logika klasyczna. Dopiero na jej fundamencie 

buduje się obraz świata, w którym jest miejsce na „w pewnych granicach 

dowolność”.       
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ANDRZEJA GRZEGORCZYKA ENDOCENTRYCZNE 
„RELACJE ZE SOBĄ” JAKO ZWIĄZKI Z WARTOŚCIAMI, 

KULTURĄ CZY ŻYCIEM W OGÓLE 
 

 
Człowiek jako jednostka ludzka jest całością, 
która decyduje o sobie samej, ma więc jeden 
ośrodek decyzji i kontroli zachowań, nato-
miast posiada pewne organy psychiczne gra-
jące rolę narzędzi.1  

 

  

 
STRESZCZENIE 

 

Imperatyw Andrzeja Grzegorczyka; dawać świadectwo wewnętrznie przeżywa-

nej prawdzie jest bliski personalizującemu egzystencjalizmowi chrześcijańskiemu, 

który nie tylko interpersonalnie uzewnętrzniania autentyczne przeżycia, ale — jak 

starożytni filozofowie życia – trenuje określonego typu postawę wobec bytu. Grze-

gorczyk w swej relacyjnej i aktywistycznej koncepcji osoby przeżywającej wartości 

podkreśla poznawczą, analityczną rolę samo-poznawania siebie na każdym z czte-

rech poziomów wielowarstwowej struktury relacji, jaką jest ludzka osoba, jak  

i etyczną rolę samo-kształtowania jedności swej osobowej natury. Broniąc autonomii 

każdej ludzkiej osoby, pochwala wywieranie nacisku na siebie samego. Grzegorczyk 

odnawia antyczny wymiar etyki jako teorii i praktyki kształtowania siebie.  

W ujęciu Grzegorczyka – za Maslowem – odrzucana jest perspektywa psychologii 

braku, oparta o behawioryzm (naturalizm) i psychoanalizę. Człowiekowi przypisana 

jest humanistyczna perspektywa wzrostu  i nadmiarowego charakteru przeżywa-

nia wartości jako głównego motoru ludzkiej aktywności.  

Słowa kluczowe: Andrzej Grzegorczyk, etyka, egzystencjalizm chrześcijański, 

osoba, wartości.  
 

————————— 
1 A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, PAX, Warszawa 1989, s. 181. 
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ZAŁOŻENIA WSTĘPNE REISTYCZNO-PERSONALISTYCZNEJ 
ANTROPOLOGII GRZEGORCZYKA 

 
Człowiek [jako jednostka ludzka – dopisek 
JLK] jest całością, która decyduje o sobie sa-
mej, ma więc jeden ośrodek decyzji i kontroli 
zachowań, natomiast posiada pewne organy 
psychiczne grające rolę narzędzi.2 

 

Nie można powiedzieć, że naród, klasa czy społeczeństwo myślą, czy też 

są podmiotami swoich czynów i przeżyć. Personalizm Grzegorczyka uznaje 

osobę za cel sam w sobie i nie zna celów nieosobowych ani kolektywnych: 

Wartość egzystencjalna każdego człowieka jest taka sama, a wartość gru-

py nie różni się od wartości jednostki.3 Myśli, poznaje, działa jednostka jako 

relacyjna i strukturalnie wielopoziomowa całość, pozostająca w relacjach: 

— ze sobą, to jest poziom, który omawiam obszerniej;  

— z innymi konkretnymi osobami; 

— z rzeczywistością społeczną oraz przyrodniczą; 

— z całością bytu (patrz Tabela sumująca aksjologię Grzegorczyka na 

końcu tekstu]: 

Każdy tworzy sobie coś w rodzaju psychicznych oraz intelektualnych  

narzędzi i potrafi nimi manipulować, choć niektóre z nich działają jak  

automaty. W ten sposób kontroluje bezpośrednio nie tylko stany swojej 

świadomości, ale pośrednio oddziałuje także na swoje mechanizmy nieświa-

domościowe. 

Antropologia Grzegorczyka wspiera się na psychologii, a nie na socjologii. 

Skoro ma mieć praktyczną, wychowawczą funkcję, to opis psychologiczny 

musi mówić językiem przydatnym pedagogice. Należy stale uwyraźniać  

samosterowność psychologiczną, czyli wolność jednostki — to filozoficzny 

paradygmat, a ponadto użyteczny pedagogicznie. Odrzucana jest perspekty-

wa psychologii braku, wsparta o behawioryzm i psychoanalizę, które deter-

ministycznie akcentują usuwanie napięcia. Człowiekowi – za Frommem  

i Maslowem – przypisana jest humanistyczna perspektywa wzrostu i nad-

miarowego charakteru przeżywania wartości jako głównego motoru ludz-

kiej aktywności, bowiem Każde działanie ludzkie jest działaniem w celu  

osiągnięcia jakichś wartości.4 Wszelkie emocje pociągające do czynu są 

pewnymi odczuciami wartości.5  

Moją intencją jest przedstawienie Grzegorczyka Etyki doświadczenia 

wewnętrznego jako pewnego rodzaju metodologii nauk humanistycznych, 

użytecznej także poza filozofią, w tym zwłaszcza dla psychologii. To nie jest 

————————— 
2 Ibidem. 
3 A. Grzegorczyk, Filozofia czasu próby, IW PAX, Warszawa 1984, s. 149. 
4 A. Grzegorczyk, Życie jako wyzwanie. Wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną, Wydawnic-

two IFiS PAN, Warszawa 1995, s. 111-112.  
5 A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, op. cit., s. 388. 
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ani etyka opisowa, ani normatywna, ale osobista propozycja, pozbawiony 

formy presji opis wewnętrznego przeżywania całego spectrum wartośc i  

witalnych i duchowych jako głównego motoru ludzkich działań. To etyka 

niezależna: 

— niezależna od nauki, bo aksjologiczna, a nie opisowa;  

— niezależna od objawienia, bo empiryczna i krytyczna wobec wszelkich 

idealizmów oraz nierzeczywistych bytów; 

— niezależna od filozoficznych założeń ontologicznych (metafizycznych).  
 

Ta prakseologia aksjologiczna odrzuca jako nieusprawiedliwiony mit  

intelektualny determinizmu scjentystycznego.6 Człowiek w sytuacjach 

sprzeczności motywów może włączyć doświadczenie pośrednie (symbolicz-

ne) i za pomocą intelektualno-wolitywnego mechanizmu samoprzymuszania 

wprowadzić się na poziom symboliczno-racjonalny. Wówczas symbolicznie 

reprezentowany motyw w ramach własnej spekulacji światopoglądowej  

może zostać osłabiony lub wzmocniony, a poprzez to ustala się dystans po-

zwalający na względnie już racjonalną decyzję i wytworzenie bardziej jedno-

litego sposobu postępowania. 

 

 
DAWAĆ ŚWIADECTWO WEWNĘTRZNIE PRZEŻYWANEJ PRAWDY 

ORAZ PRACOWAĆ NAD SOBĄ 

 
Kto nie ufa sobie, ten nigdy nie mówi prawdy.  

 
Nietzsche 

 

Skoro duch jest formą wyrazu jakiejś dyspozycji (np. dyspozycji do sza-

cunku do drugiej osoby), to brak cielesnego wyrazu tej dyspozycji, brak eks-

presji tej dyspozycji jest wycofaniem się ducha, jego zagłuszeniem. Brak 

formy tego uczuciowego przeżycia zbliża ten stan psychiczny do braku samej 

dyspozycji. Zatem „uczucia też trzeba w sobie wychowywać.  […] przy pomo-

cy własnej woli starać się wypracować w sobie takie formy (lub przyjąć ist-

niejące w tradycji), które są wyrazem uczuciowego przeżycia tego, że nie 

jestem sam na świecie i że inni nie powinni mi służyć bardziej aniżeli ja im.”7 

Mamy elity, które wykonywały rażąco mało wysiłku, aby wychowywać swoje 

wspólnotowe uczucia. Z drugiej strony, niedziałające jednostki, przejawiają-

ce dyspozycję do czegoś, co również daje zły skutek, czyli brak dobra. Po-

winniśmy rozwijać formy wyrazu ducha i dawać wyraz swym psychicznym 

przeżyciom, które rodzą się na bazie wewnętrznej otwartości ku dobru i sta-

rać się wypracowywać w sobie i rozwijać formy wyrazu przeżywanej warto-

ści, formy upsychicznianego życia.8 

————————— 
6 Ibidem, s. 266. 
7 A. Grzegorczyk, Schematy i człowiek, ZNAK, Warszawa 1963, s. 57. 
8 Mounier mówił o personalizacji natury. 
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Imperatyw Grzegorczyka: dawać świadectwo wewnętrznie przeżywanej 

prawdzie – przeciwieństwo odradzającego się imperatywu narzucania siłą 

swojej prawdy9 – jest bliski personalizującemu egzystencjalizmowi chrześci-

jańskiemu, który nie tylko nakazuje interpersonalnie uzewnętrzniać swe 

autentyczne przeżycia, ale jak starożytni filozofowie życia ćwiczy, trenuje 

określonego typu postawę wobec bytu. Grzegorczyk afirmuje również sferę 

doznań witalnych jako miejsce przeżywania wartości, a nie ogranicza się 

tylko do afirmacji sfery wartości duchowych. Uznaje bowiem cielesność 

ludzkiej natury i wspólnotę doznań ludzkich ze światem zwierząt, ale szcze-

gólnie cieszy go to, iż człowiek sferę tę może przekraczać w stronę wartości 

duchowych. Różnicę upatruje także w tym, że nawet w sferze witalnej czło-

wiek zaspakajając swoje potrzeby doznaje nie tylko ulgi od napięcia spowo-

dowanego przemocą instynktowego przymusu do zaspokajania tych potrzeb, 

ale pozytywnego doznania, delektowania się danym przeżywaniem. Tym 

samym samopoznawanie siebie jest zarazem oceniającym poznawaniem 

pozytywnych stanów lub składników, którymi się delektuję lub tych nega-

tywnych, z powodu których cierpię. Może też być tak, że delektuję się tym 

stanem, ale równocześnie symbolicznie cierpię z tego powodu, że nie umiem 

się od niego powstrzymać lub odwrotnie – cierpiąc z powodu bólu mięśni, 

pozytywnie oceniam swój wysiłek, a więc paradoksalnie cieszy mnie własne 

cierpienie.10 

Chociaż żaden schemat sam w sobie nie jest zły, skoro ułatwia służbę 

wartościom, to ważniejsza jest żywa wrażliwość osoby. Kultura to posiadanie 

swego własnego stylu (schematu), a jednocześnie stałe jego wzbogacanie: 

obowiązuje imperatyw improwizacji, innowacji, przezwyciężania schematy-

zmu i zapobiegania skostnieniu. Grzegorczyk często pochwala rezygnowa-

nie z własnego bogactwa przeżyć w niektórych dziedzinach po to, żeby 

podzielić się z innymi.11 Ale taka strata, która należycie, wspólnotowo zosta-

ła przeżyta, nie jest stratą, a wkładem w duchowość wspólnoty, bo wypływa 

„z nadmiaru serca”, „z najbardziej osobistego odczucia tego, co cenne, nie 

ze schematu, nie z rozkazu, nie z nawyku”12 – człowiek sam więc konstruuje 

sens swego życia i postawę wobec losu mimo ograniczających go warunków 

egzystencji. 

Najpierw trzeba wykonywać systematyczny wysiłek samopoznawania, 

aby praktycznie móc sobą zarządzać. A jest to możliwe dopiero po uchwyce-

niu narzędziowego, zobiektywizowanego aparatu myślenia i mówienia, który 

stwarza człowiekowi warunki manipulacji wyobrażeniami: myślowymi, poję-

————————— 
9 A. Grzegorczyk, Wspólnota: w: Indywidualizm, wspólnotowość, polityka, red. M.J. Jakubowski, 

A. Szahaj, K. Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 22. Dwa różne warianty 
obowiązku apostołowania najpozytywniej zinterpretowane: Prawda została uznana za dobro, 
którym należy się dzielić ze wszystkimi. 

10 A. Grzegorczyk, Życie jako wyzwanie, op. cit., s. 58. 
11 A. Grzegorczyk, Schematy i człowiek, op. cit., s. 88. 
12 Ibidem, s. 93. 
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ciowymi, symbolicznymi. Te zaś są związane zarówno z ruchowymi, emocjo-

nalnymi, jak i słownymi zachowaniami. Tym niemniej, precyzja, logika  

i operatywność to jednak tylko środki służące wyakcentowaniu niezależnej  

i pozbawionej presji personalistycznie zaangażowanej aksjologii, która opie-

ra się na samorozpoznawaniu swojego świata wartości i jego przeżywaniu  

– etyka doświadczenia wewnętrznego. Dopiero oceny bezinteresowne,  

w pełni intelektualne i równocześnie głęboko uczuciowo przeżyte, całkowi-

cie własne, i powiązane w jedną całość z resztą naszego poznania są dobrą 

podstawą systemu etyki.13 W wyniku podobnie autentycznej i autonomicz-

nej, samopoznawczej, ujednolicającej i czujnej aktywności czytelnika tej 

propozycji będą mogły być odsłaniane i skutecznie usuwane różne motywy, 

przyczyny osobowego niedorozwoju i stagnacji jego własnego życia we-

wnętrznego i jego organów, narzędzi psychicznych oraz pojęć teoretycznych. 

Trzeba mieć odwagę, aby sobie, własnym przeżyciom ufać, ale to nie jest 

ostatecznym celem, ale drogą i środkiem do wspólnego przeżywania danej 

wartości, często kosztem rezygnacji z bezpośrednio własnego rozwoju. Ta 

wizja endocentryzmu polega na takiej zgodności ze sobą, która jednocześnie 

otwarta jest na dostrzeganie odbiegającej od pożądanej sytuacji innej osoby  

i dobrowolnie koncentruje się na powinności pomocy-ofiary wobec członka 

wspólnoty ludzkiej. „Mam prawo troszczyć się o ludzi w sytuacji gorszej niż 

moja”14 – bo niesprawiedliwość mi doskwiera. 

 

 
ETYCZNA ROLA SAMO-KSZTAŁTOWANIA JEDNOŚCI SWEJ 

OSOBOWEJ NATURY ZESTROJONA Z INTENCJĄ 
INTERPERSONALNEGO STAWIANIA CZOŁA WYZWANIOM LOSU 

 
Losem ludzkim jest pokonywanie bierności 
materii, bierności tkwiącej przede wszyst-
kim w każdym z nas, a rozciągającej się  
na wszystkie nasze urządzenia, instytucje  
i związki.15 

 

Oprócz aktu samopoznawania oraz omawianego powyżej imperatywu 

nadawania formy wyrazu przeżywanej wartości, aktualizacji swych dyspozy-

cji, imperatywu narzędziowego upsychiczniania życia, co ma znaczenie  

autoosobowe oraz interpersonalne, Grzegorczyk bardzo mocno podkreśla 

etyczną rolę samo-kształtowania jedności swej osobowej natury. Odrzuca-

jąc naśladownictwo cudzych norm i ocen, a wychwalając autentyczność 

przeżyć i ocen i stale broniąc autonomii każdej ludzkiej osoby, ten struktu-

ralny racjonalista pochwala wywieranie nacisku na siebie samego, zachęca 

————————— 
13 Ibidem, s. 171. 
14 A. Grzegorczyk, Moralitety, IW PAX, Warszawa 1986, s. 103. 
15 Ibidem, s. 85. 
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do rozpoznawania, wypracowywania w sobie, uczenia się i korygowania pro-

pagowanych różnych technik SIEBIE – jakby to powiedział Michel Foucault 

– ale czyni to z dobitną intencją interpersonalnego stawiania czoła wyzwa-

niom losu razem. Grzegorczyk – jak Tadeusz Kotarbiński – odnawia antycz-

ny wymiar etyki jako praktyki i teorii samokształtowania, z dodatkiem  

proponowania spójnej i niezależnej etyki, podobnie międzyludzko zaanga-

żowanej. Proponowania, bo akcent pada na osobiste przeżywanie – sumie-

nie, ocenę i samokształtowanie – na egzystencjalną autentyczność, a więc 

autor uprawia opisowy i odseparowany od pedagogicznej presji autono-

miczny sposób wartościowania, a krytykuje przejmowanie cudzych norm bez 

ich przeżywania, czyli presję zewnętrzną. Autor stale odróżnia imperatyw 

autopresji, bo siebie znamy i mamy obowiązek pogłębiać samowiedzę, zaś 

odnośnie drugiego możemy oceniać tylko skutki jego działań, bo nie znamy 

jego motywów, a więc winniśmy powstrzymywać się od moralnej oceny innej 

osoby, aby nie naruszać jej wolności, jej autonomii. 

Ta etyka niezależna opiera się na stanowisku intuicjonizmu intelektual-

nego.  

 
„Wyczucie dobra i zła jest nam dane jako coś bardzo pierwotnego, jako coś 

znacznie wcześniejszego od wszelkiej spekulacji. […] [Ocen etycznych – dopi-

sek JLK] nie można wydedukować, nie można też przyjmować bezkrytycznie 

od nikogo, ale należy je wykryć samemu przez kontemplację rzeczywistości. 

Należy w sobie wyrobić wyczucia etyczne i nimi się kierować, wysubtelniać je  

i wyostrzać.”16 

 

Oceny racjonalne są wtórne, bo i normy racjonalne powstają jako uogól-

nienie tych spontanicznych ocen. Autor Etyki doświadczenia wewnętrznego 

odrzucał koncepcje moralności płynące z poczucia autorytetu, zaś ducho-

wieństwo w Polsce, zda się, że dobija się o przywilej coraz bardziej wszech-

stronnego, a nie tylko religijnego autorytetu. On zaś pisał: „Za upośledzone-

go moralnie uważam każdego, kto postępuje nie według własnego odczucia 

moralnego, ale według cudzych wskazówek lub wyspekulowanych, a nie od-

czutych bezpośrednio norm.”17 On sam – w odróżnieniu od Kotarbińskiego 

– uważał moralność sumienia, czyli podstawę moralności niezależnej, za 

logiczną w pewnym sensie podstawę religii, bo jego zdaniem właśnie sumie-

nie jest źródłem idei pośmiertnego wyrównania, a więc źródłem potrzeby 

istnienia Boga jako bytu pośmiertnie wyrównującego. 

Jedność osobowa to rezultat procesualnie kreowanego wysiłku obrony 

autonomii własnego sumienia i upartego nadawania jedności wielopozio-

mowym relacjom w stronę ich przerastania w doznawanie wartości ducho-

wych, a zwłaszcza wspólnotowego poczucia odpowiedzialności za jakość 

————————— 
16 A. Grzegorczyk, Schematy i człowiek, op. cit., s. 151, 150–151. 
17 Ibidem, s. 152. 
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życia i los nas wszystkich. A więc forma bycia osobą ma charakter autopro-

cesualny, relacyjny i wielopiętrowy, stopniowalny oraz wspólnotowy.  

 

 
NADMIAROWY CHARAKTER PRZEŻYWANIA WARTOŚCI JAKO 

ŹRÓDŁO ENERGII LUDZKIEJ AKTYWNOŚCI 

 

Powtarzam, w ujęciu Grzegorczyka – za Abrahamem Maslowem – odrzu-

cana jest perspektywa psychologii braku, oparta o behawioryzm i psychoa-

nalizę, które deterministycznie akcentują usuwanie napięcia, co zdaniem 

tego antropologa zasadą pozostaje tylko w sferze zwierzęcej natury, którą 

człowiek zdolny jest przekraczać w stronę wartości duchowych. Człowiekowi 

przypisana jest humanistyczna perspektywa wzrostu i nadmiarowego 

charakteru przeżywania wartości jako głównego motoru ludzkiej aktyw-

ności, opisywanej z aspektami możliwych dewiacji – zarówno w płaszczyźnie 

poznawczej jak i w sferze działania, a w szczególności w praktyce społecznej  

i ideologicznej. Ale człowieka rozwijającego się, czyli stale przeżywającego 

niedosyt, „Żadne formy [go] nie zadawalają, zawsze tęskni, zawsze przypusz-

cza, że jest coś więcej.”18 To misterium życia i niepokój przeżywania uczest-

nictwa w czymś, co nas w gruncie rzeczy przekracza, to współczesna koncep-

cja wiary.  

Intelektualizm zbytnio konkretyzuje owo coś „«poza», czyli topi mistykę 

życia w racjonalnej spekulacji, natomiast w rytualnej liturgii automatycz-

nych gestów i nieprzeżytych z pełnym zrozumieniem słów i dogmatów zatra-

ca się wiara.”19 Intelekt to tylko wtórne narzędzie, nigdy nie może być  

wyabsolutniany – to użyteczny schemat, tylko cenne narzędzie ujmowania 

misterium  życia, które jest z istoty bardziej złożone niż najsubtelniejsze 

schematy: „stan spokoju jest dla człowieka stanem nienormalnym, zdegene-

rowanym, a niepokój jest stanem naprawdę ludzkim, naturalnym.”20 To 

interpretacja prawa do wolności jako pozytywnej konsekwencji grzechu 

pierworodnego.  

Twórczy człowiek nie tyle tworzy wartości, co walczy o nie, aby zaistniały 

jako ludzkie stany przeżyć, własną postawą zaświadcza ich znaczenie jako 

motoru osobowej aktywności, daje świadectwo ich przejawiania się. Np. 

rezygnując z urazy daję świadectwo dobroci: zaświadczam, że dobroć  

istnieje jako moje działanie, jako mój stan, moja postawa, moje przeżycie. 

Ale równie dobrze może to być moja radość z tego, że ktoś inny daje wyraz 

dobroci, że ją „realizuje”, że ją przejawia dzieląc się posiadanym dobrem. 

Naprawdę istnieją osoby ludzkie we wspólnocie przeżywania wartości – 

świętowania; pośrednio wspólnota „służy” im i ich osobowym stanom i jako-

————————— 
18 Ibidem, s. 96. 
19 Ibidem, s. 91. 
20 Ibidem, s. 96. 
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ściom sensownego życia. Wartość to wspólnotowa energia duchowego 

współdziałania pojednanych jej członków. 

 

 
RACJONALISTYCZNA I WOLUNTARNA TYPOLOGIA PRESJI 

WEWNĘTRZNYCH 
 
W konflikcie motywów u człowieka pojawia się nadmiarowy wobec zwie-

rzęcego, instynktowego, mechanizm regulacji w postaci działania rozumu 

lub siły woli. Nacisk na samego siebie jest stale zalecanym przez Grzegor-

czyka racjonalnym zabiegiem z dziedziny autoregulacji w celu nadawania 

swojemu postępowaniu konsekwentnej, jednolitej postaci. Mechanizm taki 

występuje wyraziście zwłaszcza wtedy, gdy odczucie wartości jest zatarte, 

zachwiane, gdy działa zmęczenie psychiczne, lenistwo, opieszałość czy  

bezwładność wywołana odległością celu lub pojawiają się inne przeszkody 

wewnętrzne w postaci lęku przed utratą lub niezdobyciem wartości albo 

niesprawdzeniem się, niesprostaniem standardom lub zamierzonej samoo-

cenie. 

Podobnie w społeczeństwie pojawia się, a niekiedy bywa że dla ogółu nie-

świadome, ceremonialnie kultywowane zapotrzebowanie na przymus ze-

wnętrzny wobec jakichś obcych, świadomie równoważone (?) praktycznym 

wsparciem swoich, a potem głośno wyartykułowane, gdy zaistnieje długo 

prowokowany, a już niedający się tolerować brak spontanicznego współdzia-

łania w zachowaniach zbiorowych. To taka dewiacyjna forma tradycyjnego 

systemu wspierania i przymuszającej presji, tyle że wspierania swoich,  

a presji wobec nie-swoich. Ale w ogóle, „presje i zniewolenia przyczyniają się 

do ukształtowania się zachowań zbiorowych i zbiorowego przeżywania sensu 

życia.”21 

W opisie Grzegorczyka występują różnorodne typy presji mające swoje 

różne źródła, co poddawane jest ocenie moralnej: 

— Nacisk żywego sumienia z założenia dobry, bo kierowany wartościami 

duchowymi;  

— Presja pożądania wartości witalnej dobra, o ile nie koliduje z warto-

ściami duchowymi; 

— Konsekwencja własnego planu czy idei dobra, bo nadaje osobie spój-

ność, potęguje stopień bycia osobą;  

— Presja usztywnionego własnego standardu albo opinii środowiska do-

bra, gdy zgadza się z sumieniem; 

— Presja ze strony wzorca zachowania (autorytetu, normy, reguły) jako 

usamodzielniającego się narzędzia psychicznego – wątpliwa. 

Samoprzymuszanie jako presja wolicjonalna jest konieczne w celu kształ-

towania własnego postępowania, a zarazem konieczne dla przetrwania ro-
————————— 

21 A. Grzegorczyk, Wspólnota, op. cit., s. 20. 
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dzaju ludzkiego. Samodyscyplina jest umiejętnością uczynienia z siebie 

samego sprawnego narzędzia do własnych celów.22 Pierwotnie zdolność do 

samoprzymuszania się do wysiłku nie przynoszącego bezpośredniego rezul-

tatu doprowadziła była do wytwarzania narzędzi pracy, czyli motoru ewolu-

cji naszego gatunku. W dobie kapitalizmu twórczym sposobem wykonywa-

nia powinności, który z płatnego wykonawcy czynił współtwórcę dzieła było 

przeżywanie ważnej społecznie idei jako służby. Z jednej strony było to 

wspornikiem osobistej arete, a z drugiej – etos bezinteresownej służby sta-

wał się bliski etosowi ofiarności. 

Chrześcijańska perspektywa pozytywnie ocenia wytwarzanie w sobie pre-

sji wewnętrznej, czyli przeżywania powinności, wręcz pochwala ascezę, zaś 

liberalizm nie tyle grawituje ku lekceważeniu presji, czyli permisywizmowi, 

co stara się stwarzać warunki dla braku takiej potrzeby, tzn. skutecznie  

powiększać łatwość życia. Regulacja wolicjonalna, czyli umiejętność wywie-

rania presji, w tym przeżywanie wartości duchowych wymaga samo-

przymuszania się lub wywierania zewnętrznego nacisku jako treningu, bo 

ich spontaniczne przeżywanie nie jest zapewnione, gdy dokonujemy wyboru 

bez przeżycia wartości. Dziś samodyscyplina przestała być życiową koniecz-

nością, a stała się elementem dobrowolnej strategii życiowej. 

 

 
DEWIACJE PSYCHICZNEJ PRESJI OPINII,  

A ZWŁASZCZA PRESJI KARY 

 

Nie ma wątpliwości, iż zachowanie ładu społecznego wymaga także in-

nych niż tylko wychowawcze zabiegów, a więc zewnętrznych presji i przymu-

su. Psychiczna presja opinii, a zwłaszcza presja kary, która niekiedy potrafi 

przeradzać się w pewnego rodzaju zemstę pod pozorem wymierzania spra-

wiedliwości, winna być oceniana ze względu na to, czy więcej ratuje, czy 

więcej niszczy – te pedagogiczne przecież kryteria akcentuje każdy  

personalizm. Zaś szkołą wychowywania jest współprzeżywanie i wysiłek 

wspólnego rozwiązywania kwestii w perspektywie maksymalizacji prawdy  

i osobowego dobra. Powstaje też silna presja z racji więzów bliskości, które 

są pożądane, zaś ich utrata oznacza utratę szacunku lub sympatii danej 

wspólnoty; rodziny, szkoły, zakładu pracy, społeczności lokalnej.  

Opinia publiczna często może być wyrazem głębszych odczuć moralnych, 

ale bywa też formą samoobrony interesów grupy czy wręcz wynikiem uległo-

ści wobec propagandy jej przywódców. Przeżycie ważności swojej osoby, 

ważności własnego sprawstwa może przesłonić samą wizję dzieła do tego 

stopnia, że działający może przeoczyć istotne jego elementy, a zadowolić się 

drugorzędnymi, a nawet pozornymi, jeśli te podkreślają jego rolę. Dlatego 

————————— 
22 A. Grzegorczyk, Życie jako wyzwanie, op. cit., s. 233. 
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tak ważne jest, aby uporczywie pamiętać o celu działania i starannie weryfi-

kować poszczególne etapy realizacji celu.  
Szczególną formą jest presja jednostek lub środowisk (rodzinnych, zawo-

dowych, lokalnych, społecznych, religijnych), stosujących przymus emocjo-
nalny lub fizyczny, tzn. siłą pozbawiających nas istotnych wartości  
witalnych, a nawet możliwości przeżyć estetycznych czy poznawczych lub 
stosujących sankcje karne, ekonomiczne lub obywatelskie. Ład scentralizo-
wany może mieć charakter ideologiczny lub represyjny ustanawiany admini-
stracyjnie, m.in. drogą ścisłej kontroli nad środkami masowego przekazu  
i ustanawiania prawa. Kryterium braku danego typu nacisku pozwala wy-
różnić następujące typy wolności: wolność sumienia czy wolność od namięt-
ności, nałogów czy zachcianek – wolność wewnętrzną, ale też wolność praw-
no-administracyjną czy inne wolności społeczne, czyli niebagatelne wartości 
– każdej z nich należy nie tylko bronić, ale i rozwijać je. 

 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Grzegorczyk pisał to dlatego, żeby osłabić różne powody, przyczyny, mo-

tywy czy poziomy Mojego/Twojego osobowego niedorozwoju: 

— nie przeżywam/sz? brak mi/ci sfery emotywnej? autyzm, narcyzm, 

psychopatia;  

— lub nie przeżywam/sz autentycznie, a schematycznie, gorzej – jako 

SIĘ, czyli pozostaję/esz we władaniu jakichś anonimowych ONYCH; ale 

jednak śmiem/sz oceniać innych, może autentycznych! 

— nie mam/sz treningu w rozpoznawaniu swoich przeżyć, a przeto ule-

gam/sz emocjom; brak mi/tobie auto-analizy, a nie brak mi/tobie tupetu 

wywyższania się;  

— nie umiem/sz, nie jestem/ś przyzwyczajony, nie widzę/isz potrzeby 

dawać świadectwa swoim przeżyciom: stąd mój/twój stan autyzmu czy nar-

cyzmu zakazuje ekspresji innym osobom; 

— nie umiem/sz swoich przeżyć zobiektywizować, czyli nie dość pracowa-

łem/ś nad tym, aby unarzędziowić własne życie psychiczne, aby móc je mo-

dyfikować, obiektywizować i przekazywać innym, (brak mi/tobie technik 

siebie jako metody samo-wychowywania a zarazem narzędzia uczenia tego 

innych); wyobcowałem/ś się spośród współtwórców;  
— moje/twoje przeżycia nie osiągają poziomu bezinteresowności prawdy, 

czyli pozostaję/esz na poziomie witalnej interesowności, [albo okazjonalnie 
tłumię/sz głos ich prawdy, kierując się konformizmem, czyli „zwierzęco” 
przystosowując się do warunków, nie daję/esz osobowego świadectwa temu, 
co cenię/sz].  

Skończyłem proponować sobie/Tobie to, co zaproponował nam od siebie 
personalistyczny i uniwersalistyczny, a zarazem perfekcjonistyczny profesor 

Andrzej Grzegorczyk. 
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Podstawowa klasyfikacja wartości dodatnich23  
według Grzegorczyka 

 

Upragnione wartościowe stany własne i bezpośrednio odczuwane i ce-

nione relacje danej osoby z innymi przedmiotami (bytami), przejawiającymi 

się jako źródło pozytywnie ocenianych przeżyć psychicznych danego czło-

wieka, czyli relacyjny status wartości]  

To, co zawarte w [  ] jest dodatkiem autora tego tekstu. 
 

Podział logicz-
ny 

Podpodział Wartości witalne 
[wrażliwość] 

Wartości duchowe 
[Kierowanie swoją autore-
fleksją, aby wytwarzać 
własne schematy  
wewnętrznych zachowań] 

Wartości  
relacji ze sobą 
[struktury 
własnej] 

Stan struktury 
 
 
 
Funkcjonowanie  
struktury 

Nasycenie, ciepło, czystość, 
spokój, siła, zdrowie,  
bycie wypoczętym 
 
Koordynacja, sprawność 
fizyczna i umysłowa 

Poznawanie, rozumienie, 
pewność [uporządkowa-
nie] 
 
Opanowanie, 
wewnętrzna harmonia 
[życiowa konsekwencja] 

Wartości  
relacji z inny-
mi ludźmi 
(osobami) 

Fascynacja 
 
 
Koegzystencja 
 
 
Ekstensja 

Rodzicielstwo, afiliacja, 
ekstaza erotyczna 
 
Dominacja – podległość 
 
 
Przynależność,  
identyfikacja ze swoimi, 
odróżnienie od obcych 
[identyfikacja stadna]  

Szacunek (uznanie praw) 
dla drugich, otwartość 
 
Sprawiedliwość, równość, 
samostanowienie 
 
Wyrozumiałość, pojedna-
nie [Dobroć = troska o 
potrzeby osób, 
Sumienie: radość z dobro-
ci, równości i szacunku dla 
osób] 

Wartości 
relacji 
z otoczeniem  
pozaludzkim 
lub ludzkim 
traktowanym 
nieosobowo  

Fascynacja 
 
 
 
Koegzystencja 
 
 
Ekstensja 

Wygoda, bezpieczeństwo, 
 
 
 
Posiadanie, kontrola, mani-
pulacja 
 
Ekspansja, swoboda, wol-
ność (ekonomiczna, poli-
tyczna)  
 

Postrzeganie piękna, 
kontemplacja [struktury 
przyrody i piękna sztuki] 
 
Tworzenie [urządzeń] 
piękna oraz głębszego 
porządku [instytucji?] 
 
Wewnętrzna niezależność 
[jest wręcz warunkiem 
tworzenia] 

Wartości  
relacji z 
całością bytu 
(numinicz-
ne24) 

Koegzystencja 
 
 
 
 
Ekstensja 

Pretensja (do losu, świata, 
ludzi): [winą za swoje nie-
powodzenia obarcza się 
otoczenie (innych)] 
 
Pycha [wyniesienie siebie 
ponad los, świat, ludzi] 

Przyjęcie losu [jako wy-
zwania], [bunt wobec 
absurdu – JLK] 
wiara w sens świata  
 
Pokora, nadzieja [podjęcie 
wysiłku maksymalnego 
wykorzystania możliwości 
poprawy stanu świata]  

————————— 
23 A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, op. cit., s. 149. 

24 Numinosum – moc pociągająca, a zarazem przerażająca = wzniosłość, świętość; fascynacja  
i bojaźń jednocześnie wobec popędliwej istoty (niewidzialna obecność) lub żywiołowej natury (wi-
doczny obiekt: góry, burza) – związana z archetypami. 
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Zgoda na los to przyjęcie rzeczywistości jako skierowanego do siebie za-

dania jej poprawy, intensywnego starania się o dobro dla wszystkich, którym 

w naszej sytuacji możemy pomóc. 
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ZETKNIĘCIE DWÓCH PARADYGMATÓW –  
RELIGIJNY PSYCHIATRA 

 

 
STRESZCZENIE 

 

Różnica pomiędzy psychiatrią a religią jest dość wąska. Wierzenia dotyczące 

przyczyny choroby czy nawet urojenia na tle religijnym są częstym elementem obra-

zu choroby. Mimo narastającej świadomości znaczenia duchowości w prowadzeniu 

leczenia pacjentów psychiatrycznych historyczne napięcie między religią a psychia-

trią nie zawsze pozwala na uwzględnienie religii w praktyce. Gdzie kończy się granica 

naukowego paradygmatu w psychiatrii w kontekście problematyki religijnej? Czy 

religijny psychiatra powinien nakłaniać swoich pacjentów do swoich przekonań 

religijnych? Kiedy duchowy dylemat należy analizować z perspektywy psychopatolo-

gii? Religijny psychiatra stara się rozumieć doświadczenia religijne swoich pacjen-

tów, gdyż dzięki takiej postawie uzyskuje osobisty wgląd w to, czego doświadcza 

pacjent bez konieczności zastosowania specjalistycznej wiedzy medycznej. Dane  

o związkach między religią a zdrowiem pokazują, że korzystniej jest uwzględniać 

problematykę religijną w podejściu terapeutycznym w kontekście chorób afektyw-

nych i uzależnień, lecz nie w zaburzeniach psychotycznych. 

Słowa kluczowe: psychiatria, choroba psychiczna, wierzenia religijne, religijny 

psychiatra.  

 
 

CHOROBA PSYCHICZNA – DEFINICJA 
 
Istnienie choroby psychicznej poddawane jest w wątpliwość (Szasz, 

1960). Niemniej jednak problemy psychiczne stanowią istotną, a nawet 

przeważającą część problemów zdrowotnych, z powodu których ludzie zgła-

szają się do lekarza (Wittchen, 2011). Próby zdefiniowania choroby psy-

chicznej podejmowane są regularnie. Ostatnie wydanie Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders podaje następującą definicję: 
 

„Choroba psychiczna to zespół objawów charakteryzujących się istotnymi  

zakłóceniami w zakresie indywidualnych zdolności poznawczych, kontroli 

emocji lub zachowania, które są odzwierciedleniem zaburzeń mechanizmów 

psychologicznych, biologicznych lub rozwojowych leżących u podłoża proce-

sów związanych z psychiką. Choroby psychiczne zazwyczaj są związane  
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z istotnym zaburzeniem (dystresem) w funkcjonowaniu w sferze społecznej, 

zawodowej oraz w innych ważnych dla jednostki obszarach. Oczekiwane lub 

akceptowalne społecznie zachowania jako reakcja na powszechnie występują-

ce przeciwności lub stratę, np. taką jak śmierć bliskiej osoby, nie jest chorobą 

psychiczną. Odchylenia od powszechnie występujących w społeczeństwie za-

chowań (w sferze politycznej, religijnej lub seksualnej) oraz konflikty między 

jednostką a społeczeństwem nie są chorobą psychiczną o ile odchylenie lub 

konflikt nie są związane z zaburzeniami opisanymi j.w.” (DSM-V, s. 20). 
 
Kryterium choroby psychicznej jako pogorszonego funkcjonowania nie 

do końca wpisuje się w całe spektrum stanów, którymi zajmuje się psychia-

tria. Psychiatria oparta tylko o paradygmat biologiczny nie daje pełnego 

wyjaśnienia przyczyn zaburzeń ani satysfakcjonujących modeli choroby psy-

chicznej. (Zachar, 2000).  W klasycznym artykule na temat tego, czym jest 

choroba psychiczna, Boors podał trzy kryteria rozróżniające zaburzenie  

(disesase – odchylenie od medycznie określonego stanu prawidłowego) od 

choroby (illness) jako stanu powodującego istotne cierpienie. Pierwszym 

kryterium jest uznanie stanu związanego z chorobą za niepożądany dla oso-

by chorej. Drugie kryterium stanowi, że choroba jest powodem do wdrożenia 

specyficznego leczenia. Trzecim kryterium jest uznanie stanu chorobowego 

za wystarczające wytłumaczenie zachowania zwykle uznawanego za niepra-

widłowe lub karalne (Boorse, 1975). Trudności w definiowaniu choroby  

psychicznej powodują, że badacze próbują poszerzyć jej rozumienie 

uwzględniając również perspektywę fenomenologiczną poprzez pokreślenie 

znaczenia tego, jak choroba psychiczna jest doświadczana przez pacjenta 

(Kapusta, 2003).  

 

 
RELIGIA W KONTEKŚCIE CHOROBY PSYCHICZNEJ 

 
Trudności w uznaniu zaburzenia za „prawdziwą” chorobę psychiczną na-

rastają, gdy w obrazie klinicznym pojawiają się objawy psychopatologiczne 

występujące  w specyficznym kontekście kulturowym  lub religijnym. Kiedy 

starsza osoba w żałobie mówi o tym, że bliski zmarły czuwa nad nią i ona 

sama wyczuwa jej obecność, to takie oświadczenie nie musi świadczyć o za-

łamaniu zdrowia psychicznego, a jest  jedynie o zagubieniu  po stracie i na-

dziei na to, że śmierć nie jest dla człowieka końcem wszystkiego. Nadziei, 

która jest początkiem myślenia religijnego i wiary w istnienie świata niewi-

dzialnego. Co jednak, kiedy kleryk zostaje skierowany na konsultację przez 

przełożonych z powodu tego, że pisze listy do biskupa, w których wyznaje, że 

słyszy głos Jezusa objawiającego mu prawdziwe znaczenie przekazu biblij-

nego i kwestionuje oficjalną doktrynę Kościoła katolickiego? Czy uznamy, że 

taki stan jest dla niego niepożądany i będzie usprawiedliwieniem dla zu-

chwałych prób kontaktu z dostojnikami swego Kościoła? Jednym z więk-



 Zetknięcie dwóch paradygmatów – religijny psychiatra 313 

szych wyzwań w praktyce psychiatrycznej jest ocena religijnych uwarunko-

wań stanu psychicznego. Zasadniczym elementem takiej oceny jest ustalenie 

kulturowej adekwatności wierzeń i przekonań religijnych. Wierzenia religij-

ne mogą się wpisywać w urojenia będące częścią psychotycznego aspektu 

choroby psychicznej. Urojenia na tle religijnym są częstym elementem obra-

zu choroby. Mają związek z wierzeniami religijnymi pacjenta i mogą do 

pewnego stopnia być pomocne w radzeniu sobie z negatywnymi doświad-

czeniami życiowymi. Część pacjentów doświadcza omamów słuchowych  

i interpretować je na podstawie religijnych wierzeń. Osoby religijne mogą 

zbudować odrębny zespół urojeń, który służy radzeniu sobie z dyskomfortem 

wynikającym z obecności halucynacji. Część zaburzeń obsesyjno-kompul-

sywnych może mieć tło ściśle związane z treściami religijnymi. Uczucie nie-

czystości czy uporczywie nawracające myśli o byciu skażonym może być 

uwarunkowane wierzeniami religijnymi. W samej depresji mogą się pojawić 

urojenia grzeszności i poczucie winy będące konsekwencją specyficznie ro-

zumianego kanonu praw religijnych. Brak poczucia celu czy uczucie pustki 

bywa skojarzone z rozczarowaniem religijnym i niespełnieniem oczekiwań 

związanych z wierzeniami religijnymi.  

 

 
FAŁSZYWE WIERZENIA A UROJENIA 

 

Nie dysponujemy ścisłymi kryteriami kulturowo adekwatnych wierzeń 

czy zachowań religijnych. To do psychiatry należy ocena spójności prezen-

towanych przez pacjenta poglądów o charakterze religijnym i ich adekwat-

ności w kontekście problemu, z którym się zgłasza. Rozróżnienie urojenia od 

fałszywego przekonania bywa dużym wyzwaniem. Jeśli znajomy ortopeda 

jest przekonany o tym, że po drugiej, niewidzialnej stronie Księżyca kosmici 

mają swoje bazy i mocarstwa światowe utrzymują to w tajemnicy, to być 

może opiera swoje przekonanie na dowodach, które większość ludzi uznało-

by za wątpliwą. Urojenie, również o charakterze religijnym,  jest niewrażliwe 

na dowody mu zaprzeczające.  Przekonania i wierzenia pozostają w związku 

z innymi poglądami podmiotu (stanami intencjonalnymi), są wrażliwe na 

dostępne dowody empiryczne i wpływają na zachowanie podmiotu wyznają-

cego dane przekonanie (Bortolotti, 2010, 12). Można zatem uznać, że u oso-

by, która kieruje się w swoim postepowaniu zasadami wyznawanej religii, 

nie bylibyśmy skłonni rozpoznawać urojeń. Dotyczy to w szczególności za-

chowań wymagających wyborów o charakterze moralnym. W tej sferze  

można zauważyć dość ścisły związek między zdrowiem psychicznym a nawet 

fizycznym. Osoby religijne rzadziej się rozwodzą, są bardziej aktywne fizycz-

nie, doświadczają więcej wsparcia społecznego, są nastawione bardziej op-

tymistycznie, częściej dostrzegają sens życia oraz mają większe wewnętrzne 

poczucie kontroli (Levin, 1996). Zgodność pomiędzy deklarowanymi celami 
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a zdolnością do podjęcia się ich realizacji jest jednym z dodatkowych kryte-

riów zdrowia psychicznego.  

Wierzenia religijne charakteryzują się tym, że przystają do kulturowo 

utrwalonego wzorca zasad czy idei, z którymi utożsamia się pewna grupa 

wierzących. Psychiatrzy są grupą specjalistów o największym odsetku nie-

wierzących wśród lekarzy (Curlin, 2007). Wierzący lekarze rzadziej kierują 

swoich pacjentów z problemami psychicznymi do psychiatry. Niewierzący 

psychiatra uznaje wierzenia religijne swoich pacjentów za przekonania  

fałszywe i jest bardziej skłonny do uznawania wierzeń religijnych swych  

pacjentów za urojenia. Natomiast wierzący psychiatra może być bardziej 

empatyczny w podejściu do pacjentów, dla których kwestie religijne są waż-

ne czy też stają się problematyczne w pogorszonym stanie psychicznym 

(Pawlikowski, 2012). Wierzący psychiatra może rozróżniać dodatkowo 

prawdziwe wierzenia religijne od fałszywych przekonań i rzadziej może trak-

tować pacjenta jako psychotycznego, kiedy ten twierdzi, że „kierował nim 

Duch Święty”. Postawa wierzącego psychiatry może się istotnie różnić  

w zależności od rodzaju denominacji, do której przynależy. Psychiatra chrze-

ścijanin w swojej praktyce postawę może akceptować osoby, które zdały  

sobie sprawę z konsekwencji swoich nagannych z perspektywy moralnej 

wyborów czy czynów. Tacy psychiatrzy czasem mogą dokonywać oceny swo-

ich pacjentów z pozycji wyznawanej doktryny. Bycie współczującym, wierzą-

cym psychiatrą może nakładać na niego nakaz odłożenia swoich religijnych 

poglądów na bok, porzucenia na pewien czas roli wyznawcy głoszącego  

„dobrą nowinę” o zbawieniu i odstąpienia od dokonywania moralnego czy 

jakiegokolwiek innego osądu postępowania pacjenta w procesie terapeu-

tycznym. Wierzący psychiatrzy nie zawsze się zgadzają co do wymagań, jakie 

może w tym zakresie stawiać wobec nich doktryna i większość z nich nie 

zaleca promowania własnych światopoglądów (Anderson, 1987). Wierzący 

psychiatra musi być ostrożny eksplorując graniczne rejony obszarów wyzna-

czonych przez paradygmat modelu biomedycznego choroby psychicznej  

i paradygmat religijny opisujący chorobę psychiczną jako zagubienie czło-

wieka w świecie wartości niematerialnych.  

 

 
FENOMENOLOGIA RELIGII 

 

Religijność obejmuje pewne fenomenologiczne zjawiska związane ze 

świadomością. Inaczej niż biologicznie ujęta psychiatria, fenomenologia nie 

zajmuje się psychofizyczną analizą konstytucji człowieka ani empirycznymi 

badaniami nad świadomością, lecz stara się zrozumieć to, co ze swej istoty  

i co do zasady charakteryzuje spostrzeżenia, sądy, uczucia itp. (Gallagher, 

2015, 12). Za Edmundem Husserlem można powiedzieć, że fenomenologia 

powinna rozważać jak rzeczy są doświadczane, aby zostały lepiej zrozumia-
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ne. Sposób, w jaki doświadczane jest sacrum i jak kształtują się uczucia reli-

gijne, może warunkować dynamikę radzenia sobie ze stresem czy stratą. 

Sama zdolność do przyznania, że może istnieć rzeczywistość, której nie wi-

dzimy, ale przeczuwamy jej istnienie, jest początkiem, a może nawet, istotą 

doświadczenia religijnego.  Odpowiedź na pytanie dotyczące doświadczenia 

religijnego sytuuje pacjenta w określonym kontekście wobec doświadczanej 

rzeczywistości. Brak zdolności do doświadczenia religijnego albo negowanie 

rzeczywistości sacrum może wskazywać na poleganie tylko na własnych za-

sobach, zdolnościach i realistycznym podejściu do problemów życiowych.  

Z kolei bezustanna dominacja myślenia religijnego w doświadczaniu rzeczy-

wistości może wskazywać na brak samodzielności i do pewnego stopnia  

bezradność w obliczu codziennych trudności. Takie myślenie może być obse-

syjne albo urojeniowe.  

Czy istnieje zdrowe, a może ryzykowniej, prawidłowe, doświadczenie  

religijne? Zapewne nie, tak samo jak różna jest wrażliwość, temperament, 

impulsywność itd. Zdolność psychiatry do wyobrażenia sobie odczuć o cha-

rakterze religijnym doświadczanych przez pacjenta będzie równie ważna jak 

zdolność do rozumienia innych objawów zgłaszanych przez pacjenta. Czy 

takie zrozumienie jest lepsze u psychiatry religijnego czy niereligijnego? 

Wyobraźmy sobie, że pacjent opisuje u siebie objaw derealizacji lub deper-

sonalizacji polegający na tym, że ma poczucie jakby otaczający go świat był  

w pewien sposób zmieniony, nierealny, oddalony a on sam wyizolowany  

z rzeczywistości, którą odczuwa inaczej niż zwykle. Objaw ten opisywany jest 

czasem jako uczucie snu na jawie, wrażenie braku spójności z otoczeniem, 

braku poczucia czasu, odczucie nierealności, bądź sztuczności świata, czemu 

towarzyszą różne myśli egzystencjalne dotyczące świata, istnienia itp. Czy 

taki objaw nie jest namiastką doświadczenia mistycznego? Przynajmniej  

w tym sensie, w jakim widział to William James w swoim dziele Doświad-

czenia religijne, gdzie wyróżnił następujące kryteria wyodrębniające  

doświadczenie religijne: niewyrażalność, krótkotrwałość, bierność osoby 

doświadczającej, uzyskanie przez tę osobę nowej wiedzy.  

Kluczową różnicą między doświadczeniem mistycznym a derealiza-

cją/depersonalizacją jest to, że to drugie, podobnie jak zaburzenia dysocja-

cyjne, jest doświadczeniem niepożądanym, może powodować dyskomfort  

i być przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu. Uważa się, że stany dyso-

cjacyjne są nieuświadomionym mechanizmem obronnym związanym  

z trudnymi do zaakceptowania i niekorzystnymi doświadczeniami z prze-

szłości. Z kolei doświadczenie religijne, takie jak udział w praktykach religij-

nych czy modlitwa, jest stanem, nad którym ma się kontrolę – jeśli pominie 

się pewne prowokowane w niektórych denominacjach czy kulturach pier-

wotnych takie stany jak trans czy opętanie. Modlitwa, sprzyja wyciszeniu, 

uspokojeniu i zmniejsza niepewność co do przyszłości. Zatem zdolność do 

doświadczenia religijnego i uprawianie praktyk religijnych może być służyć 
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oczyszczaniu i służyć uporządkowaniu umysłu. W związku z tym psychiatra 

może nawet zalecać udział w praktykach religijnych (Verhagen, 2010). Reli-

gia jest źródłem nadziei, po którą można sięgnąć w depresji, nawet „wbrew 

rozumowi”, w granicznych sytuacjach wyczerpania wszelkich zasobów. Jest 

ona też oczekiwaniem cudu w warunkach, kiedy prawdopodobieństwo pożą-

danego zdarzenia jest bliskie zeru. Również wtedy, kiedy w widzialnej rze-

czywistości, w świadomości nadchodzącego końca życia, swojego lub bli-

skich, nie ma szans na zmianę losu. Wówczas nadzieja przenosi się do świata 

niewidzialnego postulowanego przez religię. Praca Harolda G. Koeniga, jed-

na z częściej cytowanych prac dotyczącym roli religii w psychiatrii, pokazuje, 

że osoby bardziej zaangażowane religijnie szybciej uzyskują remisję po incy-

dencie depresyjnym (Koening, 1998). Symptomy i nasilenie depresji są  

odwrotnie skorelowane z: częstością udziału w nabożeństwach, częstotliwo-

ścią modlitwy, znaczeniem nadawanym wyznawanym wartościom.  

Podnosi się czasem zarzut, że w tego rodzaju obserwacji może istnieć 

znane w epidemiologii zjawisko tzw. odwróconej przyczynowości polegające 

w tym przypadku na tym, że osoby o mniej wyrażonych objawach depresji są 

w stanie podejmować taką aktywność jak uczestnictwo w praktykach religij-

nych (Maselko, 2012). Jednak na podstawie badań dotyczących związków mię-

dzy religijnością a zdrowiem psychicznym, mających charakter kohortowy  

(„podłużny”), twierdzi się, że zaangażowanie religijne w różnych populacjach, 

niezależnie od wieku, rasy i statusu społeczno-ekonomicznego, pozwala na lepsze 

radzenie sobie ze stresem, zwiększa odporność na zaburzenia nastroju, zaburzenia 

lękowe czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych (Koening, 2009). Wła-

ściwe rozumienie przekazu o treści religijnej jest predyktorem lepszego stanu 

zdrowia a nawet długości życia. W jednym z badań pytano uczestników, czy w ich 

myśleniu o religii obecne są takie przekonania i wątki jak: poczucie bycia opusz-

czonym przez Boga, poczucie kary za brak oddania się Bogu, dociekanie za jakie 

winy Bóg mnie karze, powątpiewanie w miłość Boga, poczucie bycia porzuconym 

przez wspólnotę kościoła itp. Każdej ze wskazanych powyżej odpowiedzi w kwe-

stionariuszu przyznano punktację od 0 do 3. Na każdy wzrost łącznej punktacji  

o jeden punkt stwierdzono statystycznie istotne zwiększenie ryzyka zgonu o 6% 

(Pargament, 2001).  

W każdym z wymienionych przekonań można doszukać się urojeniowego 

nastawienia. Urojeniowo zmienione myślenie religijne jest wskaźnikiem nie 

tylko pogorszonego stanu zdrowia psychicznego, ale również niekorzystnie 

wpływa na ryzyko zgonu! Elementami przekonań religijnych, które mogą 

mieć korzystny wpływ na zdrowie psychiczne, są m.in. wiara w przebaczenie, 

wiara w to, że Bóg wysłuchuje modlitw, świat nie jest chaosem, bo wszech-

mocny Bóg wpływa na losy świata i ludzi a także przekonanie, że Bóg ocze-

kuje od ludzi postawy życiowej opartej na empatii i altruizmie, a śmierć nie 

musi być ostatecznym końcem. 
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KONFRONTACJE 

 

Religijny psychiatra nie jest w stanie uniknąć wartościowania czy nawet 

diagnozowania zaburzeń psychicznych w oparciu o swe wyznawane wartości. 

Dla wielu krytyków psychiatrii diagnozowanie choroby psychicznej przy 

zastosowaniu kryteriów z obszaru etyki świadczy o jej słabości jako dyscypli-

ny medycznej czy też aspirującej do funkcjonowania w oparciu o zasady  

naukowe, ale właśnie z tego powodu psychiatra obarczony jest szczególną 

odpowiedzialnością etyczną (Sadler, 1993).  Osoba z narcystycznym zabu-

rzeniem osobowości ma poczucie posiadania specjalnych uprawnień,  

tzn. bezpodstawnie oczekuje szczególnie przychylnego traktowania lub  

automatycznego podporządkowania się innych jej oczekiwaniom i jest dla 

większości ludzi zdolnych do empatii swego rodzaju osobliwością. W takiej 

diagnozie nie ma żadnego biologicznego kryterium. Takie osoby często są 

przekonane o własnej wyjątkowości, są patologicznymi kłamcami i mimo to, 

a może dzięki temu, osiągają sukcesy w swoich środowiskach. Lekceważą  

i nie rozumieją poglądów o charakterze religijnym.  

Wierzący w Biblię psychiatra musi być ostrożny, kiedy pacjent opowiada 

o wpływie, jaki ma niego „Duch Święty” bądź też wtedy kiedy opowiada  

o wpływie diabła na jego życie.  Religijny psychiatra ma niewiele narzędzi, 

aby odróżnić objaw psychopatologiczny od szczególnie nasilonej postawy 

religijnej. Bywa w ambiwalentnej sytuacji, kiedy jednocześnie musi respek-

tować paradygmat psychiatryczny i paradygmat religijny, ale ostatecznie  

w konfrontacji z pacjentem w psychozie wybiera paradygmat naukowy i po-

dejmuje działanie służące w jego opinii dobru chorego. Taki psychiatra ma 

niekiedy niedosyt poznawczy i nie jest pewien, czy relacja pacjenta o tym 

np., że wstąpiła w niego moc („wstępowała od stóp i przechodziła coraz wy-

żej”), która go zmusiła do zabicia matki, nie miała nic wspólnego z religią. 

Próba wyobrażenia sobie takiego stanu, w którym obca siła przejmuje kie-

rowanie naszą wolą i ciałem, może skończyć się niepowodzeniem. Pewność, 

z jaką osoba z „urojeniem owładnięcia” twierdzi, że np. była pod wpływem 

Szatana wprawia badającego psychiatrę w zakłopotanie. Współczujący i sta-

rający się rozumieć pacjenta psychiatra dochodzi do granicy, za którą kończy 

się zdolność wyobrażenia sobie takiego stanu.  

Zapewne większość psychiatrów nigdy nie czuła, że kieruje nimi obca 

moc. Podobnie większość psychiatrów nie chciałaby się pozbawić życia. Ta 

ograniczona zdolność do wyobrażenia sobie stanów umysłu osób w psycho-

zie sprzyja uznaniu takich stanów za patologiczne i kwalifikujące się do le-

czenia.  

Z podobnym ograniczeniem poznawczym możemy mieć do czynienia 

przy próbie wyobrażenia sobie, na czym polega wizja prorocza lub relacja 

mocno uduchowionej osoby o tym, że słyszy głos Boga. Wierzący w auten-

tyczność Biblii psychiatra nie odmawia prawdopodobieństwa twierdzeniu, że 
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odczuwanie sacrum czy też kontakt bóstwa z człowiekiem może odbywać się 

w sposób bardziej bezpośredni (np. komunikat wyrażony w słowach, które 

słyszy się jako głos Boga) i może być rzeczywistym a nie urojonym dozna-

niem. Dylemat tego rodzaju jeszcze bardziej się unaocznia przy okazji prób 

zrozumienia tego, co odczuwał Jezus z Nazaretu, osoba historyczna, a dla 

wierzących chrześcijan jednocześnie Bóg (Holmen, 2007).  W przeciwień-

stwie do psychologizowania krytyków przekazu biblijnego w drugiej połowie 

XIX wieku Albert Schweitzer w swym głośnym dziele Ocena psychiatryczna 

Jezusa twierdził, że Jezus z Nazaretu był zupełnie zdrowy na umyśle i funk-

cjonował w środowisku o mocno wyrażonych nastrojach mesjanistycznych  

i apokaliptycznych (Schweitzer, 1913). Wszyscy autorzy biblijni byli przeko-

nani o wyjątkowości Jezusa. Aktywność Jezusa z Nazaretu była religijna, 

ponieważ miała wymiar także nadnaturalny Konsekwentny wyznawca  

(badacz?) Jezusa z Nazaretu musi również wziąć pod rozwagę fakt, że ten 

mówił o rzeczywistości niewidzialnej, o demonach jako o rzeczywistych  

bytach ingerujących w życie ludzi.  

Ten rodzaj konsekwencji znalazł swój wyraz w dziele Rene Girarda – in-

trygującej i oryginalnej antropologicznej interpretacji opowieści biblijnych, 

jaką jest. W książce Rzeczy ukryte od założenia świata” Girard omawia me-

chanizmy pożądania, zazdrości, kłamstwa, przemocy, ofiary i szczególnej 

roli, jaką w nich spełniał Szatan (Girard, 1978). Psychiatra świadomy konse-

kwencji psychologicznych wynikających z kulturowych interpretacji mitów  

i Biblii nie musi sprowadzać oceny wątków religijnych obecnych w myśleniu 

pacjenta do psychopatologii. Jednocześnie nie obawiający się ryzyka bada-

cze i psychiatrzy podejmują próby naukowego, neurobiologicznego obja-

śnienia fenomenów z pogranicza doświadczenia religijnego i mistycznego.  

Proponują oni modele uwzględniające zróżnicowaną aktywność neuroprze-

kaźników ważnych w etiopatogenezie zaburzeń psychotycznych (Krippner, 

2010).    

 

 
PROFILAKTYKA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I EPIDEMIOLOGIA 

 

Zidentyfikowano wiele czynników pomagających w utrzymaniu zdrowia 

psychicznego, z których większość to przyrodzone zdolności (np. bezpieczne 

zachowania matki w czasie ciąży), umiejętności nabyte w rodzinie (wczesna 

stymulacja kognitywna) czy też w drodze osobistego rozwoju (umiejętność 

adaptacji i radzenia sobie z przeciwnościami) (Saxena, 2006). Nie ma powo-

dów, aby nie oceniać wpływu religijności na zdrowie psychiczne (Van Ness, 

2003). Jak wspomniano wcześniej, porównywanie stanu zdrowia osób reli-

gijnych i niereligijnych wskazuje na to, że więcej czynników ryzyka zachoro-

wania i częściej chorują osoby niereligijne. Kierując się zatem kryterium 

szkodliwej dysfunkcji biologicznej jako kryterium obecności zaburzenia 
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(nieprawidłowości) „bardziej zdrowa” jest religijność.  Kryterium szkodliwej 

dysfunkcji zostało zaproponowane przez amerykańskiego filozofa Jerome’a 

Wakefielda w celu uniknięcia definiowania chorób w sposób nacechowany 

wartościowaniem, co w kontekście zaburzeń psychicznych było szczególnie 

pożądane (Wakefield, 1992).  Szkodliwą dysfunkcją jest stan, w wyniku któ-

rego organizm nie może funkcjonować zgodnie z pierwotnie założonym bio-

logicznym schematem. Wyrazem tej pogorszonej funkcjonalności może być 

większe ryzyko pewnych chorób, a co za tym idzie większa umieralność.  

W oparciu o liczne obserwacje epidemiologiczne stwierdzono, że umieral-

ność osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi (np. ze schizofrenią)  

w porównaniu do populacji bez takich zaburzeń jest 2–3 razy większa.  

Wynika to m.in. z większej zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe  

i z większej częstości samobójstw (McGrath, 2008).  

Wyzwaniem jednak zawsze pozostanie ocena tego, na czym polega reli-

gijność – sprzyjająca zdrowiu i wolna od psychopatologicznych objawów.  

W badaniach epidemiologicznych w ocenie religijności wykorzystuje się wie-

le skal. Mierzą one m.in. częstość udziału w zorganizowanych praktykach 

religijnych, osobistych praktykach takich jak modlitwa czy studiowanie  

Biblii. Dodatkowo mierzą tzw. wewnętrzny wymiar religijności tj. doświad-

czenie odczuwania boskiej obecności, usytuowanie wartości związanych  

z religią w codziennym życiu i w hierarchii wszystkich wartości (Koening, 

2011). Pewnym przybliżeniem tego, na czym polega „zdrowa” religijność, jest 

wyodrębnienie denominacji religijnych o najmniejszym ryzyku zachorowa-

nia i zgonu. Z metodologicznego punktu widzenia nie jest to zadanie łatwe, 

gdyż ocena taka jest wrażliwa na typowe błędy i zakłócenia, m.in., związane 

ze statusem ekonomicznym i wyksztalceniem, które silnie wpływają na ryzy-

ko zgonu. Z pewnością także taka analiza byłaby politycznie mało poprawna. 

Niemniej jednak można zauważyć, że w obrębie denominacji chrześcijań-

skich konserwatywne ugrupowania protestanckie mają mniejszą umieral-

ność niż członkowie Kościoła katolickiego czy prawosławnego (O’Reilly, 

2008). Ugrupowaniem, które w szczególny sposób wyróżnia się niespotyka-

ną długością życia, są członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 

którzy szczególną wagę przykładają do spraw zdrowia czerpiąc zasady zdro-

wego żywienia wprost z Biblii (Jędrychowski, 1985). Rodzi się pytanie, czy 

psychiatrzy powinni poruszać zagadnienia związane z życiem duchowym  

i religijnym podczas procesów terapeutycznych. W ostatnich latach nastąpiła 

zmiana nastawienia środowisk naukowych do tego problemu. Cześć badaczy 

sugeruje, aby pytanie o problematykę religijną było rutynowym elementem 

badania psychiatrycznego. Liczne analizy wskazują, że interwencja terapeu-

tyczna w oparciu o religię bywa skuteczniejsza w porównaniu do standardo-

wego postępowania (Gonçalves,  2015). Lepsze efekty odnotowuje się w przy-

padku zaburzeń afektywnych i uzależnień (Koening, 2015; Galanter, 2007). 

Wartości religijne mogą być w tych przypadkach źródłem poczucia celu i mo-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gon%C3%A7alves%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26200715
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tywacji. Wyniki nie są jednoznaczne w przypadku zaburzenia psychotycznych, 

gdzie czasem dochodzi do pogorszenia stanu psychicznego i nasilenia urojeń 

w wyniku poruszania zagadnień związanych z religią (Borras, 2007).   

Dystans, jaki dzieli paradygmat religijny i paradygmat medyczny, jest po-

trzebny psychiatrze do zachowania neutralności wobec wierzeń i przekonań 

religijnych pacjenta. To, w jaki sposób można wykorzystać zasoby związane  

z życiem duchowym pacjenta, pozostaje w bezpośrednim związku z umiejęt-

nością nawiązywania więzi terapeutycznej przez psychiatrę i jego wyczuciem 

tego, kiedy powinien być lekarzem zdolnym do leczenia zaburzeń natury 

organicznej, a kiedy mógłby stać się przewodnikiem duchowym. To dzięki 

temu psychiatria nie musi cierpieć kompleksu niepełnowartościowej gałęzi 

nauk przyrodniczych i nie potrzebuje być odmianą „neuronauki” służącej do 

opisania mechaniki umysłu. 
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THE RELATION BETWEEN TWO PARADIGMS –  

THE RELIGIOUS PSYCHIATRIST   

 
ABSTRACT 

 

The difference between psychiatry and religion is narrow. Religious and spiritual 

beliefs frequently are involved in the clinical picture. Despite recent changes in the 

attitudes of academic psychiatry towards religion the historic tensions between reli-

gion and psychiatry does not always allow to include religious spirituality in psychi-
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atric practice. Researches show that psychiatrists are less religious than other physi-

cians, and religious physicians are less willing than nonreligious physicians to refer 

patients to psychiatrists. The religious psychiatrist is in a difficult position. His own 

religious belief is confronted with religious beliefs of his patients and with the bio-

medical paradigm of mental illness in psychiatry. I analyse in this paper several 

questions. What are the boundaries of the scientific paradigm in psychiatry?  What 

should be the role of evangelism in psychiatric treatment? Should psychiatrists urge 

their patients to become Christians? When the spiritual dilemma should be viewed 

from the psychopathological perspective Some epidemiologic studies showed that 

the involvement of religious beliefs in p psychiatric treatment leads to better out-

comes in patients with depression but not schizophrenia patients. The spiritual ori-

entation is also an important aspect of the recovery in the addiction treatment. 

Keywords: psychiatry, mental illness, religious beliefs, religious psychiatrist.   
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OBRAZ MELANCHOLIA JACKA MALCZEWSKIEGO  
W KONTEKŚCIE TEORII LINGWISTYKI KOGNITYWNEJ 

 

 
STRESZCZENIE 

 

W artykule analizuję obraz Jacka Malczewskiego Melancholia w kontekście teorii 

lingwistyki kognitywnej, przenosząc zasady analizy paradygmatów językowych, ba-

danych intensywnie od lat osiemdziesiątych XX wieku, w obszar sztuk wizualnych. 

W pracy odniosłam się do kilku głównych aspektów tych badań, wybierając takie ich 

zestawienia, które tworzą dopełniające i wzbogacające się nawzajem treści, przydat-

ne dla wyznaczonego zadania. Analizę obrazu poprzedza zarys teorii metonimii, 

metafory i amalgamatów pojęciowych.  

Słowa kluczowe: metonimia, metafora, amalgamat pojęciowy, integracja poję-

ciowa, George Lakoff, Mark Johnson, Gilles Fauconnier, Mark Turner. 
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1. WSTĘP 

 

Przedstawiona w pracy analiza obrazu Jacka Malczewskiego Melancho-

lia. Prolog. Widzenie. Wiek ostatni w Polsce jest przykładem ujęcia od-

miennego od tego, do jakiego przyzwyczaili nas historycy sztuki. Poza 

wstępnym i ogólnym zarysem, kto jest autorem, jaki jest tytuł, rok powstania 

i pobieżnym opisem, co przedstawia obraz, analiza nie zawiera treści, jakie 

przywykliśmy odczytywać w podobnych próbach zgłębienia zagadnień dzieł 

malarstwa, a i sztuki w ogóle, ponieważ opiera się na innych fundamentach 

metodologicznych. Do analizy przystąpiłam z odmiennej perspektywy, 

przyjmując za metodę szczegółowego spojrzenia na obraz osiągnięcia ba-

dawcze kognitywistyki, a dokładniej lingwistyki kognitywnej. Istota analizy 

struktur lingwistycznych w dużej mierze daje się zastosować i dopasować do 

struktur języka wizualnego. Oczywiście nie jest to przeniesienie jednokładne, 

gdyż każda z tych dziedzin kultury rządzi się swoistymi prawami i choć zasa-

dy pozostają te same, rezultaty są odmienne, choćby z tego względu, że doty-

czą innego odbioru zmysłowego. Jednakże od lat osiemdziesiątych XX wieku 

badania paradygmatów lingwistyki kognitywnej zyskały taką uwagę i bogac-

two w ujmowaniu tematu, że stanowią dobry punkt wyjścia do podobnego 

ujmowania sztuk wizualnych. W pracy odniosłam się do kilku głównych 

aspektów tych badań, wybierając takie ich zestawienia, które tworzą dopeł-

niające i wzbogacające się nawzajem treści, przydatne dla wyznaczonego 

zadania, choć na gruncie naukowym przytoczone metodologiczne teorie 

stanowią, w swoich uszczegółowieniach, przedmioty sporów wśród badają-

cych zagadnienie. 

 
 

2. ZARYS TEORII 
 

2.1. Zarys teorii struktur metonimii i metafory 
 

Zacznijmy od przybliżenia podstawowych założeń analizy. W tej pracy 

posługuję się koncepcjami związanymi z teoriami schematów wyobrażenio-

wych, metonimii i metafory. Poznawanie tematu w ten sposób wydaje się 

skomplikowane, ponieważ, paradoksalnie, dotyczy procesów najprostszych, 

najbardziej podstawowych, charakterystycznych dla łączenia jednostkowych 

zjawisk w nowe struktury znaczeniowe w ludzkim umyśle: robimy to w spo-

sób automatyczny, uniwersalny dla wszystkich albo wynikający z kultury 

danej grupy społecznej, nazywany rutynami poznawczymi (ang. cognitive 

routines).1 Stąd autorzy wymienianych teorii obficie posługują się konkret-

nymi przykładami i schematami graficznymi, aby założenia były uchwytne  

i bardziej zrozumiałe. Podstawą teorii są wyidealizowane modele kognityw-

————————— 
1 Wszystkie specjalistyczne nazwy i ich angielskie odpowiedniki zostały w niniejszej pracy przyto-

czone w formie i pisowni stosowanej przez badających zagadnienia. 
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ne (idealised cognitive models), czyli względnie stabilne mentalne reprezen-

tacje naszych przekonań o świecie. Umożliwiają kategoryzację i rozumowa-

nie. Modele tworzą cztery struktury: 1) zdaniowa, 2) oparta na schematach 

wyobrażeniowych, 3) metonimiczna i 4) metaforyczna. Schematy wyobraże-

niowe (image schema) to stałe, dynamiczne struktury aktywności organizu-

jącej nasze doświadczenie, nabyte we wczesnym dzieciństwie, prekonceptu-

alne i przedjęzykowe, stanowią ramy naszego poznania. Mark Johnson,  

który wprowadził ten termin, definiuje go jako „powtarzający się dynamicz-

ny wzorzec naszych interakcji percepcyjnych i programów motorycznych, 

który nadaje spójność naszemu doświadczeniu”.2 Schematy wyobrażeniowe 

są abstrakcyjnym przeniesieniem stanów związanych z kinetyką i percepcją 

ludzkiego ciała na struktury myślowe dotyczące rzeczywistości w ogóle. Naj-

ważniejsze schematy to: pojemnik, blokada, umożliwienie, ścieżka (punkt 

wyjścia-droga-cel), cykl, część-całość, puste-pełne, powtarzanie, powierzch-

nia, równowaga, siła-przeciwsiła, przyciąganie, ogniwo, blisko-daleko, połą-

czenie, przystawanie, kontakt, przedmiot, przymus, usunięcie przeszkody, 

niepoliczalne-policzalne, centrum-peryferie, skala, dekompozycja, narzuce-

nie, proces, zgromadznie, wertykalność, przód-tył.3 Zasygnalizuję w tym 

miejscu, że schematy wyobrażeniowe są rzutowane na nowe domeny  

pojęciowe za pomocą metafory np. schemat wyobrażeniowy „równowaga”  

w sformułowaniu „zrównoważona osobowość” albo „wyważona opinia”. 

Drugi model poznania tworzy metonimia, czyli proces poznawczy, w któ-

rym jeden konceptualny element (nośnik), umożliwia mentalny dostęp do 

innego konceptualnego elementu (elementu docelowego) w ramach tego 

samego wyidealizowanego modelu poznawczego. Inaczej rzecz ujmując,  

w metonimii następuje zastąpienie jednego zjawiska przez drugie na drodze 

uchwytnej zależności. W ramach tej figury retorycznej wyraz, który w swoim 

podstawowym znaczeniu dotyczy obiektu X, zostaje użyty w odniesieniu do 

innego obiektu Y, który w obrębie danego obszaru pojęciowego jest w bezpo-

średni sposób związany z X. Tworzeniu metonimii towarzyszą relacje w stre-

fie modelu poznawczego. Po pierwsze, są to relacje pomiędzy całym wyidea-

lizowanym modelem poznawczym i jego częściami np. model poznawczy 

rzeczy-i-części,4 w którym odziaływanie może przebiegać w dwóch kierun-

kach: cała rzecz za część rzeczy („muszę wymyć samochód” – rozumiemy, że 

nie cały a tylko karoserię albo/i wnętrze) i część rzeczy za całą rzecz („Po-

trzebujemy nowych rąk do pracy” – wiemy, że potrzebują ludzi a nie samych 

rąk). Inne tego rodzaju zależności dwukierunkowe to modele kognitywne 

rzeczy-i-jej składu, kategorii-i-jej elementu, kategorii-i-jej cechy, zdarzenia 

————————— 
2 M. Johnson, The Bodily Basic of Meaning, Imagination and Reason, University of Chicago 

Press 1987, s. XIV. 
3 J. R. Taylor, Gramatyka kognitywna, Universitas, Kraków 2007, s. 626. 
4 Pisownia przytoczona za J. Jurewicz, niepublikowane materiały do wykładów Culture and Cog-

nition. How People Create Meaning?, Uniwersytet Warszawski 2015. 
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złożonego. Bardziej szczegółowe są relacje między częściami modelu kogni-

tywnego dotyczącego tworzenia, władzy, posiadania, zawierania, lokalizacji, 

przyczynowości, działania. Jako przykład podam metonimie autora, czyli 

„twórca za produkt”: „Czytam Dicka” zamiast „Czytam utwory Dicka” albo 

inny, metonimia zawartości, czyli „zawartość za pojemnik”: „Podaj mi cu-

kier” zamiast „Podaj mi cukiernicę”. Językoznawcy podjęli również zagad-

nienie zasady wyboru nośnika metonimicznego. Ronald Langacker ustalił, że 

kryteriami wyboru są hierarchie zjawisk, np. to, co ludzkie jest nadrzędne 

wobec tego, co nieludzkie, całość jest nadrzędna wobec części, konkretne 

wobec abstrakcyjnego, widzialne  wobec niewidzialnego itp. Günter Radden 

i Zoltán Köveceses postawy poznawcze warunkują trzema podstawowymi 

wyznacznikami organizacji pojęciowej: ludzkim doświadczeniem, selektyw-

nością percepcji i preferencjami kulturowymi, które mogą na siebie oddzia-

ływać np. odpowiednio do wymienionych wyznaczników: to, co konkretne 

jest nadrzędne wobec tego, co abstrakcyjne, to, co znajduje się blisko jest 

nadrzędne wobec tego, co oddalone, to, co typowe jest nadrzędne wobec 

tego, co nietypowe. Metonimia opiera się na zasadach jasności i relewancji. 

Inaczej przedstawia się konstrukcja metafory: w jej wypadku również 

mamy zjawisko X, które jest powiązane ze zjawiskiem Y, ale zjawiska te nie 

znajdują się w jednym obszarze pojęciowym, często są umiejscowione  

w obszarach odległych, a mimo to są ze sobą zestawione na zasadzie „X to Y”  

i czytelne dla procesów mentalnych. „Metafora odzwierciedla ludzką zdol-

ność do pojmowania (czy też portretowania) jednej rzeczy w kategoriach 

innej.”5 

Językoznawcy poświęcili wyjątkowo wiele uwagi strukturze przenośni. 

Temat spopularyzowała książka George’a Lakoffa i, wspomnianego już, 

Marka Johnsona Metafory w naszym życiu (Metaphors We Live by)6 wy-

dana 1980 roku, jako nieliczna z lingwistyki kognitywnej przetłumaczona na 

język polski i wznawiana. Autorzy uznali, że metafora występuje nagminnie 

w języku codziennym, nie stanowi tylko figury retorycznej. Metafory charak-

teryzuje koherencja i systematyczność, jak również – co wydaje się najważ-

niejsze – są one nie tylko sposobem mówienia, ale również sposobem  

rozumowania. Według tej koncepcji metafora pojęciowa polega na relacji 

odwzorowania pomiędzy wybranymi elementami dwóch domen: domeny 

źródłowej, która jest nośnikiem metafory i udziela swoich kategorii, w ten 

sposób rzutując (tzw. mapping) aspekty na domenę docelową, która jest 

pojmowana. Warto w tym miejscu wyjaśnić czym jest domena kognitywna 

(cognitive domain). Według Langackera jest „to dowolny spójny obszar 

konceptualizacji, względem którego charakteryzowane są struktury seman-

————————— 
5 J. R. Taylor, Gramatyka kognitywna, op. cit., s. 13. 
6 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, PIW, Warszawa 

1988. 
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tyczne, obejmujące pojęcia, rodzaje doświadczenia, a także system wiedzy”7. 

Transfer struktur pomiędzy obszarami tworzącymi metaforę jest w koncep-

cji Lakoffa i Johnsona jednokierunkowy a badający podporządkowują wy-

biórcze rzutowanie elementów domeny źródłowej domenie docelowej Hipo-

tezie inwariacji, która opiera się na przekonaniu, że choć nie wszystkie 

aspekty domeny źródłowej są ujęte w metaforze, odwzorowanie zachowuje 

swój schematyczno-wyobrażeniowy rdzeń. Köveceses ujmuje to następująco: 

„W metaforycznym rzutowaniu, wiedza dotycząca domeny źródłowej  

rzutowana jest na domenę docelową w takim zakresie, w jakim spójna jest  

z właściwościami domeny docelowej wynikającymi ze schematów wyobraże-

niowych”8. Koherencja między domenami zbudowana jest na relacji  

odpowiedniości między elementami domen oraz na trafnym dostrzeżeniu 

podobieństwa między obszarami zestawianymi.  

W przytłaczającej większości przypadków domena źródłowa jest konkret-

na i może być doświadczana bądź postrzegana bezpośrednio, natomiast do-

mena docelowa jest bardziej abstrakcyjna, bądź też dotyczy subiektywnego 

doświadczenia.9 Przykłady domen źródłowych to: ruch, położenie, zawiera-

nie (w/poza), dystans, wielkość, kierunek (góra/dół), postrzeganie (zwłasz-

cza wzrokowe), jasność, ciężar, temperatura, natomiast przykładowe dome-

ny docelowe to: czas, życie, myślenie, rozumowanie, komunikacja, umysł, 

emocje, intencje, przyczynowość, moralność, miłość, małżeństwo, społe-

czeństwo, polityka. Przytoczę (co też jest metaforą „myślenie to ruch”)  

kilka przykładów: „czas to pieniądz” w wyrażeniu „Nie mam czasu do strace-

nia” albo „Urządzenie oszczędzi ci wiele godzin”. Warto wspomnieć, że ob-

szary poznawania zależą od danej kultury i jeśli chodzi o czas na Dalekim 

Wschodzie bardziej popularna jest metafora „czas to koło”, a w kulturze za-

chodniej czas ujmujemy raczej liniowo np. „czas to rzeka” w sformułowaniu 

„czas płynie”.  

W dalszym toku badań Lakoff, tym razem z Markiem Turnerem, podzieli-

li metafory na trzy typy. Pierwszy, ze względu na moc skonwencjonalizowa-

nia, którą różnią się metafory powszechnie używane a np. metafory poetyc-

kie. Drugi typ wyodrębnia się według funkcji poznawczej na metafory  

strukturalne, w których domena źródłowa dostarcza domenie docelowej 

relatywnie bogatej struktury poznawczej (m.in. czas to ruch), ontologiczne, 

dla których podstawą jest schemat pojemnika, w którym znajdują się rzeczy, 

i orientacyjne, zasadzających się na innych schematach wyobrażeniowych 

np. część-całość, wertykalność, centrum-peryferie, punkt wyjścia-droga-cel. 

trzeci typ został wyodrębniony według poziomu ogólności, na zasadzie: im 

bogatsza domena źródłowa, tym bardziej szczegółowa jest metafora.  

————————— 
7 R. W. Langacker, Wykład z gramatyki kognitywnej, H. Kardela (red.), Wyd. Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s.164. 
8 Z. Kövecses, Metaphor. A Practical Introduction, Oxford University Press 2002, s. 103.  
9 J. R. Taylor, Gramatyka kognitywna, op. cit., s. 590. 
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Zatrzymam się na chwilę przy metaforze pojęciowej „punkt wyjścia-

droga-cel”, która jest bardzo szczegółowo rozbudowaną strukturą zdarzenia 

w ruchu m.in.: stany to miejsca („Jestem na granicy szaleństwa”), zmiana to 

ruch („wyszedł z depresji”), trudności to przeszkody w ruchu ( „Spróbujmy 

obejść ten problem”). Zwrócę jeszcze uwagę, że domena docelowa może 

otrzymać strukturę od kilku różnych domen źródłowych, ale wplatanie ich w 

jedno zdanie może spowodować niekompatybilność – np. „Dokąd zmierzasz 

z tak starannie budowaną argumentacją?”. Takie niefortunne sprzężenie 

nosi nazwę „zeugma” 10. W tym miejscu zaznaczę, że Lakoff i Johnson otwo-

rzyli możliwości badania sztuki przy użyciu teorii metafor, w krótkim pod-

rozdziale Doświadczenie estetyczne przywoływanej książki, zaznaczając, że 

metafora nie jest tylko sprawą języka, ale również struktury pojęciowej zwią-

zanej z naszym doświadczeniem pozaintelektualnym, również estetycz-

nym.11 

 
2.2. Zarys teorii integracji pojęciowej 

 

Kognitywna teoria metafor znalazła w pewien sposób rozszerzenie, ale  

i pewną alternatywę, w koncepcji integracji pojęciowej, zwanej teorią 

amalgamatów pojęciowych (conceptual blending theory), stworzonej przez 

Gilles’a Fauconniera i Marka Turnera, na początku XXI wieku. Poprzez swo-

ją wszechstronność zastosowania, stała się ona popularnym narzędziem 

badań językoznawstwa kognitywnego, ale również zjawisk z innych dziedzin 

kultury, ponieważ teoria integracji pojęciowej nie ogranicza się do badania 

struktury semantycznej tekstu, ale poddaje analizie sam proces mentalny 

powstawania nowej struktury. Źródeł tego ujęcia, poza wielowiekowymi 

badaniami nad metaforą, komentatorzy szukają w teorii przestrzeni mental-

nych, a inspiracji w pracach teoretyków twórczości, którzy uważali, że istnie-

je pewna ogólna zdolność kognitywna umysłu, tak zwana kognitywna płyn-

ność (cognitive fluidity). W ujęciu twórców teorii owe przestrzenie mentalne 

„są niewielkimi pakietami pojęciowymi konstruowanymi podczas myślenia  

i mówienia dla celów doraźnego rozumienia i działania, […] strukturalizo-

wanymi za pomocą ram i modeli kognitywnych”.12 Koncepcja integracji za-

kłada pojawienie się nowej przestrzeni pojęciowej, zwanej amalgamatem, 

która powstaje w wyniku stopienia elementów z co najmniej dwóch prze-

strzeni wyjściowych. Przeniesienie określonych elementów z tych przestrze-

ni dyktowane jest istnieniem, co najmniej jednej, przestrzeni wobec nich 

„pierwotnej”, zwanej generyczną, w której zawarte jest to, co wspólne prze-

strzeniom wyjściowym. „W ten sposób w amalgamacie wyłania się nowa 

struktura (emergent structure), której nie było w żadnej przestrzeni wyj-

————————— 
10 J. R. Taylor, Gramatyka kognitywna, op. cit., s. 599. 
11 Por. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, op. cit., s. 263. 
12 A. Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, op. cit., s. 16. 
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ściowej ani generycznej”13. Zasady konstytutywne mechanizmów integracji 

pojęciowej to: dobór i łączenie odpowiadających sobie elementów, prze-

strzeń generyczna, stapianie, selektywne przenoszenie struktury wyjściowej 

do amalgamatu, znaczenie wyłaniające się z amalgamatu, kompozycja, uzu-

pełnienie, rozwój. „Kompozycja elementów w amalgamacie bywa uzupełnia-

na dzięki przywołaniu różnych modeli kulturowych i kognitywnych, tak  

samo jak prawidła percepcji pozwalają uzupełnić brakujące fragmenty zna-

nych wzorów”14. Zawiłości teorii najlepiej zilustruje przykład z niniejszej 

analizy obrazu (rys. 1). 

W poprzednio przytaczanej teorii metafor pojęciowych Lakoffa i Johnso-

na, nowa struktura powstaje przez projekcję z jednej domeny źródłowej na 

drugą domenę docelową, tworząc dwuczęściowy model, natomiast w ujęciu 

amalgamatu pojęciowego integracja dotyczy wielu przestrzeni mentalnych 

jednocześnie a badania dotyczą znajdowania pomiędzy nimi analogii, w wy-

niku czego tworzy się czteroczęściowy model powiązań, zwany siatką inte-

gracji pojęciowej.  

Fauconnier i Turner podzielili amalgamaty, opierając się na konstrukcji 

struktur integracyjnych, na cztery typy – tak zwane siatki: simplex – prosta 

kompozycja elementów wyjściowych bazująca na ramie kognitywnej;  

lustrzana, w której wszystkie przestrzenie jednoczy jedna rama kognitywna; 

jednozakresowa, gdzie przestrzenie wyjściowe są organizowane przez od-

mienne ramy kognitywne, ale tylko jedna z nich jest przeniesiona do amal-

gamatu i dwuzakresowa, w której obie przestrzenie wyjściowe, organizowa-

ne przez różne ramy kognitywne, znajdują odwzorowanie w stapianiu. Sieci 

jednozakresowe bywają utożsamiane właśnie z mechanizmem tworzenia 

metafory Lakoffa i Johnsona. Oprócz wymienionych czterech typów integra-

cji, twórcy koncepcji amalgamatów wyróżnili jeszcze jeden sposób łączenia, 

mianowicie amalgamat wielokrotny (multiple blends), składający się nie  

z dwóch, lecz trzech lub większej liczby przestrzeni wyjściowych, a ich wy-

stępowanie w sztuce, jak podkreśla Agnieszka Libura, jest powszechne.15  

Nie sposób w tym miejscu badać poszczególnych przykładów struktur  

integracji, mam nadzieję, że przybliży to sama analiza obrazu. Opisując me-

chanizm kompresji różnorodnych relacji w amalgamacie, twórcy teorii 

amalgamatów pojęciowych wyliczają aż piętnaście tak zwanych istotnych 

relacji, które mogą tej kompresji podlegać: zmiana, identyczność, czas,  

przestrzeń, przyczyna-skutek, część-całość, repre-zentacja, rola-wartość, 

analogia, dysanalogia, własność, podobieństwo, kategoria, intencjonalność, 

jednostkowość.16 Powiązania zewnętrzne między przestrzeniami mentalny-

mi mogą być skompresowane do powiązań wewnątrz danej przestrzeni  

————————— 
13 Ibidem, s. 23. 
14 Ibidem, s. 24.  
15 Por. A. Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, op. cit., s. 64. 

16 Więcej na ten temat A. Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, op. cit., s. 31–45. 
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mentalnej. Powiązanie tej części koncepcji jest najbardziej karkołomne  

w przełożeniu na język obrazu, niemniej postaram się przytoczyć przykład: 

na obrazie Jacka Malczewskiego Melancholia widzimy tłum, który jest 

„przedstawicielem” narodu polskiego (na jakiej podstawie tak sądzimy, 

wspomnę w samej analizie), czyli zachodzi tutaj relacja kompresji części-

całości oraz jed-nostkowości do relacji kategorii i reprezentacji. Kompresją 

rządzą określone zasady: zapożyczenia kompresujące, kompresja poszcze-

gólnej relacji za pomocą skalowania oraz synkopowania, kompresja jednej 

relacji w inną (np. w wyżej wspomnianym przykładzie) i kompresja kluczo-

wych składników. Fauconnier i Turner podają jeszcze inne zasady tworzenia 

amalgamatu: topologii, uzupełniania struktur, zasada integracji, maksymali-

zacji oraz intensyfikacji istotnych relacji, zasada sieci, rozpakowywania,  

relewancji. Jak widać, teoria zasadza się na bardzo skomplikowanych wła-

ściwościach, które stosuje się dla zanalizowania stopionych znaczeń. Amal-

gamaty pojęciowe mają na celu skompresować to, co rozproszone, stworzyć 

podstawy całościowego wglądu, wzmocnić pewne relacje, stworzyć spójną 

opowieść i umożliwić przejście od wielości do jedności. 

 
Rys. 1. Schemat integracji pojęciowej 

 

3. ANALIZA OBRAZU MELANCHOLIA 
 
Przejdźmy teraz do analizy dzieła Jacka Malczewskiego Melancholia 

(pełny tytuł Melancholia. Prolog. Widzenie. Wiek ostatni w Polsce), nama-

lowanego w latach 1890–1894, z wykorzystaniem powyższych koncepcji 

obrazu. Obraz uważany jest za manifest polskiego symbolizmu. Zacznijmy 

od ogólnego opisu kompozycji: obraz ukazuje pracownię malarską z dużym 
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oknem. W głębi, po lewej stronie, tyłem do oglądającego, przed sztalugami  

z rozpoczętym płótnem siedzi malarz. Z tego płótna na środek pracowni wy-

łania się wizja surrealistycznie unoszącego się nad podłogą tłumu, który 

symbolizuje naród polski pod zaborami w XIX wieku, walczący o wyzwolenie 

Polski. Kłębowisko postaci w dynamicznym ruchu wypełnia środek pracowni 

i zatrzymuje się po prawej stronie obrazu tuż przed uchylonym oknem.  

W nim, na zewnątrz pracowni stoi ubrana na czarno kobieca postać. Odwró-

cona tyłem do pracowni, patrzy przed siebie i trzyma rękę na ramie uchylo-

nego okna. Nie wiemy, czy je otwiera, czy zamyka, czy trzyma w uchyleniu. 

Falę postaci rozpoczynają przedstawienia dzieci, które następnie zmieniają 

się w ludzi dojrzałych a na końcu w starców, patrzących przez okno. Za  

oknem krajobraz z budynkiem, prawdopodobnie klasztornym, i drzewami za 

murem, które okrywa zielone listowie.  

Już przy ogólnym spojrzeniu na dzieło widać skomplikowaną siatkę  

powiazań znaczeniowych, a zatem przedstawienie należy zaliczyć do tak 

zwanych amalgamatów wielokrotnych (multiple blends), charakterystycz-

nych dla sztuki, w których liczne integracje pojęciowe stanowią zasadę kon-

struującą obraz o treściach symbolicznych, opartych na warstwie wizualnej  

i złożonych procesach mentalnych. Teoria amalgamatów pozwala również  

w tym przypadku „opisać teoretycznie nieskończone możliwości interpretacji 

działa sztuki opartego na tak twórczym amalgamacie, jaki powstaje w wyni-

ku wielokrotnego stapiania złożonych pojęć”.17  

Zacznijmy od ukazanej przestrzeni. Wiemy, że widzimy pomieszczenie, 

dzięki zastosowaniu perspektywy zbieżnej, która buduje głębię pomieszcze-

nia dzięki zastosowaniu linii skośnych zgodnych z perspektywą, zwłaszcza  

w partii ściany z oknem. Inaczej rzecz ujmując, obraz widzimy poprzez ramę 

pojęciową „perspektywy zbieżnej sztuki europejskiej” i metonimii „blisko-

daleko”. Integracja pojęciowa podlega tu zasadzie topologii. Trzeba zazna-

czyć, że już sposób namalowania podzielonej na fragmenty podłogi do tych 

zasad nie nawiązuje: na pierwszym planie podłoga jakby „wstaje” – podlega 

inaczej wykreślonej perspektywie, a po lewej stronie wyznacza ją ostry skok 

w kierunku dolnego rogu obrazu. Można by rzec, że podłoga dramatycznie 

„ucieka” tłumowi spod nóg. Jest to niewątpliwie zabieg celowy, z jednej 

strony nadający większą dynamikę kompozycji, a z drugiej przypisujący 

fragmenty podłogi do części onirycznej wizji, stapiający się z nią na zasadzie 

kompresji identyczności. Tu możemy odnaleźć zasadę intensyfikacji istot-

nych relacji. Moim zdaniem, takie potraktowanie przestrzeni możemy rów-

nież uznać za kompresję analogii i dysanalogii na zasadzie wyidealizowanego 

modelu kognitywnego opartego na schemacie wyobrażeniowym równowagi. 

Pokój postrzegamy jako pracownię malarską przez ukazane, charaktery-

styczne dla niej elementy: sztalugi, ustawione przy ścianie obrazy, atrybuty 

————————— 
17 A. Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, op. cit., s. 60. 
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malarskie – pędzle, farby – na stoliku w prawym dolnym rogu oraz przed-

stawienie mężczyzny siedzącego przed sztalugą z paletą w ręku, identyfiko-

wanego dzięki temu jako malarz za sprawą wyidealizowanego modelu kogni-

tywnego opartego na schemacie metonimicznym Element Kategorii Za  

Kategorię. Uznajmy pracownię malarską jako jedną z przestrzeni wyjścio-

wych. Zatrzymajmy się jednak na chwilę na osobie malarza. Wiemy, że to 

artysta malarz – pierwsza przestrzeń wyjściowa zatem to „Malarz”, ale dzięki 

rozpoznawalności symboliki tłumu (o czym w dalszej części pracy), dzięki 

przypasowaniu do wizerunku ramy kognitywnej dotyczącej historii Polski, 

wiemy również, że jest to malarz polski, historycznie umiejscowiony w XIX 

wieku – druga przestrzeń wyjściowa „Malarz polski”. Dla obu tych prze-

strzeni wyjściowych można stworzyć przestrzeń generyczną o nazwie „arty-

sta”. W zestawieniu tego, co maluje, co wyłania się z jego płótna, jak również 

jego poza sugerująca zadumę odczytywaną na podstawie wyidealizowanego 

modelu kognitywnego opartego na schemacie metonimii. Ten mechanizm 

pojęciowy sprawia, że widzimy go jako malarza zaangażowanego w temat 

walki narodowowyzwoleńczej, czyli malarza z misją narodową, co doprowa-

dza nas do amalgamatu „Malarz polski XIX wieku z misją przedstawiania 

historii Polski”. Mamy tu do czynienia z siatką pojęciową typu simplex. Jego 

schowana w głębi, niewielka, odwrócona tyłem i anonimowa postać sugeru-

je, że sprawa narodowa jest ważniejsza niż jego osoba – pojmujemy to za 

pomocą wyidealizowanego modelu kognitywnego opartego na schemacie 

wyobrażeniowym „przód-tył” i „blisko-daleko” oraz metonimicznym zorga-

nizowanym na podstawie selektywności percepcji: „To, co znajduje się  

w bezpośredniej bliskości jest nadrzędne wobec tego, co znajduje się dalej”, 

„To, co dominuje bardziej jest ważniejsze od tego, co dominuje mniej”. 

Jednak nie ten amalgamat znaczeniowy jest głównym stopieniem poję-

ciowym: w pracowni malarza pojawił się symboliczny tłum. To integracja 

pojęciowa dwuzakresowa. „Struktury przestrzeni wyjściowych w siatkach 

dwuzakresowych często są zupełnie niezgodne, co pozwala na interesujące  

i twórcze rozwiązania”18. Tak jest w tym dziele: pierwszą przestrzenią wyj-

ściową jest „pracownia malarska”, drugą – „wizja realistycznie przedstawio-

nego, choć nierealnego, narodu polskiego”. Te dwie przestrzenie stapiają się 

w „pracownię malarską jako miejsce uosobienia wizji artysty”. Przestrzenią 

generyczną będzie tutaj schemat wyobrażeniowy pojemnika „Pomieszcze-

nie” (rys. 1). Można natomiast przywołać ramę kognitywną „wyobraźni sym-

bolicznej”. Zarówno dane przestrzenie wyjściowe, jak i powstały amalgamat 

pojęciowy, nabierają bardziej dookreślonego znaczenia, jeśli nałożymy na 

niego ramę kognitywną „historii Polski”. W tym przypadku pierwszą prze-

strzenią wyjściową stanowi grupa ludzi będąca przedstawicielami narodu 

polskiego XIX wieku pod zaborami i walczącego o wyzwolenie, a drugą prze-

————————— 
18 A. Libura, Amalgamaty…, op. cit., s. 62. 
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strzenią wyjściową – pracownia malarska artysty tworzącego obrazy histo-

ryczne z tym powiązane. Kolejność jest inna, ponieważ to wizja określa tutaj 

status quo malarza. Postać w oknie – personifikacja Melancholii – stanowi 

oddzielną przestrzeń wyjściową kompozycji, która wnosi własne znaczenie 

do amalgamatu. Powstaje stopienie znaczeniowe, które można by nazwać 

„wizja narodu polskiego w stanie melancholii walczącego z zaborcami  

w pracowni malarza historycznego w XIX wieku”.  

Teraz możemy przyjrzeć się samej imaginacji artysty, która jest najbar-

dziej rozbudowaną strukturą dzieła Malczewskiego. Najpierw spójrzmy na 

ogólny zarys kształtu kłębowiska postaci:  

a) Tłum wyłania się z płótna niewielkich rozmiarów (w porównaniu do 

całej kompozycji) umiejscowionego w górnym lewym rogu, rozwija się dy-

namicznie w prawą stronę. Taki zabieg kompozycyjny powoduje, że dane 

przedstawienie niejako „czytamy”, ponieważ kierunek ruchu jest zgodny  

z kierunkiem czytania tekstu w kulturze zachodniej, który opiera się pier-

wotnie na schemacie wyobrażeniowym ścieżki. 

b) Mamy tutaj nawiązanie do idealizowanego modelu kognitywnego 

opartego na schemacie metaforycznym metafory orientacyjnej „werty-

kalność”, w którym domeną źródłową jest „góra-dół” „wznoszenie się-

opadanie” a docelową „życie-śmierć” i „zwycięstwo-przegrana”.W centralnej 

części obrazu grupa mężczyzn stoi unosząc pionowo kosy, przerobione na 

broń powstańców, a u dołu – postaci przewracające się w splątaniu i drama-

tycznych gestach. „wznoszenie się” oznacza w tym miejscu podnoszenie się 

jako uwznioślające ujęcie tematu walki i „upadanie” jako upokarzającą prze-

graną. 

c) Patrząc na obraz w kontekście schematu wyobrażeniowego „wznosze-

nie się i opadanie” przychodzi na myśl metafora „fala tłumu”, w której do-

meną źródłową jest „fala” a domeną docelową „dynamiczny ruch ludzi”. 

Grupa jest tak skomponowana, że sprawia wrażenie płynnego ruchu: unosi 

się i opada jak fala, jest unoszona niewiadomą siłą, trochę bezwolnie (meta-

fora „unoszenia przez historie”), by w pobliżu okna natrafić na niewidzialną 

wyobrażeniową blokadę, rozbić się i ruchem wstecznym zawrócić. Ekspre-

syjne pozy ludzi i kierunki rekwizytów, zwłaszcza broni, sugerują taki wła-

śnie ruch, który zmienia przewracający się do tyłu mężczyzna w centrum 

kompozycji (rys. 2). 

d) Oniryczna wizja przybiera jeszcze jeden kształt – kształt krzyża, łącząc 

historię polskich zrywów powstańczych z martyrologią chrześcijaństwa. Od-

niesienie znaku krzyża do chrześcijaństwa umożliwia wyidealizowany model 

kognitywny oparty na schemacie metonimicznym „element kategorii za  

kategorię”. Ten krzyż jest krzyżem upadającym, co odwołuje na mocy meto-

nimii do historii upadku Chrystusa pod krzyżem podczas drogi na Górę Kal-

warię. Pierwszą przestrzenią wyjściową będzie tutaj „dręczony i cierpiący  

w niewoli naród polski”, drugą przestrzenią wyjściową „Chrystus upadający 
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pod krzyżem”. Za przestrzeń generyczną można uznać „upadek zniewolone-

go niewinnego człowieka z powodu przemocy”. Powstaje amalgamat: „naród 

polski niewinnie cierpiący i upadający niczym Chrystus pod krzyżem”.  

W centralnej części, wśród upadających, widzimy odniesienie metonimiczne 

do tego wątku – postać ściskającą mały krucyfiks. Również para upadają-

cych na pierwszym planie upada jakby pod ciężarem krzyża z czarnym 

sztandarem, jakiego używa się podczas ceremonii pogrzebowych. To kom-

presja pojedynczej relacji integracji pojęciowej za pomocą synkopowania  

i skalowania:  przestrzeń mentalna w relacji kompresji podobieństwa powta-

rza i pokazuje w różnej wielkości kształt krzyża (rys. 3). 

 

 
Rys. 2. Schemat metafory pojęciowej „fala” 

 
e) Pozostając jeszcze przy całościowym ujęciu grupy bardzo czytelne jest, 

wspomniane już wcześniej, zorganizowanie tłumu pod względem wieku. 

Generalizując, od małych dzieci niosących broń z krzykiem na ustach przez 

półnagiego młodzieńca, którego wzrok prowadzi oglądającego do grupy doj-

rzałych mężczyzn i kobiet w stronę starszych mężczyzn w pobliżu okna. 

Układ ludzi wedle wieku jest domeną źródłową dla pojmowania procesu,  

w tym przypadku drogi życia jednego pokolenia, scalonego na jednym obra-

zie. Rozpoznać tu można kilka rodzajów kompresji: „czasu” i „relacji przy-

czyna i skutek” za pomocą skalowania (skrócenie odcinka czasowego oraz 

związku przyczynowo-skutkowego: młodzi ludzie walczyli i dlatego stali się 

zesłańcami), a z wybranych przez artystę momentów życia powstaje tak 

zwana całościowa przestrzeń „historii życia”. Cały pochód można rozpatry-

wać w kategorii metafory orientacyjnej „ścieżka czyli punkt wyjścia–droga–

cel”. 
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Rys. 3. Schemat wyobrażeniowy „krzyż” 

 
Tłum ludzi jest reprezentacją całości narodu dążącego do wolności, czyli 

jest to metonimia „część zamiast całość”. Na podstawie ubioru i rekwizytów 

rozpoznajemy przedstawicieli szlachty, chłopstwa, duchowieństwa, artystów 

– rozpoznajemy ich na podstawie wyidealizowanego modelu kognitywnego 

kategorii-i-jej-elementu. W wyniku takiego ujęcia kompresja analogii prze-

chodzi tu w jednostkowości – wiele losów ludzkich zostaje sprowadzonych 

do ogólnego losu Polaka w XIX wieku, ale też kompresja jednostkowości 

zmienia się w relację reprezentacji, o czym już wspominałam. 

Między poszczególnymi osobami w tłumie zachodzą interakcje, tworząc 

„opowieść w opowieści”. Szczegóły nie tylko wzmacniają integrację pojęcio-

wą obrazu i uzupełniają się nawzajem, ale również nabudowują nowe zna-

czenia. Mamy tu treści, do odbioru których wystarczy uniwersalna, ogólno-

ludzka rama poznawcza – wymalowane na twarzach emocje i pozy ludzi 

cierpiących, przestraszonych, walczących czy zadumanych m.in.: otworzone 

usta oznaczające krzyk, ręce, ukazane w taki sposób, by pokazać określony 

ruch np. złożone ręce jako gest rozpaczy albo modlitwy, odchylenie ciała 

odbierane przez oglądającego jako przewracanie się itp. Wnioskujemy  

o stanach wewnętrznych osób na podstawie objawów fizycznych poprzez 

wyobrażeniowy schemat poznawczy metonimii.  

Obok tych, powszechnie odbieranych, znaków przedstawieniowych obraz 

zawiera wspomnianą wyżej, ramę kognitywną historii Polski po rozbiorach – 

można historię Polski uznać za jeszcze jedną z przestrzeni wyjściowych siatki 

pojęciowej, odczytywalną tylko przez kogoś, kto ją zna. Postaci są uzbrojone, 

stąd wiemy, na podstawie metonimii, że toczą walkę, a ponieważ broń jest 

bardzo różna, tak samo jak ubiory, wnioskujemy, że mamy do czynienia  

z walką powstańczą, a nie zorganizowaną armią na mocy wyidealizowanego 
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modelu kognitywnego kategorii-i-jej-cechy – do tego wystarczy rama uni-

wersalna, ale już rodzaj broni i ubiór odczytujemy zgodnie z ramą historycz-

ną dzięki niej wiemy, że to polscy powstańcy i zesłańcy z XIX wieku. Tą ramę 

uzupełnia jeszcze jedna, bardziej specjalistyczna – wcześniejszej sztuki pol-

skiej o tematyce historycznej, która również jest jedną z przestrzeni wyj-

ściowych budowanej tutaj siatki pojęciowej: postaci przyjmują pozy i gesty  

z obrazów Jana Matejki czy Artura Grottgera. Przykładowo gest jednego  

z kosynierów – rozrywanie koszuli na piersiach – kojarzący się od razu po-

stacią Rejtana z obrazu Matejki. Ubiór i rekwizyty określają tożsamość osób 

na podstawie wyidealizowanego modelu poznawczego kategorii-i-jej-

elementu a rozpoznawanie tych wszystkich osób osadza się na metonimii 

rzecz za osobę: powstańcy mają brudne, chłopskie ubiory, kosy, sztandary, 

zesłańcy – charakterystyczne płaszcze z postawionymi kołnierzami, skazańcy 

– łańcuchy, szlachta – kontuszowe pasy i szlacheckie uczesania, ksiądz – 

biret na głowie, artyści – określające ich atrybuty.  

Autor podkreślił znaczenie włączenia do walkę sztuki i literatury: w masie 

ciał znajdziemy upadającą postać z laleczką stańczyka w dłoni – satyryka,  

w płaszczach zesłańców – muzyka ze skrzypcami i malarza z pędzlem w dło-

ni (przewracającego się na pierwszym planie) oraz postać młodego chłopca 

kurczowo trzymającego książkę i pogrążonego w lekturze. To ostatnie może 

symbolizować moc powszechnie wtedy przypisywaną literaturze w kształto-

waniu postawy patriotycznej odpowiada za to schemat wyobrażeniowy opar-

ty o struktury metonimii. Co ciekawe, artyści nie patrzą w stronę okna jak to 

czyni większość postaci – są raczej jakby zatopieni we własnym świecie,  

a jednak stanowią cześć tej zbiorowości. Wcześniej już zaznaczone nawiąza-

nia do wiary chrześcijańskiej uzupełniają postaci księdza i modlących się 

ludzi. Można również zauważyć ramy kognitywne kojarzone z niewolnic-

twem: poza postaciami usiłującymi zerwać łańcuchy, postać prawie nagiego 

odwróconego młodzieńca przywodzi na myśl rzeźby cierpiących „Niewolni-

ków” Michała Anioła. W tym kontekście w ludzką nagość pojmuje się ogoło-

cenie, upokorzenie na zasadzie ramy kognitywnej posiadania. 

Zamknięciem kompozycji obrazu, a przede wszystkim kluczem do odczy-

tania jego treści, jest uchylone okno i kobieca postać, która się w nim  

znajduje. Zasugerowani tytułem możemy odnajdywać w niej uosobienie  

Melancholii, personifikacje należącą do metafory ontologicznej. Do tego 

skłaniają zamyślony mężczyzna oparty o parapet i powtórzenie pozy kobiety 

przez starszych zesłańców, co można ująć jako kompresje na zasadzie podo-

bieństwa i synkopowania jednej relacji przez drugą.  Jeśli nie znalibyśmy 

tytułu obrazu (co już nam stwarza jakąś ramę pojęciową), postać odczytali-

byśmy bardziej jako personifikację Śmierci, ponieważ czarne spowijające ją 

szaty odwołują do zachodnioeuropejskiej tradycji (ramy pojęciowej) obrząd-

ku pogrzebowego a i postaci upadające konkludują takie odczytanie postaci 

na mocy metafory „śmierć to kierunek w dół”. Poza tym kończy ona sugero-
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wany w układzie ruch, odczytywany dzięki schematowi wyobrażeniowemu 

„punkt wyjścia-droga-cel i siły”, tak, jak śmierć kończy życie, a najbliżej ta-

jemniczej postaci umiejscowieni są starsi mężczyźni, najdalej natomiast 

dzieci. Taki zabieg kompozycyjny umieszcza śmierć przy końcu przebytej, 

pełnej dramatycznych zmagań, drogi. Statyczna poza kobiety, zwróconej 

tyłem do dynamicznej grupy i stojąca w uchylonym oknie, stanowi zatrzy-

manie, czyli według schematu wyobrażeniowego siły–przeciwsiły i blokady 

wzmocnioną jeszcze bardziej przez umieszczenie kobiety na zewnątrz pra-

cowni. Tutaj wyłania się jeszcze jedna integracja pojęciowa dotycząca tła 

kompozycji i nowe przestrzenie wyjściowe w tym wielokrotnym amalgama-

cie: pierwsza – „pomieszczenie z uchylonym oknem”, druga – „ograniczona 

porozbiorowa sytuacja polityczna z nadzieją odzyskania wolności”, co znowu 

powraca do przestrzeni generycznej schematu wyobrażeniowego pojemnika. 

Obie przestrzenie wyjściowe stapiają się w amalgamat, który można opatrzeć 

tytułem: „Zamknięta w ograniczającej sytuacji niewoli porozbiorowa Polska 

poszukująca wyjścia wyzwolenia”. Tutaj topologia przestrzeni wyjściowych 

jest podobna do siebie, dlatego mamy do czynienia z siatką lustrzaną stopie-

nia pojęciowego i kompresją analogii do identyczności. 

Powróćmy do tajemniczej personifikacji. Czerń szaty bardzo mocno kon-

trastuje z pastelowym widokiem za oknem, jeszcze bardziej wzmacniając 

granicę między tym, co w pracowni, a co poza nią. W kategoriach otwierają-

cego się okna można pojmować przekraczanie granicy zamknięcia („otwiera-

jące się okno” nie jest metaforą, ale domeną źródłową metaforycznego  

pojmowania sytuacji narodu) w narzuconej przemocą narodowi sytuacji, ale 

tam właśnie stoi złowroga, na mocy metafory jasne–dobre a złe–ciemne, 

kobieta, tytułowa Melancholia. Patrzy w dal, na to, co nieosiągalne dla tłu-

mu, w przestrzeń, która kojarzy się z wolnością na mocy metafory „wolność 

to ruch swobodny” i metonimii „przestrzeń za swobodny ruch”. Zieleń  

w krajobrazie nasuwa metaforycznie skojarzenia z nadzieją – przestrzenią 

źródłową jest tutaj kolor zielony a docelową nadzieja – ale krajobraz też ma 

ograniczenia – widnieje tam mur, prawdopodobnie klasztorny, czyli jeszcze 

mocniejsza metafora blokady, odczytywana na podstawie schematu wyobra-

żeniowego zamkniętego pojemnika. Można jeszcze kobiecą postać porównać 

do ikonografii Madonny, co przywołuje skojarzenia z chrześcijaństwem na 

mocy modelu poznawczego metonimii „kategoria-i-jej-element”.  

Na zakończenie analizy chciałabym jeszcze raz wspomnieć o symbolice 

kolorów. Poza wspomnianą już czarną szatą i zielenią w krajobrazie, w kom-

pozycji występują płaszczyzny czerwieni – sztandar, podłoga, ale również, 

mało widoczny na pierwszy rzut oka, czerwony kielich w ręku chłopca z po-

czątku korowodu – a kolor czerwieni, w ramach wyidealizowanego modelu 

kognitywnego opartego na schemacie metonimicznym, kojarzony jest z wal-

ką, agresją i krwią. Grupa rozpoczyna się jasnymi odcieniami bieli w partii 

obrazu z dziećmi a kończy czarną szatą Melancholii-Śmierci. Można to roz-
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patrywać na zasadzie łańcucha metafor: „życie to światło” i „śmierć to ciem-

ność” lub „bieli–jasności–dziecięcej niewinności” i „czerni–ciemności–

dojrzałej znajomości zła”. Na pierwszym planie mamy również umieszczone 

biały i czarny sztandar, co może być metaforą walki dobra i zła. 

 
 

4. PODSUMOWANIE 

 

Malczewski w obrazie Melancholia utworzył integrację pojęciową w pełni 

odczytywalną dopiero w zestawieniu z ramą kognitywną historii Polski,  

z intencją zobrazowania kondycji narodu polskiego po walce z zaborcami  

w XIX wieku, ale również określenia miejsca artysty w takiej społeczności. 

Skompresował bogactwo znaczeń powiązanych zewnętrznie i wewnętrznie 

znaczeniowo, tworząc wielokrotny amalgamat pojęciowy, bogaty, możliwy 

do odczytania dla naszej kultury, obrazujący losy Polaków, którzy zerwali się 

do walki za młodu po czym, w wyniku poniesionych klęsk i konsekwencji 

walki powstańczej, zapadają w stagnację i zwątpienie, dla których obietnica 

wolności oddala się w czasie, ponieważ minął moment życiowych sił i możli-

wości. Kompresje uwikłane są w relację intencjonalności wszechobecną  

w zamyśle twórcy obrazu. W świetle teorii lingwistyki kognitywnej taka ana-

liza złożonego w swoich treściach działa sztuki może być niemal nieskończo-

na, ponieważ takie integracje pojęciowe przechodzą w następne stapiania 

przeżycia estetycznego i odbioru wyobrażeniowego oglądającego. 
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THE PAINTING MELANCHOLY BY JACEK MALCZEWSKI  
IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF COGNITIVE LINGUISTICS 

 
ABSTRACT 

 

In the article I analyse the painting Melancholy by Jacek Malczewski in the con-

text of the theory of cognitive linguistics. I transfer the principles of the analysis 

paradigms of language – which have been studied intensively since the eighties of 

the twentieth century – to the field of visual art. I refer to a few key aspects of these 

studies, by choosing the sets which create complementary and mutually enriching 

content useful for the intended task. The analysis of painting is preceded by the 

outline of the theory of metonymy, metaphor and conceptual blends. 

Keywords: metonymy, metaphor, conceptual blending theory, image schema, 

George Lakoff, Mark Johnson, Gilles Fauconnier, Mark Turner. 
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0302 81 (w ramach modułu 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ustano‐ 
wionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

INFORMACJE DLA AUTORÓW 
 

Przygotowanie tekstów  
1. Przyjmujemy teksty rozpraw i studiów do 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spa‐ 

cjami), polemik i głosów w dyskusjach – do 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami), recenzji – do 
0,4 arkusza (około 16 000 znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy 
wyjąt‐ ki. Należy je uzgodnić wcześniej z zespołem redakcyjnym.   

2. Prosimy autorów o przysyłanie tekstów w edytorze Word 1997–2003, z przypisami dolnymi, 
a nie końcowymi.   

2a. Do każdego tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w jęz. polskim (zamieszczone na 
początku tekstu) oraz w jęz. angielskim (na końcu tekstu), oraz słowa kluczowe w jęz. angielskim, 
informacja o afiliacji autora (umieszczona pod imieniem i nazwiskiem autora).   

2b. Pożądane jest dzielenie tekstu na zatytułowane rozdziały.   
3. Cytowanie pozycji literatury powinno zostać przygotowane według poniższego schematu: 
Monografie: Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak et al., PWN,  

Warszawa 1990, s. 32.  
Artykuły w czasopismach: Nelson Goodman, What Should Not Be Said about Representation?, 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1987–8, v. 46, s. 419–425.  
Rozprawy w monografiach zbiorowych: E. Mayr, Die Darwinsche Revolution und die Wider‐ 

stände gegen die Selektionstheorie, w: J. Herbig, R. Hohlfeld (red.), Die zweite Schöpfung. Geist 
und Ungeist in der Biologie des 20. Jahrhunderds, Hanser, München 1990, s. 44–70. 

Odsyłacze do literatury należy umieszczać na jeden ze dwóch sposobów:  
A) w przypisach dolnych;   
B) w zamieszonej na końcu tekstu Bibliografii. W takim przypadku odsyłacze do literatury po‐ 

winny być umieszczone w tekście według następującego schematu: nazwisko autora, rok wyda‐ 
nia, strony, na przykład: (Giere, 1988, s. 25).   

Wybrany przez Autora sposób A) lub B) powinien być stosowany konsekwentnie w całym tek‐ 
ście.   

C) Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie, według nazwisk autorów.  
4. Elementy tekstu, które Autor pragnie wyróżnić, należy pisać rozstrzelonym drukiem.  
5. Tytuły i podtytuły – wypośrodkowane, półgrubą czcionką.  
6. Notki (przypisy) – dolne, a nie końcowe.   
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. 



 
 
 
 
 
 
 

Zakres tematyczny 
 

W czasopiśmie będzie prezentowana cała filozoficzna 

problematyka, która ma związki z nauką, a więc 
 

— 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 

szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest 

promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz 

specyfiki obecnej filozofii. 
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