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O VIII tomie, części 2 czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. 

Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 
10.37240/FiN.2020.8.2.0 

 
 
Ten zeszyt jest drugą częścią ósmego tomu czasopisma FILOZOFIA  

I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. Pierwsza część ósmego 
tomu jest monotematyczna, poświęcona problemom komputeryzacji – in-
formatyce, jej genezie i fundamentom, poziomowi teoretycznemu oraz funk-
cjom praktycznym, przebudowie sposobów myślenia i modusów istnienia  
w erze komputeryzacji (sztuczna inteligencja, obiekty wirtualne, światy wir-
tualne) oraz zmianom w sferze społecznej, w nauce, i nawet w filozofii,  
a także przemianom indywidualnej ludzkiej świadomości spowodowanym 
przez wkroczenie komputerów do ludzkiego świata.  

Natomiast druga część ósmego tomu, mająca formę odrębnego, tu przed-
stawianego zeszytu prezentuje szeroką paletę problemów pięciu typów. Po 
pierwsze, są to problemy, w których ustanawianie i badanie zaangażowana 
jest zarówno filozofia jak i nauka (zagadnienia: nowego oświecenia, polowa-
nia, podmiotu działania, piękna jako wartości poznawczej). Po drugie, jest to 
kwestia relacji filozofii do nauki, tu w antynaturalistycznej koncepcji  
Edmunda Husserla. Koncepcje antynaturalistyczne są istotne między inny-
mi dlatego, że przeciwstawiają się obecnej fali destrukcyjnego naturalizowa-
nia filozofii, a mianowicie naturalizowania, które przez swój radykalizm 
niszczy jej autonomię, skazując ją na wtórność. Po trzecie, zeszyt zawiera 
trzy rozprawy poświęcone problemom języka – jako medium interpersonal-
nej komunikacji, jako bazy poznania i jako systemu znaków, a mianowicie  
w tekstach Pavlo Sodomory, Zbysława Muszyńskiego i Józefa Dębowskiego. 
Po czwarte, zamieszczamy tekst Stanisława Czerniaka, należący do szeroko 
rozumianej epistemologii, prezentujący klasyfikację wiedzy Maxa Schelera, 
w której nauki są uwzględnione – co rzadkie – nie wprost. Po piąte, cztery 
teksty (Emmanuela Coco, Pawła Bytniewskiego, Andrzeja Łukasika oraz 
tegoż z Magdaleną Łatą) są poświęcone filozoficznym zagadnieniom nauki.  
I tylko te cztery teksty w zeszycie należą do dziedziny zwanej filozofią nauki. 
Rzecz jest warta podkreślenia, ponieważ zakres tematyczny czasopisma 
FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne oceniający je 
zastanawiająco często ograniczają do filozofii nauki. A to istotne przeinacze-
nie jego misji i dziedziny badawczej. Czasopismo nie ogranicza się bowiem 
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do filozofii nauki; problematyka dla niego właściwa – wytyczająca jego toż-
samość i będąca, rzec można, jego znakiem rozpoznawczym – obejmuje 
wszystkie rodzaje powiązań pomiędzy filozofią a nauką.  

Konstelacja problemów rozpatrywanych w tym zeszycie stanowi poglą-
dowy przykład i zarazem świadectwo tematycznej różnorodności obecnej 
filozofii – odległej od klasycznego jej obszaru (choćby eksponowanego  
w podręcznikach). Pokazuje także koncentrowanie się jej na rozwiązywaniu 
poszczególnych problemów, a nie na budowaniu systemów, a chociażby rela-
tywnie ogólnych koncepcji obejmujących szerokie dziedziny przedmiotowe. 
W dzisiejszej filozofii uderza dynamiczne przyrastanie liczby podejmowa-
nych konkretnych problemów, w tym głównie takich, które są aktualnie 
ważne w świecie pozafilozoficznym w momencie ich filozoficznej inicjacji. 
Tak więc dzisiejsza filozofia generuje coraz to nowe dziedziny problemowe 
(przejmując ze świata pozafilozoficznego i nadając im pojęciowe formy wła-
ściwe dla filozofii) i następnie je rozważa. Kolonizowanie przez filozofię  
nowych obszarów przedmiotowych, daleko i w różnych kierunkach wykra-
czających poza te dawniej w filozofii uwzględniane, jest jedną z najbardziej 
znamiennych jej właściwości. I tak na przykład najnowsza filozofia przejęła 
problemy płci w filozofii gender, utworzyła filozofię science fiction, filozofię 
informatyki, podjęła problemy antroposfery, wirtualności, zagadnienia bioe-
tyczne, uformowała kilka wariantów filozofii ekologii, sportu itp., itp.  

Wzbogacanie tematyki filozoficznej, głównie o problemy pierwotnie 
istotne poza filozofią, w tym te, które pojawiły się na obecnym etapie cywili-
zacji, rozrywa klasyczny obszar filozofowania (który notabene nie był stały w 
dziejach, bo zawsze warunkowały go założenia szkół i nurtów filozoficznych). 
Obecny ruch filozofii ku ciągłemu powiększaniu zakresu problematycznego  
i przy tym porzucaniu wielu dawniej ważnych problemów albo ich transfor-
mowanie (np. ujmowanie poznania jako działania) jest względnie często 
obwarowany kryteriami metodycznymi i konceptualnymi decyzjami, doraź-
nie ustanawianymi – do ujęcia konkretnego problemu. Powiększanie zbioru 
problemów filozoficznych i doraźność ich pojęciowego oraz metodycznego 
ujmowania dokonuje się często kosztem rezygnowania z formowania cało-
ściowych koncepcji lub choćby widzenia badanych kwestii poprzez pryzmat 
ogólnych teorii – co było dawniej naczelnym dążeniem filozofii.  

Filozofię XXI wieku i nieco wcześniejszą można postrzegać jako wycofy-
wanie się filozofii z programów minimalistycznych (w kilku postaciach: re-
stryktywnego odłamu filozofii analitycznej, postmodernizmu, hermeneutyki) 
ograniczających filozofię do badań w medium języka. W najnowszej filozofii 
następuje zmierzch filozofowania podporządkowanego paradygmatowi lin-
gwistycznemu jako metafilozoficznej instancji organizującej, a jednocześnie 
obserwujemy ucieczkę zarówno od filozofii szkół, nurtów jak i sztywnych 
programów oraz od ujęć totalizujących. Filozofowanie w medium języka – 
mającego być odtrutką na trudności, a zdaniem niektórych nawet kompletną 
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zapaść transcendentalizmu z jego paradygmatem świadomościowym – zdaje 
się kończyć teraz swe panowanie. Obecnie trudno dostrzec w filozofii nowy 
paradygmat metafilozoficzny o roli i funkcji porównywalnych z paradygma-
tami mentalistycznym i językowym.   

Te wady – ateoretyczność, aprogramowość, rozpływanie się dociekań fi-
lozoficznych w wielości badań, które nie są unifikowane, ani podporządko-
wane nadrzędnemu celowi – są pomniejszane przez pozytywną właściwość 
obecnej filozofii. Otóż, zarzuca się filozofii, że tkwi w wieży z kości słoniowej, 
będąc w efekcie hermetyczna i interesująca jedynie dla wąskiej grupy entu-
zjastów. Ta teza jest nietrafna, zwłaszcza odniesiona do dzisiejszej filozofii. 
Włącza się ona bowiem w szeroki intelektualny nurt problematyzowania, 
analizowania i diagnozowania obecnej rzeczywistości. Czasem czyni to aż 
nazbyt bezpośrednio – przejmując kwestie pozafilozoficzne i traktując je 
jako swe własne, bez ich dogłębnej transformacji. W każdym razie dzisiejsza 
filozofia ma wybitnie charakter partycypujący, szybko reaguje na problemy 
ludzkiego świata. W niektórych przypadkach w zbyt wysokim stopniu, po-
nieważ podążanie za (poszczególnymi) problemami zrodzonymi poza filozo-
fią może sprawiać, że staje się ona tylko rozmaitością intelektualnych reflek-
sji, pozbawionych nadrzędnego elementu koordynującego, a nie przedsię-
wzięciem, którego głównym zadaniem jest tworzenie zdystansowanych,  
abstrakcyjnych fundamentalnych koncepcji, w ramach szkół filozoficznych 
(których notabene pojęcie obecnie też się dewaluuje).   

Chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jedną właściwość filozofii.  Bez względu 
na to, jak filozofia jest różnorodna i jaka panuje w niej niejednoznaczność co 
do celu konkretnych badań, środków i naczelnego ogólnego jej celu, do roz-
ważań powołuje ona wiedzę pozafilozoficzną jako konieczne źródło swych 
treści. W tym wiedzę naukową. Nie jest to równoznaczne z opowiedzeniem 
się za naturalizowaniem, a jedynie świadczy o dystansowaniu się od speku-
lacji, z jednej strony, a z drugiej, od miałkości wiedzy potocznej.     

Przekonującym przykładem tego słabego unaukowienia filozofii jest za-
mieszczony w tym zeszycie dwugłos o polowaniu – należący do nowej dzie-
dziny filozoficznej – bioetyki. Rozprawy Zdzisławy Piątek i Marcina Urba-
niaka pokazują, jak inaczej niż w większości przekazów medialnych filozofia 
podejmuje problem polowania. Okazuje się, że do racjonalnej, wyważonej 
dyskusji o polowaniach, a więc o przedmiocie wydawałoby się potocznym, 
nie wystarczy wiedza potoczna i intuicje moralne (notabene różne w różnych 
grupach i społecznościach ludzkich), a potrzebne jest zaangażowanie wiedzy 
biologicznej, kulturoznawstwa, historii, wiedzy prawnej, wiedzy weteryna-
ryjnej a z drugiej strony pogłębionej wiedzy o moralności, ujętej w koncepcje 
etyczne. Dopiero kolaż filozofii z naukami szczegółowymi pozwala dyskuto-
wać kwestię racjonalnie, a nie wysuwać tylko emocjonalne oskarżenia i nieu-
zasadnione przeświadczenia oparte na jednostkowych, tendencyjnie inter-
pretowanych faktach, prowadzić bezowocne spory, w których subiektywne 
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nastawienia uczestników sporu biorą górę. Ten przykład pokazuje zarazem, 
jak filozofia angażuje się w problemy potoczne, jaką ma moc oświecającą, 
także w sprawach odległych, wydawałoby się, od standardowych wyobrażeń 
o rolach filozofii. 

 
Jak zawsze pragniemy wyrazić swą wdzięczność recenzentom, którzy 

włożyli nieocenioną pracę w przygotowanie tego zeszytu, a którzy – ze wzglę-
du na obowiązującą w czasopiśmie formę recenzowania podwójnie „zaśle-
pionego” – muszą pozostać anonimowi. Są oni tylko wymienieni w całościo-
wym spisie naszych dotychczasowych recenzentów na stronie internetowej: 
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/recenzowanie/  

  
Zespół redakcyjny 
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O POSTAWACH FIZYKÓW WOBEC FILOZOFII 
10.37240/FiN.2020.8.2.1 

 

 

Nieuświadomiona filozofia jest na ogół 
gorsza od świadomej.  

Carl Friedrich von Weizsäcker 

 

STRESZCZENIE 
 

Celem artykułu jest analiza postaw fizyków wobec filozofii na przykładach stano-

wisk wybitnych teoretyków. Można wyróżnić postawy profilozoficzne (Einstein, 
Bohr, Heisenberg, von Weizsäcker, Penrose, Rovelli) oraz antyfilozoficzne (Wein-

berg, Hawking, Feynman). Analizie poddano argumenty fizyków za filozofią lub 
przeciw niej z uwzględnieniem kierunków filozoficznych, do których omawiani fizycy 
się odnoszą. Okazuje się, że najbardziej krytycznie odnoszą się fizycy do wszelkich 
koncepcji filozoficznych dopatrujących się czynników apriorycznych w ludzkim po-

znaniu, natomiast ci, którzy dostrzegają pozytywne znaczenie filozofii dla nauki, 

najczęściej nawiązują do tradycji pitagorejsko-platońskiej jako właściwej podstawy 
rozumienia fizyki współczesnej. 

Słowa kluczowe: fizyka, filozofia, aprioryzm, pozytywizm, platonizm, piękno. 

 

 

 

WSTĘP  
Znakomita większość fizyków zajmuje wobec filozofii postawę neutralną 

– nie wypowiadają się oni na tematy filozoficzne. Dotyczy to głównie fizyków 
doświadczalnych. Znacznie więcej uwagi poświęcają filozofii fizycy teoretycy. 
W tym przypadku postawy fizyków wobec filozofii można podzielić na profi-
lozoficzne i antyfilozoficzne. Przykładami postaw profilozoficznych mogą 
być Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von  
Weizsäcker, Roger Penrose czy Carlo Rovelli. Uczeni ci doceniają znaczenie 
refleksji filozoficznej w badaniach naukowych. 

Z drugiej strony, wśród wybitnych fizyków teoretyków nie brak postaw 
antyfilozoficznych. Steven Weinberg pisze o niezrozumiałej nieskuteczności 
filozofii, Stephen Hawking uważa, że „filozofia jest martwa”, a Richard 
Feynman stwierdza, że jest bez znaczenia. 
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Celem artykułu jest: 1) analiza argumentów formułowanych przez fizy-

ków za albo przeciw znaczeniu filozofii dla fizyki; 2) próba ustalenia, jaką 
rolę pełnią przekonania filozoficzne w pracy uczonych; 3) próba ustalenia, 
do jakiej filozofii nawiązują fizycy formułując argumenty za albo przeciw jej 
doniosłości; 4) próba ustalenia, jakie okresy w rozwoju fizyki są szczególnie 
doniosłe dla refleksji filozoficznej, w jakich natomiast ma marginalne zna-

czenie. Na zakończenie chciałbym również zwrócić uwagę na interesujące 
zjawisko „filozofii nieuświadomionej”. Okazuje się mianowicie, że nawet ci 
uczeni, którzy deklarują postawy radykalnie antyfilozoficzne w istocie często 
podnoszą w swoich pracach zagadnienia o charakterze filozoficznym, zdecy-

dowanie wykraczającym poza przedmiot, aparaturę pojęciową i metody ba-

dawcze fizyki. W pewnym sensie filozofia okazuje się nawet nieunikniona, 
ponieważ już sama teza, że filozofia jest dla nauki zbędna, nie należy do żad-

nej z nauk szczegółowych i ma charakter filozoficzny. 

 

 

ALBERT EINSTEIN – BÓG JEST WYRAFINOWANY,  
ALE NIE PERFIDNY 

 

Einstein uznawał doniosłe znaczenie filozofii dla badań naukowych. 
„Teoria poznania bez kontaktu z nauką staje się pustym schematem. Nauka 
bez teorii poznania – o ile jest w ogóle do pomyślenia – jest prymitywna  

i mętna.”1 Zdecydowanie odrzucał koncepcje filozoficzne przyjmujące istnie-

nie jakichkolwiek czynników apriorycznych w poznaniu. 
 

„Jestem przekonany, że filozofowie wywarli szkodliwy wpływ na rozwój myśli 
naukowej, przenosząc niektóre podstawowe pojęcia z dziedziny doświadcze-

nia, gdzie znajdują się one pod naszą kontrolą, na nietykalne wyżyny apriory-

zmu. […] W szczególności jest to prawdziwe w odniesieniu do pojęć czasu  
i przestrzeni, które fizycy pod wpływem faktów musieli zdjąć z Olimpu rzeczy 
a priori, uściślić je i przystosować do obecnych potrzeb.”2 

 

Tezy filozoficzne traktował jako ogólniejsze od naukowych i wykraczające 
poza zasięg fizyki czy innej nauki. Podkreślał jednak, że uogólnienia filozo-

ficzne „muszą się opierać na wynikach naukowych”.3 

Bogactwa rzeczywistości nie jest w stanie uchwycić żaden pojedynczy sys-

tem filozoficzny, dlatego uczony nie powinien wiązać się z jedną określoną 
————————— 

1 A. Einstein, Uwagi do prac zamieszczonych w niniejszym tomie, w: Albert Einstein. Pisma 
filozoficzne, S. Butryn (red.), przeł. K. Napiórkowski, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 177–178. Są 
to uwagi Einsteina Remarks Concerning the Essays Brought together in This Co-operative Volume, 

w: Albert Einstein: Philosopher-Scientist, P. Schilpp (red.), Tudor Publishing Company, New York 

1957, s. 665–688. 
2 A. Einstein, Istota teorii względności, przeł. A. Trautman, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997,  

s. 12. 
3 A. Einstein, L. Infeld, Ewolucja fizyki. Rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii 

względności i kwantów, przeł. R. Gajewski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 60. 
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filozofią i „zmuszony jest do poszukiwania w różnych systemach filozoficz-

nych, niekiedy nawet tak zasadniczo odmiennych, jak platonizm i pozyty-

wizm, tego, co będzie mu pomocne w jego pracy badawczej”4. Fizyk  

„pedantycznemu teoretykowi poznania” musi wydawać się „pozbawionym 
skrupułów oportunistą”5.  
 

„Wydaje się on realistą o tyle, o ile usiłuje przedstawić świat niezależny od  
aktów postrzegania; idealistą, gdy uważa pojęcia i teorie za wolne twory ludz-

kiego umysłu (niedające się wyprowadzić z danych empirycznych); pozytywi-

stą, gdy uważa swoje pojęcia i teorie uzasadnione tylko w tej mierze, w jakiej 

dają one logiczne przedstawienie związków między danymi zmysłowymi.  
Może się on wydawać nawet platonikiem czy pitagorejczykiem, jeśli punkt 
widzenia logicznej prostoty uzna za niezbędne i skuteczne narzędzie swoich 
badań.”6  

 

Einstein otwarcie deklarował pewne przekonania metafizyczne. Przede 
wszystkim realizm metafizyczny – przekonanie o istnieniu świata niezależ-
nego od świadomości podmiotu poznającego i jakiejkolwiek teorii uznawał 
za podstawowe założenie wszelkich badań naukowych.7 Pogląd ten ma cha-

rakter wiary w tym sensie, że nie można go udowodnić. Akceptujemy go 
jednak, ponieważ warunkuje ono sensowność poznawania świata, jest zatem 
niezbędne w pracy uczonego. Świat jest bytem uporządkowanym, poszcze-

gólne elementy są ze sobą powiązane za pomocą stałych prawidłowości, któ-
re mają charakter obiektywny i są całkowicie niezależne od umysłu poznają-
cego podmiotu. Jego najogólniejszymi cechami są jednolitość i harmonij-
ność. Jednolitość polega na tym, że u podstaw znajduje się jedno lub kilka 

podstawowych praw, harmonijność zaś na tym, że fundamentalne prawa 
przyrody tworzą spójny system. Był ponadto przekonany, że przyroda jest 
urzeczywistnieniem tego, co najprostsze w sensie matematycznym: „Bóg jest 
wyrafinowany, ale nie jest złośliwy” – matematyka, która jest narzędziem 
poznania świata jest niekiedy bardzo skomplikowana, jest zasadniczo do-

stępna poznaniu ludzkiemu. Zdaniem Einsteina struktury matematyczne nie 
są jednak bytami platońskimi istniejącymi niezależnie od świata fizycznego  

i niezależnie od umysłu, lecz są, podobnie jak wszystkie pojęcia naukowe, 
„swobodnymi wytworami umysłu ludzkiego”.8 Żadnym z nich nie przysługu-

je cecha apriorycznej konieczności, a jedynym ich uzasadnieniem w przyro-

doznawstwie jest to, że poprawnie odtwarzają świat dany nam we wraże-

niach zmysłowych. „Wszelkie poważne rozważanie teorii fizycznej musi brać 
pod uwagę rozróżnienie pomiędzy obiektywną rzeczywistością, niezależną 
————————— 

4 S. Butryn, Przedmowa, w: idem (red.) Albert Einstein. Pisma filozoficzne, op. cit., s. XV. 
5 A. Einstein, Uwagi…, op. cit., s. 178. 
6 Ibidem, s. 178. 
7 A. Einstein, Zapiski autobiograficzne, przeł. J. Bieroń, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 12. 
8 A. Einstein, O metodzie fizyki teoretycznej, w: idem, Jak wyobrażam sobie świat. Przemyślenia 

i opinie, przeł. T. Lancewski, Copernicus Center Press, Kraków 2017, s. 374. 



12 Andrzej Łukasik 

od wszelkiej teorii, a pojęciami fizycznymi, którymi operuje ta teoria. Pojęcia 

te są pomyślane tak, aby odpowiadały obiektywnej rzeczywistości fizycznej  
i za pomocą tych pojęć przedstawiamy sobie tę rzeczywistość.”9  

Ze względu na przyjmowane założenia metafizyczne pewne idee filozo-

ficzne Einstein uznawał za pomocne w poszukiwaniach naukowych  

(w szczególności w pracy nad ogólną teorią względności) – pełnią one rolę 
pozaempirycznych kryteriów oceny i akceptacji teorii naukowej. Za takie 
kryteria uznawał „naturalność”, „logiczną prostotę założeń” i „wewnętrzną 
doskonałość teorii”.10 Był głęboko przekonany, że „przyroda jest urzeczy-

wistnieniem tego, co pod względem matematycznym jest możliwie najprost-

sze”.11 Wprawdzie przyznawał, że precyzyjne sformułowanie tego kryterium 
przysparza poważnych trudności, to podkreślał jednocześnie, że na ogół 
uczeni zgadzają się w ocenie estetycznych zalet teorii.12 W fizyce teoretycznej 

pozaempiryczne kryteria oceny teorii sprowadzają się do „wyszukiwania 
najprostszych pojęć matematycznych i ich związków”.13 Pomagają one uczo-

nemu w wyborze kierunków poszukiwać nowych teorii. 
Einstein był deterministą i nigdy nie zaakceptował mechaniki kwantowej 

(do której powstania w sposób istotny się przyczynił), pozwalającej jedynie 
na probabilistyczny opis zjawisk na poziomie fundamentalnym. Był głęboko 
przekonany, że „Bóg nie gra w kości” i przez niemal trzydzieści lat dyskuto-

wał z Nielsem Bohrem, przedstawiając argumenty mające wykazać niekom-

pletność mechaniki kwantowej, mimo jej niewątpliwych sukcesów empi-

rycznych. Wydaje się, że można mu w tym przypadku dostrzec pewną  
niekonsekwencję: krytykował wynoszenie przez filozofów niektórych pojęć 
na „nietykalne wyżyny aprioryzmu”, tymczasem krytykował mechanikę 
kwantową, ponieważ nie jest zgodna z determinizmem, zupełnie tak jakby 
determinizm uznawał za „warunek konieczny nauki”. 

 

 

NIELS BOHR – CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA 
 

Bohr w ogóle nie interesował się rozważaniami zawodowych filozofów, 
jednak sformułowana przez niego zasada komplementarności i kopenhaska 
interpretacja mechaniki kwantowej mają głębokie znaczenie filozoficzne.14 

Abraham Pais uznaje nawet Bohra za „jednego z najważniejszych filozofów 
XX wieku”.15  

————————— 
9 A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality 

by Considered Complete?, Physical Review 47, 1935. 
10 Por. A. Einstein, Zapiski autobiograficzne, op. cit., s. 20. 
11 A. Einstein, O metodzie fizyki teoretycznej, op. cit., s. 376. 
12 Por. A. Einstein, Zapiski autobiograficzne, op. cit., s. 20. 
13 A. Einstein, O metodzie fizyki teoretycznej, op. cit., s. 378. 
14 Por. A. Pais, Czas Nielsa Bohra. W fizyce, filozofii i polityce, przeł. P. Amsterdamski, Prószyński 

i S-ka, Warszawa, s. 35–36. 
15 Ibidem, s. 35. 
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Punktem wyjścia dla filozoficznej refleksji Bohra są odkrycia w dziedzinie 
fizyki. „W naszym wieku badania nad atomistyczną strukturą materii – pisze 
– uwidoczniły nieoczekiwane ograniczenie zasięgu idei fizyki klasycznej  
i rzuciły nowe światło na postulaty naukowego tłumaczenia przyjmowanego 
w tradycyjnej filozofii. Rewizja podstaw, na których opiera się jednoznaczne 
stosowanie elementarnych pojęć, konieczna do zrozumienia zjawisk atomo-
wych, ma więc znaczenie wykraczające daleko poza ramy fizyki.”16  

Tematem filozoficznych prac Bohra jest – jak sam rzecz ujmuje – „epi-
stemologiczna lekcja, której udzielił nam współczesny rozwój fizyki atomo-
wej”.17 Filozoficzne znaczenie mechaniki kwantowej polega na tym, że zmu-
siła ona uczonych „do odrzucenia pewnych założeń dotychczas uważanych za 
niezbędne w fizycznym opisie zjawisk”.18 W szczególności mechanika kwan-
towa odrzuciła klasyczny determinizm na rzecz opisu probabilistycznego,  
a ponadto wykazała, że wyniki doświadczeń z zakresu fizyki atomowej zależą 
od użytych przyrządów i nie mogą być interpretowane jako informacja  
o niezależnych od sytuacji eksperymentalnych własnościach obiektów19, 
ponieważ oddziaływanie między przyrządem pomiarowym a badanym 
obiektem stanowi integralną część zjawiska. To „ograniczenie istnienia zja-
wisk niezależnych od środków ich obserwacji”20 prowadzi do istotnej zmiany 
samego pojęcia wyjaśniania w fizyce. Ma zatem znaczenie daleko wykracza-
jące poza mechanikę kwantową. 

Bohr, analizując problemy filozoficzne, koncentrował się wyłącznie na 
kwestiach epistemologicznych, w szczególności na analizie języka opisu do-
świadczenia i problemie jednoznacznego przekazu informacji. Zagadnienia 
ontologiczne (metafizyczne) dotyczące natury „rzeczywistości obiektywnej” 
uznawał za całkowicie jałowe21. Samej „obiektywności” opisu naukowego nie 
traktował jako „zgodności z rzeczywistością”, ale jako opis zjawisk pozwala-
jący na jednoznaczną wymianę informacji, czyli sprowadzał ją do intersu-
biektywności. Również termin „zjawisko”, który dawniej oznaczał wśród 
fizyków obiektywny przebieg procesów w przestrzeni i czasie nabiera  
u Bohra specyficznego znaczenia: „Jeśli chodzi o obiektywny opis, to właści-
wiej jest zarezerwować słowo »zjawisko« dla obserwacji otrzymanych w wa-
runkach, których opis uwzględnia cały układ eksperymentalny.”22 W odróż-
nieniu od Einsteina, który bronił stanowiska realizmu naukowego, Bohr 
przyjmował pogląd antyrealistyczny – fizyka traktuje jedynie o tym, czego 
możemy się dowiedzieć o przyrodzie badając ją przy pomocy naszych ma-

————————— 
16 N. Bohr, Fizyka atomowa a wiedza ludzka, przeł. W. Staszewski, S. Szpikowski, A. Teske, PWN, 

Warszawa 1963, s. 9. 
17 Ibidem, s. 5. 
18 Ibidem, s. 13. 
19 Ibidem, op. cit., s. 44. 
20 Ibidem, s. 18. 
21 Por. A. Pais, Czas Nielsa Bohra…, op. cit., s. 423. 
22 N. Bohr, Fizyka atomowa…, op. cit., s. 111–112. 
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kroskopowych przyrządów pomiarowych, a rezultaty doświadczeń, w tym 
opis przyrządów pomiarowych, wyrażamy zawsze w kategoriach fizyki kla-
sycznej. Relacje nieoznaczoności wyznaczają jednak granice stosowalności 
tych pojęć, dlatego w wielu przypadkach skazani jesteśmy na komplemen-
tarne opisy sytuacji obserwacyjnych. Na przykład falowy i korpuskularny 
aspekt mikroobiektów „są uzupełniającymi się »komplementarnymi« aspek-
tami w tym sensie, że zdają sprawę z równie ważnych cech zjawisk świetl-
nych; nie ma między nimi sprzeczności in actu, gdyż ich dokładna analiza 
pojęciami mechanicznymi żądałaby wzajemnie wykluczających się zestawów 
eksperymentalnych”.23 Contraria sunt complementa (przeciwieństwa są 
komplementarne). 

Kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej w ujęciu Bohra stanowi 
więc radykalne odejście od klasycznego realizmu naukowego. W mechanice 
kwantowej „chodzi o ustanowienie ilościowych zależności między wynikami 
pomiarów”.24 Bohr ujmował niekiedy swoje stanowisko jeszcze dosadniej: 
„Nie istnieje świat kwantowy. Istnieje tylko abstrakcyjny kwantowy opis 
fizyczny. Jest błędem myśleć, że zadanie fizyki polega na odkryciu, czym jest 
natura. Fizyka zajmuje się tym, co możemy powiedzieć o naturze.”25 

Według Bohra idee wypracowane dla potrzeb interpretacyjnych mecha-
niki kwantowej, takie jak zasada komplementarności, mają również ogól-
niejsze znaczenie filozoficzne i mogą być stosowane do analizy pewnych za-
gadnień w biologii, psychologii a nawet w badaniu ludzkich kultur.26 

 
 

 
WERNER HEISENBERG  

I PRZYRODOZNAWSTWO PLATOŃSKIE 
 
Heisenberg utrzymuje, że odkrycia w dziedzinie fizyki mają konsekwen-

cje o charakterze filozoficznym, a idee filozoficzne mają istotny wpływ na 
rozwój badań naukowych. Twierdzi nawet, że nie można zrozumieć współ-
czesnej fizyki bez znajomości filozofii, w szczególności zaś greckiej filozofii 
przyrody.27 Szczególne znaczenie przypisuje Heisenberg przypisuje fizyce 
atomowej, która prowadzi do pytań daleko wykraczających poza samą nau-
kę. Wyzwolenie energii jądrowej prowokuje pytanie o to, „dokąd prowadzi 
nas technika”28 oraz czy wyniki badań naukowych mogą przyczynić się do 
porozumienia między narodami; rewolucyjny charakter teorii względności  

————————— 
23 Ibidem, s. 15. 
24 Ibidem, s. 105. 
25 Cyt. w: A. Pais, Czas Nielsa Bohra…, op. cit., s. 405. 
26 Por. ibidem, s. 416–424. 
27 Por. W. Heisenberg, The Physicist’s Conception of Nature, Greenwood Press Publishers, West-

point, Connecticut 1970, s. 55; D. C. Cassidy, Uncertainty. The Life and Science of Werner Heisen-
berg, W. H. Freeman and Company, New York 1992, s. 47. 

28 W. Heisenberg, Ponad granicami, przeł. K. Wolicki, PIW, Warszawa 1979, s. 13. 
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i mechaniki kwantowej prowokuje pytanie o prawdziwość twierdzeń nauko-

wych;29 Heisenberg stawia również pytania o związki między współczesnym 
przyrodoznawstwem a sztuką oraz o znaczenie fizyki „gdy chodzi o rozwią-
zywanie starych problemów filozoficznych”.30 

Odkrycie naukowe ma znaczenie filozoficzne, gdy „gdy za sprawą owego 
odkrycia wyłaniają się lub uzyskują odpowiedź pytania bardzo ogólnej natu-

ry dotyczące nie tyle jakiejś specjalnej dziedziny przyrodoznawstwa, ile ra-

czej metody naukowej w ogólności lub podstawowych warunków wszelkiej 
nauki przyrodniczej”.31 Rezultaty nauk przyrodniczych pozwalają rozważać 
dawne problemy filozoficzne w świetle nowych odkryć. 

Heisenberg nawiązuje do sporu między tradycją materialistyczną, repre-

zentowaną przez atomizm Demokryta i jego kontynuatorów a idealistyczną 
tradycją szkół pitagorejczyków i Platona. Stawia taką oto tezę: „Współczesne 
interpretacje zjawisk mikroświata niewiele mają wspólnego z prawdziwie 
materialistyczną filozofią. Można właściwie powiedzieć, że fizyka atomowa 
sprowadziła naukę z drogi materializmu, którą kroczyła ona w dziewiętna-

stym stuleciu”.32 „Fizyka współczesna kroczy więc tą samą drogą, którą kro-

czyli pitagorejczycy i Platon”.33 Argumenty przeciw materializmowi a za ide-

alizmem czerpie Heisenberg z rezultatów mechaniki kwantowej, jako że nie 
jest ona zgodna z przyjmowanym w filozofiach materialistycznych: 1) deter-

minizmem; 2) ideałem obiektywnego opisu rzeczywistości fizycznej; 3) poj-

mowaniem elementarnych składników materii w kategoriach ontologii sub-

stancjalnych bytów jednostkowych”.34 

Determinizm tradycyjnie łączono z mechaniką klasyczną Newtona. Hipo-

tetyczny doskonały podmiot poznający, taki jak demon Laplace’a, który po-

trafiłby poznać z dowolnym stopniem dokładności warunki początkowe 
układu oraz rozwiązać odpowiednie równania mógłby jednoznacznie prze-

widywać przyszłe zjawiska i odtwarzać przeszłość w najdrobniejszych szcze-

gółach. Prawa probabilistyczne traktowano jako prawa wtórne, a zastosowa-

nie pojęcia prawdopodobieństwa wiązano z naszą niewiedzą o rzeczywistym 
stanie rzeczy. Zasada nieoznaczoności uniemożliwia jednak ustalenie z do-

wolną precyzją pędu i położenia (ogólniej rzecz biorąc – par wielkości sprzę-
żonych) nawet dla jednej cząstki elementarnej, takiej jak elektron. „Im więk-

sza jest dokładność pomiaru jednej z tych wielkości, tym mniej dokładnie 
znamy drugą. Musimy jednak znać je obie, jeśli chcemy określić zachowanie 
się układu”.35 Klasyczny determinizm ulega zatem w mikroświecie załama-

niu. Z zasady nieoznaczoności wynika również, że mikroobiektom nie przy-

————————— 
29 Ibidem, s. 13. 
30 Ibidem, s. 14. 
31 Ibidem, s. 25. 
32 W. Heisenberg, Fizyka a filozofia, przeł. S. Amsterdamski, KiW, Warszawa 1963, s. 42. 
33 Ibidem, s. 59. 
34 Por. S. Amsterdamski, Posłowie, w: W. Heisenberg, Fizyka a filozofia, op. cit., s. 218–219. 
35 W. Heisenberg, Fizyka a filozofia, op. cit., s. 31–32. 
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sługują klasycznie rozumiane trajektorie czasoprzestrzenne a ich ruch cał-
kowicie wymyka się mechanistycznym przedstawieniom. 

Funkcja falowa spełniająca Schrödingera w mechanice kwantowej nie  
reprezentuje żadnej obiektywnej realności fizycznej, lecz jest czysto abstrak-

cyjnym wyrażaniem matematycznym pozwalającym na obliczanie prawdo-

podobieństw rezultatów pomiarów. W ujęciu Heisenberga mechanika kwan-

towa nie jest więc opisem obiektywnej, czyli istniejącej niezależnie od  
podmiotu poznającego realności fizycznej, ale jedynie schematem matema-

tycznym pozwalającym na obliczanie prawdopodobieństw rezultatów po-

miarów. 
Ontologiczny model elementarnych składników materii jest natomiast, 

zdaniem Heisenberga, bliższy koncepcjom pitagorejczyków i Platona niż 
materializmowi atomistycznemu Demokryta. Rozwój fizyki w XX wieku,  

z jednej strony, doprowadził do spektakularnego potwierdzenia atomizmu,  
z drugiej zaś strony wymusił radykalne zmiany pojęciowe w naszym rozu-

mieniu elementarnych składników materii. Okazało się mianowicie, że ani 
atomy, ani cząstki elementarne nie są wiecznymi i niezniszczalnymi składni-

kami materii: cząstki elementarne wykazują zarówno korpuskularne, jak  
i falowe właściwości, mogą się wzajemnie w siebie przekształcać, mogą  
powstawać z kwantowej próżni i anihilować, nie przysługują im klasyczne 

trajektorie; nie posiadają właściwej dla obiektów mikroskopowych cechy 
„indywidualności” i podlegają nieklasycznym statystykom Fermiego-Diraca  

i Bosego-Einsteina, nie zachowują tożsamości w czasie (oscylacje neutrin); 
nie wykazują dookreśloności charakterystyki treściowej (superpozycja sta-

nów), a ponadto nawet odseparowane przestrzennie wykazują powiązania, 
które – jak się wydaje – wykraczają poza zwykłe związki czasoprzestrzenne 
(kwantowe splątanie). Zgodnie z kopenhaską interpretacją mechaniki kwan-

towej w odniesieniu do ontologii mikroświata skazani jesteśmy na porzuce-

nie wszelkich poglądowych mechanistycznych wyobrażeń. 
Heisenberg pisze następująco:  

 
„Według Demokryta atomy są wiecznymi i niezniszczalnymi cząstkami  
materii, żaden atom nie może przekształcić się w inny atom. Fizyka współcze-
sna zdecydowanie odrzuca tę tezę materializmu Demokryta i opowiada się za 
stanowiskiem Platona i pitagorejczyków. Cząstki elementarne na pewno nie 
są wiecznymi i niezniszczalnymi cegiełkami materii i mogą się w siebie  
nawzajem przekształcać. […] Podobieństwo poglądów współczesnych do  
koncepcji Platona i pitagorejczyków nie kończy się na tym. Polega ono jeszcze 

na czymś innym. »Cząstki elementarne«, o których mówi Platon w Timajosie, 

w istocie nie są materialnymi korpuskułami, lecz formami matematyczny-
mi.”36 

 

————————— 
36 W. Heisenberg, Fizyka a filozofia, op. cit., s. 56–57.  
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 Przekonanie, że „poza iluzorycznym światem wrażeń istnieje prawdziwy 
świat cząstek elementarnych, które są czysto matematycznymi formami”37, 

wyznaczyło program badawczy fizyki teoretycznej Heisenberga. Sam utrzy-

mywał, że uprawia „przyrodoznawstwo platońskie”.  
Tradycja pitagorejsko-platońska przejawia się również w myśli filozoficz-

nej Heisenberga poprzez ścisłe powiązanie pojęć prawdy i piękna, a więc 
akceptację tak zwanej Wielkiej Teorii, zgodnie z którą piękno polega na wła-

ściwych proporcjach części do siebie i do całości. Abstrakcyjne piękno jest 
dla Heisenberga wyznacznikiem prawdziwości teorii naukowej: simplex 
sigillum veri (proste pieczęcią prawdziwego)38 i traktuje on wartości este-

tyczne takie jak piękno, prostota czy symetria jako istotne pozaempiryczne 
kryteria akceptacji teorii naukowej.  
 

„Gdy przyroda prowadzi nas do form matematycznych o wielkiej prostocie  
i wielkim pięknie – przez te formy rozumiem tu zamknięte układy podstawo-

wych założeń, aksjomatów i tym podobne – do form, których nikt dotąd jesz-

cze nie wymyślił, to nie można się wtedy powstrzymać od przekonania, że są 
one »prawdziwe«, to znaczy że przedstawiają prawdziwą cechę przyrody. 

Możliwe, że formy te mówią również i o naszym stosunku do przyrody, że jest  
w nich także element ekonomii myślenia. Ponieważ jednak nie można byłoby 
nigdy samemu dojść do tych form, ponieważ dopiero przyroda nam je przed-

stawia, należą one do samej rzeczywistości.”39 Pulchritudo splendor veritatis 

(piękno blaskiem prawdy)40 

 

Heisenberg, podobnie jak Platon, docenia rolę intuicji w poznaniu nau-

kowym i twierdzi, że w przypadku wielkich odkryć naukowych „badacz roz-

poznaje prawdę po tym jej blasku, przeświecaniu”.41 W „rozbłyśnięciu pięk-

na w przyrodoznawstwie ścisłym wielki związek staje się rozpoznawalny, 
nim jeszcze zrozumiano go w szczegółach.”42 Oczywiście doświadczenie  
i ścisłe rozumowanie z użyciem aparatu matematycznego są w fizyce nie-

zbędne, jednak „racjonalne myślenie i staranny pomiar należą wprawdzie do 
pracy przyrodnika, tak jak młotek i dłuto do pracy rzeźbiarza. Ale w obu 
przypadkach są to tylko narzędzia, nie treść pracy”.43 

 

————————— 
37 P. A. Heelan, Quantum Mechanics and Objectivity. A Study of Philosophy of Werner Heisen-

berg, Martinus Nijhoff, The Hague 1965, s. 139–140. 
38 W. Heisenberg, Ponad granicami, op. cit., s. 276. 
39 W. Heisenberg, Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu, przeł. K. Napiórkowski, PIW, War-

szawa 1987, s. 96. 
40 W. Heisenberg, Ponad granicami, op. cit., s. 276. 
41 Ibidem, s. 276. 
42 Ibidem, s. 277. 
43 Ibidem, s. 286. 
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CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER:  
NIEUŚWIADOMIONA FILOZOFIA JEST GORSZA OD ŚWIADOMEJ 

 

Von Weizsäcker odpowiedź na pytanie „czy filozofia rzeczywiście ma ja-

kieś znaczenie dla fizyki?”44 uzależnia od tego, czy mamy do czynienia  
z okresem nauki normalnej, czy też z rewolucją naukową. Nawiązuje on do 
koncepcji Thomasa S. Kuhna, zgodnie z którą rozwój nauki nie ma charakte-

ru kumulatywnego. Okresy nauki normalnej, w których uczeni pracują  
w ramach dobrze określonego paradygmatu przedzielone są rewolucjami 
naukowymi, podczas których dochodzi do radykalnej zmiany akceptowa-
nych teorii, metod i standardów naukowości.45  

Zdaniem von Weizsäckera „gdy uprawia się zwyczajną, poprawną fizykę, 
filozofii należy unikać. […] fizyk – podobnie jak każdy inny naukowiec – ma 

za zadanie odpowiedzieć na te, empiryczne pytania, na które jest aktualnie  
w stanie odpowiedzieć. Nie wolno mu stawiać pytań za trudnych. W tym 
sensie sądzę, że niestawianie zasadniczych problemów stanowi warunek 
możliwości fizyki i w ogóle warunek możliwości wszystkich nauk przyrodni-
czych. Fizyk nie może pytać: Co to jest przyroda? Co to jest materia? Co to 

jest czas lub przestrzeń? Biolog nie może pytać: Co to jest życie? Psycholog 
nie może pytać: Co to jest umysł? Wszyscy oni stawiają szczegółowe pytania, 
na które da się odpowiedzieć przy pomocy stosowanych przez nich metod.  
W tym sensie unikanie filozofii jest warunkiem możliwości nauki”.46 

Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku okresów rewolucji naukowych. 
Wówczas, filozofia staje się dla uczonego niezbędna.  
 

„Podczas takich przejść, kiedy rodzą się fundamentalnie nowe pojęcia, nau-

kowiec musi filozofować, musi stawiać przynajmniej niektóre z tych pytań, 
których w okresach normalnych należy unikać. Wielkie rewolucje naukowe 
naszego stulecia są związane z powstaniem teorii względności i teorii kwan-

tów; ludzie tacy jak Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg i inni, uprawiali 

prawdziwą filozofię.”47 

 

 Załamanie się paradygmatu mechanistycznego prowadzi do konieczności 
wypracowania nowej perspektywy filozoficznej. W próbach zrozumienia 
filozoficznych podstaw fizyki von Weizsäcker sięga do współczesnych mu 
kierunków filozoficznych – realizmu, pozytywizmu i transcendentalizmu. 

Stwierdza, że wszystkie te kierunki zawiodły jego nadzieje.48 Realizm polega 

————————— 
44 C. F. von Weizsäcker, Filozofia grecka i fizyka współczesna, w: Filozofować w kontekście 

nauki, M. Heller, A. Michalik, J. Życiński (red.), Polskie Wydawnictwo Teologiczne, Kraków 1987,  
s. 141. 

45 Por. Th. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2001, s. 194.  

46 C. F. von Weizsäcker, Filozofia grecka i fizyka współczesna, op. cit., s. 141. 
47 Ibidem, s. 141. 
48 Ibidem, s. 142. 
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(w tym przypadku) na uznaniu, że obiekt posiada określone wartości wielko-

ści sprzężonych (na przykład pędu i położenia), ale my ich nie znamy. Taki 
pogląd reprezentowali zwolennicy teorii parametrów ukrytych. Zdaniem von 
Weizsäckera „błąd realizmu sprowadza się do przekonania, że możliwości 
mają ten sam status, co fakty, że to, co możliwe w przyszłości, już w jakiś 
sposób istnieje. Myślę, że to przekonanie prowadzi do sprzeczności. Rozróż-
nienie między przeszłością a przyszłością leży u podstaw teorii kwantów”.49 

Pozytywizm natomiast, „rozpoczął swoje analizy od tego, co powinno być 
wnioskiem – od możliwości doświadczenia, a całkowicie pominął to, co po-

winno być punktem wyjścia, a mianowicie możliwość ogólnych praw”.50 

Znacznie wyżej ocenia von Weizsäcker transcendentalizm Immanuela Kan-

ta, jednak udzielone przez Kanta odpowiedzi (np. aprioryczna konieczność 
geometrii Euklidesa) zostały odrzucone przez współczesną fizykę.51 „Dogma-

tyczne przyjęcie określonych twierdzeń jako oczywistych a priori nie jest już 
dla nas wiarygodne.”52 

W poszukiwaniu odpowiedzi o znaczenie filozofii dla fizyki współczesnej 
sięga von Weizsäcker do Platona. „Wprawdzie w czasach Platona nie było 
teoretycznej fizyki, ale to, co mówi w Timajosie możemy traktować jako od-

powiednik dzisiejszej fizyki teoretycznej. Tak na przykład współczesna fizyka 
mówi o atomie wodoru. Co się za tym kryje? Matematyczna forma…”53 

Cząstki elementarne fizyki współczesnej to według von Weizsäckera nie 
najmniejsze porcje materii istniejące w przestrzeni fizycznej, lecz „najmniej-

sze porcje informacji, byty najmniejsze informacyjnie”54 zdefiniowane  

w przestrzeni Hilberta, podlegające określonym symetriom. Zdaniem von 
Weizsäckera fizyka współczesna jest realizacją programu pitagorejczyków  
i Platona i właśnie ta filozofia stanowi adekwatną podstawę jej rozumienia. 

 

 

ROGER PENROSE I JEGO TRZY ŚWIATY 
 

Penrose określa swoje stanowisko filozoficzne jako platonizm, rozumiany 
jako teza o obiektywnym istnieniu przedmiotów i struktur matematycz-

nych.55 Stanowisko to jest, zdaniem Penrose’a, podziela większość matema-

tyków i fizyków matematycznych. „Widzą oni świat jako strukturę, zachowu-

jącą się zgodnie z ponadczasowymi prawami matematycznymi.”56  

————————— 
49 Ibidem, s. 143. 
50 Ibidem, s. 143–144. 
51 Por. ibidem s. 144. 
52 C. F. von Weizsäcker, Jedność przyrody, przeł. K. Napiórkowski et al., PIW, Warszawa 1978,  

s. 222. 
53 C. F. von Weizsäcker, Filozofia grecka i fizyka współczesna, op. cit., s. 148. 
54 Ibidem, s. 150. 
55 R. Penrose, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, przeł. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 1997, s. 17. 
56 Ibidem, s. 18. 
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Tales z Miletu i Pitagoras z Samos uznawani są za tych myślicieli, którzy 
wprowadzili pojęcie dowodu matematycznego, co Penrose uznaje za „ka-

mień węgielny pod budowę matematycznego rozumienia świata”.57  
 

„Na dłuższą metę wpływ pitagorejczyków okazał się ogromny. Pokazali bo-

wiem, że za pomocą dowodu matematycznego można było dojść do ważnych  
i niepodważalnych wniosków, do tego stopnia niepodważalnych, że pozostały 
one prawdziwe aż do naszych czasów, niezależnie od tego, jak rozwinęła się 
wiedza o świecie. Przejawił się w ten sposób ponadczasowy charakter mate-

matyki.”58 

 

 Zgodnie ze stanowiskiem platonizmu obiektywna prawdziwość twier-

dzeń matematycznych polega na tym, że odnoszą się one do istniejących 
niezależnie od umysłu ludzkiego (i jakiegokolwiek umysłu) form matema-

tycznych, prawdy te są niezależne od indywidualnych opinii, kultur i historii. 
Program pitagorejczyków i Platona znajduje, zdaniem Penrose’a, kontynua-

cję we współczesnej fizyce teoretycznej.  
 

„Jedną z zadziwiających cech świata stanowi jego nadzwyczajna zgodność  
z prawami matematycznymi. Im lepiej rozumiemy świat matematyczny, im 
głębiej poznajemy prawa natury, tym bardziej wydaje się nam, że świat fi-
zyczny gdzieś wyparowuje i pozostaje tylko matematyka. Im głębiej rozumie-

my prawa fizyki, tym dalej wkraczamy w świat matematyki i matematycznych 
pojęć.”59 

 

Według Penrose’a zrozumienie rezultatów współczesnej matematyki i fi-
zyki prowadzi do konieczności przyjęcia platonizmu.60 W swojej koncepcji 

metafizycznej Penrose wyróżnia trzy światy: 1) platoński świat idei matema-

tycznych, 2) świat fizyczny i 3) świat mentalny oraz kreśli wzajemne relacje 
między nimi. Wprawdzie jedynie niewielka część platońskiego świata mate-

matycznego znajduje egzemplifikację w świecie fizycznym, niewielka część 
świata fizycznego ma charakter mentalny, niewielka część świata mentalne-

go obejmuje świat idei matematycznych, to jednak  
 

„cały świat fizyczny jest rządzony prawami matematycznymi. […] cały fizyczny 

wszechświat podlega w najdrobniejszych szczegółach regułom matematycz-

nym, być może wyrażonym w formie równań […] a może w formie jakichś 
przyszłych pojęć matematycznych fundamentalnie różnych od tych, którym 
dzisiaj przypisujemy nazwę »równań«. Jeśli mam rację, to nawet nasze wła-

sne działania fizyczne winny podlegać regułom matematyki, przy czym, oczy-

————————— 
57 R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących 

Wszechświatem, przeł. J. Przystawa, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 10. 
58 Ibidem, s. 10. 
59 R. Penrose, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, op. cit., s. 18–19. 
60 R. Penrose, Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, przeł. P. Amster-

damski, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 76. 
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wiście, rozumiemy dopuszczalność zdarzeń losowych rządzonych ściśle pro-
babilistycznymi zasadami.”61 

 

Jest to stanowisko bardzo radykalne – jeśli nie istnieją żadne zjawiska fi-
zyczne, które nie podlegałyby prawom matematycznym,62 a ludzki mózg jest 
obiektem fizycznym, to również ostatecznie wszelkie nasze zachowania pod-

legają prawom matematycznym (chociaż nasza znajomość funkcjonowania 
umysłu/mózgu daleka jest jeszcze od sformułowania takich praw). Dodać 
jednak należy, że uznanie matematyczności umysłu nie implikuje zdaniem 
Penrose’a tezy o jego algorytmiczności – nawet poznanie w dziedzinie czy-

stej matematyki zawiera elementy intuicyjnego „wglądu matematycznego”.63 

Ważnymi argumentami na rzecz obiektywności struktur matematycz-

nych, poza obiektywnością dowodu matematycznego i prawdy matematycz-

nej, są: niezwykła dokładność, z jaką struktury matematyczne opisują zjawi-

ska fizyczne, zależność precyzji teorii fizycznych od jej matematycznego  

wyrafinowania i nienaruszalność struktur matematycznych w teoriach  

fizycznych.64  

Przyjęte założenia filozoficzne pełnią rolę „drogowskazów w teoretycz-

nych dociekaniach”65 (Penrose określa je nawet jako „ideologiczne”66). Jako 

przykład można podać stosunek Penrose’a do mechaniki kwantowej, którą  
w obecnej postaci uznaje za teorię niekompletną – poszukuje on realistycz-

nej i obiektywnej interpretacji mechaniki kwantowej, w której redukcja wek-

tora stanu powinna być opisana jako realny proces fizyczny.67 Przekonania 

metafizyczne określają kierunki poszukiwań nowej teorii łącznie z tym, że 
wyznaczają preferowany aparat matematyczny teorii. Rola założeń filozo-

ficznych uczonego jest w tym przypadku bardzo istotna, ponieważ wpływają 
one bezpośrednio na warsztat naukowy. Stanowisko Penrose’a jest jednak 
bardzo wyważone – przyznaje, że gotów jest uznać wyrok doświadczenia  
i w razie konieczności zmodyfikować swoje założenia filozoficzne.68  

Penrose, podobnie jak wielu fizyków, których poglądy filozoficzne miesz-

czą się w ramach tradycji pitagorejsko-platońskiej wielokrotnie wspomina o 
„zadziwiających związkach między prawdą a pięknem”.69 Są one jednak dość 
„dwuznaczne”, ponieważ wartości estetyczne „mogą zarówno pomagać, jak  
————————— 

61 R. Penrose, Droga do rzeczywistości…, op. cit., s. 18. 
62 Ibidem s. 19. 
63 Por. R. Penrose, Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, przeł. P. Am-

sterdamski, PWN, Warszawa 1996, s. 130. 
64 Por. W. P. Grygiel, Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Copernicus 

Center Press, Kraków 2017, s. 245. 
65 Por. ibidem, s. 325. 
66 Por. S. W. Hawking, R. Penrose, Natura czasu i przestrzeni, przeł. P. Amsterdamski, Zysk i S-

ka, Poznań 1996, s. 126. 
67 Por. R. Penrose, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, przeł. P. Amsterdamski, Prószyński  

i S-ka, Warszawa 1997, s. 228. 
68 Por. S. W. Hawking, R. Penrose, Natura czasu i przestrzeni, op. cit., s. 126. 
69 R. Penrose, Droga do rzeczywistości…, op. cit., s. 21. 
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i utrudniać odkrycie i zaakceptowanie teorii fizycznych”70 – sama matema-

tyczna spójność i piękno teorii nie jest oczywiście wystarczającym kryterium 
jej poprawności.71 Zdaniem Penrose’a jednak  
 

„…kryteria estetyczne mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju samej ma-

tematyki, zarówno bowiem dostarczają motywacji do poszukiwań, jak i oświe-

tlają drogę do prawdy. Jestem nawet skłonny uważać, że istotnym elementem 
przekonania matematyka, że świat platoński istnieje poza nami, jest właśnie, 
tak często odkrywana, nadzwyczajna i nieoczekiwana uroda samych idei.”72 

 

 

CARLO ROVELLI – FIZYKA POTRZEBUJE FILOZOFII,  
FILOZOFIA POTRZEBUJE FIZYKI 

 

Rovelli swój stosunek do filozofii najlepiej wyraża w tytule jednego z ar-

tykułów: Physics Needs Philosophy. Philosophy Needs Physics. Zdecydowa-

nie przeciwstawia się on „antyfilozoficznej ideologii”73 głoszonej przez  
niektórych fizyków, w tym Weinberga i Hawkinga. Twierdzi, że filozofia 
zawsze miała i ma nadal znacznie większy wpływ na fizykę, niż to się po-

wszechnie przyjmuje.  

Wpływ filozofii na naukę w przeszłości był dość oczywisty – Galileusz był 
zafascynowany filozofią Platona, Newton nawiązywał do atomizmu Demo-

kryta w opozycji do filozofii Kartezjusza, Heisenberg zakładał pozytywizm, 
Einstein inspirował się filozofią Macha.74 Zdaniem Rovelliego to właśnie 
filozofia  
 

„…może dostarczyć metod tworzenia nowych pojęć, nowych perspektyw i kry-

tycznego myślenia. Filozofowie posiadają narzędzia i umiejętności, których 
potrzebują fizycy, ale które nie należą do warsztatu fizyków: analizę pojęcio-

wą, uwrażliwienie na dwuznaczności, precyzję wypowiedzi, zdolność wykry-

wania luk w standardowych argumentach, wymyślanie radykalnie nowych 
perspektyw, dostrzeganie słabych punktów i poszukiwanie alternatywnych 
wyjaśnień.”75 

 

 Einstein twierdził, że znajomość tła historycznego i filozoficznego jest 

tym, co daje możliwość uwolnienia się przez uczonego od przesądów panują-
cych w jego generacji i odróżnia prawdziwego poszukiwacza prawdy od rze-

mieślnika. Zdaniem Rovelliego fizycy, którzy zajmują postawę antyfilozo-

ficzną, swoje poglądy opierają na raczej skromnej znajomości prac filozofów 

————————— 
70 Ibidem, s. 21. 
71 Por. R. Penrose, Droga do rzeczywistości…, op. cit., s. 975. 
72 R. Penrose, Droga do rzeczywistości…, op. cit., s. 21–22. 
73 C. Rovelli, Physics Needs Philosophy. Philosophy Needs Physics, Foundations of Physics, 48, 

2018, s. 481–491. 
74 Ibidem, s. 483. 
75 Ibidem, s. 484. 
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nauki albo na koncepcjach, które „zaabsorbowali” w swoim środowisku. 
Filozofia nauki jednak bardzo rozwinęła się od czasów Carnapa, Poppera  
i Kuhna. „Błąd Weinberga i Hawkinga polega na pomieszaniu poszczególnej, 
historycznie ograniczonego rozumienia nauki z czymś w rodzaju wiecznej 
logiki nauki jako takiej.” Jednak nauka „nie jest projektem z metodologią 
wyrytą w kamieniu”.76 Wraz z rozwojem nauki zmieniają się również reguły 
metodologiczne, a zadaniem filozofii nie jest ustanowienie ponadczasowych 

reguł naukowości. Reguły te zmieniają się w czasie, a fizycy, którzy zajmują 
postawę antyfilozoficzną najczęściej krytykują koncepcje filozoficzne nie 
biorąc pod uwagę ich historycznych uwarunkowań. W ten sposób fizycy zna-

leźli się w pułapce filozofii swoich czasów. 
Szczególnie krytyczną opinię formułuje Rovelli o koncepcji rewolucji na-

ukowych Kuhna, która jest jego zdaniem całkowicie błędnym obrazem roz-

woju nauki. Zdaniem Rovelliego rozwój nauki ma charakter kumulatywny: 

zmiany pojęciowe w nauce wymuszane są albo przez nowe dane empiryczne 

albo przez analizę wewnętrznych sprzeczności w ramach istniejących i odno-

szących sukcesy teorii naukowych. Uczeni dążą do zachowania istniejących 
teorii naukowych i wykazują konserwatyzm. Rozwój nauki nie polega rów-

nież, jak twierdził Popper na stawianiu śmiałych hipotez i próbach ich falsy-

fikacji. Na przykład Kepler dołożył wielu starań, aby utrzymać tradycyjne 
kołowe orbity planet, dopóki dane doświadczenia nie wymusiły przyjęcia 
orbit eliptycznych; fizycy atomowi w latach dwudziestych XX wieku odrzu-

cali koncepcję nieciągłości, dopóki nie wymusiły jej przyjęcia dane spektro-

skopowe. Natomiast Kopernik i Einstein sformułowali swoje teorie wycho-

dząc od dokładnej analizy wcześniejszych dobrze potwierdzonych teorii.77 

Konserwatyzm i szacunek dla tradycji jest w nauce zjawiskiem pozytywnym, 

co prowadzi do krytycznej oceny podejmowanych przez wielu współczesnych 
teoretyków prób „odgadnięcia” nowych teorii. „Przestańcie marzyć o nowych 

polach i dziwnych cząstkach, dodatkowych wymiarach, innych symetriach, 
wszechświatach równoległych, strunach i co tam jeszcze wymyślicie.”78 Na-

wet tak radykalnie nowe koncepcje, jak omawiane przez Rovelliego „kwanty 
przestrzeni, znikanie czasu – to nie wzięte z sufitu hipotezy, lecz racjonalne 
wnioski wynikające z głębokiego wglądu w najlepsze dostępne teorie”.79 

Rovelli odrzuca również antyrealistyczne pojmowanie statusu teorii  
naukowych i zdecydowanie broni realizmu naukowego. Celem badań  
naukowych jest nie tylko uzyskanie przewidywań, jest nim próba zrozumie-

nia mechanizmów funkcjonowania świata, stworzenie i rozwijanie jego  
obrazu, czyli struktury koncepcyjnej, która pozwoli o nim myśleć.80 

————————— 
76 Ibidem, s. 485–486. 
77 Ibidem, s. 487–488. 
78 C. Rovelli, Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje. Droga do grawitacji kwantowej. Ele-

mentarna struktura rzeczy, przeł. M. Czerny, Wydawnictwo Feria Science, Łódź 2017, s. 232. 
79 Ibidem, s, 232. 
80 Ibidem, s. 226. 
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Rovelli wymienia kilka tematów dyskutowanych we współczesnej fizyce 

teoretycznej, co do których jest przekonany, że zarówno dawniejsze jak  
i współczesne koncepcje filozoficzne mogą mieć istotne znaczenie:  
 

„Czym jest przestrzeń? Czym jest czas? Czy świat jest deterministyczny? Czy 
powinniśmy brać pod uwagę obserwatora w opisie przyrody? Czy fizyczny 

opis świata powinien być formułowany w kategoriach »rzeczywistości« czy też 
w kategoriach »obserwowalności«, albo czy jest trzecia opcja? Czym jest 

kwantowa funkcja falowa? Co oznacza pojęcie »emergencji«? Czy ma sens po-

jęcie teorii całego Wszechświat? Czy sensowne jest przekonanie, że prawa 
przyrody mogą ewoluować?.”81 

 

Zrozumienie najnowszych teorii fizycznych wymaga dialogu między fizy-

kami a filozofami.82  

 

 

STEVEN WEINBERG  
I NIEZROZUMIAŁA NIESKUTECZNOŚĆ FILOZOFII 

 

Weinberg zatytułował jeden z rozdziałów książki Sen o teorii ostatecz-
nej83 „Przeciw filozofii”. Rozważa w nim zagadnienie, czy „filozofia daje nam 
jakieś wskazówki co do teorii ostatecznej”84 i udziela odpowiedzi jedno-

znacznie negatywnej: „zasady filozoficzne nie okazały się szczególnie uży-

teczne w dostarczaniu nam właściwych założeń”.85 
 

 „Nie chcę w ten sposób negować wartości całej filozofii, z której większa część 
nie ma z nauką nic wspólnego. Nie chcę nawet negować wartości całej filozofii 
nauki, która, moim zdaniem, w najlepszym wypadku stanowi politurę na  
historii odkryć naukowych. Nie powinniśmy się jednak spodziewać po niej 
żadnych wskazówek, które dzisiejszy naukowiec mógłby wykorzystać w swej 
pracy.”86 

 

 Zdaniem Weinberga wiedza filozoficzna jest dla fizyka bezużyteczna, co 
– parafrazując Eugene Wignera – nazywa „niezrozumiałą nieskutecznością 
filozofii”.87 „Nawet gdy w przeszłości pewne doktryny filozoficzne były uży-

teczne dla uczonych, zazwyczaj trwały one zbyt długo, przynosząc w osta-

————————— 
81 C. Rovelli, Physics Needs Philosophy…, op. cit., s. 490. Zagadnienia te porusza również Rovelli 

w takich pracach, jak: Siedem krótkich lekcji fizyki, przeł. U. Buczkowska-Marchetti, Oficyna Nau-

kowa, Warszawa 2017 i Tajemnica czasu, przeł. J. K. Ochab, Wydawnictwo Feria Science, Łódź 
2019. 

82 Por. C. Rovelli, Some Scientists Claim That Philosophy Is Dead – in Fact We Need it More than 
Ever, Prospero, 23 (3), 2017. 

83 Por. S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, przeł. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Warszawa 1994, 

s. 135–153. 
84 Ibidem, s. 153. 
85 Ibidem, s. 135. 
86 Ibidem, s. 135–136. 
87 Ibidem, s. 137. 

http://web-1a-1ebscohost-1com-13qyme1z20d80.han.bg.umcs.edu.pl/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFItqixSq6k63nn5Kx95uXxjL6prUqupbBIsKaeULipsVKvqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0y2qbdOsK61PurX7H%2b75uo%2b4ti7efHkpIzf3btZzJzfhrunsUmvp7VJsqakfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=2&sid=72f04faf-fa44-4973-92db-b4e35bb74728@sdc-v-sessmgr01
http://web-1a-1ebscohost-1com-13qyme1z20d80.han.bg.umcs.edu.pl/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFItqixSq6k63nn5Kx95uXxjL6prUqupbBIsKaeULipsVKvqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunt0y2qbdOsK61PurX7H%2b75uo%2b4ti7efHkpIzf3btZzJzfhrunsUmvp7VJsqakfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=2&sid=72f04faf-fa44-4973-92db-b4e35bb74728@sdc-v-sessmgr01
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tecznym rachunku więcej szkody niż pożytku.”88 Jako przykład podaje filo-

zofię mechanistyczną, która utrudniała przyjęcie Newtonowskiej koncepcji 
grawitacji. Również pozytywizm, chociaż „bardzo pomógł Einsteinowi i Hei-

senbergowi, w rzeczywistości przyniósł nauce tyle złego, co dobrego […]  
i może w przyszłości spowodować dalsze szkody”.89 Jako historyczny przy-

kład można wskazać opozycję wobec teorii atomistycznej na początku XX 
wieku, ponieważ nikt nie potrafił sobie wówczas nawet wyobrazić możliwo-

ści obserwacji atomów. Mach nigdy nie zaakceptował teorii atomistycznej, 
znane są sprzeciwy pozytywistów wobec kinetyczno-molekularnej teorii ma-

terii Jamesa Clerka Maxwella i Ludwiga Boltzmanna, Walter Kaufmann 

wykonywał eksperymenty podobne do tych, które Johnowi Josephowi 
Thomsonowi pozwoliły na odkrycie elektronu, lecz przywiązanie do znacze-

nia wielkości obserwowalnych uniemożliwiły mu przyjęcie hipotezy o odkry-

ciu nowej cząstki materii. Podobne uwagi formułuje Weinberg w odniesieniu 
do realistycznej interpretacji funkcji falowej w mechanice kwantowej czy też 
hipotezy uwięzienia kwarków. 

Jeżeli filozofia nauki jest jedynie „politurą na historii odkryć nauko-

wych”, to przyznać trzeba, że Weinberg politurę tę wybornie kładzie. Wein-

berg twierdzi, że większość fizyków w codziennej pracy przyjmuje pewną 
filozofię, którą określa jako „prosty realizm” – jest to „wiara w obiektywne 

istnienie elementów naszych teorii naukowych”.90 Pomimo deklaratywnie 

antyfilozoficznej postawy, Weinberg w całej książce Sen o teorii ostatecznej 
snuje rozważania o charakterze filozoficznym. Co więcej, proponuje nawet 
pewną ontologię fizyki współczesnej, którą – jak się wydaje – trudno już 
uznać za „prosty realizm”. Pisze następująco:  
 

„Obie teorie względności Einsteina, szczególna i ogólna, na zawsze zmieniły 
nasze poglądy na przestrzeń, czas i grawitację. Mechanika kwantowa spowo-

dowała jeszcze bardziej radykalne zerwanie z przeszłością, ponieważ zmieniła 
cały system pojęć, jakich używamy do opisu przyrody: zamiast mówić o cząst-

kach z dobrze określonym położeniem i prędkością, mówimy teraz o funk-

cjach falowych i prawdopodobieństwach. Synteza teorii względności z mecha-

niką kwantową doprowadziła do powstania nowego obrazu świata, w którym 
materia nie odgrywa już głównej roli. Jej miejsce zajęły zasady symetrii, choć 
niektóre z nich w obecnym stanie wszechświata pozostają ukryte.”91  

 

Jest to zajęcie stanowiska w sporze filozoficznym materializm-idealizm  

i wyraźny ukłon stronę tradycji pitagorejsko-platońskiej. 
Filozoficzne znaczenie mają również rozważania Weinberga o roli piękna 

i innych kryteriów estetycznych w rozwoju teorii naukowych – utrzymuje on, 

————————— 
88 Ibidem, s. 137. 
89 Ibidem, s. 142. 
90 Ibidem, s. 135. 
91 Ibidem, s. 13. 
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że piękno jest wyznacznikiem prawdziwości teorii naukowej.92 Powszechnie 

znana jest wypowiedź Weinberga przyrównująca fizyka mówiącego o pięknie 
teorii do trenera koni wyścigowych, który mówiąc „ten koń jest piękny” ma 
równocześnie na myśli to, że ten koń będzie wygrywać wyścigi.93 Fizyk orze-

kając piękno o teorii wyraża przekonanie o jej obiektywnej, przynajmniej 
przybliżonej, prawdziwości. „Piękno, jakie znajdujemy w teoriach fizycznych 
jest szczególnego rodzaju […], jest to piękno polegające na prostocie i nieu-

chronności, piękno doskonałej struktury, w której wszystkie elementy  
idealnie do siebie pasują i nie mogą być zmienione, piękno logicznej jedno-

znaczności.”94 Piękna koncepcja filozoficzna filozofującego fizyka argumen-

tującego przeciw filozofii. 
 

 

STEPHEN HAWKING: FILOZOFIA JEST MARTWA 
 

Hawking w wydanej wspólnie z Leonardem Mlodinowem książce Wielki 
projekt stawia następujące pytania: „Czy możemy zrozumieć świat, w któ-
rym się znaleźliśmy? Jaki jest Wszechświat? Jaka jest natura rzeczywistości? 
Skąd to się wszystko wzięło? Czy Wszechświat wymaga stwórcy?”.95 Stwier-

dza przy tym, że „są to pytania z obszaru filozofii, ale dziś filozofia jest mar-

twa, nie nadąża za rozwojem współczesnej nauki, zwłaszcza fizyki”.96 Zda-

niem Hawkinga filozofowie „nie posiadają odpowiedniego wykształcenia 
matematycznego, aby dotrzymywać kroku współczesnym dokonaniom fizyki 
teoretycznej. Istnieje wprawdzie podgrupa specjalistów nazywanych filozo-

fami nauki, którzy powinni być lepiej przygotowani. Ale wielu z nich to „nie-

ukończeni” fizycy, którzy stwierdzili, że zbyt trudno im tworzyć nowe teorie, 
dlatego też zajęli się pisaniem o filozofii fizyki. Do dziś spierają się na temat 
teorii naukowych z początku naszego stulecia, takich jak ogólna teoria 
względności czy mechanika kwantowa, ale nie mają kontaktu ze współcze-

snymi horyzontami fizyki.97 Wyrafinowanie matematyczne teorii stanowi dla 

przeważającej części filozofów barierę nie do pokonania i dlatego problemy 
filozoficzne są współcześnie w stanie rozważać fizycy, dysponujący odpo-

wiednim przygotowaniem matematycznym. 

Swoje stanowisko filozoficzne Hawking prezentuje następująco: „Przyj-

muję tu raczej naiwny pogląd, że teoria jest po prostu modelem Wszechświa-

ta lub lego części, oraz zbiorem reguł wiążących wielkości tego modelu  
z obserwacjami, jakie można wykonać. Teoria istnieje wyłącznie w naszych 
————————— 

92 Ibidem, s. 24. 
93 Ibidem, s. 110. 
94 Ibidem, s. 122. 
95 S. Hawking, L. Mlodinow, Wielki projekt, przeł. J. Włodarczyk, Wyd. Albatros, Warszawa 2017, 

s. 9. 
96 Ibidem. 
97 S. Hawking, Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce, przeł. A. Minczewska-Przeczek, Wy-

dawnictwo Alkazar, Warszawa 1993, s. 59–60. 
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umysłach i nie można jej przypisywać żadnej innej realności (cokolwiek mia-

łoby to znaczyć)”.98 Teoria naukowa jest zatem po prostu matematycznym 

modelem używanym do opisu rezultatów doświadczeń. „Dana teoria jest 
dobra, jeśli stanowi elegancki model i pozwala przewidzieć wyniki nowych 
obserwacji.”99  

Hawking określa swoje stanowisko jako pozytywistyczne100 i pisze nastę-
pująco: „Nie wymagam, aby teoria odpowiadała rzeczywistości, ponieważ nie 
wiem, jaka jest rzeczywistość. Rzeczywistość to nie cecha, którą można wy-

kryć papierkiem lakmusowym. Mnie chodzi tylko o to, aby teoria pozwalała 
przewidzieć wyniki pomiarów.”101 Hawking uznaje się za „realistę” jedynie  
w tym znaczeniu, że uznaje istnienie wszechświata niezależne od świadomo-
ści podmiotu poznającego. Odrzuca realizm naukowy, ponieważ „to, co uwa-
żamy za rzeczywistość, jest uwarunkowane teorią, pod którą się podpisuje-
my”. Nasze poglądy ontologiczne kształtowane są poprzez nasze teorie  
naukowe, zatem nie ma sensu pytanie, czy teoria odpowiada rzeczywistości, 
„ponieważ nie wiemy, jaka jest rzeczywistość niezależna od teorii”.102 

Hawking utrzymuje, że wielu filozofów ma trudności ze zrozumieniem  
i akceptacją takich rezultatów mechaniki kwantowej jak nieoznaczoność czy 
superpozycja stanów (w tym sławny przypadek kota Schrödingera). Twier-

dzą oni na przykład, że „w rzeczywistości” kot musi być żywy albo martwy  
i niemożliwe jest, aby znajdował się superpozycji stanów. Taki argument 
zakłada jednak, że dysponujemy jakimś apriorycznym i niezależnym od teo-

rii pojęciem realności, czy też rzeczywistości, które jest w istocie klasyczne. 
Jeżeli jednak uznamy, że również pojęcie rzeczywistości zależy od teorii, 
wówczas zgodnie z mechanika kwantową obiekt „ma wszystkie możliwe hi-

storie”.103 „To, co rzeczywiste” z punktu widzenia mechaniki kwantowej nie 
musi się pokrywać z „tym, co rzeczywiste” z punktu widzenia fizyki klasycz-

nej i zdrowego rozsądku. 
Hawking proponuje pogląd, który określa jako „realizm zależny od mode-

lu”.104 Realiści naukowi często powołują się na argument z sukcesu nauki.  
 

„Jednakże różne teorie mogą z sukcesem opisywać to samo zjawisko za po-

mocą odmiennych konstrukcji pojęciowych. Co więcej, wiele teorii nauko-

wych, które okazały się sukcesem, później zostało zastąpione innymi, równie 
udanymi teoriami odwołującymi się do zupełnie nowych koncepcji rzeczywi-

stości.”105 

————————— 
98 S. Hawking, Krótka historia czasu. Od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur, przeł. P. Am-

sterdamski, Wyd. Alfa, Warszawa 1990, s. 20. 
99 S. Hawking, Czarne dziury i światy niemowlęce, op. cit. s. 63. 
100 A. W. Hawking, R. Penrose, Natura czasu i przestrzeni, przeł. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, 

Poznań 1996, s. 128. 
101 Ibidem, s. 128. 
102 Ibidem, s. 62, 63. 
103 Ibidem, s. 63, 64. 
104 S. Hawking, L. Mlodinow, Wielki projekt, op. cit., s. 52. 
105 Ibidem, s. 54. 
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Hawking zajmuje stanowisko w sporze realizmu naukowego z antyreali-
zmem, jednak „realizm zależny od modelu”, który miałby położyć kres  
sporom między realizmem a antyrealizmem106 jest w istocie po prostu sta-
nowiskiem antyrealistycznym.107 Tyle, że cała problematyka sporu między 
realizmem a antyrealizmem jest przedstawiona w sposób bardzo uproszczo-
ny. W szczególności brak odniesień do wyraźnie wyróżnianych w ramach 
stanowisk realistycznych płaszczyzn: ontologicznej (metafizycznej), seman-
tycznej i epistemologicznej108, brak nawiązania do ważnego rozróżnienia 
wprowadzonego przez Hackinga na realizm w odniesieniu do obiektów  
i realizm w odniesieniu do teorii,109 brak również jakichkolwiek odniesień do 
całego nurtu nowego eksperymentalizmu. „Realizm zależny od modelu” 
trudno uznać za stanowisko oryginalne; podobne poglądy znajdujemy już w 
ramach realizmu wewnętrznego Hilarego Putnama, czy też konstruktywnego 
empiryzmu Basa C. van Fraassena.110 Ponadto w filozofii nauki tezy, że 
wszelkie obserwacje są uteoretyzowane i teorie nie są zdeterminowane przez 
świadectwa empiryczne, są powszechnie przyjęte, a teza, że mówiąc o onto-
logii świata mówimy o ontologii postulowanej przez teorie naukowe sformu-
łowana została już dawno przez Willarda van Ormana Quine’a.111  

Pomijając te uwagi krytyczne w odniesieniu do filozoficznych koncepcji 
Hawkinga, zauważyć należy, że również w tym przypadku poglądy filozoficz-
ne mają istotny wpływ na badania naukowe. Jeżeli jedynym kryterium ak-
ceptacji teorii naukowej – w szczególności zaś mechaniki kwantowej – jest 
jej empiryczna adekwatność, to uczony nie będzie poszukiwał teorii konku-
rencyjnej, która bardziej odpowiadałaby jego poglądom metafizycznym (jak 
np. Penrose). Jeżeli żadnej teorii naukowej „nie da się zaklasyfikować jako 
lepszej czy bliższej rzeczywistości”,112 to trudno uzasadnić poszukiwanie 
„teorii ostatecznej”. Zdaniem Hawkinga zamiast jednej zunifikowanej teorii 
równie dobrze możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że musimy się 
zadowolić całą siecią teorii, z których każda „opisuje zjawiska w ograniczo-
nym zakresie”.113 Jednak również taki pogląd został już sformułowany w filo-
zofii nauki przez Nancy Cartwright.114 

Stanowisko Hawkinga wyrażone w Wielkim projekcie jest dość minimali-
styczne, co w sposób osobliwy kontrastuje z maksymalizmem epistemolo-
————————— 

106 K. Ferguson, Krótka historia Stephena Hawkinga, przeł. U. i M. Seweryńscy, Prószyński  
i S-ka, Warszawa 2013, s. 350. 

107 Por. W. Grygiel, Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, op. cit., s. 286. 
108 Por. S. Psillos, Scientific Realism. How Science Tracks Truth, Routledge, London–New York 

1999. 
109 I. Hacking, Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural 

Science, Cambridge University Press, New York 1983. 
110 B. C. van Fraassen, The Scientific Image, Clarendon Press, Oxford 1980, s. 12. 
111 Por. W. v. O. Quine, O tym, co istnieje, w: idem, Z punktu widzenia logiki. Eseje logiczno-

filozoficzne, przeł. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1990. 
112 S. Hawking, L. Mlodinow, Wielki projekt…, op. cit., s. 70. 
113 Ibidem, s. 70. 
114 Por. N. Cartwright, How the Laws of Physics Lie, Oxford University Press, Oxford 1983. 
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gicznym deklarowanym w Krótkiej historii czasu, w której czytamy, że „osta-

tecznym celem nauki jest „sformułowanie jednej teorii opisującej cały 
Wszechświat […] nic skromniejszego nas nie zadowoli”.115 Hawking rozważa 
między innymi słynne pytanie Einsteina „jaką swobodę wyboru miał Bóg, 
gdy budował świat?”116 i stawia pytania: 
 

„Czemu Wszechświat trudzi się istnieniem? Czy jednolita teoria jest tak nie-

odparta, że Wszechświat sam powoduje własne istnienie? Czy może Wszech-

świat potrzebuje Stwórcy, a jeśli tak, to czy Stwórca wywiera jeszcze jakiś inny 
wpływ na Wszechświat? I kto Jego z kolei stworzył?”117 

 

 Kończy Krótką historię czasu stwierdzeniem, że gdy odkryjemy kom-

pletną teorię „poznamy wtedy […] myśli Boga”.118 Zapewne niektóre wypo-

wiedzi należy rozumieć metaforycznie, ale i tak zawierają radykalne tezy 
metafizyczne – dość mocne jak na „pozytywistę”, który ponadto uważa, że 
„filozofia jest martwa”. 

 

 

RICHARD FEYNMAN I „FILOZOFOWIE KAWIARNIANI” 
 

Feynman znany jest z radykalnie antyfilozoficznego nastawienia i w swoich 

pracach nie prowadził systematycznych rozważań filozoficznych. Jednak wiele 
omawianych przez niego tematów ma głębokie znaczenie filozoficzne (np. 

strzałka czasu, symetrie w fizyce, matematyka a fizyka, zasady zachowania), 
sam czynił również interesujące uwagi na temat prostoty i piękna fundamen-

talnych teorii fizycznych, podkreślał rolę doświadczenia oraz ograniczony za-

sięg stosowalności wszelkich praw i teorii naukowych,119 a także brak w nauce 
jakichkolwiek niepodważalnych praw, teorii a nawet metod. Jego sposób my-

ślenia był wyjątkowo niekonwencjonalny. „Badając interesujące go zagadnie-

nia, Feynman okazywał nie tylko zdrowe lekceważenie zasad rygorystycznego 

formalizmu. Nie przestrzegał on w ogóle żadnych reguł myślenia lub wymiany 
poglądów. Trudno wyjaśnić, jakiego geniuszu wymaga takie podejście.”120 

Julian Schwingler w napisanym przez siebie epitafium określił go mianem 
„najwybitniejszego intuicjonisty naszych czasów”.121  

Negatywny stosunek Feynmana do filozofii wynika przede wszystkim  

„z powodu jej niesprawdzalności”.122 Do samych filozofów odnosił się „bar-

————————— 
115 S. Hawking, Krótka historia czasu, op. cit., s. 21–23. 
116 Ibidem, s. 160. 
117 Ibidem, s. 161. 
118 Ibidem s. 161. 
119 Por. R. P. Feynman, Charakter praw fizycznych, przeł. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 2000, s. 38.  
120 P. Davies, Przedmowa, w: R. P. Feynman, Charakter praw fizycznych, op. cit., s. 9. 
121 J. Gleick, Geniusz. Życie i nauka Richarda Feynmana, przeł. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, 

Poznań 1999, s. 22. 
122 Ibidem, s. 19. 
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dzo podejrzliwie”.123 Szczególnie krytycznie oceniał tych filozofów, którzy 
pomniejszali rolę doświadczenia w fizyce sądząc, że pewne własności świata 
realnego można wydedukować mocą czystego rozumu – całkowicie a priori. 
Określał ich mianem „filozofów kawiarnianych”.124 Żadnych własności świa-

ta nie można wydedukować a priori, „lecz trzeba to rozstrzygnąć za pomocą 
doświadczenia”.125  

Feynman zdecydowanie przeciwstawia się podejmowanym przez niektó-
rych filozofów próbom apriorycznego określenia jakichś „warunków ko-

niecznych nauki”,126 ponieważ jest to ograniczenie swobody badań nauko-

wych i czynnik utrudniający akceptację nowych teorii naukowych.127 Próby 
takie są niczym więcej jak „pompatyczną deklaracją swoich przesądów”.128 

„W istocie warunkiem koniecznym istnienia nauki – pisze on – jest istnienie 

umysłów, które nie zakładają, że nauka musi spełniać jakiekolwiek przyjęte  
z góry warunki, takie jak ten, który sformułował ów filozof.”129 Feynman 

formułuje twierdzenie zbieżne ze stanowiskiem anarchizmu metodologicz-

nego. Uprawia zatem (przynajmniej w jakiejś mierze) filozofię. 
Niekiedy za podstawowe, milcząco przyjmowane założenie filozofii przy-

rody i nauk empirycznych uznaje się założenie racjonalności przyrody. „Jest 
sens – pisze Michał Heller – zwracać się do przyrody z racjonalnymi pyta-

niami tylko wtedy, gdy oczekuje się, że udzieli ona racjonalnych odpowie-

dzi.”130 Feynman przyznaje, że nauka „rozpoczyna się od intuicyjnego prze-

konania, opartego w istocie na prostych doświadczeniach z przedmiotami,  
z którymi mamy do czynienia na co dzień, że rozmaite zjawiska da się roz-

sądnie wyjaśnić”.131 Zauważa on jednak, że prawa fizyczne „mają jedną 
dziwną cechę – im dalej wzrasta ich ogólność, tym stają się odleglejsze od 
zdroworozsądkowych przekonań i coraz mniej zrozumiałe”.132 Nasza racjo-

nalność i samo pojęcie rozumienia ukształtowało się na podstawie kontaktu 
ze światem makroskopowym. Ramy pojęciowe świata codziennego doświad-

czenia zawodzą jednak całkowicie w odniesieniu do obszarów przyrody ba-

danych przez teorię względności i mechanikę kwantową. W szczególności zaś 
zachowanie mikroobiektów opisywanych przez mechanikę kwantową wydaje 
się urągać naszemu zdrowemu rozsądkowi i zwykłej logice. Heisenberg za-

stanawiał się „czy przyroda może być rzeczywiście aż tak absurdalna, jak to 
————————— 

123 P. Davies, Przedmowa, w: R. P. Feynman, Charakter praw fizycznych, op. cit., s. 12.  
124 R. P. Feynman, Sześć trudniejszych kawałków. Teoria względności Einsteina, symetria  
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125 Ibidem, s. 111. 
126 R. P. Feynman, Charakter praw fizycznych, op. cit., s. 156. 
127 Por. R. P. Feynman, Co ciebie obchodzi, co myślą inni?. Dalsze przypadki ciekawego człowie-
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się nam wydaje, gdy rozważmy wyniki doświadczalnych badań zjawisk ato-

mowych?”.133 Bohr twierdził, że ktoś „nie jest w pierwszej chwili przerażony 
teorią kwantów, to przecież niemożliwe, żeby ją zrozumiał”.134 Feynman 

zachowanie cząstek kwantowych określa jako „wariackie”135 i pisze, że „nikt 
nie rozumie mechaniki kwantowej”.136 Mechanika kwantowa opisuje jak 

zachowują się przedmioty mikroświata, nie udziela natomiast odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego zachowują się w tak osobliwy sposób. Dla poprawności 
teorii naukowej nie ma jednak najmniejszego znaczenia, czy jest zgodna  

z naszymi filozoficznymi przekonaniami na przykład odnośnie do racjonal-

ności przyrody. Ważna jest jedynie praktyczna użyteczność w wyjaśnianiu  
i przewidywaniu zjawisk. „Nie chodzi o to, czy teoria jest satysfakcjonująca 
filozoficznie, łatwa do zrozumienia, rozsądna z punktu widzenia zdrowego 
rozsądku. Z punktu widzenia zdrowego rozsądku teoria elektrodynamiki 
kwantowej opisuje naturę w sposób absurdalny – i zgadza się znakomicie  
z doświadczeniem. Mam nadzieję, że zaakceptujecie naturę taką, jaka jest – 

absurdalną.”137 Feynman ową „absurdalność” uznaje za „zachwycającą”.138 

Czyż nie jest to interesująca teza filozoficzna? 

 
 

WNIOSKI 
 

W artykule przeanalizowano jedynie kilka wybranych stanowisk ilustru-

jących stosunek fizyków do filozofii, wydaje się jednak, że dość reprezenta-

tywnych. Można na zakończenie postawić pytanie, czy pomimo deklaracji 
profilozoficznej albo antyfilozoficznej można znaleźć w stanowiskach fizy-

ków jakieś punkty wspólne. Otóż wydaje się, że tak. 
1. Jakiej filozofii fizycy nie potrzebują? Negatywnie oceniane są wszelkie 

próby określenia „apriorycznych warunków możliwości nauki”. Nawet tak 
fundamentalne kategorie pojęciowe jak czas, przestrzeń czy przyczynowość 
mają sens jedynie wówczas, gdy poprawnie opisuję doświadczenie i żadna  
z nich w określonym rozumieniu nie może być uznana za ważną a priori. 
Również normatywna metodologia, w ramach której filozofowie nauki pró-
bują „pouczać” fizyków, jak powinni uprawiać naukę, nie cieszy się wśród 
nich szczególnym zainteresowaniem. W filozoficznych pracach fizyków od-

niesienia do filozofów nauki są wyjątkowo skromne – znajdujemy ogólniko-

we nawiązania do „pozytywistów”, do falsyfikacjonizmu Poppera (jednak na 
ogół w wersji „naiwnego falsyfikacjonizmu”) oraz – zwykle również ogólni-

kowe – odniesienia do koncepcji rewolucji naukowych Kuhna. 

————————— 
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2. Jakiej filozofii fizycy potrzebują? Są to najczęściej nawiązania do tra-

dycji pitagorejsko-platońskiej. Przekonanie o matematyczności przyrody, 
nawet wówczas, gdy uczony nie uznaje się za zwolennika platonizmu w filo-

zofii matematyki (np. Einstein) wiązane jest najczęściej z akceptacją warto-

ści estetycznych (piękno, prostota, symetria) jako pozaempirycznych kryte-

riów oceny teorii naukowych. W tym aspekcie odnajdujemy zastanawiającą 
zbieżność poglądów. 

Można jeszcze zaryzykować trzeci wniosek płynący z niniejszych rozwa-

żań, a mianowicie: 
3. Filozofia jest w pewnym sensie dla fizyków nieunikniona, nawet wów-

czas, gdy twierdzą, że jest zbędna. Rozważania dotyczące tego, czym jest 
fizyka, nie należą do fizyki – jest to zagadnienie filozoficzne. Nawet stwier-

dzenie, że „filozofia jest zbędna”, albo, że „jest martwa”, ma charakter twier-

dzenia filozoficznego. Ponadto w pracach fizyków, którzy deklarują postawę 
antyfilozoficzną, znajdujemy rozważania na temat celu badań naukowych, 
statusu teorii, roli wartości w nauce, relacji między umysłem a materią,  
a nawet na temat Boga. Są to wszystko zagadnienia filozoficzne, tyle że per-

spektywa, z jakiej są rozważane w pracach przyrodników, jest na ogół – jak 

ją określił von Weizsäcker – „filozofią nieuświadomioną”. 
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ABSTRACT 
 

The article analyses physicists’ attitudes towards philosophy on the examples of 
the positions of eminent theorists. There are two physicists’ philosophical attitudes 
towards philosophy: pro-philosophical (Einstein, Bohr, Heisenberg, von Weizsäcker, 
Penrose, Rovelli) and anti-philosophical (Weinberg, Hawking, Feynman). I analyse 

some physicists' arguments for or against philosophy. It is demonstrated that physi-

cists are most critical of all philosophical conceptions that accept a priori factors in 

cognition, while those who recognize the significance of philosophy for science most 

often refer to the Pythagorean-Platonic tradition as the proper basis for understand-

ing modern physics. 

Keywords: physics, philosophy, apriorism, positivism, Platonism, beauty. 

 

 

 

 

O AUTORZE – dr hab., profesor UMCS, Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut 

Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 
5, 20-031 Lublin. 

E-mail: lukasik@poczta.umcs.lublin.pl 

mailto:lukasik@poczta.umcs.lublin.pl


FILOZOFIA I NAUKA 
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

Tom 8, cz. 2, 2020 

 
 
 

Stanisław Czerniak 
 
 
 

MAXA SCHELERA  
PLURALISTYCZNA KONCEPCJA WIEDZY  

10.37240/FiN.2020.8.2.2 
 
 
 

 STRESZCZENIE 
 
Celem artykułu jest rekonstrukcja koncepcji trzech typów wiedzy, którą Max 

Scheler przedstawił w swej późnej pracy Światopogląd filozoficzny (1928). Scheler 
wyróżnił trzy rodzaje wiedzy: empiryczną wiedzę służącą panowaniu nad przyrodą, 
wiedzę ejdetyczną/esencjalną oraz wiedzę metafizyczną. Autor rozważa kryteria 
epistemologiczne tego podziału oraz zastanawia się nad jego założeniami funkcjona-
listycznymi. W części polemicznej zarzuca Schelerowi: a) krypto-dualizm w koncep-
cji wiedzy, która niedostatecznie wyraźnie odróżnia od siebie wiedzę metafizyczną 
od ejdetycznej; b) całkowite pominięcie w klasyfikacji typów wiedzy statusu humani-
styki; c) programowe rozwijanie filozofii wiedzy niezależnie od warsztatu badawcze-
go filozofii nauki, co odrywa tego rodzaju analizę od kontekstu społeczno-
historycznego (tzn. od tego, jak się tworzy wiedzę we współczesnych wspólnotach 
naukowych). 

Słowa kluczowe: rodzaje wiedzy, indukcja, esencja, metafizyka, antropologia 
filozoficzna, Max Scheler. 

 
 
 
 W nowożytnej i współczesnej teorii poznania konkurują ze sobą moni-

styczne, dualistyczne oraz pluralistyczne określenia/ definicje nauki i wie-
dzy. Dualistyczna tradycja neopozytywistyczna broni stanowiska, iż możliwe 
jest odróżnienie wiedzy naukowej od nienaukowych mniemań, proponując 
tak czy inaczej rozumianą linię demarkacyjną pomiędzy nauką i nie-nauką. 
Neopozytywiści respektują wprawdzie obok nauki w sensie empirycznym 
także aksjomatyczne nauki formalne, takie jak logika i matematyka, prze-
ciwstawiają wszakże jednocześnie cały obszar wiedzy naukowej wiedzy po-
tocznej, wobec której nauka jest wyróżnioną epistemologicznie jednością 
(charakteryzowalną przez którąś z wartości poznawczych, takich np. jak  
koherencja czy falsyfikowalność zbiorów twierdzeń). We współczesnej epi-
stemologii ważną rolę odgrywają, z drugiej strony, ujęcia par excellence mo-
nistyczne, wychodzące między innymi od pojęcia „racjonalności” czy też 
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uniformistyczności warsztatu metodologicznego różnych nauk.1 Podejście to 
polemizuje otwarcie z posiadającym sporą tradycję w filozofii europejskiej 
dualizmem nauk przyrodniczych i humanistycznych czy też nomotetycznych 
i idiograficznych. Moniści zakładają, że nauka jest „jedna”, ponieważ w całej 
nauce obowiązują uniwersalne standardy racjonalności oraz metodologiczne 
pryncypia organizacji pracy badawczej.2 

 Wychodzący poza ujęcia dualistyczne pluralizm w refleksji nad nauką  
i wiedzą pojawia się raczej na peryferiach klasycznej epistemologii lub też jej 
obrzeżach stycznych z takimi naukami jak socjologia, antropologia filozo-
ficzna czy psychologia. W niniejszych rozważaniach pragnę podjąć ten temat 
w odniesieniu do koncepcji filozofii wiedzy Maxa Schelera.  

  
 

STANOWISKO MAXA SCHELERA 
  
 Autor Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik podejmuje 

problematykę typologii wiedzy w wielu swych pracach z lat dwudziestych, 
kiedy w coraz większym stopniu oddala się od klasycznych husserlowskich 
pryncypiów fenomenologii, jednocześnie jednak (właśnie z tego powodu 
zapewne, w sensie pewnej predylekcji psychologicznej) pragnie wykorzystać 
w swych rozważaniach główne osiągnięcie fenomenologicznej teorii pozna-
nia, za jakie uważa koncepcję redukcji ejdetycznej, zakładającej uzdolnienie 
ludzkiego umysłu do poznania a priori czy też poznawczego uchwytywania 
tego, co istotowe.3 Wyłania się tu w rezultacie swoisty filozoficzny zamysł 
syntetyczny: na schelerowskiej liście trzech głównych typów wiedzy pojawia 
się zarówno wiedza empiryczna, jak i promowana przez klasyczną fenome-
nologię wiedza aprioryczna, oraz wiedza metafizyczna, nawiązań do której 
wystrzegał się Edmund Husserl jako autor rozprawy Philosophie als strenge 
Wissenschaft (1911), a którą Scheler sytuuje w centrum swej późnej refleksji 
filozoficznej. W wymiarze historycznofilozoficznym Scheler syntetyzuje tu 
natomiast niemiecką tradycję empirystyczną (scjentyzm Friedricha Alberta 
Langego), ejdetyczną fenomenologię, wreszcie zaś tradycyjną metafizykę 
sięgającą w tym ujęciu swymi korzeniami do Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla i Arthura Schopenhauera czy też późniejszych niemieckich filozofów 
życia, takich chociażby jak Eduard Hartmann.  

 
 

————————— 
1 Por S. Czerniak, Jürgen Mittelstrass: nauki humanistyczne w świetle idei jedności nauki,  

w: idem, Wybrane koncepcje wiedzy i nauki we współczesnej filozofii niemieckiej, Warszawa 2017,  
s. 125–161. 

2 Por ibidem, s. 151–154. 
3 W poniższych rozważaniach ograniczymy się do rekonstrukcji zawartości późnego artykułu 

Schelera Światopogląd filozoficzny poświęconego w całości typologii wiedzy. 
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A) Wiedza dająca władzę, nastawiona na osiągnięcia (Herrschafts- und Lei-
stungswissen) 

 Scheler rozwija tu swą refleksję głównie w pragmatystycznych koleinach 
argumentacyjnych. Twierdzi, że wiedza ta jest „właściwa pozytywnym nau-
kowym szczegółowym, które są nośnikiem całej naszej zachodniej cywiliza-
cji” i „służy naszemu możliwemu technicznemu panowaniu nad naturą, spo-
łeczeństwem i historią”4. Jej celem jest  
 

„…wykrycie praw czasoprzestrzennego kontaktu otaczających nas, uporząd-
kowanych w klasy zjawisk […] których nie szukamy bynajmniej dlatego, iż 
mielibyśmy posiadać jakieś szczególne upodobanie do praw [jako takich], lecz 
ze względu na nasze panowanie nad światem i nad nami samymi. Przewidy-
wać daje się przecież tylko to, co powtarza się zgodnie z pewną prawidłowo-
ścią; tylko to zaś, co daje się przewidywać, daje się [też opanować].”5  
 
Scheler nie podejmuje tu dyskusji na klasyczny, interesujący neopozyty-

wistów temat związków zakorzenionego w obserwacji doświadczenia empi-
rycznego z wiedzą teoretyczną, lecz podnosi problem selektywnego charak-
teru wiedzy empirycznej przykrojonej do „ukierunkowania danego systemu 
popędów i potrzeb”.6 Jak zauważa, „jaszczurka słyszy wprawdzie najlżejszy 
szelest, ale nie słyszy strzału z pistoletu”.7 To właśnie owo biologiczne status 
quo istoty żywej, polegające na tym, że „rejestruje ona raczej te fragmenty 
procesu rozwoju świata, które mają charakter jednakowy (powtarzalny)”8  
i są wpisane w krąg jej gatunkowych preferencji, sprawia, że człowiek może 
odkrywać prawa rządzące zjawiskami. Scheler zawiesza epistemologiczną 
debatę na temat prawdziwości tak rozumianej wiedzy. Skłania się raczej do 
antycypującego późniejsze rozstrzygnięcia epistemologii ewolucyjnej Konra-
da Lorenza i Karla R. Poppera stanowiska, że realizm ludzkiej wiedzy jest 
niejako „z góry zagwarantowany” biologicznie, ponieważ organizmy, aby 
przetrwać ewolucyjnie, muszą dysponować selektywną wprawdzie, ale nieja-
ko z natury rzeczy adekwatną wiedzą o swym środowisku.9 Kryterium praw-
dy staje się tu samo przystosowanie organizmu do środowiska, a prawda 
jako taka nabiera charakteru sukcesu ewolucyjnego i jest utożsamiona  
z pewnym dobrem pozapoznawczym.10 W tym samym kontekście Scheler 

————————— 
4 M. Scheler, Światopogląd filozoficzny, w: idem, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wie-

dzy, przeł. A. Węgrzecki, S. Czerniak, Warszawa 1987, s. 415. 
5 Ibidem, s. 416. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem.  
8 Ibidem. 
9 Por. S. Czerniak, Hipotetyzm a biologia. Rozważania na marginesie dialogu Karl R. Popper – 

Konrad Lorenz, w: ibidem, Lorenz Plessner Habermas. Dylematy antropologiczne filozofii współ-
czesnej, Toruń 2002, s. 165–209. 

10 Jak pisze Marcin Urbaniak; „Zarówno Lorenz, jak i Monod zgodziliby się z Tomasello, że umysł 
ludzki odzwierciedla świat zewnętrzny poprzez wchłanianie informacji i ich transformowanie, bo-
wiem hipotetycznie zakładamy pierwotne istnienie realnego oraz autonomicznego otoczenia. […] 
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pragmatyzuje kantowskie kategorie czasu i przestrzeni twierdząc, iż nie są 
„one jedynie uwarunkowane uposażeniem naszego intelektu”, lecz także 
„przez nasz przemożny popęd władzy nad przyrodą”.11 Punktem wyjścia dla 
zrozumienia ich ontycznego statusu jest nasza aktywność.  
 

„Dopiero wtórnie [bowiem] przenosimy naszą organiczną możliwość poru-
szania się na rzeczy, jako ich własną możliwość poruszania się względem sie-
bie. Ściśle analogicznie ma się rzecz z czasem. Zbiory wszystkich możliwości 
ruchu oraz zmian, jakimi są faktycznie przestrzeń oraz czas, służą ostatecznie 
naszej woli panowania nad tym, co realne.”12 
 
 Scheler nawiązuje tu milcząco do przeciwstawności newtonowskiej i ein-

steinowskiej koncepcji czasu i przestrzeni, uznając, iż błędem było traktowa-
nie „czasu i przestrzeni za istniejące same w sobie, pozbawione możliwości 
oddziaływania, nieskończone »puste formy«, które istnieją niezależnie od nas 
i istniałyby nadal, gdyby unicestwiło się rzeczy, materię i strumienie energii”.13  

 Uderza prymat tego rodzaju ogólnofilozoficznej refleksji, sięgającej nie-
jako przy okazji do podstaw fizyki, w kontekście rozważań nad określonym 
rodzajem wiedzy, który Scheler kojarzy expressis verbis z danym rodzajem 
nauk. Abstrahuje on bowiem od wielu problemów metodologicznych nauk 
empirycznych i niejako z góry zakłada, że upodabnia je do siebie pragma-
tyczny kontekst, w którym się rozwijają. Jego refleksja wykracza tym samym 
poza horyzont filozofii nauki we współczesnym rozumieniu, badającej 
aspekty synchroniczne/ strukturalne i diachroniczne poszczególnych nauk. 
Dyskurs epistemologiczny nakłada się tu, jak u Kanta, na dyskurs ontolo-
giczny i jak zobaczymy, antropologiczno-metafizyczny. Scheler zupełnie po-
mija przy tym rolę wiedzy formalnej, aksjomatycznej (matematyka, logika) 
w naukach empirycznych. Przyjmuje bardzo szeroką definicję wiedzy, którą 
mogą posiadać jego zdaniem także zwierzęta i która nie daje się sprowadzić 
do formuły językowej, a zarazem propozycjonalnej, charakteryzującej wiedzę 
ludzką. Można w zasadzie uznać, że jego koncepcja ma charakter funkcjona-
listyczny – wiedzę definiuje się tu wedle funkcji, jakie ma spełniać  
w rozwoju cywilizacyjnym. Taka definicja funkcjonalna zwalnia niejako filo-
zofa w obowiązku bardziej szczegółowego zdania sprawy z osobliwości 
warsztatu badawczego nauk empirycznych jako takich czy też ich poszcze-
gólnych rodzajów. Warto postawić zatem pytanie o ewentualną rolę katego-
rii funkcjonalistycznych w schelerowskim opisie dwóch pozostałych, wyróż-
nionych przezeń typów wiedzy.  
                                                                                                                                              
Hipoteza realnego i percypowalnego otoczenia jest stale weryfikowana poprzez kolejne generacje 
żyjących i poznających podmiotów – skoro wciąż istniejemy i ewoluujemy, to a) świat istnieje real-
nie, b) ludzkie poznanie jest wiarygodne i weryfikowalne.” M. Urbaniak, Biologiczne wymiary 
rozumienia, Kraków 2017, s. 50. 

11 M. Scheler, Światopogląd filozoficzny, op. cit., s. 418. 
12 Ibidem, s. 417. 
13 Ibidem. 
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B) Wiedza istotowa, aprioryczna 

 Scheler rozwija określenie wiedzy istotowej w opozycji do modelu po-
przedniego. O ile empiryczna wiedza dająca władzę „poszukuje praw czaso-
przestrzennej koincydencji przypadkowych realności świata”, o tyle wiedza 
istotowa „w sposób ściśle metodyczny abstrahuje […] od tego, co przypad-
kowo jest takie lub inne”.14 Zadaje się tu pytanie,  
 

„czym jest […] np. każde dowolne tak zwane »ciało«, czym jest każda dowolna 
istota żywa, czym jest istota rośliny, zwierzęcia, człowieka itd. w swej inwa-
riantnej strukturze [złożonej] z cech esencjalnych… czym jest »myślenie«, 
»miłość«, »poczucie piękna« – niezależnie od przypadkowego czasowego 
strumienia świadomości tego czy innego człowieka, u którego de facto poja-
wiają się te akty.”15 
 
 Scheler odwołuje się tu, jak łatwo zauważyć, aczkolwiek w swoisty dla 

swej narracji filozoficznej sposób, do wspomnianej już idei redukcji ejde-
tycznej w rozumieniu husserlowskim, a więc do kwestii możliwości specy-
ficznego „uzdolnienia” (przygotowania, przysposobienia w sensie kognityw-
nym) podmiotu do aktów poznawczych, których zwieńczeniem jest uchwy-
cenie „tego, co istotowe”. Przypomina, iż u ich źródeł czy też jako przesłanka 
ich zaistnienia pojawia się „wyłączenie wszelkiego nacechowanego pożąda-
niem, popędowego zachowania się”.16 To ono pozwala doświadczyć człowie-
kowi realności świata danej w poczuciu oporu, jaki stawia naszym działa-
niom. Wiemy już, że to owa aktywność właśnie stanowić ma wedle Schelera 
warunek ludzkiego doświadczenia przestrzeni i czasu. Wiedzy istotowej do-
starczać ma natomiast postawa „miłująca”, poszukująca tego, co pozaczaso-
we w jej przedmiocie, co przysługuje mu „jako takiemu”, niezależnie od jego 
czasoprzestrzennych artykulacji. Abstrahuje się tu jednocześnie, dowodzi 
Scheler, w ogóle od „realnego istnienia rzeczy”, co sprawia, iż  
 

 „poznanie istoty możemy też zasadniczo czerpać z [rozważania] rzeczy  
wykoncypowanych. [Oto] również na przykładzie ruchu pozornego (z jakim 
mamy do czynienia w filmie) lub udatnie namalowanego psa mogę uchwycić 
naoczne części składowe przynależne do istoty (essentia) »ruchu w ogóle«, 
»istoty żywej w ogóle«, itd.”17  
 
 Scheler podkreśla także nieindukcyjny charakter wiedzy istotowej. Wy-

kracza ona poza horyzont wielokrotnych pomiarów jakiegoś wycinka rze-
czywistości. Poznań istotowych „można dokonać na jednym, jedynym eg-
zemplifikującym przypadku”.18 Jeśli jednak już się je uzyskało, „to posiadają 
————————— 

14 Ibidem, s. 418. 
15 Ibidem, s. 418–419. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, s. 420. 
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one ważność w sposób bezwarunkowo ogólny, …a priori, to znaczy »z góry« 
w odniesieniu do wszelkich przypadkowych obserwowalnych faktów o odno-
śnej istocie”.19 Co więcej, Scheler zakłada, że ważność ta rozciąga się „poza  
i ponad granicami niewielkiego obszaru realnego świata, który jest nam do-
stępny dzięki zmysłowemu doświadczeniu oraz jego dowolnemu instrumen-
talnemu wsparciu”.20 Owe poznania mają być również ważne zatem „w od-
niesieniu do bytu, jaki jest on sam w sobie i dla siebie. Mają one »transcen-
dentny« zasięg i stają się w ten sposób odskocznią do wszelkiej krytycznej 
metafizyki”.21 Scheler odwołuje się tu do posiadającej kantowską prowenien-
cję, ale wychodzącej poza filozoficzne intencje Kanta opozycji: intelekt–
rozum. Twierdzi, iż charakter „intelektualny” ma już pojawiająca się u wyż-
szych zwierząt (np. małp człekokształtnych) „praktyczna inteligencja” pole-
gająca na szybkim rozwiązywaniu zadań praktycznych, które wykracza poza 
zachowania instynktowe czy mające utrwalony charakter asocjacyjny (odru-
chy warunkowe). Intelekt pozostaje jednak w służbie życiowych popędów  
i dopiero rozum zdolny jest do zdobywania wiedzy apriorycznej oraz do „za-
stosowania spełnionych uprzednio apriorycznych poznań istot do przypadko-
wych faktów doświadczenia”.22 Tylko człowiek jest zatem niejako z definicji 
istotą „rozumną” w tej interpretacji tego terminu.  

 Scheler również w przypadku wiedzy istotowej odwołuje się do nauki za-
kładając, że „w odniesieniu do każdego obszaru nauk pozytywnych (mate-
matyka, fizyka, biologia, psychologia) poznania istotowe zakreślają główne 
założenia odnośnego obszaru badań. Tworzą one jego »istotową aksjomaty-
kę«”.23 Mają one jednak jednocześnie znaczenie dla metafizyki, stanowią 
„okno na absolut” w sensie, w jakim operował tym pojęciem Hegel. Nauka w 
sposób zamierzony, jak dowodzi, „wyklucza […] ze swego zakresu pytania 
dotyczące istoty”.24 I konkluduje: „Dlatego też zarówno istotowa struktura, 
jak i istnienie świata muszą zostać koniec końców wywiedzione z czegoś ist-
niejącego absolutnie, to znaczy z najwyższej wspólnej zasady świata i jaźni.”25 

 Zasygnalizowana przez Schelera możliwość przejścia od wiedzy istotowej 
do poznania metafizycznego nie jest metodologicznie i filozoficznie oczywi-
sta. Mamy tu do czynienia z wyraźnym odejściem od ostrożnej kantowskiej 
strategii argumentacyjnej, w świetle której poznanie absolutu wykracza poza 
horyzont możliwego doświadczenia i nabiera postulatywnego charakteru,  
w sensie poznawczym i moralnym. Czy dysponujemy natomiast bezpośred-
nim, naocznym doświadczeniem absolutu, posiadającym analogiczny status 
poznawczy, co np. rozważane przez Husserla doświadczenie istotowej „prze-

————————— 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, s. 421. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, s. 422. 
25 Ibidem. 
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strzenności” barw? Scheler ucieka się tu raczej do argumentacji archaicz-
nych, sięgających filozofii średniowiecznej, takich jak ontologiczny dowód 
na istnienie Boga Anzelma (1033–1109), arcybiskupa Canterbury, wyłożony 
w jego pracy Proslogion, który z istnienia pojęcia Boga, znajdującego się w 
ludzkim umyśle i posiadającego cechę doskonałości, wywodził rzeczywiste 
istnienie Boga. Jeśliby bowiem Bóg istniał tylko w ludzkiej myśli, argumen-
tował Anzelm, jego istnienie nie byłoby doskonałe, ponieważ brakowałoby 
mu własności istnienia rzeczywistego. Idea Boga doskonałego, który istniał-
by tylko w naszym umyśle, byłaby zatem czymś sprzecznym i należałoby ją 
odrzucić niejako z mocy logiki. Istnienie pewnego bytu wywodzone jest tu w 
rezultacie bezpośrednio z zakładanych konstelacji pojęciowych. W podobny 
sposób można podsumować wywód Schelerowski: posiadamy wiedzę isto-
tową i wyprowadzamy z niej istnienie bytu absolutnego, ponieważ tylko od-
wołanie się do niego może nam dać odpowiedź na obce naukom pytanie, 
dlaczego treść wiedzy istotowej (istota świata, istota życia) jest taka, a nie 
inna. Scheler, inaczej niż Anzelm, nie odwołuje się tu wprawdzie do kategorii 
sprzeczności, ale i on argumentuje na rzecz istnienia Boga wychodząc od 
pewnych pojęć należących do ludzkiej wiedzy, z tym, że nie interesuje go już 
ich „doskonałość”, lecz ich pełna zrozumiałość/ważność poznawcza, którą 
miałoby legitymizować istnienie absolutu. Takim postawieniem tej kwestii 
refleksja autora Światopoglądu filozoficznego wykracza jednak poza kan-
towski obszar możliwego doświadczenia, w obrębie którego fenomenologo-
wie odkrywają obecność poznania apriorycznego, a on sam wkracza na 
ścieżkę filozoficznej spekulacji. Przejście od wiedzy istotowej do wiedzy me-
tafizycznej jako takie nie jest nam bowiem dane w doświadczeniu, lecz zosta-
je tu „wyprowadzone” myślowo z pewnych filozoficznych założeń. Warto 
przyjrzeć się zatem bliżej schelerowskim określeniom samej wiedzy metafi-
zycznej, stanowiącej dlań trzeci z wyróżnionych rodzajów wiedzy.  

 
C) Wiedza metafizyczna, wyzwalająca  

Scheler waha się, poszukując określenia poznawczego statusu metafizyki. 
Z jednej strony, jak już wiemy, twierdzi, że „»pierwsza filozofia«, to znaczy 
dotycząca tego, co istotowe, ontologia świata i jaźni jest …odskocznią do 
poznania [metafizycznego]”.26 Z drugiej strony jednak zakłada, że „nie jest to 
jeszcze metafizyka sama, ponieważ dopiero powiązanie rezultatów zwróco-
nych ku rzeczywistości nauk pozytywnych ze zwróconą ku temu, co istotowe, 
pierwszą filozofią oraz powiązanie ich obu z wynikami dyscyplin aksjolo-
gicznych(ogólnej teorii wartości, estetyki, filozofii kultury) wiedzie ku metafizy-
ce”.27 Ta ostatnia może przybierać przy tym postać metafizyki pierwszego 
szczebla, czyli „metafizyki problemów granicznych” nauk pozytywnych (czym 

————————— 
26 Ibidem, s. 424. 
27 Ibidem. 
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jest życie, czym materia), oraz nadbudowanej nad nią metafizyki drugiego 
szczebla, czyli metafizyki absolutu.28 Jak zauważamy, poznanie istotowe zlewa 
się tu niejako z poznaniem metafizycznym, gdyż w poprzednich analizach 
Scheler uznawał odpowiedź na metafizyczne pytanie w rodzaju: czym jest ży-
cie, po prostu za przynależną do kompetencji poznania ejdetycznego.  

 Pomiędzy tymi dwoma rodzajami metafizyki Scheler sytuuje antropolo-
gię filozoficzną, skupiającą się w jego mniemaniu na pytaniu o istotę czło-
wieka, dokonując swego rodzaju ekstrapolacji rezultatów argumentacji  
Kanta z Krytyki czystego rozumu. Podobnie jak dla Kanta  
 

„cały świat przedmiotowy […] nie [jest] bytem w sobie, lecz jedynie dopaso-
wanym do całokształtu duchowej i cielesnej organizacji człowieka rzutem  
(Gegenwurf) oraz »wycinkiem« tego bytu [dopowiedzmy: danym w sieci 
form zmysłowości i kategorii transcendentalnych] – dopiero na podstawie 
istotowego obrazu człowieka, który bada antropologia filozoficzna, można 
[wedle Schelera] wnioskować o prawdziwych atrybutach najwyższej zasady 
wszechrzeczy, dzięki odwołaniu się do tryskających pierwotnie z centrum 
człowieka aktów ducha, stanowi ona bowiem niejako ich wsteczne przedłuże-
nie.”29  
 
 Scheler pisze tu o „transcendentalnym sposobie wnioskowania”.30 
Polega on na tym, że „obszary bytu, które istnieją i trwają niezależnie od 

krótkotrwałego ludzkiego życia, odnosi się do aktów jakiegoś jednego po-
nadjednostkowego ducha, który musi być atrybutem prabytu, czynny jest  
w człowieku i poprzez niego wzrasta”31. Metafizyka, zauważa Scheler, staje 
się tu meta-antropologią. Jednocześnie zaś na pierwszy plan wysuwa się 
zasada „niemożności uprzedmiotowienia” zarówno bytu ludzkiego, jak i bo-
skiego, które stają się „zbiorem czystych możliwości spełniania aktów”.32 
Boga nie można pojąć teoretycznie, „a dostęp do niego może zapewnić jedy-
nie udział człowieka na rzecz Boga, jego stawania się w procesie samourze-
czywistnienia, poprzez współspełnianie wiecznego aktu, będącego źródłem 
zarówno duchowej, polegającej na tworzeniu idei aktywności, jak i odczu-
wanej w naszym życiu popędowym siły pędu”33. Idąc tropem Spinozy, Sche-
ler uznaje bowiem prabyt (ens per se) za wyposażony w dwa główne atrybu-
ty, jakimi są duch i pęd. Mamy tu do czynienia ze swoistym pojednaniem 
heglowskiej filozofii ducha z schopenhauerowską filozofią życia, a w termi-
nologii filozofii religii – z panteizmem. Stanowi on ukrytą przesłankę tej 
argumentacji, gdzie antropologia filozoficzna jest punktem wyjścia metafi-
zyki i gdzie filozofia Boga niejako z konieczności musi po kantowsku „stoso-
————————— 

28 Ibidem. 
29 Ibidem, s. 425. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, s. 426. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, s. 427. 
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wać się” do kategorii antropologicznych. Podsumujmy ten wywód obszerną 
schelerowską konkluzją:  

 
„Człowiek nie jest więc odtwórcą istniejącego w sobie czy też w gotowej formie 
jeszcze przed stworzeniem istniejącego w Bogu »świata idei«, bądź też tym, 
kto oddaje się opatrzności, lecz współtwórcą, współfundatorem i współwyko-
nawcą idealnego dynamicznego porządku stającego się wraz z nim samym w 
procesie rozwoju świata. Człowiek jest nie tylko jedynym miejscem, w którym 
i poprzez które prabyt uchwytuje i rozpoznaje sam siebie; człowiek to również 
byt, w którego wolnych decyzjach Bóg jest w stanie urzeczywistnić i uświęcić 
swą czystą istotę. Powołanie człowieka to coś więcej niż tylko bycie dzieckiem 
skończonego w swej doskonałości Boga. W swym bycie ludzkim człowiek – 
jako podmiot decyzji – nosi wyższą godność współbojownika, co więcej, 
współtwórcy Boga.”34  
 
 

KONKLUZJE 
 
Schelerowska koncepcja trzech typów wiedzy budzi różnorakie wątpliwo-

ści i stawia czytelnika przed wieloma pytaniami. Odpowiedzi na nie wyma-
gałyby wielowątkowej, pogłębionej dyskusji. W ramach tego artykułu będę 
mógł się odnieść jedynie w szkicowej formie do niektórych z nich. 
 

 1. Scheler nie podaje jasnych metodologicznych kryteriów, na podstawie 
których wyróżnia na swej liście wspomniane trzy typy wiedzy. O ile można 
się zgodzić, że podział taki jest czytelny w odniesieniu do wiedzy empirycz-
nej i ejdetycznej, to określenie wiedzy metafizycznej w jego koncepcji roz-
mywa się, i to nie tylko pomiędzy oboma poprzednimi typami wiedzy, ale 
również jako zbiór kategorii meta-antropologicznych, czyli pomiędzy wiedzą 
o Bogu i o człowieku. Co więcej zaś, w tym samym kontekście Scheler twier-
dzi, że o Bogu nie można w gruncie rzeczy niczego „wiedzieć”, ponieważ Bóg 
nie stanowi przedmiotu wiedzy, można mieć jedynie czynny, wolicjonalno-
emocjonalny „udział” w tym, co boskie.35 Czy więc wiedza metafizyczna jest 
w ogóle wiedzą? Czy same akty woli niejako same z siebie wiodą do poznania 
i na czym miałaby polegać jego swoistość? Wiedza metafizyczna staje się tu 
zatem rodzajem semantycznego paradoksu, contradictio in adiecto, ponie-
waż pewne jej określenia (poznanie ejdetyczne) zawieszane są czy też pod-
ważane przez inne (czyste akty woli i zaangażowania emocjonalnego). Kwe-
stię tę można by również wyartykułować w ten sposób: Swą definicję wiedzy 
dającej władzę i nastawionej na osiągnięcia Scheler usytuował w modelu 
funkcjonalistycznym zakładając jednocześnie, że jej różne subdyscyplinarne 

————————— 
34 Ibidem, s. 428. 
35 Por. ibidem, s. 427. 
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odmiany posiadają podobny warsztat i w zasadzie podobny przedmiot, jakim 
jest szeroko rozumiana przyroda. Ale gdy przechodzi do analizy wiedzy isto-
towej i metafizycznej nie odwołuje się do analogicznych, różnicujących 
aspektów metodologicznych. Wiedza metafizyczna nie różni się bowiem  
w jego ujęciu co do swej epistemicznej natury od wiedzy istotowej, jako kwe-
stia otwarta i czekająca na wyjaśnienie jawi się zaś sugerowana przez Schele-
ra rola przyrodoznawstwa w genezie metafizyki. Jak ten motyw usytuować  
w funkcjonalistycznym paradygmacie filozofii wiedzy, czy partycypacja  
w genezie oznacza tu zarazem pokrewieństwo funkcji? Inaczej mówiąc, czy 
funkcje wiedzy istotowej i empirycznej rzutują na antropologiczną rolę wie-
dzy metafizycznej? Metodologiczne, przedmiotowe i funkcjonalistyczne kry-
teria podziału nakładają się zatem w koncepcji schelerowskiej na siebie, i są 
dość dowolnie oraz niejednoznacznie przykrawane do analiz poszczególnych 
rodzajów wiedzy.  
 

2. Jak można sądzić, Schelerowska triada typów wiedzy jest w gruncie 
rzeczy zakamuflowanym dualizmem, który przenika całą późną twórczość 
myśliciela i ma swe źródło w spekulacjach poświęconych duchowi i pędowi 
jako dwóm atrybutom ens per se. Wiedza aprioryczna, jak się tu zakłada, to 
dzieło ducha, wiedza empiryczna zakorzeniona jest zaś w obserwacjach słu-
żących ludzkim praktykom życiowym wprzęgniętym w służbę prapopędów, 
takich jak popęd głodu, władzy oraz prokreacji.36 Sama wiedza metafizyczna 
nie ma natomiast takiego suwerennego popędowego odniesienia, rodzi się 
na przecięciu obu tych rodzajów motywacji poznawczych i Scheler, jak już 
stwierdziliśmy, nie wskazuje na żadne jej osobliwości epistemiczne. Wyj-
ściem z tej sytuacji mogłoby być podjęcie refleksji nad poznaniem mistycz-
nym, bezpośrednio celującym w to, co metafizyczne „w drugim stopniu”, ale 
przed takim rozwiązaniem Scheler uchyla się twierdząc, że kontakt z Bogiem 
nie ma charakteru poznawczego (nie może więc być zatem również rezulta-
tem poznawczo artykułowalnej mistycznej kontemplacji) i pojawia się wy-
łącznie w działaniu. 
 

3. Dywagacje schelerowskie prowadzone są zupełnie niezależnie od stanu 
dyskusji toczonych we współczesnej mu filozofii nauki; wiemy zaś, że 
zwłaszcza w filozofii niemieckiej ich początki sięgały połowy XIX wieku, by 
przypomnieć stanowiska Wilhelma Windelbanda czy twórców empiriokryty-
cyzmu. Budzi zdziwienie przede wszystkim to, że Scheler nic nie wspomina  
o naukach humanistycznych i o leżących u ich podstaw potrzebach poznaw-
czych. Czy winny się one zapożyczać w poznaniu istotowym? Czy można je 
zredukować do wiedzy dającej władzę i nastawionej na osiągnięcia? Scheler 
w ogóle nie stawia tego rodzaju kwestii. W jego perspektywie argumentacyj-
nej nauki humanistyczne nie istnieją jako suwerenne obszary poszukiwań 

————————— 
36 Por. S. Czerniak, Socjologia wiedzy Maxa Schelera, Warszawa 1981, s. 67–124. 
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poznawczych. Diltheyowskie rozróżnienie „wyjaśniania” i „rozumienia” nie 
pojawia się tu nawet w tle rozważań. (Analizy schelerowskie nie wnoszą jed-
nak także nic nowego do sporów w metodologii nauk empirycznych i stano-
wią jedynie pobieżne przypomnienie takich ich charakterystyk, jak poznanie 
indukcyjne czy wiedza nomotetyczna). Oczywiście, można by bronić tezy, że 
humanistykę daje się interpretować jako rodzaj analizy ejdetycznej, w której 
poszukuje się istotowych charakterystyk takich antropologicznych fenome-
nów, jak sympatia, miłość, resentyment, wolność, skrucha, tragiczność losu, 
cierpienie, itp, co Scheler skądinąd czyni w swych znanych pracach.37 Ale  
w analizowanym przez nas tekście nie rozważa tej perspektywy interpreta-
cyjnej, ponadto zaś łatwo zauważyć, że tego typu fundamentalne badania 
ejdetyczne nie wyczerpują zadań poznawczych humanistyki. Pozostaje  
bowiem poza ich zasięgiem całe pole badań historycznych, a więc tego, co 
kontyngentne, nieistotowe i co stanowi budulec tożsamości ludzi w ich  
danym tu i teraz kontekście kulturowym. Awersję Schelera jako fenomeno-
loga do dziewiętnastowiecznego historyzmu można zrozumieć, ale idiosyn-
krazja ta znieczula go na wiele nieeliminowalnych niuansów filozofii  
wiedzy, bez uwzględnienia których jej typologizacji nie sposób w pełni roz-
winąć.  
 

4. Czy można jednak uprawiać sensownie filozofię wiedzy niezależnie od 
ambicji epistemologicznych filozofii nauki? Nauki od wieków niejako zago-
spodarowują różne niesprowadzalne do siebie poznawcze możliwości ludz-
kiego umysłu i wykorzystują je do swoich przedmiotowych celów. Filozofia 
wiedzy, która abstrahuje od tego status quo i skupia się na wyprowadzaniu 
typologii wiedzy z założeń dotyczących struktury absolutu (dualizm ducha  
i pędu) pozbywa się jakichkolwiek walorów deskryptywnych wobec istnieją-
cej praktyki uprawiania wiedzy w różnych kontekstach i konstelacjach ba-
dawczych. Do jakich konsekwencji to prowadzi na gruncie analiz schelerow-
skich, można łatwo zauważyć, rozważając prawomocność zakresu ważności, 
jaki przypisuje się w nich wiedzy ejdetycznej. Husserl, jak wiadomo, oddzie-
lał tzw. fenomenologie regionalne (a więc np. ejdetyczne podstawy nauk 
ścisłych) od badań fenomenologicznych czystej świadomości w sensie trans-
cendentalnym. U Schelera natomiast analiza ejdetyczna wychodzi poza ten 
obszar, aspirując do artykułowania – w dość swobodny przy tym i wielo-
znaczny pojęciowo sposób – problemów metafizycznych. Traci więc w pew-
nym sensie swe referencje naukowe, ważne dla Husserla w ramach obu 
wskazanych przezeń strategii refleksji fenomenologicznej. Podjął on bo-
wiem, z jednej strony, badania podpadające pod szyld fenomenologii regio-

————————— 
37 Por. m. in M. Scheler, Istota i formy sympatii, Warszawa 1980; Resentyment a moralność, 

Warszawa 1977; Cierpienie, śmierć, dalsze życie, Warszawa 1994; O zjawisku tragiczności: w zbio-
rze: Arystoteles, D. Hume, M. Scheler o tragedii i tragizmie, Kraków 1976; Skrucha i odrodzenie 
oraz Z fenomenologii i metafizyki wolności, w: idem, Wolność, miłość, świętość. Pisma wybrane  
z filozofii religii, Kraków 2004. 
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nalnych analizując ejdetyczne podstawy geometrii.38 Również jednak jako 
autor Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii pragnął nadać 
swym analizom transcendentalnym, co najmniej w aspekcie metodologicz-
nym, walor ścisłości naukowej. Schelerowska filozofia wiedzy pozbawiona 
odniesienia do filozofii nauki zostaje w rezultacie, tracąc swój szeroko rozu-
miany status epistemologiczny, rozparcelowana pomiędzy filozofię przyrody 
(dywagacje na temat ontycznego statusu czasu i przestrzeni), ejdetyczną 
fenomenologię, metafizykę, antropologię filozoficzną i filozofię religii.  
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 ABSTRACT 
 

This article aims to reconstruct Max Scheler’s conception of three types of 
knowledge, outlined in his late work Philosophical Perspectives (1928). Scheler 
distinguished three kinds of knowledge: empirical, used to exercise control over 
nature, eidetic (essential) and metaphysical. I review the epistemological criteria 
that underlie this distinction, and its functionalistic assumptions. In the article’s 
polemic part I accuse Scheler of a) crypto-dualism in his theory of knowledge, which 
draws insufficient distinctions between metaphysical and eidetic knowledge;  
b) totally omitting the status of the humanities in his classification of knowledge 
types; c) consistently developing a philosophy of knowledge without resort to the 
research tools offered by the philosophy of science, which takes such analyses out of 
their social and historical context (i.e., how knowledge is created in today’s scientific 
communities). 
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ABSTRACT 
 

For Plato, language was the way to cognize the universe. The philosophy of lan-

guage, which was primarily initiated by Plato in the Cratylus, still has not received 

answers to the questions settled by this great Greek thinker. In fact, it just offered var-

ious solutions formed in different conceptions and approaches in the ancient, scholas-

tic, modern and postmodern periods. The questions raised by Plato in his dialogue 

have been continued in various nativistic theories of language, especially in works of 

Noam Chomsky. Language—as it is seen by Plato, i.e., as uniting our inner world with 

the outer world, is a significant feature of humankind, is still underinvestigated.  

Keywords: language, conventionalism, naturalism, interpretation, etymology, 

semiotics. 

 
 

 
INTRODUCTION 

 
The whole cosmos, according to Heraclitus, is a well-organized system 

which resembles language (Curd 2016). Many pre-Socratics, as well as their 
followers, opined in the same way, assuming the cosmos is a harmonious 
formation derived from Chaos, as its opposite. Four ages of investigations 
have passed, but the only thing that has really been changed is terminology: 
Chaos theory was replaced by “Big Bang” theory, which is a bit newer, but 
the question is still open, as well as any bang requires someone to pull the 
trigger. In this article the attention will be concentrated on the phenomenon 
of language, which, in fact, unites our private Innenwelt with the outer 
Umvelt. 

As it appears from the Cratylus, Plato is convinced that language is a way 
to cognition. Several issues on the interpretation and reading of the dia-
logue, especially in the Ukrainian cultural environment, are to be addressed 
here. It is difficult to opine, but it seems that the dialogue cannot be trans-
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lated literally; instead, it only can be interpreted.  I would like to emphasize 
some difficulties in the understanding of the dialogue. Consequently, there 
are significant complications in its rendering into various languages due to 
numerous examples which resemble the etymology of Greek words quite 
precisely. So we cannot translate the dialogue, it is possible just to interpret 
it in our own way. This occurs due to the fact that Plato never expresses his 
exact position on the discussed issue, namely, the correlation between two 
opposite views on the nature of language, which are represented by contem-
porary notions of conventionalism and naturalism.  

Several issues are to be addressed here. The most striking and obvious 
case of the so-called “untranslatability” is that with the Greek word “an-
thropos” explained in the terms of its etymology. According to Plato’s analy-
sis, the word is compiled of the prefix “ana-” followed by the root “opos,” 
which means “the one who looks up.” For Plato, as well as for Socrates, the 
unique feature of the human being is stargazing, which is entirely missing in 
all the rest creatures. Unfortunately, the plain and smooth structure of the 
dialogue is necessarily disturbed in the process of its interpretation in any 
language, because there is no direct correspondence between the meaning of 
vocabulary and its components, e.g. prefixes. Neither Polish, nor English, 
nor Ukrainian languages possess anything similar to the example provided 
here by Plato.  

Plato is famous for not providing direct answers in his dialogues. This is 
why the second, more obscure issue enlightened in the dialogue, is the con-
troversy between conventionalism and naturalism, two opposite streams, 
which since have been represented during all four ages of understanding in 
the European thought and which are presented and developed in various 
fields. This is why St Augustine, being a true Platonist, developed his theory 
of sign on the basis of some thoughts expressed in the Cratylus. Finally but 
not lastly, the theory of language acquisition acquired its development in the 
so-called “20th-century debate” between nativism and empiricism repre-
sented by Noam Chomsky’s and Burrhus F. Skinner’s theories of language. 
This is why the truth promulgated by Socrates as well as questions settled by 
his great disciple still remain valid in the postmodern civilization.  

 
 

TRANSLATING ISSUES 
 
Plato, an exceptionally great thinker, made an attempt to summarize the 

achievements of his predecessors, uniting two opposite theories of constant 
flow (Heraclitus) and of complete absence of movement (Parmenides). 
Plato's theory of forms was essentially an attempt to solve the dichotomy—
by means of a metaphysical compromise—between the view claiming that 
there is no real change or multiplicity in the world and that reality is one, 
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and that of Heraclitus which claims that motion and multiplicity are real, 
and that permanence is only apparent.  Plato, speaking in his dialogues  
on behalf of his teacher Socrates etymologically proves that the stargazing is 
the unique ability of humans. In fact, this is what can be seen even in  
the etymology of Latin verb “considerare,” which is also common in English 
language. The root of  “considerare” (sidera)  means “star.” Plato says  
that the Greek word is compiled of the prefix “ana-” followed by the root 
“opos,” which means “the one who looks up:” consequently, human beings 
stare at what is considered to be “beauty,” or “cosmos” which consists in 
harmony and is opposite to Chaos, from which the world was created by 
Demiurge.  

In order to organize issues concerning translation, it has just been repre-
sented the first, or external, level of difficulties which arise in the process of 
translation of Plato’s Cratylus, as well as in the process of reading the trans-
lated text. Plato provides the reader with a good set of words, primarily with 
names of gods, and strives to explain their etymology by the means of, natu-
rally, Greek language. But the problem of interpretation of those, so to say, 
straightforward Greek names in various languages, arises due to rare coinci-
dences on the level of their etymology. There are but few correspondences 
with these words that can be found in, for example, Ukrainian language.  

This is why another or internal type of difficulties in translating Plato’s 
Cratylus appears in interpreting key Greek terms. This problem can be 
called “aposterior,” because it does not appear directly in reading the text, 
but arises during its more precise interpreting: It deals with the usage of 
various target-language words for the single word of original language. One 
of the most striking examples of such difficult words is Greek “onoma.” But 
this problem requires a preliminary explanation, regardless of the first-
glimpse simplicity. There is a need for interpreting the work itself to find out 
what it, or Plato as its author, tells us. Similarly, when we ask how a word 
that has several different senses is best understood, there is a need for 
asking what Plato wants to communicate to us through the speaker who 
uses that word. 

The form of dialogue, used by Plato, is quite easy to read, but this cannot 
be said about comprehending. Despite the fact that the dialogues possess  
a relatively easy and reader-friendly form of explanation, the interpretation 
of dialogues requires a deep understanding of questions settled by their au-
thor. Plato never strives to establish his authoritative solution to this or that 
issue which arises in the process of discussion: this is why there are typically 
certain complications in grasping his precise point of view. Socrates, being 
the representative of Plato’s positions in the dialogues, uses the well-known 
“Socratic method” of arriving at the proper solution. The most famous fea-
ture of the Socratic method consists in avoiding direct indications to the cor-
rect answer.  
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Plato, as a rule, starts from a very simple issue, and he passes to more 
complicated ones a bit later. This is why in order to understand properly the 
position of Socrates (or Plato) it is necessary to know what exactly he under-
stands by this or that word. The task looks really simple, but only at the first 
glimpse, because by one and the same word Plato sometimes means various 
things. Here we have arrived again at the word “onoma” which is used by 
Plato in various meanings. Primarily, in the Cratylus this word can be used 
in the general meaning “word,” in other contexts it can be understood as 
“name;” this word sometimes is used in order to describe nouns in general 
or even adjectives in certain contexts. This four-fold meaning of one and the 
same word should be clearly distinguished in order to avoid difficulties in 
understanding the dialogue. For this purpose these meanings are to be clari-
fied. 

Sometimes, Plato seems to be too naive in his explanations, but this 
method should be taken properly. First of all, Plato is convinced that ety-
mology is a proper way to cognition, which gives him right to judge and con-
clude about the meaning of the names of Greek gods. A quite large part of 
the Cratylus is dedicated to the explanation of functions and purposes of 
various gods on the basis of the analysis of their proper names, e.g., Diony-
sius: “Dionysus, the giver (διδούς) of wine (οἶνος), might be called Didoiny-
sus, and wine, because it makes most drinkers think (οἴεσθαι) they have wit 
(νοῦς) when they have not, might very justly be called Oeonus (οἰόνους)” 
(406 c) etc.  

Greek theology was the sole ground of the whole Ancient philosophy. But 
Plato was interested in god’s names not only due to just being religious per-
son. Proclus in his Commentary explains the immense depth of Plato’s the-
ology  
 

“If the God himself is so called, it is clear that both his first and his median 
activities may be given the same name as his ultimate one. Now (406C) refer-
ring to that, Socrates calls the God ‘Didoinysos,’ deriving the name from wine 
(oinos), which, as we have stated, reveals all the powers of the God. For the 
oionous (406C5–6) is nothing else than the intellectual form which is sepa-
rated off from the whole, and is already participated in (e.g., by soul), and has 
become single and ‘specific’ (hoion). The altogether perfect intellect is all 
things and operates in accordance with all things in the same way” (Proclus 
2007).  

 
Apparently, Proclus provides us with complete so-called “internal” mean-

ing of Plato’s text, similarly to what Swedenborg says about internal mean-
ing of the word.  

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=didou%2Fs&la=greek&can=didou%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi)%3Dnos&la=greek&can=oi)%3Dnos0&prior=didou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi)%2Fesqai&la=greek&can=oi)%2Fesqai0&prior=oi)=nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nou%3Ds&la=greek&can=nou%3Ds0&prior=oi)/esqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi)o%2Fnous&la=greek&can=oi)o%2Fnous0&prior=nou=s
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APPROACHES AND THEIR VARIETY 
 
Language, uniting our inner world with the outer, is a significant feature 

of the humankind. Being very close to us, and used on a daily basis, lan-
guage is still underinvestigated phenomenon: according to Ludwig Wittgen-
stein, the only thing we have to study, is language. The complexity of the 
question on the nature of language, raised by Plato, prompts the variety of 
approaches to the interpretation of the dialogue and, consequently, variety 
of translations. The three English translations of the dialogue (Jowett 1892; 
Flower 1921; Reeve 1997) present different renderings of key words, starting 
from the very first paragraph. For example, “synthemenoi” is translated as 
“conventional” (Plato 1892), and in (Plato 1921)—“by agreement.” It would 
be improper to ask which one presents a better option: there is no direct 
100% equivalent to Greek word neither in English, nor in Ukrainian. And 
one more thing which complicates the translation is that Plato preferred the 
spoken word to the written. Plato never became a writer of philosophical 
treatises, even though the writing of treatises (for example, on rhetoric, 
medicine, and geometry) was a common practice among his predecessors 
and contemporaries.  

Plato, being a pagan philosopher, still had great Christian thinkers as his 
followers. St. Augustine, being a true Platonist, speaks of “signum naturale 
et conventionale,” and explains these terms in his De Doctrina Christiana. 
Signs for Augustine are genera for what words (Greek “onoma”) in the light 
of theory of signs (Greek “semeion”) are species, according to Umberto Eco 
(Eco 1986, 65). It is a mutual (and mute) convention that Latin words are 
being constantly used as equivalents for Greek terms, but this present situa-
tion is quite paradoxical; I discussed this subject in my another work (Sod-
omora 2010) on the basis of St. Thomas’ works.  

Among the variety of ancient and modern thinkers, Plato has its own and 
unique style, never to be repeated. In comparison with any other philoso-
pher Plato can be recognized to be far more exploratory, incompletely sys-
tematic, elusive, and playful.  In some his works it is evident that one of Pla-
to's aims is to create a sense of puzzlement among his readers, and that the 
dialogue form is being used for this purpose.  

There are several approaches to the reading and interpreting of the 
Cratylus, and among newer, or non-classical ones, a comedy-based ap-
proach should be mentioned (Ewegen 2013). According to this approach, 
the whole dialogue looks like a comedy. S. Montgomery Ewegen claims that 
the deep philosophical intentions of Plato should be understood in the 
context of Greek comedy, since the philosophy of language for Plato may be 
treated as a sort of game. But Plato's dialogues do not try to create a fictional 
world for the purposes of telling a fictional story as many literary dramas 
do; nor do they invoke an earlier mythical realm like the creations of the 
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great Greek tragedians Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Nor are they all 
presented in the form of a drama: In many of them, a single speaker 
narrates events in which he participated. Plato’s dialogues are philosophical 
discussions. This approach is valid in the light of Wittgenstein’s “game 
theory” of language (McNally 2017). It is difficult to determine whether the 
comedy-approach is right or not, but the fact is that questions risen by Plato 
still require their solutions.  

Many theories of language have been formed since Plato’s times. But 
leaving the variety of those theories aside, it is necessary to claim that the 
idea of the dialogue Cratylus, namely the reconciliation of two distinct views 
on the nature of language, remains the same. The theory of language acqui-
sition has its continuation in the 20-century debate concerning the nature of 
language; the main line of opposition lies here between nativism represent-
ed by Noam Chomsky and empiricism represented by Burrhus F. Skinner. 
So, the truth promulgated by Socrates as well as questions settled by his 
great disciple still remain valid in the postmodern era. Therefore many of 
Plato’s works give their readers a strong sense of philosophy as a living and 
unfinished subject (perhaps one that can never be completed) to which they 
themselves may contribute.  

 
 

THE IMPACT OF PLATO’S CRATYLUS 
 
Taking into account the variety of explanations of Plato’s dialogues, there 

is no single and united view on this or that particular question. Even the 
theory of forms is not given sufficient explanation in the dialogues. This is 
why the necessity for deeper understanding of Plato’s dialogues, and espe-
cially Cratylus arises also today. The basis for considerations of two main 
characters in the dialogue, namely Cratylus and Hermogenes, is language. 
Socrates, being a moderator of the discussion, strives to reconcile the two 
opposite views. The philosophy of language which was initiated in this dia-
logue, still has not obtained answers to the questions settled by Plato. In 
fact, it just acquired various solutions among different approaches during all 
four ages of understanding, namely Ancient, Scholastic, Modern and Post-
modern periods. Questions arisen by Plato in his Cratylus  found their con-
tinuation in various nativistic theories of language, especially in works of 
Noam Chomsky (Chomsky 2002, 45–47).  

The unification of two opposite views is what Plato is famous for. The two 
characters of the dialogue, Hermogenes and Cratylus, are on the opposite 
sides of the discussion, but at the end of the discussion they end up not that 
far one from another, as it looked initially: they accept the position of Socra-
tes, which is in their midst. In fact, this is what Plato strives to show in the 
dialogue, namely, that there is no reason to choose between the opposites in 
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order to arrive at correct answer: the truth is in between the opposites. Pla-
to, by reconciling two opposites, builds his system of language as a way to 
cognition of the universe. 

The great thinker never provides his solution to this or that issue. After 
the reconciliation of theories on constant movement (Heraclitus) and its 
complete absence (Parmenides), Plato reconciles two positions, known in 
the modern terminology as “conventionalism” and “naturalism,” represent-
ed by Hermogenes and Cratylus, respectively. Socrates, being Plato’s repre-
sentative in the dialogue, criticizes conventionalism and convinces Hermo-
genes in the necessity of accepting naturalistic views. But at the end of the 
dialogue, Socrates addresses Cratylus and convinces him about the impossi-
bility of holding exceptionally naturalistic views, and also about that names 
of certain things cannot comprise their essence (Sedley 2018, 51). This fact 
rises the question of how the position of Plato, expressed by Socrates should 
be interpreted.  

Universals, as well as they are everywhere, they are also in sounds we 
pronounce. Plato, with bringing up a question on universals, and introduc-
ing the aforementioned “Socratic” method into scientific investigation, never 
gives us direct answers to questions settled in his dialogues, but just gives us 
clues to the possible ways of solutions. This is why his dialogues, and espe-
cially Cratylus, provide us with certain ideas about nature of things in the 
world, and, especially, languages. Relying on Plato’s concept of idea, and his 
nativistic approach to the process of acquiring knowledge, it can be assumed 
that all languages have the same origin and nature, namely the reconcilia-
tion of conventional and nativistic theories. Certain explanations, e.g., on 
the nature of sound “r” in the word “scleros,” can be applied to various lan-
guages, even to Ukrainian, which supports the nativistic approach, but ex-
planations deal exceptionally  with the Greek language, like the aforemen-
tioned example of “anthropos.”  

Cratylus rises various questions, which are still unanswered, and which 
served as a basis for various sciences, especially for linguistics and semiot-
ics. St Augustine, being a true Platonist, developed his doctrine of illumina-
tion, which is entirely Platonistic doctrine, as well as his theory of Signum 
(Deely 2007). As a rule, Aristotle’s Perihermeneias  is commonly believed to 
be at the roots of modern science of semiotics, but, apparently, Aristotle’s 
teacher had contributed to the development of this science even before Sta-
girite did. Language is represented in the Cratylus as a system of signs, by 
which various things can be expressed in various languages, even in barbar-
ic.  According to Plato, “everything has a right name of its own, which comes 
by nature, and that a name is not whatever people call a thing by agreement, 
just a piece of their own voice applied to the thing, but that there is a kind of 
inherent correctness in names, which is the same for all men, both Greeks 
and barbarians” (383 b). 
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It puzzles us why it is next to impossible to find a direct and clear answer 
to questions settled in the dialogues. But Plato strives to reconcile two oppo-
site views not just because he wants to establish his own theory, but because 
he respects previous thinkers, and even more, he is convinced that we al-
ready know everything, just a proper recollection is required in order to ar-
rive at a proper answer. It seems that his theory of recollection prompts him 
to the reconciliation of the opposites, namely, the conventional and nativ-
istic approaches to the theory of language. Modern science presents a varie-
ty of researches in the conventional theories of meaning. For example, David 
Lewis suggested the first theory on relation between social conventions and 
linguistic meaning (Lewis 1969, 165–167). The author starts with the so-
called “signaling” issues: in comparison with regular linguistic interaction, 
these so-called “signaling” issues provide no need for speakers to make an 
agreement on special actions in certain situations.  

Still, the nature of language puzzles us. Consider a situation, when I ask 
for “blue” milk in the supermarket instead of “yellow” one, and I am given 
what I want without extra questions and without a preliminary agreement, 
as well as it is known that low-fat milk is sold in blue boxes. The conven-
tionality of meaning was a subject of discussion in works of many authors, 
among others: (Lepore, Stone 2015). As a rule, today the majority of schol-
ars support the point of view of Hermogenes, namely the conventionalism of 
linguistic meanings, but there is a disagreement about the role of social con-
ventions (Rescorla 2008). Even in this article, as it seems, even more 
questions have been settled, instead of being solved. Plato’s strategy of 
settling questions which require answers, it seems, is still vivid. Had we 
known the answer, we would come up with perfect artificial intelligence, but 
access is still denied. 
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STRESZCZENIE 

 
W tym tekście analizuję ideał nauki wypracowany przez Edmunda Husserla  

w późniejszym okresie jego twórczości, głównie w Medytacjach kartezjańskich  
i w Kryzysie nauk europejskich.  Analiza ta jest drugą częścią rozważań przedsta-
wionych w: M. Czarnocka, Edmunda Husserla idea nauki i projekt fenomenologii 
jako nauki ścisłej, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 7 (2), 
2019, s. 247–264. Husserl twierdzi, że przeobrażenie filozofii w naukę ścisłą, główne 
zamierzenie jego intelektualnej aktywności, wiąże się z reformą wszystkich nauk 
pozytywnych. Nauki pozytywne są według niego ściśle związane – przez wspólne 
fundowanie i wspólny ideał – z filozofią. W pracy porównuję też Husserlowski pro-
jekt filozofii jako nauki fundamentalnej z trendami obecnie panującymi w filozofii  
i wielością jej szkół, pól problemowych i metod.  

Słowa kluczowe: Edmund Husserl, fenomenologia, ideał nauki, nauka pozy-
tywna.   

 
 

 
 

SENS FILOZOFII WEDŁUG HUSSERLA  
 
W tym tekście kontynuuję rozważania o Edmunda Husserla idei nauki, 

przedstawionym przede wszystkim z myślą o zmianie statusu filozofii.1 Zaj-
muję się prawie wyłącznie późniejszymi poglądami Husserla, głównie przed-
stawionym w Kryzysie nauk europejskich. Głównym celem badań przedsta-
wionych w tym dziele, podobnie jak w Medytacjach kartezjańskich i innych 
jeszcze tekstach Husserla, jest opracowanie fenomenologii jako filozofii  
o nowym statusie i metodzie.2 Nowość i niewątpliwa oryginalność tego me-
tafilozoficznego projektu jest osadzona w tradycji filozoficznej; Husserl 
————————— 

1 Pierwsza część rozważań jest opublikowana pod tytułem Edmunda Husserla idea nauki i projekt 
fenomenologii jako nauki ścisłej, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2019,  
t. 7, część 2, s. 247–264.  

2 Pisze o tym m.in. James Dodd W: Crisis and Reflection. An Essay on Husserl’s Crisis of the  
European Sciences, Kluwer Academic Publishers, New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow, 
s. 1.  



58 Małgorzata Czarnocka 

czerpie z niej, choć bez wiernej reaktywacji, a jedynie biorąc z niej wątki dla 
niego ważne.  

Ideą przewodnią Medytacji kartezjańskich jest „całkowite przeobrażenie 
filozofii w naukę absolutnie ugruntowaną (aus absoluter Begründung)” – 
pisze Husserl we Wstępie do tej książki. Tłumacz polskiego przekładu tego 
dzieła zwraca uwagę, że termin „Begründung” ma dwojakie znaczenie. 
Oznacza uzasadnienie, uprawomocnienie teorii, tez, sądów itd. „Husserl 
używa go jednak głównie na oznaczenie czynności poszukiwania ostateczne-
go fundamentu nauki w ogóle, to jest na oznaczenie procesów ugruntowy-
wania”.3 Husserl stwierdza też, że przeobrażenie filozofii wiąże się z reformą 
wszystkich nauk, które według Kartezjusza są „niesamodzielnymi członami 
jednej uniwersalnej nauki”.4 Jak wiadomo, Kartezjusz odnalazł grunt dla 
nauk poprzez zwrot ku subiektywności. Nauka pozytywna jest rozpatrywana 
przez jej związki – wspólne fundowanie i wspólny ideał – z filozofią.   

W Medytacjach kartezjańskich Husserl wprowadza pojęcie ideału nauki 
jako idei autentycznej, ugruntowanej i uniwersalnej nauki. Stwierdza, iż 
„jako [filozofowie] obierający radykalny punkt wyjścia, nie posiadamy jesz-
cze żadnego obowiązującego normatywnego ideału nauki; i tylko o tyle mo-
żemy go posiadać, o ile go na nowo sami wytworzymy”.5 Husserl zgłasza 
więc pozornie, iż ideał nauki ma mieć charakter normatywny. Jego stwier-
dzenie należy rozumieć – wydaje się – uznając imputację normatywności za 
cząstkową. Otóż, gotowy ideał staje się normą, narzucając kanony sanacji, 
albo, silniej, budowy od nowa wszelkich nauk. Natomiast kreowanie ideału 
jest jego odkrywaniem, widzeniem istoty (Wesensschau), redukcją ejdetycz-
ną, czyli bezpośrednim doświadczaniem tego, co ogólne,6 a nie narzucaniem 
dogmatów, w tym dogmatycznym propagowaniem norm. Słuszności tej su-
pozycji najprościej jest bronić wspierając się na projekcie fenomenologii, dla 
której opisowość, antydogmatyczność i krytyczność są jednymi z najważniej-
szych przesłań, a Wesensschau – esencją poznawania. Ideę nauki odtwarza 
się, poszukując jej w aktach odkrywania istoty z subiektywistycznej, trans-
cendentalnej perspektywy, a nie ustanawia się dla niej normatywnych wa-
runków. Wszak to wrażenia, treści naoczne, a więc obiekty w świadomości są 
przeżyciami, poprzez które obcujemy w doświadczeniu z rzeczywistością 
zewnętrzną.7 Fenomenologia „nie jest niczym innym, jak tylko dokonującym 
się początkowo wprost, a więc nawet w pewnej naiwności, później jednak 
także nastawionym krytycznie, na logos samego siebie, naukowym namy-
słem transcendentalnej subiektywności nad sobą samą, namysłem, który 

————————— 
3 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, przeł. Andrzej Wajs, PWN, Warszawa 1982, przypis 2, s. 2.  
4 Ibidem, s. 3.  
5 Ibidem, s. 10.  
6 Por. A. Półtawski, Słowo wstępne, do: E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, op. cit.  
7 Ibidem, s. xiii–xiv. Połtawski pisze też, że ten schemat „stanowi podstawę epistemologii Husser-

la w jej klasycznym sformułowaniu, nigdy przez niego wyraźnie nie odrzuconą.  
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zmierza od faktu do konieczności istotowych, do pra-logosu, z którego po-
chodzi wszystko, co »logiczne«.”8 

Projekt epoché i redukcji transcendentalnej zawiesza całą naukę i poszu-
kuje dla niej ugruntowania poza nią, a nie posiłkując się nią. Husserl pisze 
zresztą jeszcze wyraźniej, że  
 

„[p]rzewodnią ideą naszych medytacji będzie dla nas początkowo […] idea 
nauki, nauki, która ma być czymś ugruntowanym w duchu radykalnej auten-
tyczności […]. Ale jak teraz, gdy nie rozporządzamy już żadną zastaną poprzez 
nas wcześniej nauką jako przykładem tego rodzaju autentyczności — żadnej  
z tych nauk nie uznajemy przecież za prawomocną — wygląda sprawa niepo-
wątpiewalności tej idei samej, idei absolutnie ugruntowanej nauki?”9  

 
W Medytacjach kartezjańskich, po odrzuceniu abstrakcji Husserl wska-

zuje wżycie się (Einleben) za sposób wyłaniania ideału nauki. Postuluje, „by-
śmy wżyli się w naukowe dążenie i naukowe działanie i tym samym uczynili 
sobie jasnym i wyraźnym to, do czego one właściwie zmierzają”. I następnie: 
„Jeśli więc drążąc nieustannie zagłębimy się w intencję naukowych usiło-
wań, rozwiną się przed nami, na razie jedynie w pierwszym zróżnicowaniu, 
momenty konstytutywne ogólnej idei teleologicznej charakteryzującej auten-
tyczną naukę.”10 Pisze też o refleksyjnym wżyciu się w to, co ogólne w dąże-
niach nauki, a fragment poświęcony tym kwestiom ma tytuł: Odsłonięcie 
sensu teleologicznego (Zwecksinnes) nauki poprzez wżycie się w nią (Ein-
leben in Sie) jako w noematyczny fenomen. Husserl zawieszając ważność 
rzeczywistej nauki, wskazuje, bez wątpliwości, operację wżycia się jako spo-
sób konstytucji jej idei. Wobec tego natura wżycia się mówi wiele o tym, 
czym jest ideał. O co idzie Husserlowi w tej operacji? Czy można interpreto-
wać Einleben jako myślowe dążenie, odkrywanie istoty nauki, poprzez ejde-
tyczne redukowanie jej nieistotowych komponentów? Nie znalazłam odpo-
wiedzi, dlaczego wobec tego — jeśliby ta supozycja byłaby poprawna — Hus-
serl posługuje się innym pojęciem, właśnie Einleben.   

Sens autentycznej filozofii polega według Husserla na tym, że walczy ona 
o „sens autentycznej ludzkości”. Husserl zadaje pytanie o uniwersalność 
filozofii; pyta, czy cel postawiony przez filozofię grecką, tj. istnieć w sposób 
kierowany przez rozum („w nieskończonym ruchu od rozumu utajonego do 
jawnego i w nieskończonym ruchu normowania siebie samej przez swą 
prawdę i autentyczność człowieczeństwa”11) jest efemerycznym (kontygent-

————————— 
8 Fenomenologia transcendentalna jako wyjaśnienie subiektywności transcendentalnej przez nią 

samą, w:  Husserliana — Edmund Husserl, Gesammelte Werke, t. XVII  — Formale und transzen-
dentale Logik, 1974, przeł. S. Walczewska, przedruk w: K. Święcicka, Husserl, WP, Warszawa 1993, 
s. 168.  

9 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, op. cit., s. 9.  
10 Ibidem, s. 12–13.  
11 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do 

filozofii fenomenologicznej, przeł. S. Walczewska, Kraków, PAT, Wydział Filozoficzny, 1987, s. 13.  



60 Małgorzata Czarnocka 

nym) europejskim zjawiskiem historyczno-kulturowym: „...historyczno-
faktycznym szaleństwem, przypadkowym dziedzictwem przypadkowej spo-
łeczności spośród innych społeczności i ciągów dziejowych...”12 Pyta dalej, 
generalizując problem, czy człowiek, w skali uniwersalnej, jest istotą rozum-
ną. „Filozofia, nauka, byłaby zatem historycznym ruchem ujawniania uni-
wersalnego rozumu wrodzonego ludzkości jako takiej”.13 Racjonalizm oświe-
ceniowy jest według Husserla naiwnością, nawet kryje w sobie sprzeczność. 
Spowodował on kryzys współczesnej filozofii i nauki – głosi Husserl. Wierzy 
on, mimo wszystko, w możliwość uformowania jednej filozofii, wyznawanej 
przez wszystkich filozofów: „Nie potrafimy porzucić wiary w możliwość filo-
zofii jako zadania, a więc wiary w możliwość uniwersalnego poznania.”14 
Neguje wartość wielości szkół filozoficznych, z których znaczna część sprze-
niewierza się w ogóle wyznawanemu przez niego ideałowi filozofii jako ści-
słej nauki.  

Husserl wierzy lub, ostrożniej, marzy, żeby fenomenologia stała się filo-
zofią uniwersalną i przełamującą rozpad filozofii na szkoły, których żywoty 
są krótkie, które powstają i niedługo potem giną i które, co jeszcze ważniej-
sze, nie spełniają warunków filozofii sensu stricte, czyli ideału postulowane-
go i/lub odtwarzanego przez Husserla. W pewnym sensie odtwarzanego – 
bowiem Husserl głosi, że w głębokiej warstwie dotychczasowej filozofii wi-
dać owo postulowany przez niego ideał filozofii, uniwersalny jej sens.   

 
 

IDEAŁ NAUKI Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ 
 
Jako że Husserl w Kryzysie nauk europejskich, podobnie jak w Medyta-

cjach kartezjańskich, konsekwentnie stoi na stanowisku naukowości feno-
menologii, naukowości w sensie podlegania ideałowi nauki, a nie podlegania 
kanonom rzeczywistych nauk, to nauka, w tym nauki pozytywne (szczegóło-
we) jest dla niego pierwszoplanowym obiektem badań. W Kryzysienauk 
europejskich analizuje on nauki pozytywne z innej perspektywy niż ta przy-
jęta w Medytacjach kartezjańskich. Bada ideał nauki metodą historyczną  
i choć widzi w nim momenty stałe przez wieki, dostrzega, obok tej stabilno-
ści, zarazem przemiany ideału. Pierwsza zmiana to przejście od ideału nauki 
starożytnej do nauki nowożytnej, i następna dokonana w XIX wieku, m. in. 
za sprawą filozofii pozytywistycznej i za kulturowymi oświeceniowymi tren-
dami epoki.  Metoda historyczna pozwala Husserlowi odsłonić historyczność 
ideału nauki. Zmiany te miały, jego zdaniem, podstawy w głębokiej trans-
formacji kultury i filozoficznego fundowania.  

————————— 
12  Ibidem, s. 13.  
13 Ibidem, s. 13.  
14 Ibidem, s. 14–15.  
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Przejście do nowożytnego ideału nauki (mającego koneksje ze starożyt-
nym ideałem wiedzy teoretycznej) było oparte na ideach metafizycznych,  
o najwyższej ogólności i ważności, a mianowicie na idei „racjonalnego, nie-
skończonego wszechbytu”.15 Ideał ten to „ideał nauki wszechobejmującej,  
w nowym sensie racjonalności”. Ideał ten mówi o nieskończoności wszech-
świata, który jest racjonalną wszechjednią, „którą można opanować bez resz-
ty przez odpowiednią uniwersalną naukę”.16  

Do tej metafizycznej tezy dopasowano wykształconą wtedy metodę ma-
tematyczną, opanowującą przyrodoznawstwo, za sprawą geometrii euklide-
sowej i następnie dzięki Galileuszowi, który rozszerzył matematyzację prze-
strzeni i przestrzennych właściwości obiektów na wszystkie postrzegalne 
właściwości obiektów w przyrodzie, czyli do wszystkich cech naocznych. 
Husserl nazywa te właściwości „wypełnieniami zmysłowymi”. Te konkretne, 
naoczne kształty świata życia codziennego, w procesach matematyzacji przy-
rody „odrealnia się”.17 Z tego względu Husserl nazywa Galileusza „geniuszem 
zarazem odkrywającym jak i zakrywającym”.18  Interpretacja przejścia od 
świata naocznego do zmatematyzowanej przyrody jest największą zagadką 
Kryzysu…  – zagadką o koronnym znaczeniu, ponieważ w istocie jej rozwią-
zanie jest decydujące dla uchwycenia stosunku Husserla do nauk pozytyw-
nych. Decyduje również o naturze filozofii, która ma być przecież nauką. 
Idea matematyczności przyrodoznawstwa wpłynęła na zmianę „idei filozofii 
jako […] jako nauki o całości świata, o całości tego, co istnieje…”.19  

Wyrażania matematycznego nie dokonuje się za sprawą fantazji, ponie-
waż ta – twierdzi Husserl – funkcjonuje tylko w obrębie świata zmysłowego, 
tj. na przykład, może zmieniać kształty zmysłowe tylko na inne kształty zmy-
słowe. Wyrażanie przyrody w języku matematyki, oparte na metodzie ideali-
zowania i konstruowania (wymaga ona „doskonalenia w intersubiektywnym 
uwspólnoceniu”), jest przechodzeniem od obiektów zmysłowych do obiek-
tywnych obiektów idealnych.20 Sens matematyzacji przyrody polega na do-
konywaniu idealizacji rzeczywistości przyrodniczej i następnie operowaniu 
w świecie idealnym. Operacja ta umożliwia wytworzenie episteme, desubiek-
tywizację świata naocznego owocujące obiektywną nauką.21 Nauka wykracza 
poza „sferę bezpośrednio doświadczających naoczności i możliwego do-
świadczeniowego poznania przednaukowego świata życia codziennego”.22 
Przy tym świat przedmiotów idealnych (podbudowanych matematycznie) 
staje się jedynym światem rzeczywistym „rzeczywiście danym[m] doświad-

————————— 
15 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich…, op. cit., s. 18.  
16 Ibidem, s. 19. 
17 Ibidem,  s. 48. 
18 Ibidem, s. 49.  
19 Ibidem, s. 19, 29. 
20 Ibidem, s. 22, 28.  
21 Ibidem, s. 29. 
22 Ibidem, s. 39 
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czalnie, zawsze doświadczany[m] i dającym[m] się doświadczać, czyli na-
szym[m] zwykły[m] świat[em] życia codziennego.” […] Wraz z Galileuszem 
zaczyna się zatem podstawienie przyrody zidealizowanej za przyrodę przed-
naukowej naoczności”.23 Husserl używa terminu „symboliczny”, jednak  
w znaczeniu węższym niż Ernst Cassirer.24  Czy świat wytworzony rozumowo 
staje się światem w sensie metafizycznym? Czy jest ułudą takiego świata, a w 
rzeczywistości światem skonstruowanym, wytworem podmiotu choćby wy-
tworem zobiektywizowanym? Czy, przeciwnie, w matematyzowaniu przyro-
dy, polegającej przecież na ujawnianiu jej istoty i desubiektywizowaniu 
(obiektywizowaniu) danych naocznych, dociera się do pokładów (warstw) 
bytowych, do czystej odsłony metafizyki? Obie hipotezy są w fenomenologii 
ryzykowne. W każdym razie matematyczne przyrodoznawstwo zastępuje 
świat życia codziennego, jest jego matematycznym przebraniem. Żyjemy, 
można powiedzieć, w pozorze metafizycznym, gdyż „…za prawdziwe istnie-
nie bierzemy to, co jest jedynie metodą” matematyczną.25 Metoda ta polega-
jąca na przekształcaniu przyrody w liczby powoduje także spłycenie sensu 
naoczności, a przy tym odejście od niego. Zamiast tego sensu pojawia się 
wykształcony przy użyciu metody matematycznej sens symboliczny przyro-
dy, całkowicie sformalizowany.  

Dziedziną nauk empirycznych od rewolucji Galileusza jest według Hus-
serla świat idealny. Jest to świat istot lub świat obiektywny, z którego usu-
nięte są czynniki subiektywne zawarte w doświadczeniu zmysłowym. Czy 
świadczyłoby to o tym, że ów świat ma charakter metafizyczny, a nie charak-
ter podmiotowego korelatu (konstruktu)? Tak, jeśli odpowiednio rozumieć  
a priori podmiotowe – jako takie, które przenika do świata samego w sobie.  
Można też powiedzieć prosto, że podmiot subiektywny jest w stanie obiek-
tywizować swe akty i ich wyniki.  

Trzy punkty w tych tezach są dyskusyjne. Po pierwsze, ograniczenie fan-
tazji do dziedziny zmysłowej. Jeśli fantazję utożsamić z wyobraźnią (Husserl 
nie określa jej bliżej), to ograniczenie to budzi wątpliwości. Ludzka wyob-
raźnia ma, wydaje się, szerszy zasięg i od czasów mitycznych konstruuje się 
przy jej użyciu obiekty, które nie są dane zmysłowo, ani nie są odtworzenia-
mi obiektów uprzednio danych zmysłowo. Jednak mimo to można pytać, czy 
wszelkie obiekty wyobraźni, których odpowiedniki nie istnieją w świecie 
zmysłowym, nie są jednak złożeniami, transformacjami itp. tego, co w tym 
świecie istnieje. Czy ludzka wyobraźnia nie jest w jakimś stopniu ograniczo-
na przez zmysłowość? Czy człowiek jest w stanie ją tylko przetwarzać, kom-
ponować jej  wytwory z obrazów zmysłowych?   

Po drugie, wątpliwe jest, czy tylko matematyka i matematyczne środki 
wyrazu przenoszą rzeczywistość empiryczną w idealną. Czy inne ludzkie 
————————— 

23 Ibidem, s. 45, 46.   
24 Ibidem, s. 45. 
25 Ibidem, s. 49. 
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zdolności poznawcze nie owocują również „wchodzeniem do” rzeczywistości, 
która nie jest zmysłowa, a idealna w określonym sensie? Można twierdzić, że 
różne środki symbolizowania rzeczywistości kreują de facto rzeczywistości 
idealne – nieistniejące w świecie zmysłowym i przy tym odkrywają to, co  
w nich obiektywne – dystansując się od subiektywności poznania zmysłowe-
go. Istnieją, wytwarzane w kulturze, różne środki nienaocznego symbolizo-
wania. Trudno zresztą mówić o symbolizowaniu naocznym, bo symbolizo-
wanie jest, ze swej istoty, wykraczaniem poza zmysłowość. Można nawet 
pytać, czy w ogóle są przedstawienia, które nie są symboliczne – wszak każ-
de pojęcie jest symboliczne, jeśli przyjąć, że mitem są czyste dane (naoczne). 
Najważniejsza teza Husserla z Kryzysu nauk europejskich to ta: świat życia 
codziennego ubiera się w formę idei matematycznych, „szatę tzw. obiektyw-
nie naukowych prawd”. Do obiektów (zdarzeń) naocznych dopasowuje się 
matematyczne idee i to właśnie pozwala zwiększyć moc przewidywania.   

Idee (i symbole) matematycznego przyrodoznawstwa, a w sumie to, co 
nazywa się przyrodą „obiektywnie rzeczywistą i prawdziwą” zastępują świat 
życia codziennego. Zamiast z tym światem obcujemy z jego wyidealizowa-
nym przebraniem, które bierzemy za prawdziwą rzeczywistość.26 Nauka 
utraciła przez to swą trywialność, jak to wyraża Husserl, a zarazem oderwała 
się od świata naocznego, w którym przebiega całe nasze praktyczne życie. 
Odchodzenie od naoczności — przeprowadzane na szeroką skalę w nauce od 
Galileusza – zawiera według Husserla wadę; nauka bowiem zrywa związek z 
tym światem, „w którym rozgrywa się całe nasze praktyczne życie”, który jest 
nam nieustannie dany jako rzeczywisty. „[A]bstrahuje też od podmiotów 
jako osób prowadzących życie osobowe, od wszystkiego, co w szerokim sen-
sie duchowe, od wszelkich własności kulturowych, w które obrastają rzeczy  
w ludzkiej praktyce.”27 Matematyzacja  doprowadziła do ujęcia przyrody jako 
świata materialnego, a następnie do przemiany „idei świata w ogóle”.28  Ale 
ta wada jest równoważona przez zalety: osiąga się poznanie racjonalne  
i obiektywne. Matematyczne „przebrania” odsłaniają przyrodę w sposób 
obiektywny – w sposób nieosiągalny (?) w świecie życia i stosowanej w nim 
naoczności jako metodzie poznania. Czy więc można twierdzić, że w pewnym 
sensie przyroda zmatematyzowana jest tylko jej pozorem? Inaczej, czy ma-
tematyzowanie releguje rzeczywistą przyrodę ujmowaną w naoczności, tę,  
z którą mamy do czynienia w świecie życia? Co do wykluczenia z nauki ma-
tematyzowanej ludzi (gdyż nie podmiotów poznania) jako osób, z ich życiem 
duchowym i kulturowym, trzeba zważyć, że Galileusz koncentrował swą 
uwagę na fizyce, a ponadto takie nauki o człowieku jako antropologia kultu-
rowa i psychologia były ówcześnie w stanie zalążkowym, obecne tylko jako 
część filozofii. Te okoliczności mogą wyjaśniać relacjonowany przez Husser-
————————— 

26 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, op. cit., s. 48.  
27 Ibidem, s. 47, 48, 56.  
28 Ibidem, s. 57.  
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la ówczesny (na progu nowożytności) stan rzeczy. Jednak, z drugiej strony, 
nauki o człowieku w swych dominującym obszarze nie mają dotychczas for-
my matematycznej. Nie ma jej nawet w pełnej postaci współczesna biologia. 
Nawet obecnie matematyzacja nie obejmuje wszystkich nauk, a w czasach 
Galileusza dotyczyła tylko części fizyki, tj. mechaniki. Natomiast astronomia 
była częściowo zmatematyzowana przed Galileuszem. Można więc wysunąć 
pewne zastrzeżenia co do tego, czy projekt matematyzacji zaproponowany 
przez Galileusza ukonstytuował nowy ideał nauki i czy, z drugiej strony, był 
jedynym czynnikiem zmiany ideału. Za inny, równie ważny, można uznać 
włączenie do ideału postulatu empiryczności nauk przyrodniczych.  

Zdaniem Husserla nowożytna matematyka i przyrodoznawstwo ukształ-
towały nowy wzorzec racjonalności, równolegle do nowego, matematycznego 
ideału nauki.  Notabene dopiero w tym miejscu Husserl odnosi się do empi-
ryczności nauk przyrodniczych, a konkretniej do „»podporządkowywania« 
danych empirycznych odpowiadającym im pojęciom idealnym, doskonalenie 
przez użycie odpowiedniej metody, precyzację pomiarów, wzrost sprawności 
urządzeń pomiarowych itp.”29 Jednak jest oczywiste, że matematyzowanie 
jest stowarzyszone w tym nowym ideale z empirycznością; Husserl oddziela 
od siebie pojęcia empiryczności oraz naoczności; to pierwsze pojęcie rozu-
miejąc inaczej niż rozumie się je zwykle. Naoczność jest dla niego pojęciem 
głównym, odnosi się do doświadczenia, natomiast empiryczność rozumie on 
jako konkretne techniki pomiarowe, w których stosuje się liczby.  

Ten wzorzec racjonalności, związany z matematyzacją, spowodował im-
ponujący postęp nauk – stwierdza Husserl. Jednak jego fundamentalną wa-
dą było zmaterializowanie przyrody, czyli redukcja jej obrazu do obrazu fi-
zycznego: inne nauki, w tym biologia muszą „rozpływać się w fizyce”. Ideał 
ten obejmuje pierwotnie tylko fizykę i matematykę, a następnie wymusza do 
nich redukcję wszystkich innych nauk.30 Matematyzacja nauk jest więc pro-
blematyczna.   

 
 

IDEAŁ NAUKI A PODMIOTOWOŚĆ I LEBENSWELT 
 
Husserl postuluje w związku z tym nową drogę: naukowość transceden-

talną.31 Świat życia codziennego jest pierwotny, przednaukowy i to jego sens 
„jest rzeczywiście obowiązujący dla tego, kto go aktualnie doświadcza”.  Na-
tomiast świat nauki jest „tworem wyższego rzędu”, zbudowanym na podsta-
wie przednaukowego doświadczania i myślenia. Lebenswelt ma zatem pry-
mat i jest gruntem dla świata naukowego, a skoro tak, to świat naukowy jest 
ugruntowany w subiektywności (podmiotowości) – to w niej przyjmuje się 
————————— 

29 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, op. cit., s. 62–63.  
30 Ibidem, 63–64.  
31 Ibidem, 66. 
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istnienie świata, a „później racjonalizuje go lub, co jest równoważne, obiek-
tywizuje”. Nie chodzi tu Husserlowi o podmiot (tłumacz Kryzysu… pisze: 
subiektywność) psychologiczny, tj. o człowieka, który poznaje,32 lecz  
o podmiot (subiektywność) transcendentalny i, za tym, o naukowość trans-
cendentalną. Taka naukowość nie była znana dawnej filozofii, jest całkiem 
nowego rodzaju.33  Tak więc – podobnie jak u Kanta – podmiot poznania 
jest  transcendentalny. Husserl rozumie go inaczej niż Kant: podmiotowość 
transcendentalna wyłania się ze świata życia, a następnie jest racjonalizowa-
na, równoważnie obiektywizowana. Nie jest zatem, wydaje się, ahistoryczna  
i dana jako podmiotowe a priori.  Nie można nawet stwierdzić, skąd, na 
jakich podstawach się ją formuje, jeśli odrzucić nasuwający się koncept, iż 
podmiotowość ta jest produktem ludzkiej natury – to bowiem prowadziłoby 
do psychologizmu, od którego pojęcie podmiotowości transcendentalnej jest 
odseparowane.  

Skoro podmiotowość transcendentalna ma swój początek i grunt w Le-
benswelcie, to czy naukę można traktować jako wielorako przetworzone  
i racjonalizowane (obiektywizowane) doświadczenie codzienności? Związki 
nie są bezpośrednie ani oczywiste. Trudne też do wytyczenia, ponieważ Hus-
serl mówi wiele o fundowaniu podmiotowości transcendentalnej w Lebens-
welcie. Nie są jednoznaczne, ponieważ Husserl stwierdza gdzie indziej, że 
matematyzacja prowadzi do idei, do świata idealnego, co można rozumieć, 
że prowadzi do istot, do samego więc metafizycznego (albo – w idealizmie 
transcendentalnym – podmiotowego) jądra rzeczywistości. 

Podmiotowość transcendentalna wyrasta zatem z Lebensweltu i również 
nauka ma swe korzenie w doświadczeniu życia codziennego. Husserl nie 
mówi jednak, jak konkretnie fundowanie nauki w Lebenswelcie przebiega  
i w czym jest osadzone.  Jest tu pewne pęknięcie: Husserl zgłasza tu a rów-
nież w Medytacjach kartezjańskich, że aby ujawnić ideę nauki, trzeba zejść 
do pierwotnego poziomu podmiotowości – podążać drogą Kartezjusza.   

Proponuje więc dwie drogi: drogę Kartezjuszowego cogito i z jego rezulta-
tu odbudowanie podstaw (istoty) poznania naukowego oraz drogę badania 
Lebensweltu, gdyż z niego, jego zdaniem, wyrasta nauka. Obie te drogi łączą 
się w jedną, jako że źródłem konstytucji świata życia jest subiektywność (in-
dywidualna podmiotowość).  

Z najbardziej powierzchownego punktu widzenia można wnioskować, że 
Husserl twierdzi, iż źródłem i gruntem ważności nauki jest podmiot – nie 
psychologiczny (empiryczny), lecz transcendentalny. Jednak pozostaje tu 
niedopowiedzenie, ponieważ o podmiocie transcendentalnym Husserl nie 
mówi wiele. Można przyjąć, że nie jest to transcendentalny podmiot Kanta, 
lecz podmiot przejęty z myśli Kartezjusza lub – co bardziej zasadne – ufor-
————————— 

32 Dokładniej, o człowieka empirycznego, choć paralela do Kantowskiego podmiotu empirycznego 
jest tu problematyczna.   

33 Ibidem, s. 66.  
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mowany na podstawie tej myśli, rozwinięty, włożony jednak w całość Hus-
serlowskiego myślenia.34  Jest to podmiot pierwotnie usytuowany w świecie 
życia i, zdaje się, przezeń kształtowany – jeśli w ogóle można mówić o takim 
kształtowaniu, a nie o formowaniu w przeciwnym kierunku, tj. świata życia 
przez pierwotny wobec niego podmiot transcendentalny, ahistoryczny.       

Źródłem powstawania poznania jest – nieodkrywane w samej nauce – 
„Ja-sam wraz z całym moim rzeczywistym i możliwym życiem poznawczym, 
a wreszcie z całym moim konkretnym życiem.” Husserl przyjmuje więc pro-
blem transcendentalny w szerszym znaczeniu, nieograniczony do kantow-
skiej linii transcendentalizmu – jak pisze – radykalny subiektywizm trans-
cendentalny.35 Metoda transcendentalna to zwrot ku ego i jego świadomego 
życia do świata, „którego jestem świadomy i którego prawdziwe istnienie 
poznaję w tworach mego własnego poznania”.36 Zwrot ku subiektywności 
jest wejściem na drogę odkrywania genezy autentycznego poznania. Obiek-
tywne nauki, w tym nauki ścisłe „w ogóle nie są jeszcze w sposób poważny 
naukami, nie są poznaniem wywiedzionym z ostatecznego uzasadnienia…”37 
Prawdę oferuje dopiero metoda transcendentalno-subiektywna i filozofia 
transcendentalna: „metoda nauk obiektywnych spoczywa na głęboko ukry-
tym podłożu subiektywnym i […] którego filozoficzne oświetlenie wyznaczy-
łoby dopiero prawdziwy sens osiągnięć nauk pozytywnych i, odpowiednio, 
prawdziwy sens istnienia obiektywnego świata – właśnie jako sens trans-
cendentalno-subiektywny”.38 

Husserl podaje część analityczną dochodzenia do poznania: jego źródła w 
podmiotowości transcendentalnej, do której trzeba dojść, aby rozpocząć 
konstruktywną część wędrówki. Nie mówi jednak wiele o drodze konstruk-
tywnej: jak z głębi podmiotowości transcendentalnej (jego specyficznego 
typu, nie Kantowskiego, typu) wyłonić autentyczne poznanie. Z pewnością 
nie jest to droga Kartezjusza, nie jest też to sposób Kanta.    

 
 

IDEAŁ NAUKI A METODA HISTORYCZNA 
 
Husserl, stosując w Kryzysie nauk europejskich podejście historyczne, 

nieobecne w Medytacjach kartezjańskich, utrzymuje, że w XIX wieku doko-
nała się zmiana ideału nauki, także (głównie?) za sprawą filozofii pozytywi-
stycznej. Tę przemianę ostro krytykuje. Tworzy on swoją własną ideę nauki –  
i dystansując się od pozytywistycznej idei nauki, i reaktywując, szczególnie 

————————— 
34 Nie używam tu pojęcia „fenomenologia”, ponieważ niektórzy badacze uważają, że Husserl  

w Kryzysie… przestaje być fenomenologiem (po części), a staje się kantystą, np. J. Rolewski, Rozum, 
nauka, świat przeżywany. Studium filozofii „późnego” Husserla, op. cit.  

35 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, op. cit., s. 94–95.  
36 Ibidem, s. 95.  
37 Ibidem, s. 96.  
38 Ibidem, s. 96–97.  
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zinterpretowaną, ideę nauki starożytnej, i wzorowaną na niej ideę nauki  
w pierwszych wiekach nowożytności.   

Punktem wyjścia dla Husserla jest ogólna ocena nauk, „jaka zaczęła się 
dokonywać na przełomie zeszłego stulecia. Dotyczyła ona nie tyle ich nau-
kowości, ile raczej tego, co nauka w ogóle znaczy i znaczyć może dla ludzkie-
go istnienia.”39 Poddaje krytyce przemiany, jakie dokonały się w nauce od 
tego czasu. Zapowiada to sam tytuł paragrafu 2, którego fragment przytoczy-
łam: Pozytywistyczna redukcja idei nauki do nauki o samych faktach. 
„Kryzys” nauki jako utrata jej doniosłości dla życia”. Stwierdza, że w XIX 
wieku nauki pozytywne odwróciły się problemów istotnych dla człowieka: 
problemów sensu życia, ustanowiły się jako nauki o samych faktach, co spo-
wodowało, że również człowiek został sprowadzony przez nie do faktu. Usu-
nęły ze swojego obszaru kwestie człowieka „jako decydującego w sposób 
wolny o swoim zachowaniu wobec otaczającego go ludzkiego i pozaludzkiego 
świata, jako wolnego w swych możliwościach rozumnego kształtowania sie-
bie i swego otoczenia”.40 Krytyka Husserla dotyczy również nauk humani-
stycznych – z tego powodu, że dystansują się one od wszelkiego wartościo-
wania oraz od „pytania dotyczące rozumu i nie rozumu […] oraz wytworów 
jego kultury”. Husserl ocenia negatywnie awartościujące podejście do histo-
rii ludzkości i nieobecność w naukach humanistycznych wyciągania z nich 
wniosków dla obecnego i przyszłych pokoleń.41  

Mniej ważnym faktem jest to, że nauki o człowieku w czasie pisania Kry-
zysu…. były słabo uformowane, niedawno powstały, niektóre (naukowe kul-
turoznawstwo, antropologia kulturowa jako nauka pozytywna) jeszcze nie 
zostały całkowicie odseparowane od filozofii. Oceny Husserla po części stra-
ciły teraz aktualność, po części, gdyż najistotniejsze partie rozważań  
o ludzkim rozumie – mimo intensywnych przedsięwzięć w kognitywistycz-
nych na tym polu – nadal należą do filozofii, i ta ma w tym względzie auto-
nomię.  

Ważniejszą kwestią jest ta odnosząca się do aksjologicznej neutralności 
nauk szczegółowych. Czy można zgodzić się z Husserlem, że nauki humani-
styczne są czysto opisowe i aksjologicznie neutralne? Wydaje się, że jego 
twierdzenie, dosyć powszechne wtedy, kiedy Kryzys… powstawał,42 i koron-
ne dla zamierzenia fenomenologii, jest pełne wątpliwości. W każdej koncep-
cji ludzkiej historii można bowiem wykryć, że opisując zarazem oceniają one 
przeszłe fakty – sposób opisu, wybór faktów historycznych i sposób ich uję-
cia kryje w sobie znaczący bagaż wartościowania.  Dają też wskazówki zawie-
rające elementy wartościujące. Nawet konceptualizacje prezentowanych 

————————— 
39 Ibidem, s. 4. 
40 Ibidem, s. 4.  
41 Ibidem, s. 4–5.  
42 Aksjologiczna neutralność i obiektywność wiedzy naukowej były forsowane nie tylko przez po-

zytywizm, ale i przez neokantyzm, zwłaszcza marburski.  
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faktów kryją w sobie pewne intencje wartościujące. Czysty opis, nieskalany 
wartościowaniem wydaje się być zadawnionym mitem, obecnie stawianym w 
wątpliwość, w zasadzie dosyć często odwołanym. Opis zawiera każdym uję-
ciu ludzkiej historii, w każdej jej koncepcji – ładunek wartościowania i moc 
predyktywną, która ma również charakter po części wartościujący, tj. kon-
kretniej, wskazujący, jak powinna rozwijać się ludzka historia.  

Filozofia to – mówi Husserl – „absolutnie bezzałożeniowa, uniwersalna 
wiedza dotycząca świata i człowieka, rozpoznająca tkwiący w samym świecie 
rozum i teleologię, oraz najwyższą zasadę świata – Boga. Filozofia gwarantu-
je wolność, a ta wolność teoretyczna pociąga za sobą autonomię praktyczną. 
Najwyższą rangę ma wolny rozum, który między innymi jest podstawą sa-
mokształtowania się człowieka – i indywidualnego, i całej ludzkości.43  

Ten charakter, zdania i konsekwencji filozofowania w duchu starożytnej 
filozofii Husserl uznaje za najwyższy wzór – do przeniesienia do czasów mu 
współczesnych.  Jednak tylko w najogólniejszym wymiarze – racjonalności 
przenikającej kulturę europejską.  

Husserl dostrzega „istotną przemianę idei i zadania uniwersalnej filozofii, 
która dokonała się u początków nowożytności przy przejmowaniu idei staro-
żytnej”.44 Choć nauka jest dla niego najwyższym ideałem poznania i wzorem, 
według którego ma kroczyć filozofia, to jednocześnie wskazuje wady  
w przemianie ideału nauki, jaki został wprowadzony – za sprawą Galileusza 
– na początku nowożytności.  

Opierając się na tym wzorze Husserl ustanawia relację filozofii (Jednej 
Filozofii) do nauk pozytywnych: te są niesamodzielnymi odgałęzieniami 
Filozofii. Zadaniem filozofii Kartezjusza (idącego w tym względzie za staro-
żytnością, jednak z istotną zmianą) jest utworzenie jednego systemu teore-
tycznego ujmującego całość sensownych problemów, jakie może postawić 
człowiek – co do faktów, rozumu, doczesności i wieczności.45 Maksymali-
styczne są zatem zadania i filozofii i nauk pozytywnych. Te drugie zastępują 
zadania metafizyki, a inaczej, kontynuują je w nowej postaci – będąc dla 
Husserla czymś w rodzaju metafizyki znaturalizowanej, bo z empiryczną 
metodą.    

Relację filozofii do nauk pozytywnych w poglądach Husserla można in-
terpretować dwojako; wydaje się, że w jego wyjaśnieniach kryje się pewna 
dwuznaczność, wynikająca, być może z niedopowiedzenia. Po pierwsze,  
ponownie pojawia się tu – ale w wersji stosunkowo łatwo rozstrzygalnej – 
kwestia normatywności versus opisowości diagnozy. Husserl odnosi się  
do materiału historycznego: do relacji nauki do filozofii w starożytności  
i w pierwszych wiekach nowożytności i w tym aspekcie jego rozważania są 
opisowe, oczywiście z elementami wartościujących interpretacji. Natomiast 
————————— 

43 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich…,  op. cit., s. 5–6.  
44 Ibidem, s. 17. 
45 Ibidem, s. 6. 
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rozważania te są normatywne, kiedy Husserl mówi nam, jaka powinna być 
współczesna mu filozofia.  Postuluje powrót do tradycji filozofii starożytnej  
i nowożytnej – filozofii systemów, obejmującej całość ludzkiej wiedzy i, co 
więcej, zawierającej wszystkie tematyczne i problemowe gałęzie ludzkiej 
wiedzy teoretycznej. Przy takiej eksplikacji filozofia nie pełni roli fundatorki 
nauk pozytywnych, lecz je zbiera w całość, nawet nie jest – jak tego chciał 
Comte – syntezą tej wiedzy, którą oferują nam nauki szczegółowe – jeśliby 
przez syntezę rozumieć jakąś twórczą unifikację, przekształcenie wiedzy 
nauk pozytywnych takie, aby tworzyły one jednolity system.    

Nasuwają się tu następujące uwagi. Po pierwsze, Husserl, tak bezwzględ-
ny przeciwnik pozytywizmu, zbliża się w swej koncepcji relacji filozofii do 
nauk pozytywnych do koncepcji pierwszego, Comte’owskiego pozytywizmu. 
Po drugie, w przytoczonej tu ekspozycji poglądu Husserla (o relacji filozofii 
do nauki) nauki szczegółowe – jako odgałęzienia filozofii – stoją na tym sa-
mym poziomie, co filozofia. Filozofia nie jest dziedziną nadrzędną wobec 
nich, fundującą je, lecz jest ich zbiorem.  

Projekt Husserla – przywrócenia, choć ze zmianami, starożytnego i w 
pierwszej fazie nowożytności statusu filozofii, pod względem jej zawierania 
nauk szczegółowych – jest, wydaje się, nie do reaktywowania w teraźniejszo-
ści. Nie był także do reaktywowania w pierwszych dekadach XX wieku, kiedy 
Husserl swój projekt formował. W starożytności i w pierwszym okresie no-
wożytności filozofia obejmowała całą teoretyczną wiedzę o rzeczywistości – 
włączając w to człowieka, indywidualnego i ludzkie struktury kolektywne 
(grupy ludzkie, społeczeństwa, narody), a także ludzkie wytwory.  

Następnie dokonywał się stopniowo proces separacji: z filozofii wyodręb-
niły się nauki szczegółowe (fizyka, chemia, biologia, psychologia i socjologia, 
nauki polityczne itd.). Proces separowania, który był zarazem procesem au-
tonomizowania poszczególnych pól badawczych względem filozofii, nie tylko 
stopniowo ograniczał dziedzinę filozofii. Proces separowania wiązał się  
z procesem zmiany metody – ze spekulatywnej obowiązującej w filozofii lub 
po części spekulatywnej na empiryczną w zautonomizowanych naukach po-
zytywnych. Przy czym i filozofia, i nauki pozytywne zachowały wspólny cel: 
tworzenie wiedzy teoretycznej, w którym to tworzeniu rozum odgrywa rolę 
pierwszoplanową.  

Ten proces separacji jest, wydaje się, nieodwracalny, a przynajmniej jest 
niewyobrażalny w obecnej cywilizacji.  Notabene filozofia przynajmniej od 
końca XIX wieku poszukuje w związku z tym procesem secesji nowych dla 
siebie obszarów eksploracji, nowych ról i permanentnie próbuje określić 
swój status. Próbuje „wpasować się” do rzeczywistości kulturowej i stanąć 
wobec faktu istnienia nauk szczegółowych, których dziedziny były dawniej 
jej domeną. Stanowisko Husserla jest w tym względzie zachowawcze; postu-
luje on przywrócenie starego, przebrzmiałego stanu rzeczy. Motywuje to tym 
m.in., że starożytna idea filozofii opiera się na „nierozerwalnej jedności 
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wszelkiego bytu”, a metafizyka jest kulminacją rozważań.  Filozofia ma za-
wierać, na powrót, metafizykę, gdyż nauka tylko o faktach, według pozytywi-
stycznego credo, nie realizuje najwyższego roszczenia poznania, która dąży 
do ujęcia totalności bytu i która też odpowiada na pytania specyficznie filo-
zoficzne: ponadczasowe, koniecznie ważne idee i ideały.46   

Pogląd o kryzysie filozofii w związku z separowaniem się od niej nauk 
szczegółowych i przy tym dosyć powszechnym klimatem antymetafizycznym 
– rozpoczynającym się od Kanta, a nie od pozytywizmu – był w owym czasie 
dosyć powszechny. Filozofowie współcześni Husserlowi i późniejsi dążyli do 
wytyczenia statusu, zadań i celów filozofii na nowo, ponieważ dotychczaso-
wy status stracił rację bytu. Przyjmowali za fakt niepodważalny separację 
nauk szczegółowych od filozofii i próbowali w związku z nim utworzyć nową 
tożsamość filozofii. Uznawano, że filozofia musi się z tym faktem pogodzić, 
musi stanąć do gry w nowych historycznych warunkach i dokonać przefor-
mułowania swych celów, zadań, obszarów badawczych i, być może, także 
metody. Filozofia miała być podstawą nauk, a nie ich syntezą lub sklejeniem. 
Podstawą metodyczną, epistemiczną i aksjologiczną. Miała być gruntem, na 
którym nauka powstaje i na którym trwa.  Już natomiast wątpliwe jest, czy 
filozofia konstytuuje nauki, czy je projektuje (czy zatem funkcjonuje wobec 
nich normatywnie), czy tylko wyjaśnia ich podstawy. Husserl należał nato-
miast do mniej licznej grupy filozofów, którzy restaurowanie starego po-
rządku i organizacji poznania uznali za właściwą drogę wyjścia z kryzysu 
filozofii. Wskazał on mianowicie drogę do przeszłości jako antidotum na 
kryzys filozofii.  

Jest tu jedna rzecz wątpliwa: ta diagnoza opiera się na założeniu pozio-
mej relacji filozofii do nauk pozytywnych. Jak wspomniałam powyżej, nauki 
te nie są przez filozofię fundowane; ta nie stanowi ich podstawy, nie jest ich 
gruntem, lecz ich zbiorem. Słowo „odgałęzienia” kilkukrotnie co najmniej 
przez Husserla powtarzane – ale z niepewnością, z wątpliwościami – dowo-
dzi zasadności tej interpretacji oraz jej konsekwencji, o których była mowa 
powyżej.   

Całkiem inaczej miałaby się rzecz, gdyby odmiennie zinterpretować po-
stulowaną przez Husserla relację filozofii do nauk pozytywnych. Według tej, 
konkurencyjnej, interpretacji, filozofia miałaby być centrum unifikującym 
nauki lub czynnikiem je fundującym, m.in. ustanawiającym metafizyczny 
grunt dla tych nauk. Filozofia stanowiłaby fundament dla nauk, a nie zbiór 
ich odgałęzień.  

Husserla idea i filozofii i zarazem odnosząca się do nauk pozytywnych 
jest maksymalistyczna. I filozofia, i nauki szczegółowe obejmują metafizykę  
i są terenem rozstrzygania kwestii także najwyższych, wykluczonych przez 
nauki  w ich pozytywistycznym wersji.  Byłaby to idea o większym znaczeniu 

————————— 
46 Ibidem, s. 7.  
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dla teraźniejszości. Filozofia bowiem nadal zmaga się z problemem swej 
tożsamości (także, a może przede wszystkim wobec faktu powstania i separacji 
od niej nauk), a rola filozofii jako fundatorki podstaw nauki jest jedną  
z najważniejszych propozycji anty-postmodernistycznych. Jürgen Habermas 
dodaje do tej propozycji (stosunkowo częstej i przybierającej różne wersje) 
rolę filozofii jako „trzymającej miejsce dla nauk” i jako strażnika racjonalności.   

Kwestia tu istotna dotyczy połączenia tego ideału filozofii z faktyczną za-
wartością nauk pozytywnych. Wydaje się, że Husserl nie wskazuje przejścia 
(podobnego do rozwiązania Kartezjusza) od transcendentalnego ego (fundu-
jącego teorie idealistyczne) do wiedzy obiektywnej. Czy owo ego, uzyskane 
po fenomenologicznej epoché, wraz ze swymi cogitationes, jest w stanie dać 
prawdziwy i obiektywny obraz rzeczywistości? W Medytacjach kartezjań-
skich Husserl mówi, że projekt ten (zamysł) wymaga dopiero rozwinięcia. 
Podobnie jest w Kryzysie…:  nie jest wskazane przejście od subiektywnych 
cogitationes transcendentalnego ego do obiektywnej wiedzy o rzeczywisto-
ści.  Jak jest możliwa adekwatna rekonstrukcja obiektywnej rzeczywistości 
ze stanów transcendentalnego ego, czyli ze stanów subiektywnych indywi-
dualnego podmiotu? Czy już w cogitationes tkwi obiektywna widza o rze-
czywistości? Jeśli to przejście nie jest uzasadnione, optowanie Husserla za 
uniwersalnym poznaniem filozoficznym jest tylko filozoficzną mrzonką.  

Konkludując, trzeba zauważyć, że w porównaniu z Medytacjami karte-
zjańskimi w Kryzysie nauk europejskich zmienia się pogląd na ideę nauki. 
W pierwszej książce jest on uniwersalny, ahistoryczny, prawdopodobnie też 
akulturowy. W Kryzysie nauk europejskich ideał nauki traci i uniwersal-
ność, i akulturowy charakter i staje się historyczny – Husserl mówi o nauce 
europejskiej poszczególnych epok historycznych. Twierdzi, że idea nauki jest 
zmienna. Nie ma jednej manifestacji ludzkiego rozumu w idei nauki, a są 
różne – zależne nie tylko od okoliczności kulturowych w szerokim sensie 
słowa „kultura”, ale także od koncepcji filozoficznych – wszak mowa jest  
o pozytywistycznym ideale nauki, o jej ideale starożytnym i podobnym do 
(odwzorowanym) ideale nauki nowożytnej.  Znaczyć to by mogło, że również 
ludzki rozum i racjonalność są wytworami epok i sytuacji historycznych.  

        
 

NAUKA –  LUDZKA NATURA –  KULTURA 
  
Jak to jest, że czysta ciekawość i odpowiedzialność za ludzkie życie sta-

nowią o odrębności europejskiej kultury? Ujęcie Husserlowskiej idei nauki 
przez Klausa Helda różni się pod pewnym względami od interpretacji, którą 
przedstawiłam powyżej. Held ujmuje inne aspekty Husserlowskich myśli,  
a poza tym opiera się na szczególnym, dotychczas tu niewspominanym, tek-
ście Husserla: Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Zdaniem 
Helda, Husserl „wychodzi w swych rozważaniach z założenia, że Europa 
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różni się od innych kultur czymś bardzo specyficznym i ową specyficzność 
zawdzięcza nauce”.47 Heldowi, za Husserlem, chodzi o ideał nauki powstały  
w starożytnej Grecji, który jego zdaniem i w opinii Husserla (którą Held  
de facto i rekonstruuje i przejmuje, dodając do nich własne wątki48) nadal 
jest aktualny i stanowi bazę nauki w całej jej historii. Ideał jest wzorcem 
przepisów i warunków koniecznych i wystarczających, które wytyczają toż-
samość nauki. Czy chodzi Husserlowi i następnie Heldowi o normatywny 
projekt dla podstaw nauki? Czy chodzi o zamysł deskryptywny, więc nie  
o np. proponowanie naprawczych programów dla nauki lub/i filozofii,  
a idzie o odsłonięcie istoty nauki, która jest trwała i nie zmienia się, także  
nie pod wpływem projektów filozoficznych? Pewne struktury, zręby, pod-
stawy kulturowe są stałe, są inwariantami określającymi tożsamość – głosi 
Husserl – i nie jest sprawą filozofa te podstawy usuwać, a w ich miejsce pro-
ponować nowe. Inną kwestią są realizacje ideału nauki; te mogą deformować 
ideał.   

Naszkicowany tu pogląd Husserla różni się od tego badanego powyżej, 
według którego ideał nauki zmienił się w XIX wieku pozytywizm. Ta roz-
bieżność nie powinna być, sądzę, obwiniona o wewnętrzną niespójność; 
Husserl uważa – wydaje się – że ideał pozytywistyczny nauki jest kulturowo-
historyczną pomyłką, a autentyczny ideał jest jeden – ten przez niego forso-
wany, a zrodzony w starożytnej Grecji i znamienny dla ducha cywilizacji 
europejskiej.    

Teza o wyjątkowości kultury europejskiej generowanej przez naukę przy-
pisuje nauce moc kształtowania kultury, a, zatem, również charakter jej naj-
ważniejszego konstytutywnego czynnika. Husserl uznaje przy tym, że ideał 
nauki, ten fundament, z którego wyłaniają się poszczególne, historycznie 
dane jej manifestacje (realizacje, inaczej jeszcze fazy rozwojowe nauki) jest 
stały. Husserl nie dopuszcza zmian w podstawach nauki; uważa – zasadnie 
jest przypuszczać – jej ideał za sztywną bazę kultury europejskiej, za nie-
zmienny wyznacznik i zarazem gwaranta jej tożsamości. 

Znane z historii różne realizacje ideału nauki, czyli historycznie dane 
formy praktyki nauki, mogą kierować w stronę pluralizmu – narzucając 
przekonanie, że są nauki o różnych tożsamościach,49 powstałe w różnych 
epokach i kulturach, odrębne w samych swych istotach. Przekonanie to jest 
szczególnie łatwe do przyjęcia, gdy usuwa się w cień dystynkcję ideał nauki–
praktyka nauki (albo historyczne realizacje nauki). Husserl stoi w tym 

————————— 
47 K. Held, Teza Husserla o europeizacji ludzkości, w: Studia z filozofii niemieckiej, t. 3. Współ-

czesna fenomenologia niemiecka, Toruń 1999, s. 45. Held odwołuje się do rozprawy Husserla Kryzys 
europejskiego człowieczeństwa a filozofia, wykład w Wiedniu 1935, przeł. J. Sidorek, s. 17; zob. 
http://sady.up.krakow.pl/antfil.husserl.kryzys.europ.czl.htm   

48 Held wspomina, że „Husserl nie był zbyt dobrze obeznany z historią antycznej filozofii i nau-
ki…”, więc Held podejmuje się usystematyzowania i uzupełnienia historycznego jego poglądów. Por. 
ibidem, s. 46.  

49 Nie chodzi tu o dyscypliny nauki, ale o pojęcie nauki en bloc. 
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względzie na stanowisku uniwersalizmu: nauka jest jedna od starożytności 
do dzisiaj, ponieważ jest oparta na niezmiennym, jednym ideale nauki, jej 
esencji czy naturze;  rozmaitość realizacji tego ideału błędnie mami plurali-
zmem. Różnorodność manifestacji ideału nauki nie przesądza o tym, że ideał 
jest zmienny, każdorazowo różny, ale o tym, że dopuszcza on wielość swej 
realizacji.   

Husserl upatruje pierwszego i, zdaje się, najważniejszego momentu w od-
słanianiu istoty nauki – twierdzi Held – w motywach, które doprowadziły do 
„praustanowienia filozofii i nauki przez Greków.50 Husserl podaje dwa takie 
motywy, które są aktualne i dzisiaj: „Pierwszym z nich była bezinteresowna 
teoretyczna ciekawość, którą różni episteme, wiedzę naukową, od dóxa, dru-
gim pojęcie odpowiedzialności za kształtowanie ludzkiej egzystencji.”51 Held 
twierdzi, w duchu Husserla, że ta ciekawość, która stanowi bazę powstania 
nauki, jest całkiem nowym jej rodzajem. Jest to ciekawość, „przyjemność 
rozkoszowania się samym pragnieniem wiedzy” nieznana w wiedzy potocz-
nej, w codziennym życiu.  Pierwsi naukowcy nie mają na myśli żadnych uty-
litarnych korzyści z nabywania wiedzy, ani nawet nie stawiają sobie w po-
znawaniu założonych z góry celów, a więc ich działania poznawcze nie są 
ufundowane w racjonalności instrumentalnej, w dążeniu do jakiegokolwiek 
zysku. Nie są one w ogóle „wytwarzane” przez ludzkie interesy: ciekawość 
taka nie ma na celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści, realizacji jakichkol-
wiek potrzeb.  

Held pisze o zadziwieniu zjawiskiem świata jako całości, które zrodziło 
się u pionierów nauki i jest obecne również wyłącznie w kręgu filozofów  
i uczonych, tworzących jedną grupę, a nawet jedność. Zadziwienie zatem, 
ciekawość, która jest inicjatorem i motorem aktywności naukowej, jest sta-
nem (potrzebą?) elitarnym. „Na co dzień rzadko pozwalamy sobie na bycie 
zaciekawionymi, tzn. na przyjemność rozkoszowania się samym pragnie-
niem wiedzy” – pisze Held.52  Ciekawość będąca motywem powstania nauki 
powstaje, gdy człowiek odchodzi od potocznego stylu życia, gdy wkracza  
w sferę niesterowaną partykularnymi, potocznymi potrzebami, ani – zdaje 
się – żadnymi w ogóle potrzebami. To uwolnienie się od ograniczoności po-
trzeb inicjuje zarazem nowy horyzont, nowy świat ludzkiego życia, który jest 
szczególny i odmienny od światów partykularnych, a mianowicie uniwersal-
ny. Przejście od horyzontu partykularnego do uniwersalnego nie rodzi się ze 
zwyczajnego rozszerzenia pola widzenia, a stąd, że wszystkie horyzonty „są 
ze sobą związane przez ogarniający je związek odniesień: jeden świat jako 
horyzont uniwersalny”.53 Zatem – można mniemać – we wszystkich hory-
zontach partykularnych tkwi (stłumiony przez interesy partykularne) wątek 

————————— 
50 Ibidem, s. 46.  
51 Ibidem, s. 46–47.  
52 Ibidem, s. 47.  
53 Ibidem, s. 48.  
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uniwersalny lub otwartość na horyzont uniwersalny (na świat w jego cało-
ści), lub też usytuowanie w horyzoncie uniwersalnym.  

Można zaliczyć ją do ludzkich stanów transcendentnych: ciekawość inte-
lektualna rodzi się bowiem wtedy – można mniemać – gdy człowiek prze-
kracza swą sferę utylitarną, ograniczoną poprzez dążenie do spełnienia wła-
snych zysków,  i oddaje się bezinteresownej pasji intelektualnej, gdy zatem – 
można powiedzieć inaczej – wkracza w transcendentną sferę czystej ducho-
wości.  Zastanawiające jest, że w tę sferę wkraczają – zdaniem Husserla – 
tylko uczeni i ponadto tylko Europejczycy. Wydaje się więc, że zdaniem Hus-
serla nauka jako wytwór kultury europejskiej nie jest uniwersalna, a próby 
jej rozprzestrzenienia na cały świat można by traktować jako jeden obok 
innych wykwitów imperializmu kulturowego. W ekspozycji Helda poglądów 
Husserla brak wyjaśnień, dlaczego tak się dzieje, że tylko kultura europejska 
wytworzyła (i co więcej, mogła wytworzyć) naukę. Można ogólnie mniemać, 
że kultura europejska utworzyła lub była ufundowana w szczególnym Leben-
sewelcie, który utworzył klimat, warunki i zatem bazę odpowiednią do po-
wstania nauki. To narzucające się wyjaśnienie, związane z rolą, jaką odgrywa 
pojęcie Lebensweltu w późnej twórczości Husserla, nie jest jednak całkiem 
zadowalające; nie jest końcem drogi wyjaśniania. Nie mówi ono bowiem  
o  czynnikach determinujących ten Lebenswelt.  

Takie ujęcie generuje szereg pytań: Czy wkroczenie do dziedziny trans-
cendencji jest stanem samoistnym, nieufundowanym, powstającym w pew-
nej fazie rozwoju człowieczeństwa, w uwznioślaniu człowieka, jego intelek-
tualnej sublimacji? Czy każdy człowiek kierując się ku nauce, inicjuje w sobie 
ów stan ciekawości, który staje się zarzewiem jego naukowej działalności 
intelektualnej? Czy stan ciekawości jako pierwotny tkwi w ukryciu w każdym 
człowieku, a jest uzewnętrzniany, inaczej aktywizowany w szczególnych sy-
tuacjach, tu w sytuacji inicjowania nauki? Czy inaczej, ludzie z ulicy nie do-
znają, ani nie mogą doznać owego stanu zdziwienia, który kierowałby ich do 
nauki, poprzez wytworzony pęd ku poznawaniu świata? Czy owo zadziwienie 
powstaje tylko u niektórych ludzi, nie jest stanem (zdolnością) każdej istoty 
ludzkiej? Czy, można w końcu pytać, ciekawość świata nie jest napędzana 
jakąś pierwotną potrzebą lub interesem, jak twierdzi m.in. Habermas?  

Relacjonowany tu pogląd Husserla jest przeciwstawny późniejszym  
diagnozom Habermasa, a także diagnozom pierwszego pokolenia Szkoły 
Frankfurckiej. Według Husserla moment konstytutywny dla nauki to  
moment, w którym człowiek separuje się od swych partykularnych intere-
sów albo z nich w ogóle rezygnuje i inicjuje wolny od interesów marsz  
ku wiedzy naukowej. Właśnie usunięcie interesów (relegowanie ich z ludz-
kiej świadomości) doprowadziło do powstania nauki będąc jej motywem 
formującym. Jürgen Habermas zaś twierdzi w Erkenntnis und Interesse,54 

————————— 
54  J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968. 



 Edmunda Husserla idea nauki i projekt fenomenologii jako nauki 75 

przeciwnie, że właśnie interesy, w tym interesy człowieka jako istoty biolo-
gicznej ukonstytuowały naukę.   

Te wszystkie pytania, odnoszące się do faktu powstania nauki – jako  
fenomenu kulturowego i antropicznego zarazem –  kierują uwagę ku czło-
wiekowi i jego szczególnej zakładanej tu naturze. Czy ludzie są równi? Czy 
wszyscy mają – ze swej natury – zakodowaną ciekawość świata – choćby 
ukrytą, nie zawsze się przejawiającą, ale będącą potencją, pierwotnym wypo-
sażeniem ludzkiej natury? Czy wszyscy pożądają, jak to formułuje Arystote-
les, „theori[i], rodząc[ej] się w zadziwieniu, wolnej gry patrzenia”?55 

Zaspokojenie ciekawości światem jako całością rodzi się z przełamania 
partykularności ludzkiej ciekawości związanej z konkretnymi interesami, 
celami życia i zawężonymi przez nie „polami oglądu” świata, horyzontami. 
Horyzonty te tworzą Sonderwelty. W życiu przednaukowym ludzka egzy-
stencja ogranicza się do interesów poszczególnych grup ludzi, zatem hory-
zont świata jest horyzontem np. robotnika, dziecka, artysty, itp., a więc świa-
ty tak wytyczone są światami partykularnymi.56   

Jednak powstaje tu wątpliwość: Luft twierdzi, że Husserl prawie w ogóle 
nie posługuje się tym pojęciem.57 Czym się one różnią od jego pojęcia Le-
bensweltu?   

Według Andrei Staiti, Husserl posługując się pojęciem Lebensweltu  
w stosunku do kultury mówi o jednym wszechogarniającym Lebenswelcie 
przeciwstawnym wielości światów historycznych kultur lub światów kreo-
wanych przez selektywne interesy.58 Pojawia się tu ponadto dysonans po-
między rozumieniem Lebensweltu jako świata kultury a jego rozumieniem 
jako świata bezpośredniego doświadczenia. Mimo różnych pojęć kultury nie 
da się wskazać takiego, które dałoby utożsamić te dwa pola: kulturę oraz 
świat bezpośredniego doświadczenia. Fortunniejsze i zasadniejsze byłoby 
zresztą mówić tu, ściśle za Husserlem, o świecie życia codziennego i o tych 
dwóch rozumieniach pojęcia zapomnieć. Rzecz jednak w tym, że zapomnieć 
się nie da, ponieważ i bezpośrednie doświadczenie (notabene bezpośrednie 
w bardzo liberalnym sensie), i kultura są związane z Lebensweltem. Oba 
kształtują go i są przez niego kształtowane.  

    
 

————————— 
55 Ibidem, 47.   
56 K. Held, Teza Husserla o europeizacji ludzkości, op. cit., s. 48.  
57 S. Luft, Subjectivity and Lifeworld in Transcendental Phenomenology, Northwerstern Univer-

sity Press, Evanston, Il, 2011, s. 42. 
58 A. Staiti, Husserl Transcendental Phenomenology: Nature, Spirit, and Life, Cambridge Uni-

versity Press,  
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HUSSERLOWSKA IDEA FILOZOFII A JEJ OBECNA KONDYCJA 
 
Metafilozoficzne postulaty Husserla nie są realizowane we współczesnej 

filozofii. Poszła ona inną drogą niż przez niego wskazana, ustanowiona dla 
zażegnania jej kryzysu. Od czasów Husserla liczba szkół filozoficznych wzro-
sła, a przy tym samo określenie szkoły filozoficznej zdewaluowało się. Nie-
kiedy, aby się ogłosić szkołą filozoficzną, wystarczy zaprezentować niezbyt 
oryginalny i niezbyt stymulujący widzenie świata zbiór tez albo także prze-
kształcony z dawniejszych koncepcji z pewnymi tylko zmianami, jakieś  
stanowisko filozoficzne w jednej sprawie, bez całościowego projektu czy 
uniwersalnej idei wiodącej. Szkoły filozoficzne koncentrują się obecnie na 
konkretnych problemach, niekiedy nie ogarniając całego pola problemowego 
swoistego dla fundującego je problemu.  Nie mają w swej większości aspira-
cji do realizowania zadań uniwersalnych, a nawet tylko do ujmowania bada-
nych kwestii z perspektywy całości, która jest nieznana i nawet nieinteresu-
jąca jako przedmiot filozoficznej refleksji.   

Współczesna filozofia zaniechała wypracowywania instrumentów do ca-
łościowego wyjaśniania rzeczywistości. Nie jest ani filozofią systemów, ani 
filozofią zgłębiającą istotę (filozofia obierająca drogę redukcji ejdetycznej 
jest również zdolna do wyjaśniania całości rzeczywistości – ponieważ  istoty 
są fundamentem rzeczywistości i z nich można zrekonstruować obraz świa-
ta). Twierdzi się, że filozofia systemów skończyła się na twórczości Hegla, ale 
fenomenologia Husserla jest też filozofią mającą na celu dotarcie do całości 
– ma docierać do istot, które „soczewkują”, a przez to ukazują nie wprost 
całą rzeczywistość.  

Mimo bogactwa treści, podnoszonych problemów i różnych metod filozo-
fowania dzisiejsza filozofia ma minimalistyczny cel. Nie jest nim ujęcie cało-
ści, czy to poprzez konstrukcję systemu, czy poprzez dotarcie do istoty  
rzeczy, budowanie śmiałych wszechogarniających wizji rzeczywistości czy 
chociażby jej szerokich sfer (bytu, poznania, ludzkiej egzystencji). Wyraźne 
są w niej tendencje partykularyzujące: ograniczanie się do wybranego, spe-
cjalistycznego i względnie wąskiego zbioru problemów, i to takich, których 
nie ekstrapoluje się na całość. Filozofia w jej sporych obszarach staje się – na 
wzór nauk zwanych przez Husserla pozytywnymi – coraz bardziej specjali-
styczną dziedziną refleksji. Postępuje w niej kładzenie nacisku na zgłębianie 
detali, na szczegółowość, w sumie na coraz precyzyjniejsze ogarnianie tylko 
badanego niewielkiego wycinka rzeczywistości, nieujmowanego z szerokiej 
perspektywy.  

W swoich przedsięwzięciach filozofia posiłkuje się materiałem pobranym 
z nauk empirycznych lub z codziennego życia, z literatury, ogólnie z refleksji 
i doświadczenia pozafilozoficznego, a granice pomiędzy takim materiałem  
a treściami filozoficznymi zacierają się. Można nazwać takie czerpanie z wie-
dzy pozafilozoficznej rozszerzonym naturalizowaniem.  
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Forsowany obecnie trend rozszerzonego naturalizowania jest świadec-
twem tego, że filozofia zdaje sobie sprawę, iż nie może być już dziedziną  
autonomiczną w tej postaci, jaką była dawniej – samodzielnym wytwórcą 
wiedzy o rzeczywistości. Trend rozszerzonego naturalizowania jest neutralny  
i wymuszony przez losy filozofii – przez kolejne odrywanie się od niej po-
szczególnych dziedzin filozoficznych i formowanie z nich nauk pozytywnych. 
Ponadto przecież w całych swych dziejach posiłkuje się ona doświadczeniem 
pozafilozoficznym. 

Niepokojące jest natomiast to, że coraz częściej owe transformacje treści 
nie są filozoficznie przetwarzane, opracowywane – za pomocą specyficznych 
dla siebie instrumentariów pojęciowych – lecz przenoszone do filozofii  
i w niej zadomawiają się w swych oryginalnych wersjach. Tak dzieje się m.in. 
w filozofii umysłu, która w znaczących jej teoriach przejmuje bez transfor-
macji pojęcia i sposób widzenia z empirycznych nauk o poznaniu. Nie chodzi 
tu o sztywny nakaz o znaczeniu formalnym, nakazujący stosowanie w filozo-
fii pojęć filozoficznych, a nie np. z dziedziny fizyki czy ekonomii. Chodzi  
o postulat merytoryczny, decydujący o charakterze filozoficznych treści: 
filozofia ma formować specyficzne dla siebie oglądy rzeczy, tworząc przy tym 
też swe własne problemy – bez tego nie jest dziedziną poznania odrębną od 
innych, autonomiczną. Aparaty pojęciowe są takich przedsięwzięciach nie-
zbywalnie ważne. Posługiwanie się w dociekaniach filozoficznych i twierdze-
niach filozoficznych językiem fizyka czy ekonomisty wybitnie ogranicza rea-
lizację tak pomyślanych przedsięwzięć.  

Nie tylko ten fakt wydaje się niepokojący, lecz i inny, z tym powiązany:  
filozofia w swym ruchu ku detaliczności (wzorowanej na kanonach współ-
czesnych nauk szczegółowych, czyli Husserlowskich nauk pozytywnych) 
zaprzestaje postulować wielkie idee i śmiałe plany ujmowania rzeczywistości 
en bloc albo jej istoty. Tak więc priorytetowi ścisłości towarzyszy – wbrew 
postulatom Husserla i wbrew duchowi filozofii w ogóle – minimalizm celów,  
a wbrew Husserlowi i Heglowi – porzucenie myślenia w kategoriach całości, 
w dążeniu ku najszerszym perspektywom widzenia.  

Współczesna filozofia propaguje też antyracjonalizm w niektórych  
ważnych swych nurtach. Chodzi nie tylko o częściowo przebrzmiały post-
modernizm i jego spadkobierców, ale też o filozofię powiązaną z religią,  
która wprowadza autorytet religijny i wiarę religijną jako główny czynnik 
obowiązujący w poznaniu i działaniu i jako bazę funkcjonowania czło- 
wieka w świecie. Także krytyka niektórych form racjonalności, zwłaszcza 
racjonalności instrumentalnej, rozlewa się łatwo i szybko na racjonal- 
ność w ogóle, za sprawą dezinterpretacji stanowiska Horkheimera59  
w tej kwestii. W konsekwencji obarcza w racjonalność kardynalnymi wina-
————————— 

59 Chodzi mi tu o najważniejszy tekst szkoły frankfurckiej na ten temat, a mianowicie M. Horkhe-
imer, Krytyka instrumentalnego rozumu, w: idem, Społeczna funkcja filozofii, przeł. J. Doktór, 
PIW, Warszawa 1987. 
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mi, przede wszystkim obwinia się ją o degradację cywilizacji i człowieczeń-
stwa.  

Husserl przeciwstawiał się rozmaitości filozofii (w liczbie mnogiej) i roz-
maitości obecnych w niej różnych punktów widzenia, które zmieniały filozo-
fię w nieskoordynowany zbiór światopoglądowych przeświadczeń. Chciał 
przełamać partykularyzm szkół. Dążył też do utworzenia filozofii wybitnie 
racjonalistycznej, filozofii jako rygorystycznej ścisłej nauki, ponieważ –  
w wolnej interpretacji – pojmował irracjonalizm jako antyrozumność (indy-
widualnego człowieka oraz ludzkości) i regres człowieczeństwa.  

Wymienione dwie właściwości filozofii ostatnich kilku dekad – pluralizm 
szkół i antyracjonalizm, a z nim antyscjentyzm – przeciwstawiają się atrybu-
tom filozofii postulowanym przez Husserla, który był oponentem i antyfun-
damentalizmu, i minimalizmu, i irracjonalizmu. Był także – trzeba pamiętać 
– scjentystą, ale w szczególnym rozumieniu terminu, właściwie niespotyka-
nym poza jego stanowiskiem: te nauki pozytywne, które istnieją, nie były dla 
niego wzorcem naukowości. 

Pluralizm obecnej filozofii można oceniać ambiwalentnie. Wygenerowała 
ona wiele nowych problemów, koncepcji, programów, szkół i nurtów, co 
dowodzi jej zdumiewających możliwości: zdolna jest do ujmowania wszyst-
kich właściwie sfer ludzkiego świata i całej rzeczywistości – od filozofii 
science fiction, filozofii sportu, filozofii gender, po antyepistemologiczne 
koncepcje poznania, które ma być już tylko działaniem, i po notoryczne, 
coraz słabiej uzasadniane (albo w ogóle nieuzasadniane, a po prostu przyj-
mowane jako jeden z niepodważalnych kanonów obecnej filozofii), ale silne 
tendencje antymetafizyczne. Dowodzi to niezwykle rozległego potencjału 
filozofii. Pokazuje, że jest ona wszechstronnym, nawet uniwersalnym in-
strumentem intelektualnego wnikania w to, co jest, i w to także, co jest tylko 
możliwe. Z drugiej strony, wszechstronność, wielość szkół, problemów i me-
tod (a nie tylko koncepcji) jest niepokojąca, ponieważ filozofie (jaśniej – 
wiele współistniejących filozofii) – nieujawniające ani całości rzeczywistości, 
ani istoty rzeczy – zrywają ze swym głównym zadaniem. Filozofia plurali-
styczna staje się zbiorem różnorako opracowanych poglądów na rozmaite 
tematy, bez ambicji do unifikacji, do wypracowania jednolitej uniwersalnej 
koncepcji świata, a przynajmniej szerokich jego obszarów. Zatem – można 
twierdzić w najsilniejszej interpretacji – rozpadowi ulega tożsamość filozofii, 
zwłaszcza w obliczu radykalnych form rozszerzonego naturalizowania, trans-
formacji jej do nauk pozytywnych (czemu przeciwstawiał się Husserl) porzu-
cających ambicję ujęć specyficznie filozoficznych. Porzuca się wymóg specy-
ficznego dla niej pojęciowego przedstawienia kwestii, wyraźne odgraniczenie 
pod tym względem od nauk szczegółowych i od słownika potocznego. Naj-
nowsza filozofia rozciąga się od jej pogranicza z literaturą oraz z refleksjami, 
diagnozami itp. zawartymi w ambitnych, ale nieakademickich mediach, do 
nauk szczegółowych, z ich specyficznymi pojęciami i problemami, chociaż 
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bez stosowania ich metody empirycznej. Tak więc najmodniejsze trendy 
filozoficzne znajdują się na polu niczyim – pomiędzy filozofią tradycyjnie 
rozumianą a już nie-filozofią, znajdując się na biegunie przeciwstawnym do 
tego, który obrał Husserl.  Najkrócej: dzisiejsza filozofia staje się bezwzględ-
ną opozycją tej, którą postulował Husserl w swojej idei filozofii jako nauki 
ścisłej.  
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ABSTRACT 

 
I investigate the idea of science elaborated by Edmund Husserl in his later works, 

first of all, in Cartesian Meditations and the Crisis of European Sciences. The first 
part of this investigation has been published in the paper:  
Edmunda Husserla idea nauki i projekt fenomenologii jako nauki ścisłej [Edmund 
Husserl’s Idea of Science and the Project of Phenomenology as a Strict Science], 
Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 2019, 7 (2), pp. 247–264. 
Husserl claims that the transformation of philosophy into a strict science, which is 
the basic aim of his intellectual enterprise, is connected with a reform of all the posi-
tive sciences. Positive science is closely related to philosophy—both they have  
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a common grounding and ideal. The paper also compares Husserl’s project of phi-
losophy as a fundamental science with the today trends in philosophy and the plu-
rality of its schools, attitudes, fields of problems and methods.  
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STRESZCZENIE 
 

W tym tekście dyskutuję w skrócie stanowisko Stevena Pinkera przedstawione w 

jego książce Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and 
Progress (wydanie polskie: Nowe Oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, 
humanizmem i postępem, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka, 2019). Pinker oferuje 

bogaty zbiór faktów empirycznych przemawiających za ogólnym postępem, jaki się 
dokonał między innymi za sprawą ludzkiego rozumu, humanizmu i nauki. Stanowi-

sko Pinkera może stanowić odtrutkę na skrajny pesymizm, jakim epatują zarówno 
masowe media jak i wielu intelektualistów. Jest ono głosem w aktualnie toczącej się 
debacie o kondycji ludzkości, opatrzonym obszernymi komentarzami i dowodami 

faktograficznymi. Melioryzm Pinkera wydaje się cenny z perspektywy perturbacji, 

jakich doświadczamy na przestrzeni ostatnich lat.  
Słowa kluczowe: melioryzm, pejoryzm, optymizm, progresywizm. 

 
 

 

Nie jest niczym zaskakującym, że naukowiec z niebagatelnym dorobkiem 

w swojej dziedzinie badawczej kieruje swoją uwagę w stronę analizy spo-

łeczno-polityczno-filozoficznej. Próbę tego typu, po raz kolejny w swojej 
karierze, podejmuje Steven Pinker – urodzony w Kanadzie psycholog i lin-

gwista, łączący oba te kierunki na gruncie kognitywistyki. Autor książki, 
której najważniejsze treści przedstawiam i analizuję w tym tekście, ponow-

nie wykracza poza ramy swojej profesji, a ta nie może być określona mianem 
wąskiej specjalizacji; jest to raczej dziedzina z gruntu interdyscyplinarna. 

Powstała praca odzwierciedla nie tylko poglądy, ale i cechy osobowości auto-

ra, a najbardziej jego optymizm. Obraz obecnego świata, jakim jawi się on 
dla Pinkera, wydaje się przeczyć medialnym doniesieniom, a jego wiara  

w doskonalenie społeczeństwa – zwłaszcza w świetle panującej sytuacji epi-

demiologicznej – może wydawać się ulotną mrzonką. Niemniej jednak głos 
autora stanowi przeciwwagę dla wszędobylskiego dziś pejoryzmu. 

Pinker poniekąd podąża ścieżką Noama Chomsky’ego, innego lingwisty, 
który jednocześnie stał się jednym z najbardziej znanych komentatorów 
żychia społeczno-ekonomiczno-politycznego. Z tą różnicą, że Chomsky jest 
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krytykiem obecnego stanu świata i jego kondycji społeczno-politycznej. Ze-

stawienie tych dwóch postaci okaże się pomocne w dalszej analizie poglądów  
Pinkera zawartych w Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, 
Humanism and Progress jako że wpisuje się ona w filozoficzną debatę me-

lioryzmu i optymizmu z jednej strony, oraz pejoryzmu i pesymizmu z dru-

giej. 

Interesujący jest fakt, że Pinker ponownie znajduje sposób na łączenie 
różnych etapów swojej twórczości. Autor po raz kolejny stosuje w praktyce 
zasady sztuki pisarskiej już wcześniej nakreślone w swoich pracach, jak 
choćby m.in. w The Sense of Style. The Thinking Person's Guide to Writing 
in the 21st Century) (2016). Język oryginału najnowszej książki czerpie ze 

zdobyczy psychologii i lingwistyki kognitywnej. Ma to uzasadnienie zwłasz-

cza w perspektywie badań ukazujących, dlaczego jedne zdania są bardziej 
zrozumiałe niż inne. Na szczegółowe podjęcie tego wątku nie ma tu miejsca, 

lecz warto wspomnieć o prostocie jako o czynniku nadrzędnym w konstruo-

waniu całego tekstu. Ma być on po prostu klarowny. Zdania składać się mają 
z rzeczowników i czasowników, w przeciwieństwie do powszechnego nadu-

żywania imiesłowów, czy nominalizacji. Te, zdaniem autora, tylko powierz-

chownie dodają wydźwięku naukowego. Pinker sprawnie operuje konkreta-

mi tak, aby czytelnik nie miał problemu z konceptualizacją podejmowanych 
kwestii. W rozważaniach przedstawionych w omawianej publikacji nie ma 

zbyt wielu tzw. meta-konceptów, i aby pozostać wiernym zasadom głoszo-

nym przez samego autora, lepiej pozostawić tę kwestię bez szerszej analizy. 
Pinker sięga do poziomu abstrakcji, która z jednej strony momentami za-

skakuje prostotą, z drugiej zaś umożliwia szybkie i płynne przesuwanie się 
po tematach, a tych w omawianej pozycji nie brakuje. Zauważalne jest wy-

czulenie autora na, jak sam to nazywa, „akademicki i biurokratyczny bełkot”, 
czyli tendencję do zbytniego komplikowania. Nadmiernie wysoki poziom 

rozważań często jest własnością dociekań, które raczej można określić mia-

nem pseudointelektualnych.  

Istotna jest ciągłość pomiędzy poglądami głoszonymi w 2018 roku, a po-

przednimi, ogłoszonymi w roku 2011 w monografii The Better Angels of Our 
Nature (Pinker 2011). Podobieństwo między nimi wybrzmiewa w ich tytu-

łach, a wspólnym mianownikiem jest bez wątpienia optymizm. Rzecz jasna, 

optymizm Pinkera, jak każdego wnikliwego obserwatora rzeczywistości, nie 
jest optymizmem naiwnym. Nie ma tu mowy o tezie, że świat obecny jest 
najlepszym z możliwych, aczkolwiek można sądzić, że jak dotąd nigdy lu-

dziom nie żyło się lepiej. Pinker daleki jest od bezkrytycznego melioryzmu, 

czyli wiary w naturalne dla człowieka dążenie ku dobru. Jednocześnie będąc 
podejrzliwym w stosunku do radykalnych prób przemodelowania społeczeń-
stwa w celu poprawy, zauważa, że pomimo licznych problemów i niespra-

wiedliwości, wszystko wskazuje na to, iż świat zmierza ku lepszemu. Jego 

optymizm wynika z zebranych danych empirycznych, których oferuje pod 
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dostatkiem w niespełna pięćsetstronicowym opracowaniu. Co ciekawe, jak 

podkreśla sam Pinker w swoich komentarzach, charakter zebranego mate-

riału był zaskoczeniem również dla niego samego. 

Jednakże pewnym zwrotem w twórczości można nazwać sięgnięcie przez 
Pinkera po nieco mniej kontrowersyjne tematy niż w przypadku np. The 
Blank Slate. Nie zmienia to jednak faktu, że dotyka on kwestii niezwykle 

istotnych – będących tematem wciąż żywych dyskusji. Tym razem nieco 

równoważy argumenty na linii sporu, by ująć to umownie, między lewicą  
a prawicą. Rozważając zasadność (a raczej, zdaniem autora, bezzasadność) 
koncepcji tabula rasa, niespełna dwie dekady temu więcej argumentów wy-

suwał przeciwko lewej stronie – wierzącej w dobroć, bądź przynajmniej pla-

styczną neutralność natury1 ludzkiej, której wraz z rozwojem społeczeństwa 
możliwe wydaje się nadanie doskonalszego charakteru. W najnowszej wersji 

swych poglądów mamy do czynienia ze znacznie bardziej zrównoważoną 
polemiką, kontestującą obie skrajne wizje rzeczywistości, i kładącą przy tym 

większy nacisk na pozytywne aspekty człowieka oraz jego wytworów.  

W swych wcześniejszych poglądach, zaprezentowanych w The Blank Slate 

nie było aż tak wyraźne. 
 

 

MELIORYZM VERSUS PEJORYZM 
 

W tym miejscu należy przejść do zasadniczego motywu i wydźwięku En-
lightenment Now. Wspomniane dwa przeciwstawne spojrzenia na człowieka 
i społeczność, tj. melioryzm i pejoryzm, mają swoje odpowiedniki w doktry-

nach progresywizmu oraz z braku lepszej etykiety, konserwatyzmu czy reak-

cjonizmu. Obie postawy, wraz z ich odcieniami, odcisnęły swoje silne piętno 
we współczesnej debacie społeczno-politycznej. Główny kierunek tego 
pierwszego nurtu – poza wiarą w postęp – charakteryzuje się również głębo-

ką krytyką współczesnej kondycji człowieka jak i jego doli. Innymi słowy, w 
obszarze obecnych szeroko pojętych uwarunkowań dopatruje się tych sa-

mych problemów co niegdyś, a co więcej wspomniana strona sporu, choć 
nigdy nie wypowiada tego dosłownie, uznaje wszelkie problemy, takie jak: 

przemoc, dyskryminacja, nierówność, czy głód i ubóstwo, nie tylko jako 
wciąż aktualne, ale również wydaje się implikować, że są to zjawiska tak sa-

mo masowe jak niegdyś. Z tym ostatnim wątkiem Pinker się zupełnie nie 
zgadza. Jego zdaniem obecne czasy, choć dalekie od ideału, charakteryzują 
się najlepszymi warunkami do życia dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Wskazuje 
tu przykład statystyk przedstawiających, że przeciętny Amerykanin w 1929 
roku przeznaczał ponad 60% swego dochodu na podstawowe potrzeby, gdy 

w 2016 skala ta spała do jednej trzeciej (Pinker 2018, 255). Na dodatek po-

————————— 
1 Należy przyznać, że samo użycie w tym miejscu słowa „natury” nie jest pod każdym aspektem 

trafne. 



84 Paweł Dziedziul 

dobny trend, choć w innym wymiarze, jest globalny. Szereg danych, na które 
powołuje się Pinker, wskazuje, że w 2007 roku tzw. kraje rozwijające się 
osiągnęły poziom krajów zachodnich z lat 50-tych (Pinker 2018, 246). Nie 

mogąc odnieść się do wszystkich danych zebranych przez autora, można 
wymienić jedynie drobny ułamek olbrzymiej liczby wskaźników dobrostanu 

takich jak m.in. śmiertelność niemowląt, średnia długość życia, średnia licz-

ba spożywanych kalorii jak i przypadłości wynikające z ich niedoborów, PKB 
per capita, wzrost średniego IQ, malejącą liczbę morderstw, ofiar wypad-

ków, gwałtów. W swej książce Pinker, jeszcze przed Wstępem zamieszcza 
trójstronicową listę wszystkich takich obszarów, składającą się z 75 pozycji. 
W ten sposób dowodzi postępu, jaki się jego zdaniem dokonał, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatniego stulecia, i w tym miejscu przeciwstawia się radykalnej 
krytyce współczesności. Stawia go to w opozycji m.in. do wspomnianego 

Noama Chomsky’ego, który wielokrotnie w tym kontekście przywołuje tzw. 
Zegar zagłady (ang. Doomsday clock), czyli symbol mający przedstawiać 
poziom zagrożenia dla całej ludzkości.2 W 2019 roku (jak i rok wcześniej) 
zegar ten wskazuje 2 minuty do północy (The Bulletin of Atomic Scientists 

2019), co zdaniem Chomsky’ego jest wyrazem obecnego zagrożenia, w obli-

czu którego stoi ludzkość. Pinker nie ogranicza się do krytyki zabiegów, któ-
rych zamiarem jest, zdaniem autora, szerzenie grozy w celu otrzeźwienia.  

W obszarze stosunków międzynarodowych i tak popularnej obecnie geopoli-

tyki nie poprzestaje również na argumentach wspartych doktrynami o wza-

jemnej równowadze, bazujących na założeniu, że gdy obie strony konfliktu 
posiadają środki wzajemnego zniszczenia, to teoretycznie pokój jest zagwa-

rantowany. Jak zauważa, sprawa ta nie jest tak jasna, jednocześnie wskazuje 
na wyraźny trend polegający na sukcesywnym zmniejszaniu liczby głowic 
jądrowych; od 1986 liczba ta spadała o ponad 56000 (Pinker 2018, 318). 

Racje drugiej strony sporu Pinker również skonfrontował z danymi empi-

rycznymi. Doktryny nawołujące do zachowania obecnych zasad, bądź nawet 
przywrócenia starego porządku, z tych samych względów wydają się równie 
nie do utrzymania w świetle zebranych materiałów. Jedynie konserwatyści 
przekonani o ewolucyjnym (w przeciwieństwie do rewolucyjnego) postępie 
mogą znaleźć dla siebie potwierdzenie w tezach Pinkera. Na gruncie polskim 

myślicielem, którego w sposób interesujący można by zestawić z obrazem 

zarysowanym w Oświeceniu teraz…, byłby nieżyjący już Bogusław Wolnie-

wicz. Jednym z poglądów przez niego wyrażanym jest pejoryzm, a więc 
przekonanie o tym, że są ludzie z natury źli, to znaczy tacy, którzy dążą do 
zła (Wolniewicz 2016, 273). Naturalnie nie znaczy to, że wszyscy tacy są.  
————————— 

2 W założeniu autorów (Uniwersytet Chicagowski) godzina dwunasta ma być punktem zagłady 

(pierwotnie atomowej, potem klimatycznej, ekologicznej etc.), a minuty dzielące nas od północy 
wskazują na bliskość katastrofy. Dla porównania w 1953 roku, po testach pierwszych ładunków 
termojądrowych przez USA i ZSRR, zegar wskazywał 2 minuty do północy, natomiast w roku 1991, 
po podpisaniu jednego z kolejnych traktatów zegar wskazywał na 17 minut. Co ciekawe w trakcie 
kryzysu kubańskiego liczby oscylowały między 7 a 12, co było często obiektem krytyki. 
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Z tez wygłaszanych przez Wolniewicza wydaje się jednak wynikać, że świat 
zmierza wcale nie ku lepszemu, lecz odwrotnie, ku pogorszeniu. Choć z ła-

twością między Pinkerem a Wolniewiczem można doszukać się wielu punk-

tów wspólnych,3 to ostra krytyka tego drugiego względem współczesnego 
humanizmu pozostaje w sprzeczności z najnowszymi poglądami Pinkera. 
Melioryzm autora nie tyle polega na wierze w wewnętrzną dobroć ludzi, ile 

na pozytywnej ocenie ogólnego i systematycznego postępu, choć z pewnością 

niezagwarantowanego w przyszłości. Tak więc jego postawa nie jest wyrazem 

ideologii, lecz faktów empirycznych. Zdaniem Pinkera postęp jest uwarun-

kowany trzema czynnikami: rozumem, nauką i właśnie humanizmem. Ten 

wątek zresztą wieńczy poglądy tego uczonego, co dowodzi, jak ważne są dla 
niego problemy aksjologii.  

Kolejny kontrast z rodzimą literaturą dotyczy roli nauki, jaką ta odgrywa 
w postępie. W Oświeceniu teraz Pinker głosi, że postęp zachodzi w wielu 

dziedzinach, że – choć mówi to bez przesadnej naiwności – jest w służbie 
rozumu i polepszenia naszej sytuacji. Zdobycze dzisiejszej nauki bez wątpie-

nia mają ogromny wkład w poprawę wymienionych powyżej czynników de-

terminujących dobrostan ludzkości. Warto tu uwypuklić ważny pogląd Pin-

kera, zwłaszcza osadzając ją w kontekście współczesnych środków masowego 
przekazu. Mało odkrywcza jest uwaga, że w pogoni za sensacją media online 

prześcigają się w prezentowaniu brutalnych obrazów, starannie dobranych  
z ogromu informacji, które mają szokować, a w konsekwencji często napa-

wają odbiorców smutkiem i przeświadczeniem, że nad całą ludzkością nieu-

stannie ciąży widmo zagłady. Podobna tendencja panuje również w trady-

cyjnych (papierowych) środkach przekazu. I tutaj omawiana stanowisko 

Pinkera stanowi przeciwwagę, umożliwiając zdystansowanie się od dzisiej-

szych narracji nadciągającego kryzysu, wyniszczającej pandemii, odbywają-
cego się starcia i upadku cywilizacji, doktryn szoku. Wobec tych poglądów 
melioryzm Pinkera jest mocno zniuansowany, a w celu jego pełnego zrozu-

mienia zostaje jedynie lektura jego najnowszej książki. 
 

 

PODSUMOWANIE 
 

Należy zaznaczyć, że wszystkie fakty, w tym dane statystyczne przywołane 
przez Pinkera, tu dyskutowane, nie ograniczają się jedynie do ich zestawia-

nia. Towarzyszą mu komentarze i uzasadnienia głoszonych tez, niejedno-

krotnie konfrontowany z argumentami przywoływanymi przez oponentów. 
Pewien rodzaj dyskomfortu mogą odczuwać ci, którzy są wyczuleni na tema-

ty dotyczące dyskryminacji, zmian klimatu czy odejścia od standardów de-

mokracji. Osoby te mogą odebrać ten zestaw poglądów Pinkera jako wyraz 

————————— 
3 Na niektóre zwróciła uwagę np. Joanna Smakulska (zob. Smakulska 2012). 
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deprecjacji palących problemów i konserwowania status quo. Natomiast 

terminy takie jak „reakcjonizm”, zwłaszcza na gruncie polskim, w kręgach 
prawicowych, mogą budzić skojarzenia z erą tzw. komunizmu i przez to nie-

co odpychać od wniosków Pinkera dotyczących poczynionego postępu. Mi-

mo to Pinker stara się trzymać równy dystans, jego stanowisko jest koncylia-

cyjne, co być może pozwala mu przyciągać przedstawicieli obu skrajności.  
Trzeba dodać, że stanowisko to jest nie tylko wyrazem myślenia jednego 

myśliciela i zarazem autora książki, ale i aktualnym oraz kompleksowym, 

choć z natury rzeczy niewyczerpującym, zbiorem danych jak i społeczno-

ekonomiczno-politycznych tendencji. Najważniejsze jest być może jednak to, 

że przedstawiane tu poglądy Pinkera pozwalają nawet cynicznemu pesymi-

ście chociaż na chwilę zapomnieć słowa Giuseppe Tomasi di Lampedusy, że 
wiele trzeba zmienić, aby wszystko zostało po staremu. 
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STEVEN PINKER’S MELIORISM  
 

ABSTRACT 
 

This article considers Steven Pinker’s recent outlook presented in his book En-
lightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. The 

paper discusses not only current political and philosophical Pinker’s views on a con-

siderable number of evidences in favor of mankind’s progress in the last period. The 

authors claims that Pinker’s views may serve as an antidote to the contemporary 

pessimism that is being spread inter alia by mass media. The reader is pulled into  

a debate regarding issues surrounding the contemporary state of being of the human 

race. This is something more than just pop-scientific excursion of a well-established 

specialist beyond his area of expertise, but a valuable aggregate of data enticing also 

to professionals from the realm of sociology, philosophy and politics. Above all 

Pinker’s voice should be regarded as a counterbalance to all-pervasive pejorism and 

however momentary relief. 

Keywords: meliorism, pejorism, optimism, progressivism. 
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STRESZCZENIE 
 
Pokartezjańska tradycja filozoficzna określa podmiot działania jako istotę reflek-

syjną, z zasady świadomą swej podmiotowości, co czyni ją zdolną do podjęcia wolnej 
decyzji i wzięcia za nią odpowiedzialności. Tak rozumiana podmiotowość przypisy-
wana jest, poza Bogiem i aniołami, wyłącznie ludziom, tylko ludzie bowiem rozumie-
ją znaczenia języka pojęciowego, co stanowi konieczny warunek refleksyjności. Roz-
wój sztucznych wzmocnień poznawczych oraz coraz bardziej autonomicznej sztucz-
nej inteligencji, który dokonał się w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, skłania 
jednak do refleksji, czy takie ujęcie podmiotu nie jest zbyt antropocentryczne. Na 
wątpliwość tą wskazują niektórzy zwolennicy rozszerzania procesów poznawczych  
i stanów mentalnych poza mózg, argumentując za potrzebą odpowiedniego rozsze-
rzenia również ich podmiotu. Coraz częściej pojawiają się także propozycje nadawa-
nia podmiotowości samym artefaktom. W artykule oceniam próby nadawania pod-
miotowości zarówno rozszerzonym, jak i sztucznym systemom poznawczym podjęte 
przez Lambrosa Malafourisa, Richarda Menary’ego, Edwina Hutchinsa, Luciano 
Floridiego i J. W. Sandersa, oraz Samira Chopry i Laurence’a F. White’a. Ocenę tę 
wydaję z perspektywy dwóch koncepcji podmiotowości: podmiotu jako systemu 
refleksyjnego, oraz podmiotu jako przedmiotu nastawienia intencjonalnego. Repre-
zentantem pierwszego z tych ujęć czynię Donalda Davidsona, drugiego – Daniela 
Dennetta. Argument, którego bronię brzmi, że pojęcie podmiotu wypracowane  
w analitycznej filozofii działania nie może zostać zastosowane do rozszerzonych  
i sztucznych systemów poznawczych, a przyjęcie wobec nich strategii nastawienia 
intencjonalnego nie spełnia tej samej funkcji. Postuluję zatem, aby systemy rozsze-
rzone i sztuczne określać za pomocą nazwy „agent” oznaczającej wszelki relatywnie 
autonomiczny system przetwarzający informacje w celu wykonania zadania poznaw-
czego. Nazwę „podmiot działania” należy tymczasem zarezerwować dla systemów 
faktycznie spełniających odpowiednie kryteria.  

Słowa kluczowe: podmiot, agent, sprawczość, teza umysłu rozszerzonego,  
rozszerzony system poznawczy, wzmocnienia poznawcze, sztuczny system poznaw-
czy. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Osiągnięcia nauki i rozwój technologiczny na przestrzeni wieków zawsze 

silnie wpływały na treść rozważań dotyczących umysłu, wolności i odpowie-
dzialności, wiedzy i świadomości. Filozof przyjmujący te kategorie za obiekty 
swych badań, nie może przejść obojętnie obok faktu powstawania coraz bar-
dziej zaawansowanych artefaktów wzmacniających ludzkie naturalne zdol-
ności poznawcze. W prezentowanym artykule skupiam się na pojęciu  
podmiotu działania, które jest ściśle związane ze wspomnianymi powyżej 
kategoriami i silnie narażone na nadużycia w czasach upowszechniania się 
rozszerzonych i sztucznych systemów poznawczych. Teza umysłu rozszerzo-
nego, wprowadzona przez Andy Clarka i Davida Chalmersa, uzasadniła moż-
liwość istnienia rozszerzonych procesów poznawczych i stanów mentalnych 
przebiegających w takich systemach. Wciąż jednak pozostaje niejasna kwe-
stia podmiotu owych procesów i stanów, którą można ująć w pytaniu, czy 
podmiot również się rozszerza wraz ze swoim umysłem, czy też nie. Istnienie 
rozszerzonych systemów poznawczych stanowi tym samym poważne wy-
zwanie dla filozoficznych i potocznych intuicji związanych z pojęciem pod-
miotu, wymaga bowiem zastosowania go na zupełnie nowym terenie. 

Na gruncie badań kognitywistycznych prowadzonych w języku polskim, 
do oznaczenia systemu wykonującego zadania poznawcze używa się najczę-
ściej nazwy „agent”. Nazwa „podmiot”, lub „sprawca” jest rzadko stosowana 
ze względu na jej filozoficzne obciążenie konotacjami ze świadomością, in-
tencją, wolnym wyborem i wrażliwością na wartości – własnościami, których 
nie przejawia wiele systemów zdolnych do rozwiązywania zadań poznaw-
czych. W kognitywistycznej literaturze anglojęzycznej również dominuje 
nazwa „agent”, lecz tutaj sytuacja znaczeniowa jest bardziej złożona. Podob-
nie jak w języku polskim jest ona najczęściej stosowana na określenie rela-
tywnie złożonego systemu przetwarzającego informacje w celu wykonania 
zadania poznawczego, jednak, za sprawą analitycznej filozofii działania, jest 
ona filozoficznie obciążona w podobny sposób jak polski „podmiot”. Z tej 
racji, teoretycznie, angielska nazwa „agent” powinna funkcjonować wyłącz-
nie jako określenie sprawcy – istoty refleksyjnej; w praktyce jej zakres jest 
jednak dużo szerszy, co może prowadzić do niejasności i nadużyć. Angielska 
nazwa „subject”, która mogłaby oznaczać system refleksyjny i odróżniać go 
od wszystkich innych agentów, jest rzadko stosowana ze względu na jej ko-
notacje związane z subiektywnością i perspektywą pierwszoosobową. Sytua-
cja w kognitywistyce anglojęzycznej wydaje się zatem trudniejsza niż na 
gruncie języka polskiego. Stosowana jest tam bowiem właściwie tylko jedna 
nazwa – „agent” – do określania wszystkich systemów rozwiązujących zada-
nia poznawcze. Kognitywistyka polskojęzyczna również zdaje się zmierzać w 
kierunku unifikacji wszystkich takich systemów pod nazwą „agent”, jest ona 
jednak w lepszej sytuacji, gdyż dysponuje nazwą „podmiot działania”, której 



 Podmiot czy agent? Rozumienie podmiotowości w erze artefaktów poznawczych 91 

treść dobrze oddaje różnice pomiędzy pierwotną i wtórną sprawczością. Wy-
znaczenie wyraźnej granicy pomiędzy agentem a podmiotem działania 
(sprawcą) wprowadza porządek teoretyczny pozwalający rozjaśnić wiele 
kwestii praktycznych związanych nie tylko z podmiotowością epistemiczną, 
lecz również z moralną i prawną. Nazwę „podmiot poznający” stosuję w ar-
tykule na oznaczenie podmiotu procesów poznawczych. To niejasne sformu-
łowanie wymaga precyzacji, która wykracza jednak poza rozważania tej pra-
cy. W tym miejscu zakładam jedynie, że każdy podmiot działania jest pod-
miotem poznającym. Wynika to z koncepcji podmiotu wypracowanego na 
gruncie filozofii analitycznej, gdzie działania wymagają podjęcia decyzji na 
postawie danych będących efektem procesów poznawczych. Wstępnego wy-
jaśnienia wymaga również używany przeze mnie termin „system”. Badaniem 
jego desygnatu zajmują się różne dziedziny nauki, od fizyki i chemii przez 
biologię po nauki społeczne. Systemy stanowią zbiory różnych elementów 
powiązanych wzajemnymi relacjami, które razem biorą udział w realizowa-
niu procesów prowadzących do konkretnych efektów, np. wytworzenia pew-
nych zjawisk1. W artykule, mówiąc o systemie poznawczym odwołuję się do 
pojęcia systemu dynamicznego rozwiniętego w ramach modelowania dyna-
micznego będącego częścią matematyki stosowanej i mającego na celu wyja-
śnianie naturalnych zjawisk poprzez konstruowanie ich abstrakcyjnych, 
dynamicznych modeli. Teoria systemów dynamicznych jest z kolei gałęzią 
matematyki teoretycznej skupionej wokół analizowania geometrycznych  
i topologicznych własności możliwych zachowań, które owe abstrakcyjne 
modele mogą przejawiać w czasie. Pomijając techniczny opis działania sys-
temu dynamicznego można opisać jego wyróżniającą cechę następująco: 
składa się on z podsystemu, jednego lub kilku, którego dane na wejściu po-
chodzą z informacji wyprodukowanych na wyjściu przez inny podsystem,  
z którym ten pierwszy wchodzi we wzajemne interakcje. System dynamiczny 
może tworzyć zatem dwa lub więcej mniejszych odpowiednio sprzężonych ze 
sobą systemów przetwarzania informacji, które w efekcie tego sprzężenia 
realizują cel poznawczy. Takie pojęcie systemu wykorzystują zwolennicy 
istnienia rozszerzonych systemów poznawczych składających się z człowieka 
i wykorzystywanego przez niego artefaktu, lub z wielu ludzi (Chemero 2009; 
Theiner, O’Connor 2010; Palermos 2014). Po tych wstępnych ustaleniach 
mogę przejść do określenia celu bieżących analiz. 

Pierwszym celem prezentowanej pracy jest ocena wybranych prób nada-
nia statusu podmiotu działania zarówno jednoosobowym rozszerzonym sys-
temom poznawczym, jak i samym artefaktom stanowiącym taki system. 
Próby te oceniam z perspektywy rozumienia podmiotu jako istoty refleksyj-

————————— 
1 Pojęcie systemu analizowane jest szczegółowo na gruncie ogólnej teorii systemów zapo-

czątkowanej w biologii przez Ludwiga von Bertalanffyego (Bertalanffy 1984), rozwijanej początkowo 
głównie przez cybernetyków (Wiener 1971), a następnie zaadaptowanej przez wiele innych dziedzin 
nauki, w tym przez nauki społeczne (Mazur 1966). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
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nej, oraz z perspektywy strategii nastawienia intencjonalnego. Wybrałam te 
dwie koncepcje ze względu na ich precyzyjne stanowisko wobec pierwotnej  
i wtórnej sprawczości. Tezy w nich wyrażone są zgodne, mimo ich odmien-
ności, z teoretycznymi i potocznymi intuicjami i z tego względu dominują  
w różnych dziedzinach filozofii jako określenia podmiotu działania. Drugim 
moim celem jest uzasadnienie potrzeby wyraźnego odróżnienia dwóch po-
jęć: podmiotu działania i agenta i odpowiedniego ich stosowania podczas 
analiz i badań dotyczących rozszerzonych i sztucznych systemów poznaw-
czych.   

Realizując te zadania wskazuję w pierwszej kolejności na rozumienie 
podmiotu jako istoty refleksyjnej, a w drugiej na jego określenie jako przed-
miotu nastawienia intencjonalnego. Następnie, po krótkim wprowadzeniu  
w koncepcję poznania rozszerzonego, przedstawiam i oceniam argumentację 
Lambrosa Malafourisa, Richarda Menary’ego i Edwina Hutchinsa za ideą 
rozszerzania podmiotu działania na cały rozszerzony system poznawczy, 
którą nazywam tezą podmiotu rozszerzonego. W kolejnej części artykułu 
skupiam się na dwóch stanowiskach reprezentowanych przez Luciano Flori-
diego i J. W. Sandersa, oraz Samira Chopry i Laurence’a F. White’a, które 
przypisują podmiotowość moralną i prawną samym artefaktom poznaw-
czym. Oceniam, jakie pojęcie podmiotu użyte jest w tych koncepcjach i jakie 
relacje łączą je z pojęciami podmiotu, na które wskazuję w pierwszej części. 
W ostatniej części pracy, przedstawiam propozycję rozróżnienia pomiędzy 
podmiotem działania a agentem. Wskazuję również na warunki, które muszą 
zostać spełnione, aby proces rozszerzania podmiotu działania można było 
uznać za dokonany, oraz zwracam uwagę na jego możliwe konsekwencje.   

 
 

2. PODMIOT DZIAŁANIA JAKO ISTOTA REFLEKSYJNA 
 
Do ugruntowania się w myśli nowożytnej i współczesnej idei podmiotu 

działania jako istoty refleksyjnej przyczyniła się w decydującym stopniu filo-
zofia Kartezjusza. Podmiotem myślącym może być na jej gruncie, pomijając 
Boga i aniołów, tylko człowiek, bowiem tylko on spełnia konieczny warunek 
refleksyjności związanej ściśle z racjonalnością, samoświadomością, oraz 
zdolnością do działań moralnych opartą na wolności i odpowiedzialności 
(Descartes 2004/1647). Refleksyjność określana jest jako zdolność postrze-
gania siebie jako podmiotu zarówno doświadczenia zmysłowego jak i postaw 
propozycjonalnych. Owa samowiedza jest związana z posiadaniem jaźni 
rozumianej jako subiektywny punkt widzenia gwarantujący psychiczną toż-
samość podmiotu w czasie (Bremer 2016). Podmiot posiadający jaźń stano-
wi osobę i wyróżnia się spośród wszystkich innych istot i systemów poznaw-
czych zainteresowaniem własnymi reprezentacjami świata. Jest to bardzo 
wyrafinowana własność, gdyż zakłada rozumienie języka pojęciowego. Istota 
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refleksyjna, czyli świadoma własnej podmiotowości, musi dysponować poję-
ciem Ja i tworzyć metareprezentacje posiadające niepochodną treść na te-
mat swoich stanów mentalnych. Umiejętność posługiwania się językiem 
pojęciowym leży również u podstaw wrażliwości na wartości – kolejnej ko-
niecznej cechy podmiotu jako istoty refleksyjnej. Bez znajomości pojęć ta-
kich jak dobro, zło, godność, wolność, czy miłość nie jest bowiem możliwe 
planowanie działań, oraz refleksja nad zgodnością przekonań i pragnień  
z przyjętymi wartościami (Taylor 2001).2 Każda osoba jest świadoma swojej 
osobistej historii, którą ocenia ze względu na owe wartości. Planuje ona swo-
je dalsze życie tak, aby je realizować. Nie byłoby to możliwe bez posiadania 
przez nią pojęć przeszłości i przyszłości, czyli bez dostępu do znaczeń. Wraż-
liwość na wartości, wraz z możliwością dokonania wolnego wyboru pomię-
dzy dostępnymi działaniami, decyduje o podmiotowości moralnej. Podmiot 
działania moralnego jest odpowiedzialny za swoje decyzje, można mu tym 
samym przypisać zasługę lub obarczyć go winą za dokonany wybór. Takie 
rozumienie podmiotu wskazuje wyraźnie na związek podmiotowości moral-
nej z poznawczą. Podmiot działania moralnego musi być podmiotem pozna-
nia znaczeń, wartości oraz własnych stanów mentalnych. 

Idea podmiotu jako istoty refleksyjnej jest rozwinięta w XX-wiecznej ana-
litycznej filozofii działania. Uznaję tu za jej reprezentanta Donalda Davidso-
na, gdyż jego stanowisko jest jednym z najbardziej wpływowych i dyskuto-
wanych we współczesnej filozofii podmiotu (Davidson 1971; 1978). Analizy 
Davidsona dotyczą podmiotu działania, oznaczanego przez tego filozofa na-
zwą „agent”, co w dużym stopniu wpłynęło na rozwinięcie się na gruncie 
filozofii anglojęzycznej konotacji wiążących tę nazwę z istotą refleksyjną. 
Wśród różnych zjawisk zachodzących w świecie działanie wyróżnia się mia-
nowicie tym, że jest pod pewnym opisem intencjonalne, czyli wykonane ze 
względu na racje posiadane przez podmiot, którymi są jego przekonania  
i pragnienia. Te stany mentalne składają się na intencję, która stanowi ko-
nieczny warunek działania.3 Podmiotowość przynależy zatem wyłącznie 
obiektowi (systemowi), który ma możliwość podjęcia decyzji o działaniu 
opierając się na posiadanych racjach. Aby zrealizować te wymagania, system 
musi posiadać stany wewnętrzne z odpowiednią treścią reprezentacyjną, 
innymi słowy, musi posługiwać się językiem pojęciowym. Bez tej umiejętno-
ści nie mógłby on używać stanów propozycjonalnych, takich jak przekonania 
i pragnienia w celu uzasadniania swych zachowań, które z tej przyczyny nie 

————————— 
2 Wrażliwość na wartości jako cecha wyróżniająca osobę jest trafnie zilustrowana przez Annette 

Baier: „…spośród rzeczy, o których można powiedzieć, że są młode, tylko o osobach ludzkich (a są to 
jedyne osoby jakie znamy) można powiedzieć, że przeżywają swą młodość, marnują ją, stają się 
pełnoletnie lub mają najlepsze lata swojego życia za sobą. Osoby tworzą kalendarze, spisują swoje 
przemyślenia, świętują rocznice, rozpoznają momenty przejścia od jednej fazy życia do drugiej, 
odprawiają pogrzeby” (Baier  2001, s. 54). 

3 W późniejszych pracach Davidson skłonny był uznawać intencje za osobne stany intencjonalne, 
które mogą przybrać postać nigdy niezrealizowanego zamierzenia (Davidson 1978). 
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uzyskałyby statusu działań (Davidson 1992). Nie każde działanie musi być 
jednak poprzedzone rozważaniem przez podmiot racji. Wystarczy, że jeśli 
byłby on ich świadomy, mógłby w oparciu o nie uzasadnić racjonalność swo-
jego działania (Davidson 1978).  

Zgodnie z propozycją Davidsona, system niedysponujący językiem nie 
może być podmiotem myślenia, gdyż myśl i język wzajemnie się warunkują. 
Aby myśleć, należy uczestniczyć w wymianie znaczeń językowych z innymi 
ludźmi, znać warunki prawdziwości i zasadności wypowiadanych przez nich 
zdań. Myśl jest dyspozycją do określonego działania werbalnego w danych 
okolicznościach, polegającego na wyrażaniu odpowiedniej postawy wobec 
ich treści takiej jak, na przykład, asercja, wątpliwość, pragnienie jej praw-
dziwości itd. (Davidson 1980). Aby myśleć, system musi zatem dysponować 
pojęciem prawdy i fałszu; w innym przypadku nie mógłby przyjąć żadnej 
postawy wobec wybranego sądu, ani dokonać jej normatywnej oceny. Poję-
cie obiektywnej prawdy kształtuje się natomiast tylko w wyniku komunikacji 
językowej z innymi ludźmi, która zakłada konieczność interpretacji ich wy-
powiedzi (Davidson 1992). System decydujący o swoim działaniu w oparciu 
o posiadane racje, będący innymi słowy podmiotem działania, musi zatem 
poruszać się w obiektywnej przestrzeni znaczeniowej stanowiącej podstawę 
do oceny jego wyborów i wypowiedzi innych ludzi pod względem prawdzi-
wości, spójności i uzasadnienia. 

Zdaniem Davidsona, tylko człowiek, spośród wszystkich zwierząt, może 
stanowić tak opisany podmiot, tylko on jest źródłem inicjatywy, elementem 
aktywnym, jednym słowem, sprawcą. Na gruncie polskiej filozofii, takie ro-
zumienie podmiotu rozwija Stanisław Judycki. Jego zdaniem, podmioto-
wość powinna być przypisana wyłącznie systemowi, który posiada świado-
mość swojej autonomii i siły inicjującej działanie, który, innymi słowy ma 
poczucie sprawstwa i kontroli wobec swoich wyborów, intencji i działań. 
Judycki odmawia tych własności wszelkim teraźniejszym i przyszłym pro-
gramom komputerowym niezależnie od tego, jak dokładnie będą imitować 
ludzką racjonalność i świadomość. Tylko człowiek, jego zdaniem, poznaje 
wartości, co jest niezbędne dla zaistnienia jakichkolwiek pragnień. Dodając 
do tego warunek wolności woli,4 który stanowi podstawę wszelkiej decyzji  
o działaniu, filozof ten konkluduje, że żaden nienadprzyrodzony system po-
znawczy poza człowiekiem nigdy nie będzie do niego zdolny (Judycki 2006). 

Podsumowując, koncepcja podmiotu działania jako istoty refleksyjnej 
głosi, że podmiotowość przynależy wyłącznie systemowi, który ma poczucie 
sprawstwa i kontroli wobec swoich wyborów i działań. Zarówno Davidson 
jak i Judycki uznają, że żadne zwierzę poza człowiekiem, ani żaden sztuczny 
system nie spełnia tych wymagań. W trzeciej i czwartej części artykułu 

————————— 
4 Warunek ten Judycki, podobnie jak Frankfurt, definiuje jako możliwość refleksji nad własną 

hierarchią wartości i możliwość działania z nią niezgodnego  (Judycki 2006 ),  (Frankfurt 1971). 
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przedstawię argumenty filozofów, którzy twierdzą, że taka koncepcja pod-
miotu jest zbyt rygorystyczna i powinna zostać osłabiona w celu włączenia 
niektórych artefaktów do zbioru podmiotów działających. 

 
 

3. PODMIOT DZIAŁANIA JAKO PRZEDMIOT  
NASTAWIENIA INTENCJONALNEGO 

 
Refleksyjności opartej na samoświadomości i perspektywie pierwszej 

osoby zagraża brak możliwości jej naukowego badania ze względu na jej 
subiektywny charakter. Aby uczynić ją przedmiotem obiektywnego opisu 
należy poddać ją naturalizacji, czego podejmuje się Daniel Dennett. Uważa 
on, że nazwy oznaczające stany mentalne są niezbędne w dyskursie nauko-
wym, bowiem nie sposób bez nich przewidywać i wyjaśniać zachowania.  
Z drugiej strony, naukowcy nie mają dostępu do pragnień i przekonań sta-
nowiących jego przyczyny. Z tego względu należy założyć, że każdy obiekt, 
którego zachowanie można uznać za racjonalne, posiada wyjaśniające je 
intencjonalne stany propozycjonalne, a człowiek nie jest wyróżnionym ele-
mentem tego zbioru. Innymi słowy, podmiotowość systemu jest uzależniona 
od postawy jaką obserwator wobec niego przyjmuje. System nie jest trakto-
wany jako podmiot postaw propozycjonalnych dlatego, że faktycznie je po-
siada, przeciwnie, staje się on ich podmiotem dlatego, że tak jest traktowany 
(Dennett 1976). Taka strategia, nazwana nastawieniem intencjonalnym, jest 
stosowana głównie wtedy, gdy obserwator nie zna mechanizmu działania 
racjonalnie zachowującego się systemu. Aby wyjaśniać i przewidywać jego 
zachowanie, przyjmuje on zatem, że rządzą nim odpowiednie stany mental-
ne w postaci przekonań i pragnień.5 

Stanowisko Dennetta wobec podmiotowości może być interpretowane in-
trumentalistycznie, gdyż jej przypisywanie nie opiera się na rozpoznaniu 
rzeczywistych cech systemu, lecz ma służyć jako użyteczne narzędzie wyja-
śniania i przewidywania jego zachowania. Wydaje się zatem, że pytanie  
o świadomość, wrażliwość na wartości, wolność i odpowiedzialność nie ma 
na gruncie tego stanowiska sensu; refleksyjność można bowiem nadać sys-
temowi, któremu nie jesteśmy skłonni przypisać tych cech, jeśli tylko uzna-
my taką strategię za wyjaśniająco użyteczną. W swych późniejszych pracach 
Dennett przyznaje postawom propozycjonalnym realność, mimo że nadal są 
one rozpoznawalne wyłącznie z perspektywy nastawienia intencjonalnego 
(Dennett 1981). Obserwator mianowicie przyjmując to nastawienie widzi 
pewien aspekt systemu, jego emergentną własność, realny wzorzec, który  

————————— 
5 Gdy znany jest mechanizm funkcjonowania systemu, można go opisać w terminach 

funkcjonalnych, bez konieczności stosowania terminów intencjonalnych. Nastawienie takie nazywa 
Dennett projektowym. Do wyjaśniania jeszcze prostszych zachowań, na przykład ruchu obiektów 
fizycznych, służy natomiast nastawienie fizykalne (Dennett 1971).  
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z innych perspektyw jest niedostrzegalny, a który system obiektywnie posia-
da. Różnica pomiędzy stanowiskiem Dennetta i Davidsona dotyczy przede 
wszystkim perspektywy z jakiej rozpatrywana jest problematyka podmioto-
wości. Pierwszego z tych filozofów interesuje mianowicie głównie kwestia 
metodologiczna: jak rozpoznać wśród różnych systemów poznawczych pod-
miot intencjonalnych stanów mentalnych. Davidson i inni przedstawiciele 
analitycznej filozofii podmiotu skupiają się natomiast przede wszystkim na 
wskazaniu koniecznych cech takiego podmiotu, bez precyzowania, jak owe 
cechy mają być rozpoznawane w praktyce i jaki status ontologiczny należy 
im nadać.  

 
 

4. TEZA POZNANIA ROZSZERZONEGO 
 
Rozumienie podmiotu działania jako istoty refleksyjnej stanowi punkt 

wyjścia dla ujęć przypisujących podmiotowość systemom rozszerzonym oraz 
artefaktom. Przed przystąpieniem do ich analizy przybliżę główną ideę tezy 
poznania i umysłu rozszerzonego. Obie tezy zostały wprowadzone przez An-
dy’ego Clarka i Davida Chalmersa w artykule Umysł rozszerzony (Clark, 
Chalmers 1998), a następnie rozwinięte przez Clarka w jego kolejnych pra-
cach. Rozróżnienie pomiędzy nimi oraz rozumowanie, które doprowadziło 
autorów do ich sformułowania przedstawiłam w innym miejscu (Trybulec 
2017), dla potrzeb tej pracy, przytoczę jedynie konkluzję argumentacji Clar-
ka i Chalmersa. Teza poznania rozszerzonego głosi, że ludzkie procesy po-
znawcze mogą być częściowo realizowane przez procesy zachodzące w ze-
wnętrznych wobec człowieka obiektach takich jak na przykład komputer. Jej 
autorzy uzasadniają ją w sposób funkcjonalistyczny wskazując, że miejsce 
realizacji własności poznawczych nie ma znaczenia, liczy się jedynie równo-
ważność funkcjonalna struktury organizacyjnej realizatora. Wyjaśniając 
powiązanie procesów wewnętrznych wobec organizmu podmiotu z ze-
wnętrznymi, Clark przywołuje pojęcie sprzężenia zwrotnego rozwiniętego na 
gruncie teorii systemów dynamicznych. Relacja ta polega na ciągłym, wza-
jemnym przyczynowaniu (continuous reciprocal causation) zachodzącym 
pomiędzy różnymi elementami dynamicznego systemu wykonującego dane 
zadanie poznawcze. Lokalizacja owych elementów i ich fizyczna budowa nie 
ma znaczenia dla funkcji, którą pełnią w systemie, liczy się jedynie ich wza-
jemne przyczynowe powiązanie tworzące odpowiednią, dla osiągnięcia za-
danego celu, strukturę organizacyjną. Złożony, dynamiczny system może 
zatem składać się z procesów przebiegających w samym mózgu organizmu, 
w innych częściach jego ciała, a także poza nim w jego zewnętrznym środo-
wisku i stanowić tym samym system rozszerzony (Clark 2008). O granicach 
systemu poznawczego decydują, jednym słowem relacje pomiędzy procesa-
mi realizowanymi przez różne fizyczne nośniki. 
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Teza umysłu rozszerzonego, zilustrowana znanym eksperymentem my-
ślowym z Ottonem i Ingą w roli głównej, jest ideą dużo bardziej radykalną 
od omówionej powyżej. Nie tylko mianowicie procesy poznawcze, lecz rów-
nież stany mentalne, takie jak przekonania dyspozycyjne, mogą być częścio-
wo konstytuowane przez czynniki istniejące poza ciałem podmiotu, na przy-
kład przez zapisy w notatniku (Clark, Chalmers 1998). Teza ta jest zagrożona 
tak zwanym rozdęciem poznawczym, którego Clark i Chalmers próbują uni-
kać, niezbyt skutecznie, zdaniem krytyków.6 W wyniku tego rozdęcia stany 
mentalne rozprzestrzeniają się w świecie w niekontrolowany sposób prowa-
dząc do absurdalnych scenariuszy. Najbardziej efektywną metodą zawężenia 
systemów rozszerzonych do ich właściwych przypadków jest przestrzeganie 
warunku obustronnego sprzężenia pomiędzy różnymi zachodzącymi w jego 
ramach procesami.7 W przypadku zaistnienia takich wzajemnych relacji 
przyczynowych nie ma możliwości odróżnienia procesów wewnętrznych  
i zewnętrznych wobec organizmu, wchodzą one bowiem w tak zwane ciągłe 
pętle sprzężenia zwrotnego (ongoing feedback loops) (Clark 2009, Chemero 
2009). W wyniku tych oddziaływań powstają nowe emergentne własności 
takie jak, na przykład, postawy propozycjonalne, skutkujące odpowiednim 
zachowaniem, którego podmiotem jest cały rozszerzony system (Clark 
2008).8 Czy to jednak wystarczy, aby systemowi takiemu, jako całości, nadać 
status podmiotu działającego?   

 
 

5. TEZA PODMIOTU ROZSZERZONEGO 
 
Szybki rozwój technologiczny wzmocnień poznawczych skłania wielu ko-

gnitywistów do sprzeciwiania się filozoficznej antropomorfizacji podmiotu 
działania. Podejmowane są próby rozszerzania podmiotowości na artefakty, 
które albo są w odpowiedni sposób sprzężone z ludzkim systemem poznaw-
czym, albo same wykazują wymagane cechy. W tej części artykułu wskażę na 
rozwiązania pierwszego typu. 

Pierwsze, na które chciałabym zwrócić uwagę, zaproponował Lambros 
Malafouris (Malafouris 2008). Autor ten ilustruje swoją argumentację przy-
kładem doświadczonego garncarza, który wytwarza naczynie niemal bezre-

————————— 
6 Błąd rozdęcia poznawczego zarzucają Clarkowi między innymi Kenneth Aizawa i Frederic 

Adams (Adams, Aizawa 2010), oraz Brie Gertler (Gertler 2007). 
7 Myśl tę rozwinęłam w książce Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych 

(Trybulec 2017). Argumentuję w niej, że kryterium rozszerzonego procesu poznawczego 
zaproponowane przez teorię systemów dynamicznych jest jaśniejsze i mniej problematyczne od 
propozycji Clarka i Chalmersa zawartej w czterech kryteriach rozszerzonego systemu poznawczego 
przedstawionych w artykule „Umysł rozszerzony”. Przede wszystkim stanowi ono warunek 
konieczny i wystarczający takiego systemu, którego nie dostarcza propozycja Clarka i Chalmersa. 

8 Należy zaznaczyć, że Clark ogranicza się w rozważaniu rozszerzonych stanów mentalnych, do 
nieświadomych przekonań dyspozycyjnych, stany świadome w jego mniemaniu wciąż pozostają 
realizowane neuronalnie. 
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fleksyjnie, bez potrzeby świadomego decydowania o ruchach swych dłoni. 
Człowiek ten wykorzystuje w swej pracy ucieleśnioną umiejętność rządzoną 
zasadami, których sam nie potrafiłby jasno sformułować. W takiej sytuacji, 
zdaniem Malafourisa, podmiotem działania nie może być wyłącznie garn-
carz, gdyż procesy decyzyjne kierujące działalnością wytwarzania naczynia 
nie są realizowane wyłącznie przez procesy mózgowe. Są one mianowicie 
konstytuowane przez określone normami relacje manipulacji zachodzące 
pomiędzy człowiekiem i biorącym udział w działaniu artefaktem. Podmio-
tem zatem jest cały szeroki system złożony z garncarza, wszystkich przyrzą-
dów i materiałów, których on używa, oraz procesów zachodzących pomiędzy 
nimi. Stanowisko takie wymyka się intuicjom, wydaje się bowiem oczywiste, 
że to stany mentalne garncarza są przyczyną podjęcia działania i to on jest 
odpowiedzialny za jego efekt. Malafouris zauważa jednak, że intuicje te są 
osadzone w nie zawsze adekwatnym poczuciu sprawstwa, którego człowiek 
doznaje działając, mimo iż faktycznie nie on inicjuje działanie, a przynajm-
niej nie tylko on. To prawda, że tylko człowiek jest w stanie uświadomić so-
bie poczucie autorstwa danej aktywności, nie ma to jednak znaczenia dla 
określenia faktycznego jej podmiotu (Malafouris 2008). Podmiotowość za-
tem nie jest istotnie związana ze zdolnością do refleksji i władania językiem 
pojęciowym – w tym miejscu stanowisko Malafourisa odchodzi od koncepcji 
Davidsona. Podmiot czynności wytwarzania naczynia jest konstytuowany 
przez sieć sprzężonych ze sobą procesów zachodzących zarówno w mózgu 
garncarza, w jego mięśniach, w jego systemach percepcyjnych (wizualnym, 
dotykowym), jak również przez własności koła garncarskiego decydujących  
o jego afordancjach, przez własności gliny, a także przez ogólny kontekst 
społeczny, w którym pojawia się owa aktywność (Malafouris 2008). 

Malafouris zdaje sobie sprawę, jak fundamentalną zmianę wprowadza 
wykluczając z warunków koniecznych podmiotowości intencję jako stan 
mentalny będący przyczyną działania. Nie chcąc zupełnie rezygnować z tego 
pojęcia zapożycza od Johna Searle’a kategorię intencji w działaniu (Searle 
1995), która charakteryzuje codzienne, rutynowe czynności nie wymagające 
podejmowania świadomych decyzji. Tak rozumiana intencja jest, zdaniem 
Malafourisa nieodróżnialna od samego działania, którego podmiotem jest 
cały szeroki system. Ta szczególna własność, tworząca trzon podmiotowości, 
nie powinna być zatem rozumiana jako wewnętrzny stan mentalny, lecz jako 
rozproszone, emergentne zjawisko będące wytworem omawianego systemu. 
Wraz z intencją rozszerzona zostaje również sprawczość, autorstwo działania 
oraz odpowiedzialność za nie, co w oczywisty sposób prowadzi do sprzecz-
nych z intuicją scenariuszy. Malafouris przekonuje jednak, że warto podjąć 
wysiłek porzucenia dualistycznych intuicji dzielących świat na „ja” i „wszyst-
ko inne”, gdyż tylko wtedy ujawni nam się prawdziwa natura podmiotowości 
(agency), która polega na działaniu w świecie, a nie na planowaniu owego 
działania „w głowie”. 



 Podmiot czy agent? Rozumienie podmiotowości w erze artefaktów poznawczych 99 

Stanowisko Malafourisa wybrałam jako reprezentacyjne dla tezy rozsze-
rzonego podmiotu, gdyż autor ten w oryginalny sposób stara się zmodyfiko-
wać warunki wypracowane na gruncie analitycznej filozofii działania tak, 
aby mogły być one spełnione przez jednoosobowy rozszerzony system po-
znawczy. Nie odbiera on podmiotowi istotnej intencjonalności, nie zamienia 
pojęcia podmiotu działania na pojęcie nieintencjonalnego agenta,9 nie stosu-
je również strategii nastawienia intencjonalnego. Malafouris przeprowadza 
jednak pewną zmianę pojęcia intencji, która pozwala mu na włączenie  
w zbiór podmiotów działania systemów rozszerzonych. Istotna dla działania 
intencja nie stanowi, jak u Davidsona, stanu mentalnego, który poprzedza je 
jako jego przyczyna. Zgodnie z tą koncepcją, w systemie złożonym z człowie-
ka manipulującego artefaktem, działanie i jego intencja są tak silnie ze sobą 
sprzężone, że nie można ich odizolować, stają się właściwie nieodróżnialne. 
Granica pomiędzy sferą mentalną, a fizycznym artefaktem zanika, artefakt 
staje się częścią umysłu sprawcy. Należy jednak pamiętać, że intencja  
w działaniu jest wciąż stanem mentalnym z tą różnicą, że nie pojawia się 
przed aktywnością, lecz równocześnie z nią. Nawet jeśli stan ten jest konsty-
tuowany, tak jak wskazuje Malafouris, przez wiele składających się na sys-
tem elementów, to człowiek stanowi najważniejszy z nich i konieczny do jego 
zaistnienia. Zdaje się zatem, że człowiek pełni w takim systemie rolę domi-
nującą chociażby dlatego, że ponosi każdego rodzaju odpowiedzialność za 
wykonane działanie (epistemiczną, moralną, prawną). Trudno również od-
mówić mu sprawczości w sensie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu działa-
nia. Nawiasem mówiąc próby, które podejmuje Malafouris przywołując  
badania Libeta (Libet 1985), których wyniki mają pokazywać, że mózg po-
dejmuje decyzję o działaniu bez świadomości podmiotu, nie mogą być zasto-
sowane do złożonych działań, takich jak wyrób garnka. Podsumowując, za 
podmiot działania opisanego przez Malafourisa należy uznać człowieka, mi-
mo że procesy poznawcze kierujące samym wykonaniem tej czynności mogą 
być rozproszone na cały rozszerzony system.  

Przekonanie o konieczności poszerzenia zakresu nazwy „podmiot działa-
nia” doprowadzają do skrajności zwolennicy teorii aktora – sieci (ANT – 
actor-network theory), której twórcami są Bruno Latour, Michel Callon  
i John Law. Podmiotowość rozumiana jest przez tych badaczy jako rozpro-
szona na sieć złożoną z ludzi, artefaktów i interakcji pomiędzy nimi, w której 
każdy element jest równie ważny, a człowiek nie jest wyróżniony tylko ze 
względu na swoje człowieczeństwo (Law 1999). Podmiotem (agent), nazy-
wanym również aktorem lub aktantem, może być zatem element sieci lub jej 
emergentny wytwór. Jest nim, jednym słowem, wszystko, co działa, a czło-
wiek w tym zbiorze nie posiada żadnej wyróżnionej pozycji. Połączeni  

————————— 
9 W tym przypadku angielskim odpowiednikiem „podmiotu działania” jest „agent”, natomiast 

odpowiednikiem „agenta” może być „relatywnie autonomiczny system przetwarzający informacje”.  
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dynamicznymi relacjami aktorzy wytwarzają nowy działający obiekt, czyli 
nowego aktora – sieć (Abriszewski 2008). Pytanie, które w tym miejscu się 
narzuca, brzmi, jak jest rozumiane w tej teorii działanie (agency). Standar-
dowo, działanie jest czynnością spowodowaną przez intencję podmiotu, 
gdzie intencja jest stanem mentalnym posiadającym treść. Działający jest 
zatem sprawcą, sprawia swoją wolą, że coś się dzieje. W ramach ANT działa-
nie jest przypisywane dużo szerszej grupie obiektów. Wszystko, co wchodzi 
w relacje z innymi obiektami, co modyfikuje i kształtuje działanie innych 
aktorów, samo stanowi podmiot działania (Latour 2013). Działanie nie wy-
maga zatem refleksji, aktorzy do niej zdolni nie mają przewagi nad innymi 
obiektami organizującymi przestrzeń wokół siebie w taki sposób, aby efek-
tywnie realizować cele. Podmiot nie musi być zatem sprawcą, wystarczy, że 
jest podmiotem czynu, zachowania, ruchu, lecz niekoniecznie działania. 
Bruno Latour zwraca uwagę, że technologia tak silnie kształtuje nasze decy-
zje i wszelką działalność w świecie, że bezowocne staje się wyróżnianie czło-
wieka jako podmiotu owych decyzji i intencji działania. Istnieją po prostu 
aktorzy, z których część jest ludzka, a część nie, własność człowieczeństwa 
jest przy tym nieistotna, liczy się wyłącznie sieć, w której dokonuje się dzia-
łanie poprzez rozproszone umiejętności, procesy poznawcze i cele (Latour 
1992). Intencja, konieczna dla działania w stanowisku Malafourisa, chociaż 
rozproszona na cały szeroki system, traci w ANT znaczenie. Malafouris roz-
waża system, który zawiera w sobie człowieka i bez którego intencja, mimo, 
że rozproszona i konstytuowana przez wiele innych elementów, nie mogłaby 
się pojawić. Człowiek w takim systemie wydaje się być koniecznym, chociaż 
niewystarczającym warunkiem podmiotowości poznawczej. W ANT człowiek 
nie pełni już tak ważnej roli, gdyż działanie nie wymaga żadnej specyficznie 
ludzkiej cechy. Teoria ta stanowi, moim zdaniem, najbardziej radykalne 
odejście od rozumienia podmiotu wypracowanego w analitycznej filozofii 
działania, jak również od potocznych intuicji.    

Dwa kolejne głosy za potrzebą rozszerzenia podmiotowości poza człowie-
ka w niektórych systemach rozszerzonych stanowią komentarz i modyfikację 
myśli Clarka. Richard Menary i Edwin Hutchins zauważają, że autor ten 
niesłusznie przyznaje rolę podmiotu działania w takich systemach ludzkie-
mu organizmowi, jego stanowisko jest, innymi słowy zbyt internalistyczne. 
Pierwszy tych krytyków, zarzuca Clarkowi, że nie wziął pod uwagę dwóch 
ważnych cech rozszerzonych procesów poznawczych. Po pierwsze, procesy 
takie przekształcają ludzkie naturalne zdolności poznawcze w tak dużym 
stopniu, że ich wyróżnianie jako wewnętrznych i istotnie poznawczych jest 
arbitralne i bezowocne. Po drugie, manipulowanie artefaktami, nazywane 
przez Menary’ego praktykami poznawczymi, ma ważny wymiar normatywny 
związany z koniecznością przestrzegania odpowiednich reguł. Rozszerzony 
proces nie jest zatem poznawczy dlatego, że jego elementy organiczne i śro-
dowiskowe są odpowiednio sprzężone, lecz dlatego, że stanowi normatywną 
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praktykę polegającą na manipulowaniu artefaktem i prowadzącą do rozwią-
zania problemu poznawczego. Jest on rozproszony na cały szeroki system, 
który tworzy niepodzielną całość stanowiącą podmiot podejmowanej przez 
niego aktywności poznawczej (Menary 2007, 50–64). Należy zatem porzucić 
założenie, że istnieje cieleśnie ograniczony podmiot, którego wewnętrzne 
procesy poznawcze rozszerzają się, lub nie poprzez tworzenie i wykorzysty-
wanie przez niego zewnętrznych reprezentacji. Pojęcie umysłu rozszerzone-
go jest, zdaniem Menary’ego, zwodnicze i niepoprawnie określa omawiane 
przez niego zjawisko. Umysł podmiotu nie rozszerza się w niektórych sytua-
cjach poznawczych, gdyż nigdy nie był on nierozszerzony. Podmiot działa-
nia, stany mentalne odpowiedzialne za podmiotowość zawsze są konstytuo-
wane przez praktyki poznawcze polegające na manipulowaniu zewnętrznymi 
reprezentacjami, gdyż zawsze rządzą nimi normy zakorzenione w kulturze  
i stosunkach społecznych (Menary 2012, 151–152).   

Takie holistyczne ujęcie podmiotu działania budzi jednak wątpliwość ze 
względu na pojęcie manipulacji, wokół którego Menary buduje swoją wersję 
tezy poznania rozszerzonego. Wydaje się, że w systemie złożonym z człowie-
ka manipulującego artefaktem, część podmiotowa jest jednoznacznie okre-
ślona, gdyż relacja manipulacji zakłada istnienie dwóch elementów – spraw-
czego, który manipuluje oraz pasywnego, manipulowanego. Można zgodzić 
się z omawianym autorem, że treść stanów mentalnych odpowiedzialnych za 
decyzję o takim a nie innym działaniu jest zdeterminowana przez praktyki 
kultowe, stany te jednak należą do podmiotu, którym jest człowiek, to on 
bowiem stanowi element aktywny i inicjujący w rozszerzonym systemie.   

Hutchins również zauważa u Clarka brak konsekwencji w zacieraniu róż-
nic funkcjonalnych pomiędzy procesami zachodzącymi w ciele człowieka  
a tymi, które poza niego wykraczają (Clark 2008). Traktując organizm ludz-
ki jako centrum dowodzenia, autor Supersizing the Mind izoluje go ze śro-
dowiska społeczno-kulturowego i ignoruje moc, z jaką kształtuje ono ludzką 
działalność poznawczą. Hutchins tymczasem jest zwolennikiem idei pod-
miotu rozproszonego, którą w książce Cognition in the Wild ilustruje przy-
kładem działania polegającego na nawigacji statku podczas jego cumowania 
w porcie (Hutchins 1995). Cały proces nawigacji jest tak skomplikowany, że 
musi być przeprowadzany przez szeroki system poznawczy złożony z ludzi  
i artefaktów połączonych siecią wzajemnych relacji. Kim jest w takiej sytua-
cji podmiot owego działania? Czy jest tyle podmiotów, ile ludzi zaangażowa-
nych w to zadanie, czy też jest jeden podmiot – szeroki system, w którym 
proces poznawczy prowadzący do wykonania zadania jest rozproszony na 
wszystkie jego części? Wybierając drugą odpowiedź Hutchins przekonuje, że 
podmiotowość w tym przypadku nie jest rozproszona tylko na ludzi biorą-
cych udział w tym zadaniu, lecz również na artefakty, którymi manipulują,  
a także na kontekst społeczny, który ową manipulacją rządzi. Wszystkie te 
elementy składają się na szeroki system poznawczy, w którym procesy kon-
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trolne i decyzyjne odpowiedzialne za podmiotowość są zdecentralizowane  
i rozproszone (Hutchins 2011). Analiza tej sytuacji jako przejawu działania 
jednego podmiotu wykracza jednak poza tematykę tej pracy, gdyż dotyczy 
podmiotu grupowego, na który składa się wiele podmiotów intencjonalnych. 
Problematykę podmiotowości tego typu systemów podejmuję w innych mo-
ich pracach (Trybulec 2017a; 2018), w tym miejscu natomiast pragnę skupić 
się na rozszerzonym systemie jednoosobowym. Zdaniem Hutchinsa, jeśli 
chodzi o przypisywanie podmiotowości, nie zachodzi znacząca różnica po-
między rozszerzonym podmiotem jednoosobowym, a wieloosobowym. Ko-
mentując przedstawioną przez Clarka sytuację Ottona autor ten wskazuje, że 
umiejętność posługiwania się notatnikiem jest ukształtowana przez praktyki 
kulturowe, które konstytuują takie stany mentalne jak intencja działania  
i poczucie kontroli stanowiące o podmiotowości rozszerzonego systemu. 
Człowiek nie powinien zatem być traktowany jako wyizolowany ze środowi-
ska społecznego aktywny element szerokiego systemu manipulujący innym 
również wyizolowanym, ale tym razem biernym elementem. Oba obiekty są 
wytworem praktyk kulturowych i oba przejawiają aktywność; stanowią bo-
wiem sprzężoną, dynamiczną jedność (Hutchins 2011).  

Modyfikacja pierwotnej tezy umysłu rozszerzonego, wprowadzona przez 
Hutchinsa, budzi podobne wątpliwości jak propozycja Menary’ego. Argu-
mentując przeciwko internalizmowi Hutchins wskazuje, że procesy mózgo-
we nie są wystarczające dla realizacji procesów poznawczych, decydującą 
rolę odgrywają w niej bowiem również interakcje z artefaktami i innymi 
ludźmi, którymi rządzą normatywne praktyki kulturowe (Hutchins 2011). 
Warto jednak zauważyć, że wskazywanie na procesy neurologiczne i interak-
cje społeczne jako współtworzące realizator procesów poznawczych jest ry-
zykowne, gdyż grozi błędem kategorialnym. Praktyki kulturowe są mianowi-
cie realizowane przez stany mentalne i procesy poznawcze indywidualnych 
ludzi oraz przez relacje zachodzące pomiędzy nimi, gdy współdziałają oni ze 
sobą. Procesy mentalne, z kolei, są realizowane przez procesy neurologiczne 
przynajmniej częściowo, jeśli nie w całości. Elementy, które mają wspólnie – 
według Hutchinsa – realizować procesy poznawcze należą zatem do różnych 
poziomów rzeczywistości, co wprowadza niejasności w dyskusję nad pod-
miotowością systemu. Można zgodzić się z omawianym autorem, że człowiek 
nie stanowi jedynego aktywnego elementu w szerokim systemie poznaw-
czym, jeśli ma się na myśli to, że inne elementy systemu kształtują stany 
mentalne decydujące o podejmowanym działaniu. Jeśli jednak rozumie się 
aktywność jako sprawczość i odpowiedzialność, to przynależy ona wyłącznie 
elementowi refleksyjnemu systemu, w tym wypadku człowiekowi.  

Na gruncie polskiej filozofii działania, na rolę czynników społecznych  
w konstytuowaniu podmiotowości systemu poznawczego zwraca uwagę Ka-
tarzyna Paprzycka. Chociaż autorka ta nie głosi tezy podmiotu rozszerzone-
go, w jej argumentacji można odnaleźć wątek wskazujący na możliwość jego 
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zaistnienia. Podkreśla ona, że podmiot działający jest zanurzony w relacje  
z innymi ludźmi, a czynnikiem, który często istotnie wpływa na podejmowa-
ne przez niego decyzje, są ich normatywne oczekiwania. Gdy decyzją czło-
wieka kieruje zobowiązanie zewnętrzne, którego źródłem nie jest on sam, 
lecz normy społeczne rządzące relacjami międzyludzkimi, należy uznać ini-
cjatywę sprawczą za rozszerzoną poza jego organizm (Paprzycka 2010).  
Jako przykład takich sytuacji podaje Paprzycka zaniechania, które zachodzą 
wtedy, gdy podmiot nie spełnia oczekiwań innych ludzi. W przeciwieństwie 
do działań, które są skutkiem intencji danej jednostki, zaniechania są spo-
wodowane przez stany mentalne innych podmiotów. Paprzycka przekonuje, 
że do wyjaśnienia takich przypadków konieczne jest odrzucenie kartezjań-
skiego rozumienia podmiotu jako autonomicznej, oderwanej od świata sub-
stancji i ujęcie go jako zanurzonego w relacje z innymi podmiotami, których 
normatywne oczekiwania determinują jego działania i wpływają na ich oce-
nę (Paprzycka 2010).10 Zauważyć należy jednak, że takie działanie bez inten-
cji, którym jest zaniechanie, podjąć może jedynie system poznawczy, który 
ma możliwość uświadomienia sobie tego, że nie spełnia oczekiwania mimo, 
że leży to w jego mocy. Jeden z elementów takiego systemu musi zatem wy-
kazywać się refleksyjnością, co czyni z człowieka konieczny warunek pod-
miotowości systemu. 

Menary i Hutchins argumentują, że ludzkie stany mentalne decydujące  
o podmiotowości rozszerzonego systemu są realizowane nie tylko przez pro-
cesy mózgowe, lecz również przez czynniki zachodzące poza organizmem 
człowieka. Mimo że procesy neurologiczne są warunkiem koniecznym pod-
miotowości, nie stanowią one warunku wystarczającego. Na gruncie przyto-
czonych koncepcji wystarczy to, aby status podmiotu przypisać całemu  
systemowi, a nie tylko jednej z jego części. Wstępną ocenę tej tezy już tu 
przedstawiłam; uściślę ją i podsumuję w końcowej części artykułu. Teraz 
natomiast przedstawię dwie propozycje podważające konieczność czynnika 
ludzkiego dla ustanowienia podmiotowości i nadające status podmiotu dzia-
łania samym artefaktom.  

   
 

6. PODMIOTOWOŚĆ SYSTEMÓW SZTUCZNYCH 
 
Filozofowie, których stanowiska przywołuję w tej części artykułu, traktują 

niektóre artefakty będące systemami jako podmioty moralności oraz odpo-
wiedzialności prawnej, czyli jako specjalnego rodzaju podmioty działania.  
Zdawałoby się zatem, że przypisują im cechy, które są swoiste dla istoty re-
fleksyjnej, przede wszystkim świadomość wolnego wyboru zgodnego (bądź 
nie) z posiadaną hierarchią wartości. Tak jednak nie jest. Luciano Floridi  
————————— 

10 Przykład zaniechania, do którego odwołuje się Paprzycka, pojawia się w sytuacji wymyślonej 
przez Joshua Knobe’a w celu przedstawienia tzw. efektu Knobe’a (Knobe 2002). 
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i J. W. Sanders uznają za podmiot działania każdy system, któremu z odpo-
wiedniego poziomu abstrakcji można przypisać trzy cechy: interaktywność, 
autonomię i adaptacyjność (Floridi, Sanders 2004). Pierwsza z nich oznacza 
możliwość zmiany stanu systemu w reakcji na bodźce, druga, możliwość 
takiej zmiany bez konieczności stymulacji, a trzecia – zdolność do zmiany 
reguł zachodzenia zmian. System przejawiający wszystkie te cechy ma do-
stęp do własnych zasad funkcjonowania i może wprowadzać w nich zmiany 
w odpowiedzi na warunki środowiskowe (Floridi, Sanders 2004, 357–358). 
Sugeruje to pewną formę refleksyjności rozumianą jednak nie jako świado-
mość treści własnych stanów mentalnych, lecz jako możliwość ich oceny  
i modyfikacji pod kątem ich zgodności z zasadami racjonalności. Floridi  
i Sanders podkreślają, że system aspirujący do miana podmiotu działania 
przejawia niezbędną ku temu autonomiczność nie w sposób obiektywny, lecz 
tylko na odpowiednim poziomie abstrakcji, na którym stworzony jest jego 
model zakładający istnienie tej własności. Ocena danego systemu pod 
względem podmiotowości zakłada zatem wcześniejszy wybór odpowiedniego 
jego modelu (Floridi, Sanders 2004, 360–362). Przypomina to postulowaną 
przez Dennetta strategię nastawienia intencjonalnego, która umożliwia na-
danie podmiotowości każdemu wystarczająco złożonemu systemowi. Nawet 
taka cecha jak wrażliwość na wartości, która ze względu na konieczność po-
sługiwania się językiem pojęciowym przysługuje, według Davidsona tylko 
człowiekowi, może, zgodnie z omawianą koncepcją zostać przypisana arte-
faktowi, jeśli stworzy się odpowiedni jego model. Wystarczy mianowicie, że 
opisuje on system jako spełniający trzy warunki podmiotowości, a jego dzia-
łanie jako prowadzące do moralnego dobra lub zła.11   

Najpoważniejszy zarzut wobec stanowiska Floridiego i Sandersa dotyczy 
braku realnej intencjonalności, czyli rzeczywistych stanów mentalnych bę-
dących przyczynami wolnej decyzji o działaniu. Omawiani autorzy argumen-
tują jednak, że określanie, które systemy faktycznie posiadają stany mental-
ne, a które nie, jest filozoficzną spekulacją, gdyż nie istnieje możliwość 
obiektywnego rozstrzygnięcia tego problemu. Dostęp do faktycznych stanów 
mentalnych jest wyłącznie pierwszoosobowy, decyzja o przypisaniu syste-
mowi podmiotowości powinna być jednak oparta na obserwowalnych fak-
tach, z tego też względu należy skupić się wyłącznie na jego zachowaniu. 
Podmiotem działań moralnych, czyli takich, które mają konsekwencje oce-
niane jako moralnie dobre lub złe, jest zdaniem Floridiego i Sandersa ten 
system, który bierze udział w tak zwanej grze w moralność (moral game), 
niezależnie czy jest tego świadomy, czy nie. Zdaje się jednak, że świadomość 
owej „gry” jest niezbędna w celu obarczenia systemu odpowiedzialnością, 

————————— 
11 Przykładem takiego systemu może być program stworzony w celu diagnozowania chorób, 

planowania terapii, oraz monitorowania i modyfikowania jej przebiegu. Jego działanie prowadzi do 
moralnego dobra (zdrowia pacjenta), lub zła (dalszej choroby lub śmierci) (Floridi, Sanders 2004, 
364). 
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która jest nierozerwalnie złączona z podmiotowością moralną. Funkcjono-
wanie sztucznego systemu może prowadzić do skutków ocenianych z per-
spektywy moralnej, nie znaczy to jednak, że on sam jest podmiotem działa-
nia moralnego. Stałby się nim dopiero wtedy, gdyby mógł zostać obarczony 
odpowiedzialnością za ten skutek. Odpowiedzialny za swoje działanie może 
być jednak tylko artefakt, który ma możliwość popełnienia błędu, za który on 
sam ponosi winę (przynajmniej w przeważającej części). Wysiłek, aby go nie 
popełnić, bywa ceniony jako osiągnięcie i nagradzany, a jego popełnienie, 
czy to z premedytacją, czy z zaniechania, skutkuje porażką i naganą. To, czy 
działanie systemu prowadzi do moralnego dobra czy zła, jest uzależnione od 
hierarchii wartości, którą się przyjmuje do jego oceny. Działanie moralnie 
naganne może przeprowadzić tylko system, który realizuje wartość niezgod-
ną z hierarchią obowiązującą w danej społeczności lub ze swoją własną,  
i ponadto powinien wiedzieć o tym odstępstwie (ma taką poznawczą możli-
wość).Wszystkie te warunki może spełnić tylko system o bardzo złożonych 
stanach reprezentacyjnych, wśród których znajdują się postawy propozycjo-
nalne nie tylko odpowiadające przekonaniom, lecz również pragnieniom, 
wątpliwościom, oczekiwaniom, czy lękom. Bez rozumienia znaczeń języka 
pojęciowego, a być może również bez możliwości przeżywania emocji, sys-
tem nie jest w stanie spełnić warunków podmiotowości moralnej.  

Aby utrzymać koncepcję sztucznych systemów jako podmiotów moralno-
ści, Floridi i Sanders rozrywają ścisły związek moralności z odpowiedzialno-
ścią. Wskazują przy tym na praktyki traktowania dzieci, zwierząt, lub niektó-
rych artefaktów jako systemów pomnażających dobro lub zło, mimo że nie 
odpowiadają one za swoje czyny (Floridi, Sanders 2004, 369). Omawiani 
autorzy mierzą się również z powszechną intuicją skłaniającą do obarczania 
odpowiedzialnością za działanie artefaktu jego twórcę. Ich zdaniem, nie na-
dąża ona za współczesnym rozwojem technologicznym, gdzie bardzo wiele 
czynników wpływających na funkcjonowanie, na przykład oprogramowania, 
leży poza kontrolą pojedynczego człowieka a nawet grupy ludzi. Problem 
odpowiedzialności za efekty działania złożonych programów staje się współ-
cześnie coraz poważniejszy i wymaga porzucenia antropocentrycznych prze-
konań na temat podmiotowości (Floridi, Sanders 2004, 371–372). Kierowa-
nie się takim zaleceniem pozwala dostrzec sprawcę działania poza człowie-
kiem, sprawcę w znaczeniu odpowiedzialnej jednostki uczestniczącej w życiu 
społecznym na równych człowiekowi prawach.  

Na potrzebę dostrzeżenia podmiotowości poza człowiekiem zwracają 
również uwagę badacze skupieni na aspekcie prawnym funkcjonowania ar-
tefaktów. Samir Chopra i Laurence F. White postulują nadanie niektórym 
programom komputerowym osobowości prawnej, gdyż w niektórych sytua-
cjach nie ma możliwości obarczenia odpowiedzialnością człowieka lub grupy 
ludzi (Chopra, White 2011). Stosują przy tym bardzo szerokie pojęcie pod-
miotu działania jako systemu autonomicznie przetwarzającego informacje  
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w celu wykonania danego zadania.12 Autonomiczność rozumieją przy tym 
jako zdolność do funkcjonowania bez bezpośredniej kontroli człowieka lub 
innych systemów, oraz do samodzielnego kontrolowania własnych działań  
i stanów. Cecha ta związana jest również ze społeczną zdolnością do wcho-
dzenia w relacje z innymi podmiotami, a także z możliwością inicjowania 
działania nakierowanego na określony cel nawet, jeśli jest on zlecony przez 
programistę (Chopra, White 2011, 10). Podobnie jak na gruncie stanowiska 
Floridego i Sandersa, omawiana propozycja nie zakłada konieczności posia-
dania przez system, uznany za podmiot działania, intencji poprzedzonej 
rozumowaniem i wolną decyzją. Taka sprawczość bez intencji, charaktery-
styczna dla nauk komputerowych i ekonomicznych, przeczy zarówno po-
tocznym jak i filozoficznym intuicjom. Zdaniem Chopra i White’a, jest to 
jednak cena konieczna do zapłacenia wziąwszy pod uwagę rozwój technolo-
giczny. Aby rozjaśnić potrzebę zmiany pojęcia podmiotu działania na bar-
dziej liberalną (mniej antropocentryczną), omawiani autorzy podają  
konkretny przykład. Pytają mianowicie, kto stanowi stronę kontraktu  
w umowach kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego  
w przypadku, gdy żadna osoba po stronie sprzedającego nie zna jego do-
kładnych warunków i nie może świadomie wyrazić na nie zgody (Chopra, 
White 2011, 30). Dostępność towaru, jego cena, proponowana obniżka i inne 
bonusy są często dostosowywane do konkretnego klienta przez program  
w sposób będący poza bezpośrednią kontrolą człowieka. Prognozuje się, że  
w przyszłości będą istnieć programy negocjujące na bieżąco warunki sprze-
daży. Procesem tym rządzi oczywiście odpowiedni algorytm stworzony przez 
programistę, jednak ani ów programista, ani jego pracodawca nie są w sta-
nie kontrolować warunków proponowanych przez program każdemu klien-
towi. W takim wypadku jednak nie mogą oni stanowić strony ważnej umo-
wy, nie można im bowiem przypisać intencji jej zawarcia. Z kim w takim 
razie klient zawiera umowę? W praktyce, rzecz jasna odpowiedzialnością za 
wszystkie zawierane transakcje obarczane są konkretne osoby, które w pełni 
się na to zgadzają, zjawisko to jednak nie ma teoretycznego uzasadnienia, 
gdyż nie podjęli oni w przypadku każdej transakcji decyzji, za którą można 
byłoby im przypisać zasługę lub obarczyć ich winą. Teoretycznie stronę 
umowy powinien stanowić sztuczny system określający jej warunki, a nie 
człowiek zlecający mu to zadanie i określający ogólne zasady jego wykona-
nia. Pozostaje jednak problem intencji zawarcia kontraktu, która jest ko-
nieczna dla jego ważności, ponieważ tylko wtedy mamy do czynienia z pod-
miotem, którego można obarczyć odpowiedzialnością, w tym wypadku 
prawną.  

————————— 
12 Przykładem takiego programu jest oprogramowanie sklepu internetowego oferujące elastyczne 

warunki sprzedaży, lub program przeprowadzający aukcje internetowe i pośredniczący w zawarciu 
umowy pomiędzy stronami.  
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Chopra i White zdają sobie sprawę, że aby zyskać status podmiotu dzia-
łania, sztuczny system poznawczy musi spełnić kryterium intencjonalności 
sformułowane między innymi przez Davidsona. Interpretują jednak to kry-
terium następująco:  “If artificial agents are to be viewed as possessing 
agency in the intentional sense, then it should be possible to view them as 
taking actions whose causes are their own beliefs and desires” (Chopra, 
White 2011, 12). Podkreśliłam w tym cytacie sformułowanie, które wyraźnie 
wskazuje na zastosowanie przez autorów strategii nastawienia intencjonal-
nego. W kolejnym zdaniu swojej pracy autorzy ci odwołują się już bezpo-
średnio do zalecenia Dennetta, aby traktować sztuczny system jako podmiot 
intencjonalny, jeśli tylko takie jego rozumienie ułatwia wyjaśnianie i przewi-
dywanie jego zachowania (Dennett 1987). Im bardziej zachowanie artefaktu 
jest złożone, im trudniej jest wyjaśnić je w odwołaniu do funkcjonowania 
jego mechanizmu, tym bardziej rozsądne jest przypisywanie mu stanów 
mentalnych. Strategia ta jest szczególnie użyteczna w chronionych prawem 
umowach, gdzie jedną ze stron stanowi artefakt (Chopra, White, 39–43). 

Analizy przeprowadzone w tym i w poprzednim paragrafie wyraźnie 
wskazują na istnienie w dyskusji nad podmiotowością rozszerzonych syste-
matów poznawczych dwóch pojęć sprawczości, które niekiedy są ze sobą 
mylone. Pierwsze zostało wypracowane na gruncie analitycznej filozofii 
podmiotu i określa system posiadający reprezentacje o niepochodnej treści 
tworzące złożoną sieć postaw propozycjonalnych będących faktyczną przy-
czyną konkretnych działań. Drugie pojęcie sprawczości określa systemy, 
które mogą być w pewnych kontekstach traktowane jako podmioty działa-
nia, a w innych nie, w zależności od tego z jakiej perspektywy się je spostrze-
ga, lub jaki ich model aktualnie się przyjmuje. Aby jasno odróżniać systemy, 
do których stosowane są te dwa rodzaje sprawczości, należy konsekwentnie 
stosować do ich oznaczania odpowiednie nazwy. „Podmiot działania” mia-
nowicie to system faktycznie spełniający warunki podmiotowości Davidsona, 
system, który może stać się „pełnokrwistym” podmiotem każdego rodzaju 
odpowiedzialności. „Agent” natomiast to każdy relatywnie autonomiczny 
obiekt przetwarzający informację w celu wykonania zadania poznawczego. 
Ta druga nazwa jest coraz częściej stosowana na gruncie polskojęzycznej 
kognitywistyki ze względu na szybko rozwijającą się technologię wzmocnień 
poznawczych i systemów sztucznej inteligencji. Już teraz istnieją artefakty 
wykonujące złożone czynności poznawcze prowadzące do skutków znaczą-
cych pod względem moralnym i prawnym, i z pewnością będą one coraz in-
tensywniej wchodzić w interakcje z człowiekiem. Przeprowadzając refleksję 
nad ich podmiotowością należy przede wszystkim ocenić, czy przysługują im 
cechy umożliwiające obarczenie ich odpowiedniego rodzaju odpowiedzial-
nością, a co za tym idzie przypisanie im konkretnych praw i obowiązków. 
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6. WNIOSKI 
 
Propozycje rozszerzania podmiotowości poza człowieka, którym poświę-

ciłam ten artykuł, są motywowane rozwojem artefaktów stanowiących 
wzmocnienia poznawcze. Zarówno systemy, których funkcjonowanie wyma-
ga ciągłego sprzężenia z człowiekiem, jak i takie, które posiadają pewien 
stopień autonomii, wkraczają coraz wyraźniej na arenę życia społecznego  
niosąc ze sobą wiele teoretycznych oraz praktycznych pytań. W artykule 
przedstawiłam wybrane próby zastosowania pojęcia podmiotu działania do 
nowego zjawiska, jakim są rozszerzone i sztuczne systemy poznawcze. Jako 
pierwszy cel wyznaczyłam sobie ocenę tych prób z perspektywy dwóch do-
minujących we współczesnej filozofii ujęć podmiotu działania: jako istoty 
refleksyjnej oraz jako przedmiotu nastawienia intencjonalnego. Reprezen-
tantem pierwszego stanowiska uczyniłam Davidsona, zaś drugiego – Den-
netta. Z jednej strony, koncepcje te znacznie się od siebie różnią, z drugiej 
jednak, nie jest łatwo wskazać na to, co odróżnia podmiot istotnie intencjo-
nalny od tylko postrzeganego jako taki z odpowiedniej perspektywy. Jaki 
system mianowicie uznać za refleksyjny, a jaki nie, skoro własności o tym 
decydujące są widoczne tylko z pierwszoosobowego punktu widzenia? Za 
Floridim i Sandersem można stwierdzić, że każda decyzja w tej sprawie 
oparta jest wyłącznie na filozoficznej spekulacji, a nie na obserwowalnych 
faktach. Ta teoretyczna trudność uzasadnienia specyfiki ludzkiej sprawczo-
ści, oraz coraz wyraźniej dostrzegalna obecność artefaktów wykonujących 
zadania poznawcze skłoniła autorów, wskazanych przez mnie w punkcie 
piątym i szóstym, do  postawienia, odpowiednio, tez  podmiotu rozszerzone-
go i sztucznego. Należy zdecydowanie podkreślić, że są to tezy o odmiennej 
treści prowadzące do różnych teoretycznych i praktycznych konsekwencji. 
Teza podmiotu rozszerzonego, którą przypisałam Malafouris’owi, Mena-
ry’emu i Hutchinsowi, wyrasta z przekonania o konstytutywnym wpływie 
artefaktów i innych elementów środowiskowych, które można zebrać pod 
pojęciem praktyk kulturowych (w tym poznawczych), na własności systemu 
odpowiedzialne za inicjatywę sprawczą. Własności te, a chodzi tu o postawy 
propozycjonalne takie jak przekonania, pragnienia i intencje, realizowane 
są, innymi słowy nie tylko przez procesy zachodzące w organizmie, lecz rów-
nież przez takie, które poza niego wykraczają. Skoro tak, to dlaczego ograni-
czać podmiotowość tylko do człowieka, jeśli tworzą ją procesy rozproszone 
na cały szeroki system? Jest tak dlatego, brzmi moja odpowiedź, że z działa-
niem wiąże się w sposób nierozerwalny odpowiedzialność. W zależności od 
tego, jaką wartość dane działanie ma realizować (epistemiczną, moralną, 
estetyczną, itd.), takim rodzajem odpowiedzialności obarczony jest jego 
podmiot. Działanie jest normatywne, gdyż zawsze stanowi próbę realizacji 
celu, który jest wartościowy dla jego podmiotu, i które może się zakończyć 
nagradzanym osiągnięciem lub ganioną porażką. Odpowiedzialny za swoje 
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funkcjonowanie może być jednak tylko system refleksyjny posiadający re-
prezentacje o zrozumiałej dla niego treści, nazywaną w filozofii treścią nie-
pochodną (Adams, Aizawa 2005).  

W mojej ocenie, żaden z przywołanych w tym tekście autorów koncepcji 
podmiotu rozszerzonego nie wykazuje, że podmiotem działania może być 
rozszerzony system poznawczy. Ocenę tę uzasadniam koniecznym powiąza-
niem podmiotowości z odpowiedzialnością, lecz ten praktyczny wymiar dys-
kusji nad sprawczością systemów rozszerzonych i sztucznych ma również 
oparcie w rozwiązaniach teoretycznych. Rozproszenie realizatora odpowie-
dzialnych za działanie stanów intencjonalnych na cały rozszerzony system 
nie prowadzi mianowicie do rozproszenia ich podmiotu. Tak, jak już wspo-
mniałam, podmiotem działania, a tym samym odpowiedzialności może być 
jedynie system refleksyjny. Czy jest jednak możliwe, aby realizator podmio-
towości był rozproszony, a sama podmiotowość nie? W wyjaśnieniu tej kwe-
stii z pomocą przychodzi rozwiązanie zaproponowane przez Lynne R. Baker 
(Baker 2009). Dotyczy ono co prawda rozumienia jaźni w rozszerzonych 
systemach poznawczych, jednak nie dokonam zbyt dużego nadużycia, jeśli 
zastosuję tę propozycję do systemu refleksyjnego. Baker odwołuje się mia-
nowicie do podziału rzeczywistości na poziomy dokonanego na gruncie nie-
redukcyjnego fizykalizmu. Stany mentalne, zgodnie z tym ujęciem należą do 
własności wyższego rzędu systemu poznawczego i powstają z niższego rzędu 
własności fizycznych. Oba rodzaje własności posiadają wzajemnie różne 
charakterystyki. Własności fizyczne, w przeciwieństwie do mentalnych, za-
chodzą w przestrzeni – w organizmie lub poza nim. Własności systemowe, 
takie jak podmiotowość, nie zajmują natomiast miejsca, nie można zatem 
określić, czy znajdują się w organizmie, czy poza nim. Zdaniem Baker, fakt, 
że środowisko społeczne, językowe i fizyczne odgrywa istotną rolę w kształ-
towaniu decyzji o działaniu, nie oznacza, że ich podmiot rozszerza się w jaki-
kolwiek sposób. Innymi słowy, subosobowe stany podmiotu działania mogą 
częściowo składać się z pozabiologicznych elementów, które wchodząc ze 
sobą w złożone relacje przyczynowe wytwarzają własności systemowe takie 
jak przekonania, pragnienia i inne stany mentalne. Fizyczny realizator pod-
miotowości jest w takim wypadku rozszerzony, lecz sam podmiot nie, okre-
ślenie to stosuje się bowiem wyłącznie do własności fizycznych. Wniosek ten 
zdaje się podważać samą tezę umysłu rozszerzonego Clarka i Chalmersa, 
tego tematu nie będę jednak w tym miejscu podejmować. 

Podmiotowość systemów całkowicie sztucznych jest obecnie tematem du-
żo częściej podejmowanym przez filozofów i kognitywistów. Jak pokazałam 
w punkcie szóstym, nie tylko podawane są konkretne przykłady takich sys-
temów, lecz również padają argumenty za teoretyczną możliwością i prak-
tyczną korzyścią przypisywania im statusu podmiotu wraz ze związanymi  
z tym prawami i obowiązkami. Teoretycznym uzasadnieniem możliwości 
zaistnienia sztucznych podmiotów działania jest zdaniem omówionych auto-
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rów strategia nastawienia intencjonalnego. W mojej ocenie nie spełnia ona 
jednak tego zadania. Mimo, że stanowi efektywne narzędzie obiektywnego 
wyjaśniania i przewidywania zachowań złożonych artefaktów, nie uzasadnia 
możliwości obarczenia ich odpowiedzialnością. Należy zauważyć, że aby 
uznać artefakt za system refleksyjny trzeba przypisać mu dużo bardziej zło-
żoną umysłowość niż posiadanie stanów intencjonalnych wyjaśniających 
jego zachowanie. Osoba stosująca wobec takiego systemu strategię nasta-
wienia intencjonalnego musiałby obdarzyć go umiejętnością oceny owych 
stanów pod względem racjonalności i zgodności z przyjętą przez niego hie-
rarchią wartości, a także możliwością porównania hierarchii przyjętej przez 
ten system z panującą w danej społeczności i refleksji nad ryzykiem ewentu-
alnego jej naruszenia. Co za tym idzie, system taki musiałby być postrzegany 
jako dokonujący wyboru pomiędzy różnymi możliwymi działaniami na pod-
stawie posiadanych racji, a zatem jako posiadający dostęp do treści swoich 
stanów intencjonalnych, oraz jako świadomy tego, że jest ich podmiotem  
i sprawuje nad nimi kontrolę. Zdaje się, że na obecnym etapie rozwoju tech-
nologicznego byłoby to poważne nadużycie narzędzia zaproponowanego 
przez Dennetta, mogące prowadzić do zbytniego rozdęcia sprawczego. Trak-
towanie artefaktów jako sztucznych podmiotów działania nie jest uzasad-
nione podobieństwem do ich naturalnych pierwowzorów; systemy te jeszcze 
nie przypominają bowiem człowieka ani zachowaniem, ani złożonością 
funkcjonalną realizatora procesów przetwarzania informacyjnego.  

Drugi cel tej pracy dotyczył uzasadnienia potrzeby wyraźnego odróżnia-
nia podmiotu działania od agenta w analizach i badaniach rozszerzonych  
i sztucznych systemów poznawczych. Potrzeba ta wynika z różnic pomiędzy 
podmiotem działania opisanym przez Davidsona a systemem stanowiącym 
przedmiot nastawienia intencjonalnego. Na gruncie zarówno polskojęzycz-
nej jak i anglojęzycznej kognitywistyki stosuje się często nazwę „agent” na 
oznaczenie relatywnie autonomicznego artefaktu przetwarzającego informa-
cje w celu rozwiązania zadania poznawczego. Mimo, że nazwa ta w języku 
polskim nie ma tak silnych konotacji ze sprawczością jak w języku angiel-
skim, należy zdecydowanie odróżnić jej desygnat od desygnatu nazwy 
„podmiot działania”, której znaczenie wskazuje na istotną, „pełnokrwistą” 
intencjonalność związaną z wrażliwością na wartości i odpowiedzialnością. 
Każdy podmiot działania jest agentem, lecz nie odwrotnie. Jako odpowied-
nik polskiej nazwy „agent” w języku angielskim można zaproponować nazwę 
„relatywnie autonomiczny system przetwarzający informację w celu wyko-
nania zadania poznawczego”, odpowiednikiem nazwy „podmiot działania” 
jest, rzecz jasna, angielska nazwa „agent”.  Nazwa „agent” stosowana w języ-
ku polskim jest bardzo użyteczna, a wręcz niezbędna w dobie rozwoju tech-
nologicznych wzmocnień poznawczych i coraz bardziej autonomicznej 
sztucznej inteligencji. Trudno odmówić jej desygnatom pewnego rodzaju 
sprawczości, jednak jest to inna sprawczość od tej, która cechuje podmioty 
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działania. Świadomość istnienia tych dwóch rodzajów sprawczości wprowa-
dza w badaniach kognitywistycznych porządek pojęciowy, który może prze-
ciwdziałać nadużyciom. Rozróżnienie to pozwala również określić różnice 
pomiędzy człowiekiem a innymi systemami poznawczymi, co stanowi nie-
zbędny punkt startu dla prób stworzenia sztucznych podmiotów działania.  
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THE SUBJECT OR AGENT? UNDERSTANDING SUBJECTIVITY  
IN THE COGNITIVE ARTEFACTS ERA 

 
ABSTRACT 

 
The philosophical tradition defines the subject as a reflective being, in principle 

aware of its agency which makes it capable of making free decisions and taking re-
sponsibility for them. Agency, understood in this way, is clearly attributed only to 
people. However, the technological development of artificial cognitive enhance-
ments and of increasingly autonomous artificial intelligence, that has been taken 
place in last few decades, casts doubts whether such an approach is not too anthro-
pocentric. This doubt is indicated by some proponents of extending cognitive pro-
cesses beyond the human brain; they argue for the need of appropriate extension of 
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the subject as well. Moreover, there is an increasing number of proposals attributing 
agency to artifacts. In the first part of the article, I refer to the two most commonly 
used philosophical criteria distinguishing the subject of cognition from all infor-
mation processing systems: being a reflective system, and being the subject of inten-
tional stance. Next, I assess, from such a perspective, the attempts to attribute agen-
cy to both one-person extended cognitive systems and artificial systems, such as 
relatively autonomous computer programs. I argue that the gap between concep-
tions of the extended subject and the artificial subject, and the standard approach 
incline toward the usage of the term “agent” designating this phenomenon. The term 
is already widely used in cognitive science to designate any relatively autonomous 
information processing system performing a cognitive task. The need of the clear 
distinction between “the subject” (“subjectivity”) and “the agent” (“agency”) is espe-
cially noticeable in Polish, where the difference in meanings of these concepts is not 
so evident as in English. The awareness of the applying in cognitive science these 
two different notions of agency prevents against a conceptual misuse which could 
lead to erroneous explanations and predictions. 

Keywords: subject, agent, agency, extended mind thesis, extended cognitive 
system, cognitive enhancement, artificial cognitive system. 
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CZY PRAWDA ZAWSZE JEST PIĘKNA,  
CZYLI JAK WARTOŚCI ESTETYCZNE MOGĄ STAĆ SIĘ 

PRZESZKODĄ EPISTEMOLOGICZNĄ 
10.37240/FiN.2020.8.2.7 

  
„Wszelka prawda jest prosta” – nie jest-że to 

złożonym kłamstwem?  
Fryderyk Nietzsche1 

 
STRESZCZENIE 

 
W artykule przedstawiono główne funkcje wartości estetycznych (piękna, prosto-

ty, symetrii) w procesie formułowania, oceny i akceptacji teorii naukowych w pracy 
fizyków: 1) motywują one do podejmowania badań naukowych; 2) pełnią rolę heury-
styczną, która umożliwia wybór kierunków poszukiwań nowej teorii; 3) stanowią 
kryterium wyboru między równoważnym empirycznie teoriami wobec braku świa-
dectw empirycznych i 4) stanowią niekiedy przeszkodę epistemologiczną. Podsta-
wowa teza pracy głosi, że wartości estetyczne oprócz funkcji pozytywnych, pełnią 
również w nauce rolę negatywną utrudniając akceptację nowych teorii lub prowadzą 
do nieefektywnych poszukiwań. Zbyt wielka waga przykładana do estetycznej strony 
teorii może stanowić zagrożenie dla obiektywności poznania naukowego. 

Słowa kluczowe: piękno, symetria, prostota, prawda, przeszkoda epistemolo-
giczna, pozaempiryczne kryteria oceny teorii. 

 
 

PIĘKNO I PRAWDA 
 
We współczesnej filozofii nauki teza, że wartości pełnią w nauce istotną 

rolę nie budzi większych kontrowersji.2 Szczególnie interesująca wydaje się 
rola wartości estetycznych takich jak piękno, elegancja, prostota i symetria  
w fizyce współczesnej. Wielu filozofów nauki formułuje tezę, że piękno  
w istotny sposób wiąże się z prawdziwością i stanowi jedno z pozaempirycz-
————————— 

1 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł. S. Wyrzykowski, Nakład 
Jakuba Mortkowicza, Warszawa 1909–1910, s. 5. 

2 Por. E. McMullin, Values in Science, w: A Companion to the Philosophy of Science, W. H. New-
ton-Smith (red.), Blackwell Publishers 2001, s. 350; A. Lekka-Kowalik, Nauka a wartości,  
w: Metodologia nauk. Cz. 1. Czym jest nauka?, S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc, Wyd. KUL, 
Lublin 2019, s. 397.  
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nych kryteriów wyboru teorii naukowych,3 a nawet kryterium prawdy w fizy-
ce.4 Istotna rola wartości estetycznych w procesie formułowania i oceny teo-
rii naukowych znajduje również potwierdzenie w filozoficznych i popularno-
naukowych pracach wybitnych fizyków. Na estetyczny wymiar badań nau-
kowych zwracali uwagę między innymi Mikołaj Kopernik,5 Johanes Kepler,6 
Isaac Newton,7 Henri Poincaré,8 Albert Einstein,9 Werner Heisenberg,10 
Steven Weinberg,11 Paul Dirac,12 R. Chandrasekhar13, Brian Greene,14 Ian 
Stewart,15 czy Frank Wilczek16. Przykładów prac, w których termin „piękno” 
pojawia się już w samym tytule można byłoby znaleźć znacznie więcej, a za-
warte w ich rozważania świadczą o tym, że zestawienie terminu „piękno”  
z „prawdą”, „teorią naukową” czy nawet z „Wszechświatem”, to coś więcej 
niż jedynie licentia poetica, czy też zabieg marketingowy mający na celu 
zwiększenie liczby sprzedanych egzemplarzy książki. Jeśli przyjąć za dobrą 
monetę to, co fizycy piszą o swojej pracy, wówczas należy stwierdzić, że war-
tości estetyczne rzeczywiście odgrywają w niej istotną rolę. 

Niełatwo jest jednak ustalić jednoznaczną i wyczerpującą listę wartości 
estetycznych używanych w ocenie teorii naukowych, ponieważ różni uczeni  
i filozofowie nauki wymieniają różne wartości estetyczne. Najczęściej poja-
wiają się terminy „piękno” i „prostota” a ponadto „elegancja”, „symetria”, 
„harmonia”.17 Wartościom estetycznym towarzyszą właściwości, które owe 
wartości określają i tym samym same nabierają konotacji estetycznych, na 
————————— 

3 Por. D. Ciszewska, M. Szydłowski, Piękno jako przykład pozaempirycznego kryterium wyboru 
teorii naukowej, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XLVII, 2010, s. 3. 

4 Por. M. Heller, Piękno jako kryterium prawdy, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXII, 1998,  
s. 115. 

5 Por. M. Kopernik, O obrotach ciał niebieskich i inne pisma, przeł. L. A. Birkenmajer, Wyd. De 
Agostini Polska., Warszawa 2001, s. 66; R. S. Ingarden, Fizyka i fizycy. Studia i szkice z historii  
i filozofii fizyki, Wyd. UMK, Toruń 1994, s. 69. 

6 Por. J. Kepler, Tajemnica kosmosu, przeł. M. Skrzypczak, E. Zakrzewska-Gębka, Wyd. De Agos-
tini Polska., Warszawa 2003, s. 66–67. 

7 I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, przeł. J. Wawrzycki, Copernicus Center 
Press, Karków 2011, s. 691. 

8 H. Poincaré, Science at méthode, Paris 1927, w: I. Szumilewicz, Poincaré, WP, Warszawa 1978, 
s. 242. 

9 A. Einstein, Zapiski autobiograficzne, przeł. J. Bieroń, Wyd. Znak, Kraków 1996, s. 19–21. 
10 W. Heisenberg, Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu, przeł. K. Napiórkowski, PIW, Warsza-

wa 1987, s. 132. 
11 S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, przeł. P. Amsterdamski, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997,  

s. 134. 
12 G. Farmelo, Przedziwny człowiek. Sekretne życie Paula Diraca, geniusza mechaniki kwan-

towej, przeł. T. Lanczewski, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 300, 495, 529, 554, 559, 601, 
629.  

13 R. Chandrasekhar, Piękno i prawda. Estetyka i motywacja w nauce, przeł. P. Amsterdamski, 
Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. 

14 B. Greene, Piękno Wszechświata. Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatec-
znej, przeł. E. Łokas, B. Bieniok, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2018. 

15 I. Stewart, Dlaczego prawda jest piękna. O symetrii w matematyce i fizyce, przeł. T. Krzysztoń, 
Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2012. 

16 F. Wilczek, Piękne Pytanie. Odkrywanie głębokiej struktury świata, przeł. B. Bieniok, E. Łokas, 
Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2016. 

17 I. Szumilewicz, Poincare, op. cit., s. 74. 
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przykład „naturalność”, „nieuchronność”18, „wewnętrzna doskonałość”,19  
a także „zgodność z założeniami metafizycznymi”20, jak na przykład w przy-
padku Einsteina przekonania, że sama przyroda jest realizacją tego, co naj-
prostsze pod względem matematycznym.21 Ponadto niekiedy terminy takie 
jak „symetria” czy „prostota” traktowane są jak synonimy piękna, a innym 
razem jako „wyznaczniki” piękna.22 Dla większości uczonych wspólnym 
przekonaniem pozostaje jednak to, że piękno i pozostałe wartości estetyczne 
wiążą się w jakiś sposób z prawdą. Zatem stwierdzenie, że teoria jest piękna, 
nie oznacza jedynie wyrazu czysto estetycznego i osobistego przeżycia, ale 
również pewne przekonanie odnośnie do obiektywnej wartości poznawczej 
teorii.23 

Rzecz jasna, że nie chodzi w tym przypadku o piękno zmysłowe, lecz  
o piękno czysto intelektualne, abstrakcyjne, które fizycy dostrzegają w struk-
turach matematycznych teorii fizycznych.24 Zadziwiające jest przy tym, że 
pomimo braku możliwości ilościowego określenia piękna, prostoty czy sy-
metrii, a nawet braku jednoznacznych definicji tych pojęć i używania ich  
w sposób czysto intuicyjny, wśród fizyków panuje daleko posunięta zgod-
ność co do estetycznej oceny poszczególnych teorii.25 Wystarczy wspomnieć, 
że ogólna teoria względności Einsteina jest powszechnie uważana za piękną, 
natomiast model standardowy fizyki cząstek elementarnych jest (prawie 
powszechnie) uważany za „brzydki” czy też pozbawiony „elegancji” i „natu-
ralności”.26 

„W naszym poszukiwaniu nowych idei piękno odgrywa wiele ról. Jest 
przewodnikiem, nagrodą, motywacją. A także źródłem błędu.”27 To, że prze-
konanie o pięknie i harmonii Wszechświata pełniło funkcję motywacyjną do 
poświęcenia się badaniom naukowym dobrze potwierdzają filozoficzne prace 
wielu uczonych z Henri Poincarém28 i Albertem Einsteinem na czele.29 Po-
dobnie rzecz się przedstawia, jeśli chodzi o przeżycia estetyczne, jakich do-
znaje uczony gdy dokonuje odkrycia – są one swego rodzaju nagrodą za 
trud. Estetyczne aspekty teorii (np. logiczna prostota podstawowych zasad, 
moc unifikująca) stanowią również swego rodzaju przewodnik w poszuki-
————————— 

18 S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, op. cit., s. 122. 
19 A. Einstein, Zapiski autobiograficzne, op. cit., s. 20. 
20 J. W. McAllister, Truth and Beauty in Scientific Reason, Synthese 78, 1989, s. 25. 
21 Por. A. Einstein, Zapiski autobiograficzne, op. cit., s. 27. 
22 J. W. McAllister, Truth and Beauty in Scientific Reason, op. cit., s. 29. 
23 S. Weinberg, Sen o teorii ostatecznej, op. cit., s. 110. 
24 A. J. Durán, Poezja liczb. Znaczenie piękna w matematyce, przeł. A. Kozłowska, Świat jest ma-

tematyczny RBA 2012, s.42–44. 
25 F. Wilczek, B. Devine, W poszukiwaniu harmonii. Wariacje na tematy z fizyki współczesnej, 

przeł. E. L. Łokas, B. Bieniok, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1987, s. 225. 
26 Na przykład Stephen Hawking uznaje model standardowy za “brzydki i ad hoc”, Michio Kaku 

określa go jako „brzydki i przekombinowany”. 
27 S. Hossenfelder, Zagubione w matematyce. Fizyka w pułapce piękna, przeł. T. Miller, 

Copernicus Center Press, Kraków 2019, s. 24. 
28 H. Poincaré, Science at méthode, Paris 1927, w: I. Szumilewicz, Poincaré, op. cit., s. 242. 
29 Por. A. Einstein, Zapiski autobiograficzne, op. cit., s. 20. 
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waniu nowych teorii.30 W przypadku konkurencyjnych równoważnych empi-
rycznie teorii, gdy brak wystarczających świadectw empirycznych na rzecz 
jednej z nich, wartości estetyczne stanowią jedne z pozaempirycznych kryte-
riów oceny i wyboru teorii lub oceny jej wiarygodności31. W pracach, w któ-
rych mowa o różnych aspektach piękna w nauce najczęściej przywoływane są 
tego typu pozytywne role wartości estetycznych przyjmowanych przez uczo-
nych. Znacznie mniej uwagi poświęcono natomiast temu, że piękno może 
być także „systematycznym uprzedzeniem”, to znaczy, że preferowane war-
tości estetyczne teorii naukowych mogą stanowić przeszkodę epistemolo-
giczną w rozwoju nauki. 

 
 

WARTOŚCI ESTETYCZNE  
JAKO PRZESZKODA EPISTEMOLOGICZNA 

 
Termin „przeszkoda epistemologiczna” pochodzi od Gastona Bachelarda  

i oznacza pewien stały, powtarzający się element aktów poznania naukowe-
go: „Nie chodzi o to, ażeby rozważać przeszkody zewnętrzne, takie jak złożo-
ność i ulotność zjawisk, czy uskarżać się na niedoskonałość zmysłów i umy-
słu ludzkiego: w samym akcie poznawczym, w jego głębi, pojawiają się za 
sprawą pewnej funkcjonalnej konieczności opóźnienia i problemy.”32  

Umysł naukowy konstytuuje się tym samym „jako zespół poprawionych 
błędów”.33 Bachelard nie wspominał wprost o kryteriach pozaempirycznych 
natury estetycznej, ale można je umieścić w zalecanej przez niego czujności 
względem psychologicznych uwarunkowań poznania naukowego. Już samo 
podzielenie na stadia umysłu naukowego sytuuje podobne kryteria poza 
poznaniem czysto naukowym: stadium konkretne, w którym umysł opiera 
się na pierwotnych wrażeniach, literaturze filozoficznej i zachwycie nad  
naturą, szukając jedności świata; stadium konkretno-abstrakcyjne, w któ-
rym umysł łączy stan stadium pierwszego z poznawaniem naukowym  
i wreszcie stadium abstrakcyjne, ascetyczne, czysto naukowe, odcinające  
się od intuicyjnego poznawania i doświadczenia potocznego.34 Bachelard 
zdaje sobie sprawę z tego, że ostatnie stadium musi podlegać ciągłym 
sprawdzianom i weryfikacjom w celu usuwania „niejasnych i polimorficz-
nych” przeszkód epistemologicznych.35 (Co ciekawe, naukę, którą oczyści 
„psychoanaliza wiedzy obiektywnej” Bachelard określa mianem „estetyki 

————————— 
30 Ibidem, s. 27. 
31 R. Penrose, Moda, wiara i fantazja w nowej fizyce Wszechświata, przeł. Ł. Lamża, T. Miller, 

Copernicus Center Press, Toruń 2017, s. 45. 
32 Ibidem, s. 18. 
33 G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy 

obiektywnej, przeł. D. Leszczyński, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 308. 
34 Ibidem, s. 12–13. 
35 Ibidem, s. 27. 
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inteligencji”36.) Wśród analizowanych przez Bachelarda procesów znie-
kształcających poznanie naukowe znajdują się: przechodzenie od doświad-
czenia do myślenia o tym doświadczeniu, które formułuje zamknięty system 
teoretyczny; „naddeterminacja” i „błędne waloryzacje” związane z wizją do-
skonałego świata, opartego na jedności i harmonii oraz potrzeba uogólniania 
w imię idei syntetyzacji. Bachelard postuluje ciągłą „psychoanalizę myśli 
naukowej” pod kątem intuicji i mniemań oraz rezygnację z „prywatnej umy-
słowości”37 naukowca, w którego umyśle ukrywają się przesądy i przeświad-
czenia, które są przyczyną różnych blokad: 
 

„Nawet w kontekście nauk ścisłych nasza wyobraźnia jest sublimacją. Jest 
użyteczna, ale może się mylić, jako że nie wie, co sublimuje i w jaki sposób. 
Ma wartość jedynie wówczas, gdy podda się psychoanalizie jej zasady. Intui-
cja nigdy nie może dostarczać danych. […] Ponieważ nie istnieje postępowa-
nie obiektywne bez świadomości wewnętrznego błędu, należy zacząć lekcje 
obiektywności od prawdziwego wyznania swoich intelektualnych grzechów.”38  
 
Postęp naukowy jest możliwy dzięki przyjmowaniu z przeszłości tego, co 

stanowi „perspektywę idei”, jej obecną akceptowaną formę, która jest tym-
czasowa i ulegnie w przyszłości transformacji oraz odrzucaniu innych aspek-
tów przeszłości jako przeszkód epistemologicznych. Bachelard odrzuca 
scjentyzm w klasycznej formie i uważa, że umysł naukowy powinien kiero-
wać się marzeniem „anagogicznym”, zmatematyzowanym, dalekim od po-
tocznych przekonań i poetyckiej metaforyki, tworząc specyficzny wymiar 
twórczości, rodzaj „nadrealizmu.39 

Bachelard uważał, że wykształcenie naukowe narzuca już pewną granicę 
naszemu myśleniu, a pewne przekonania intelektualne mogą hamować roz-
wój nauki: „Idea nabywa w ten sposób nieuzasadnionej wewnętrznej oczywi-
stości. Idee będące w użyciu bezustannie podnoszą swoją wartość. Wartość 
przyjęta sama przez się przeciwstawia się krążeniu wartości, co doprowadza 
umysł do bezwładu.”40 

Można przeszkodę epistemologiczną Bachelarda zakwalifikować jako 
przejaw znacznie wcześniejszej teorii idoli Francisa Bacona zawartej  
w Novum Organum:  
 

„Idole i fałszywe pojęcia, które opanowały już rozum ludzki i głęboko w nim 
zapuściły korzenie, nie tylko w ten sposób osaczają umysły ludzi, że prawda  
z trudem tylko znajduje do nich dostęp, lecz nawet po otwarciu i uzyskaniu 
dostępu, przy samej odnowie nauk, znowu stawać będę na drodze i przeszka-

————————— 
36 Ibidem, s. 14. 
37 Ibidem, s. 26, 112–114, 118, 119, 126, 320, 305, 313. 
38 Ibidem,. s. 320.  
39 Ibidem, s. 358. 
40 G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego, op. cit., s. 20. 
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dzać, jeżeli ludzie, z góry ostrzeżeni, w miarę swoich możliwości przed nimi 
się nie zabezpieczą.”41 
 
Bacon, podobnie jak później Bachelard, zdawał sobie sprawę, że proces 

oczyszczania umysłu naukowego ustawicznie powraca w działalności nau-
kowej. Wszystkie konteksty pojawiania się wartości estetycznych w fizyce 
można wpisać w wymienione przez Bacona kategorie idoli: idole plemienia 
(idola tribus), charakteryzujące ogólnie naturę ludzką, odpowiadają za este-
tyzację jako taką, wywodząca się ze zmysłowych i umysłowych źródeł warto-
ściowania estetycznego u człowieka; idole jaskini (idola specus) odnajdzie-
my tam, gdzie mowa jest o indywidualnych predyspozycjach umysłu nau-
kowca i kształtującym go wykształceniu; idoli rynku (idola fori), powiąza-
nych z niejasną komunikacją, wynikającą ze swobodnego nadawania zna-
czenia słowom, poszukiwać należy we wszystkich epitetach estetycznych 
stosowanych dla zagadnień fizycznych; natomiast obecność długiej tradycji 
filozoficznej w kulturze naukowej odnosi się do idoli teatru (idola theatri).42  

 
 

PRZYKŁADY ZAISTNIENIA PRZESZKODY  
EPISTEMOLOGICZNEJ 

 
Jednym z najbardziej znanych przykładów piękna (w tym przypadku sy-

metrii) jako przeszkody epistemologicznej są zmagania Johanesa Keplera. 
Astronom był zafascynowany ideą Platona, że symetrie geometryczne są 
własnością podstawowych struktur matematycznych, które fundują podsta-
wową strukturę rzeczywistości. Kepler tak bardzo był zauroczony koncepcją, 
że pięć wielościanów foremnych zwanych bryłami platońskimi – czworo-
ścian, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan foremny – są 
podstawowymi elementami żywiołów, że w poszukiwaniu harmonii sfer nie-
bieskich, próbował wpisać kołowe orbity planet Systemu Słonecznego w owe 
bryły. Ostatecznie w wyniku swoich obserwacji i wyliczeń, przeczących tej 
idei, z żalem musiał porzucić tę piękną ideę.  

Jednak nie był to koniec negatywnego oddziaływania elementów filozofii 
platońskiej: jej wpływ widać z badaniach Keplera nad orbitą Marsa. Dokła-
dał on wszelkich starań, żeby odnaleźć zakładaną przez astronomów  
orbitę kołową. Miało to związek z głęboko zakorzenionym w tradycji myśli 
europejskiej przekonaniu Platona dotyczącym doskonałości Wszechświata, 
w szczególności zaś doskonałości takich obiektów geometrycznych, jak sfery 
i okręgi, kule i koła. W Timajosie, kosmologicznym micie o powstaniu 
Wszechświata, Platon opisywał działalność Demiurga jako realizację naj-
piękniejszego matematycznie modelu: 
————————— 

41 F. Bacon, Novum Organum, XXXVIII, przeł. J. Wikarjak, PWN, Warszawa 1965. 
42 Por. ibidem, xli–xliv, xlvi, xlviii, lii, liv, lxiii, lix, lxi. 



 Czy prawda zawsze jest piękna, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się… 121 

 „Jeśli ten świat jest piękny, a jego konstruktor jest dobry, stąd jasno wynika, 
że patrzył na model wieczny. […] Świat jest bowiem rzeczą najpiękniejszą 
spośród zrodzonych, a jego budowniczy jest najdoskonalszą z przyczyn.”43 
 „W tym celu zaokrąglił go Bóg w kształt kuli i koła z równymi odległościami 
od środka do krańców. Ten kształt jest spośród wszystkich najdoskonalszy  
i najbardziej podobny do samego siebie. Bóg bowiem zdawał sobie sprawę, że 
podobne jest nieskończenie piękniejsze od niepodobnego.”44  
 
Przekonanie o kołowych orbitach wszystkich planet umocnił jeszcze bar-

dziej Arystoteles teorią sfer niebieskich. Skutkiem tego było przywiązanie 
astronomów do systemu ptolemejskiego, opartego na okręgach i ustawiczne 
poprawianie go w celu dopasowania do wyników obserwacji przez dodawa-
nie kolejnych epicykli, co pozwalało wprawdzie na „zachowanie zjawisk”, ale 
czyniło ten model coraz bardziej skomplikowanym. Najwięcej problemów 
przyniosła Keplerowi, podobnie jak innym badającym Układ Słoneczny, 
wspomniana orbita Marsa, najbardziej odbiegająca od postulowanej orbity 
kołowej. W Astronomia nova z 1609 roku Kepler ogłosił nową koncepcję: 
wysnuł wniosek, że orbita Marsa ma kształt elipsy. „Dla umysłu przednau-
kowego elipsa jest niedorobionym kołem, […] jest kołem, które wraca do 
zdrowia.”45 Kepler odrzucił aksjomat ruchu po okręgu, ale uczynił to z naj-
wyższą dezaprobatą, porównując siebie do Herkulesa, który oczyścił „stajnie 
Augiasza”, to znaczy dziedzinę astronomii, a pozostawił po sobie jeden „wóz 
z łajnem” – elipsę. Jak dużą przeszkodą epistemologiczną było przywiązanie 
do kształtu kołowego orbity pokazuje fakt, że Kepler zauważył wynik swoich 
obserwacji dopiero kilka miesięcy po dokonaniu właściwych obliczeń. Ba-
chelard zauważa w związku ze zmaganiami Keplera, że trzeba czegoś więcej 
niż równania, aby zmienić serce człowieka, i że nie da się w ciągu paru go-
dzin czarującej ekstazy intelektualnej zredukować instynktów i wywołać 
nowych funkcji organicznych.46 

Arthur Koestler tłumaczy rozczarowanie astronoma następująco: 
 

„W doskonałej symetrii sfer i kół jest coś uspokajającego, coś, co odwołuje się 
do głębokiej podświadomości – inaczej dogmat o ruchu kołowym nie prze-
trwałby dwóch tysięcy lat. Owal nie ma takiego archetypowego wydźwięku. 
Jego kształt jest arbitralny. Owal niweczy odwieczne marzenie o harmonii 
sfer, które legło u podstaw poszukiwań kosmologicznych.”47  

 
————————— 

43 Platon, Timajos, 29a, przeł. P. Siwek, w: idem, Timajos, Kritias albo Atlantyk, PWN, Warszawa 
1986. Również konstrukcje atomizmu geometrycznego Platona – konstrukcja wielościanów 
foremnych z „elementów matematycznych” (trójkątów) przeprowadzona jest przy użyciu kryteriów 
estetycznych poprzez wybór „najpiękniejszych” trójkątów. Por. ibidem, 54a. 

44 Ibidem, 42b. 
45 G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego, op. cit., s. 299. 
46 Ibidem, s. 299. 
47 A. Koestler Lunatycy. Historia zmiennych poglądów człowieka na wszechświat, przeł.  

T. Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 327. 
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Nawet po ostatecznym porzuceniu dogmatu o kołowych orbitach planet  
i absolutnej niezmienności obiektów niebieskich starożytne przekonanie  
o doskonałości (niezmienności) nieba przetrwało aż do lat dwudziestych XX 
wieku w postaci wiary w statyczny (niezmienny) kosmos, stanowiąc prze-
szkodę epistemologiczną utrudniającą akceptację teorii rozszerzającego się 
Wszechświata. „Od zarania nauki nowożytnej do lat dwudziestych naszego 
wieku wśród uczonych panowało przeświadczenie, że u podłoża dociekań 
naukowych nad Wszechświatem leżeć musi założenie o jego zarówno od-
wieczności jak i wieczności.”48 Gdy w 1917 roku Albert Einstein zastosował 
ogólną teorii względności do całego Wszechświata wynikało z niej, że 
Wszechświat rozszerza się albo kurczy. Einstein, wychodząc z założenia sta-
bilności Wszechświata, wprowadził poprawki do równań w postaci stałej 
kosmologicznej, czyli nadał „przestrzeni właściwości pola sił działających 
przeciwnie niż grawitacja, czyli coś w rodzaju ujemnego ciśnienia, które na-
sila się wraz ze wzrostem odległości”.49 Einstein dobrał taką wartość tej sta-
łej, aby uzyskać statyczny model Wszechświata. Obserwacje przesunięcia ku 
czerwieni widma światła odległych galaktyk dokonane przez Edwina Hub-
ble’a (1929) obaliły założenia Einsteina i były jednym z koronnych argumen-
tów na rzecz teorii rozszerzającego się Wszechświata. Einstein, podobnie jak 
dawniej Kepler, musiał porzucić idee niezmiennego kosmosu rodem z filozo-
fii Platona i Arystotelesa. Wprowadzenie stałej kosmologicznej do równań 
ogólnej teorii względności po latach uznał za „największy błąd życia”. 

Powszechnie znane jest również twierdzenie Einsteina, że „Bóg nie gra  
w kości”. Wyrażało ono sprzeciw wobec indeterministycznego charakteru 
mechaniki kwantowej, która w kopenhaskiej interpretacji Bohra i Heisen-
berga pozwala jedynie na przewidywanie prawdopodobieństw rezultatów 
pomiarów. Odrzucenie przez Einsteina probabilistycznego opisu zjawisk na 
poziomie fundamentalnym nie było związane z żadnymi świadectwami em-
pirycznymi, ani też z próbą konstrukcji deterministycznej mechaniki kwan-
towej, lecz stanowiło wyraz jego poglądów estetycznych na naturę Wszech-
świata jako harmonii prawa naturalnego, którego integralnym składnikiem 
jest uniwersalna przyczynowość. Ta przeszkoda epistemologiczna miała za-
tem ostatecznie charakter estetyczny w postaci określonego przekonania na 
temat harmonii Wszechświata. 

Prostota jest wartością estetyczną często wiązaną lub nawet utożsamianą 
z pięknem i odgrywa niezmiernie istotną rolę w ocenie teorii naukowych.  
Z przyczyn dość oczywistych, gdy uczeni mają do czynienia z równoważnymi 
empirycznie teoriami, wówczas wybierają prostszą z nich (chociaż sam wy-
móg prostoty nie jest prosty do zdefiniowania). Zbytnie przywiązanie do 
————————— 

48 H. Eilstein, Uwagi o kreacjonizmie na tle hipotezy Wielkiego Wybuchu, w: idem, Szkice atei-
styczne, Wyd. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, Koszalin 2000,  
s. 255. 

49 J. Baggott, Pożegnanie z rzeczywistością: jak współczesna fizyka odchodzi od poszukiwania 
naukowej prawdy, przeł. M. Krośniak, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2015, s. 145. 
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prostoty może jednak również stanowić przeszkodę epistemologiczną. Do-
brym przykładem może być pierwsza tablica względnych ciężarów atomo-
wych opracowana przez twórcę nowoczesnej atomistyki Johna Daltona. 
Chociaż miała ona olbrzymie znaczenie dla rozwoju nauki, to jednak wiele 
danych okazało się błędnych, ponieważ Dalton zbyt wielką wagę przywiązy-
wał właśnie do założenia prostoty.50 Sądził mianowicie, że jeżeli dwa atomy 
tworzą tylko jeden znany związek chemiczny, to jeden atom danego pier-
wiastka łączy się tylko z jednym atomem innego pierwiastka. Dlatego czą-
steczka wody to według Daltona HO, a nie – jak wiemy współcześnie – H2O. 
Ponieważ cząsteczka wody powstaje z ośmiu części wagowych tlenu i jednej 
części wodoru, to przy założeniu, że jeden atom wodoru łączy się z jednym 
atomem tlenu, otrzymujemy błędny wniosek, że atom tlenu jest osiem razy 
cięższy niż atom wodoru. Wiemy obecnie, że atom tlenu jest w przybliżeniu 
szesnaście razy cięższy niż atom wodoru. 

Prostota, tym razem rozumiana jako normatywna reguła metodologiczna 
– zasada ekonomii myślenia, stanowiła dla Ernsta Macha przeszkodę epi-
stemologiczną uniemożliwiającą mu akceptację teorii atomistycznej, która  
w tamtym czasie odnosiła już istotne sukcesy za sprawą prac Jamesa Clerka 
Maxwella i Ludwiga Boltzmanna. 

 
 

WSPÓŁCZESNA REFLEKSJA NA TEMAT PRZESZKODY  
EPISTEMOLOGICZNEJ 

 
Podane przykłady z historii nauki oczywiście nie wyczerpują zawartości 

tezy, że wartości estetyczne stosowane w ocenie i akceptacji teorii nauko-
wych w fizyce nie tylko służą rozwojowi nauki, ale również – może nawet 
bardziej współcześnie niż dawniej – mogą stać się przeszkodą epistemolo-
giczną i niekiedy „prowadzą fizykę na manowce”, by użyć dość prowokacyj-
nego podtytułu książki Sabine Hossenfelder Lost in Math. How Beauty Le-
ads Physics Astray. 

Hossenfelder w zbytnim przywiązaniu fizyków do estetycznej strony for-
mułowanych teorii widzi pewne niebezpieczeństwa, a nawet źródło kryzysu 
we współczesnej fizyce cząstek elementarnych. Praca Zagubione w matema-
tyce zawiera aktualne spektrum problemów, które powodują wartości este-
tyczne w fizyce teoretycznej. Ujęcie zagadnienia jest cenne, ponieważ  
pokazuje kwestię „od wewnątrz” – Autorka czerpie zarówno z własnego do-
świadczenia (zajmuje się fizyką cząstek elementarnych), jak i z wywiadów 
przeprowadzonych z fizykami cząstek elementarnych. Zdaniem Hossenfel-
der kryzys polega na tym, że ostatnie dwadzieścia lat poszukiwań ekspery-
mentalnych zgodnych z „pięknymi” teoriami nie przyniosło spodziewanych 
————————— 

50 Por. A. Łukasik, Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce 
klasycznej i współczesnej a problem elementarności, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 209. 
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rezultatów, nie znaleziono nowych cząstek postulowanych przez teorię su-
persymetrii, nie odkryto również nowych praw natury wykraczających poza 
model standardowy fizyki cząstek elementarnych. 
 

„Byli tak pewni swego, że stawiali na to miliardy. Przez dziesięciolecia fizycy 
wmawiali nam, że wiedzą, gdzie czekają kolejne odkrycia. Pobudowali akcele-
ratory, wystrzelili w kosmos satelity, a w głębokich kopalniach rozmieścili de-
tektory. Ale tam, gdzie badacze spodziewali się przełomu, grunt nie ustępo-
wał. Eksperymenty nie ujawniły niczego nowego. Fizyków zawiodła nie tyle 
matematyka, ile wybór matematyki. Wierzyli, że Matka Natura jest elegancka, 
prosta i szczodra w udzielaniu wskazówek. Sądzili, że słyszą jej szept, a tym-
czasem mówili sami do siebie. Teraz jednak natura przemówiła – głośnym  
i wyraźnym milczeniem.”51 
 
Hossenfelder poprzez prezentacje przykładów współczesnych teorii  

uważanych za „piękne” lub „brzydkie”, wyodrębnienie składowych piękna  
w rozumieniu fizyków oraz wywiady z fizykami na całym świecie unaocznia 
niebezpieczeństwa zbytniego przywiązania do kryteriów estetycznych.  
Z zebranych przez Hossenfelder informacji wyłaniają się dwie postawy nau-
kowców: z jednej strony mamy fizyków przeświadczonych o tym, że wartości 
estetyczne są wskazówką prawdziwości i muszą być obecne w adekwatnej 
empirycznie teorii, z drugiej – naukowców, którzy zwracają uwagę na wyniki 
eksperymentów i nie przejmują się „nieestetycznymi” elementami teorii, 
podchodzą do sprawy pragmatycznie; mamy teorie, które „estetycy fizyki” 
uważają za brzydkie, i takie które są ich zdaniem piękne. Hossenfelder wy-
różnia trzy popularne wśród fizyków wymogi, dotyczące estetycznego aspek-
tu teorii: prostotę, naturalność i elegancję.52  

Prostota, czyli oszczędność środków,53 odnosi się do matematycznej 
struktury teorii i zakłada minimalizację liczby założeń teorii. Z dwóch teorii 
ta jest prostsza, która zawiera mniejszą liczbę parametrów. Widzimy zatem, 
że prostota teorii ma charakter względny – możemy mówić jedynie o pewnej 
teorii, że jest prostsza niż inna teoria. Założenie to, znane w filozofii pod 
nazwą brzytwy Ockhama, wydaje się dość naturalne, warto jednak zwrócić 
uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, prostota może być w konflikcie z do-
kładnością teorii: wprowadzenie dodatkowych parametrów („epicykli”), 
czyli komplikacja teorii, może prowadzić do lepszej zgodności z doświadcze-
niem. Po drugie, prostota logicznej struktury teorii niekoniecznie musi pro-
————————— 

51 S. Hossenfelder, Zagubione w matematyce. Fizyka w pułapce piękna, op. cit., s. 9. 
52 Jak była o tym mowa, lista pozaempirycznych, w tym estetycznych kryteriów przedstawia się 

rozmaicie w pracach różnych autorów. Por. np. N. Maxwell, Non-Empirical Requirements Scientific 
Theories Must Satisfy: Simplicity, Unification, Explanation, Beauty; http://philsci-archive.pitt. 
edu/1759; J. W. McAllister, Truth and Beauty in Scientific Reason, op. cit., s. 25–51; M. Szydłowski, 
P. Tambor, Piękno w teorii nauki. Estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych, Hu-
manistyka i Przyrodoznawstwo 19, 2013, s. 55–73. Jednak kryteria prostoty, symetrii, naturalności  
i piękna są przyjmowane niemal powszechnie. 

53 Por. S. Hossenfelder, Zagubione w matematyce. Fizyka w pułapce piękna, op. cit., s. 131. 
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wadzić do prostoty jej użycia, czyli łatwości zastosowania do konkretnych 
problemów. Zwykle twierdzi się, że ogólna teoria względności Einsteina jest 
(pod względem logicznej struktury) prostsza niż klasyczna teoria grawitacji 
Newtona, ale zastosowanie Einsteina teorii grawitacji do konkretnych pro-
blemów jest znacznie bardziej skomplikowane niż zastosowanie teorii Newto-
na ze względu na konieczność opanowania znacznie bardziej wyrafinowanego 
aparatu matematycznego. Przekonanie, że fundamentalne teorie muszą być 
prostsze – pisze Hossenfelder – jest jedynie „wyrazem naszych nadziei”.54  

Naturalność w odróżnieniu od prostoty, która dotyczy liczby założeń  
odnosi się raczej do rodzaju założeń teorii. Można wyróżnić dwa pojęcia 
naturalności, z których pierwsze ma charakter dość techniczny, drugie zaś 
bardziej intuicyjny. Pojęcie naturalności technicznej używane jest niemal 
wyłącznie przez fizyków zajmujących się kwantową teorią pola. „Chodzi  
o próbę pozbycia się czynnika ludzkiego poprzez wymóg, by «naturalna» 
teoria nie zawierała sztucznie dobranych założeń”.55 Warunek ten sprowadza 
się do żądania, aby wielkości bezwymiarowe występujące w teoriach były 
rzędu jedności. Jednak również ta idea „nie posiada głębszego uzasadnienia 
matematycznego […] ma fundamentalnie charakter estetyczny”.56 Bardziej 
intuicyjne pojęcie naturalności przyjmuje Steven Weinberg: chodzi o to, aby 
teoria potrafiła wyjaśnić występujące w niej wartości parametrów i ich wza-
jemne stosunki i że „nie są one umieszczone w niej tylko po to, by zgadzała 
się z eksperymentem”.57 

Elegancja, najbardziej nieuchwytna wartość estetyczna używana przez fi-
zyków, opisywana jest jako połączenie prostoty ze stanem zadziwienia, że 
teoria wiąże to, co do tej pory było niepowiązane, kiedy pozornie niepowią-
zane ze sobą elementy układają się w logiczną całość. Niekiedy nazywa się to 
„niespodziewanym domknięciem eksplanacyjnym”.58 

W społeczności fizyków zachodzi daleko posunięta zgodność co do oceny 
poszczególnych teorii jako prostych, naturalnych czy eleganckich, jednak 
poszukiwaniu wszystkich wyznaczników piękna w matematyce teorii brakuje 
obiektywnego ugruntowania w odróżnieniu od dokładności empirycznej, za 
to posiada ono cechy subiektywności i odwołuje do typowo ludzkiego warto-
ściowania. 

Istotne wydają się dwa zagadnienia. Pierwsze, natury psychologicznej, 
dotyczy powodów czy też przyczyn przekonania fizyków, że piękno jest istot-
ną wartością, wyznacznikiem prawdziwości teorii. Drugie zagadnienie jest 
natury epistemologicznej i dotyczy logicznych związków między pięknem  
i prawdą. 

————————— 
54 Ibidem, s. 133. 
55 Ibidem, s. 134. 
56 Ibidem, s. 137–138. 
57 Ibidem, s. 161. 
58 Ibidem, s. 138. 
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UWARUNKOWANIA FILOZOFICZNE,  
KULTUROWE I PSYCHOLOGICZNE 

 
Na fizyków oddziałuje tradycja naukowa, określająca, jakie rozwiązania 

mają walory estetyczne i, na zasadzie analogii, jakie mieć mogą. Ta tradycja 
sięgająca czasów pitagorejczyków, Platona i Arystotelesa, zawsze znajdowała 
się w tle poszukiwań naukowców, dążących do poszukiwania w rzeczywisto-
ści jedności i porządku. Współczesna fizyka nie dostarcza nam jednolitego 
obrazu świata – niegdyś sądzono, że teorią fundamentalną jest mechanika 
Newtona, dzisiaj mamy dwie teorie fundamentalne – mechanikę kwantową 
oraz szczególną i ogólną teorię względności, które oparte są na całkowicie 
różnych podstawach pojęciowych i nie umożliwiają skonstruowania jednoli-
tego obrazu świata. Fizycy poszukują unifikującej teorii, spójnego porządku 
świata. Zdzisław Cackowski zwraca uwagę, że porządkowanie jest obecne 
zawsze w dziejach ludzkości, stanowi ono podstawową funkcję rozumu ludz-
kiego: „W każdym z pasm ludzkiego życia zbiorowego przebiegał zawsze  
i przebiega ciągle dramatyczny proces zmagania się działań porządkujących 
(racjonalizujących) z chaosem napierającym na ludzki świat ze źródeł od 
człowieka niezależnych, jak również ze źródeł przez niego samego tworzo-
nych, a nie całkiem kontrolowanych.”59 

W wywiadzie przeprowadzonym przez Hossenfelder z Frankiem Wilcz-
kiem, amerykańskim fizykiem polskiego pochodzenia, uhonorowanym ra-
zem z H. Davidem Politzerem i Davidem Grossem w 2004 roku Nagrodą 
Nobla w dziedzinie fizyki, za prace dotyczące asymptotycznej swobody  
w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi, pojawia się 
kwestia uwarunkowania ewolucyjnego poszukiwania piękna w prawach na-
tury. Uczony, zastanawiając się nad tym, dlaczego między innymi symetria 
ma powszechnie walory estetyczne, zauważa źródła ewolucyjne: 
 

 „Ludzie lepiej radzą sobie w życiu, jeżeli dysponują dobrym modelem przy-
rody, jeżeli ich pojęcia trafnie ujmują faktyczny stan rzeczy. A zatem ewolucja 
nagradza nas tym specyficznym uczuciem towarzyszącym posiadaniu racji,  
i właśnie to jest poczucie piękna. Chcemy wciąż do niego wracać; to nas po-
ciąga. A zatem wyjaśnienia, które okazują się skuteczne, stają się pociągające. 
W ciągu stuleci ludzie dostrzegali pewne wzory w tym, co sprawia, że dane 
idee działają. Więc nauczyliśmy postrzegać je jako piękne.”60 
 
Przywiązanie do określonych wartości estetycznych podyktowane jest 

skutecznością kierowania się nimi dawniej, ale zapomnieniu podlega proces 
stopniowego uznawania nowych odkryć za naturalne i proste, a potem pięk-
ne – na przykład dla Keplera jego odkrycia orbity w kształcie elipsy były 

————————— 
59 Z. Cackowski, Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego, Wyd. UMCS, Lublin 

2010, s. 80–81. 
60 S. Hossenfelder, Zagubione w matematyce. Fizyka w pułapce piękna, op. cit., s. 219–220. 
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„kłopotliwe” estetycznie, ale już po przeszło stu latach Isaac Newton miał 
zgoła odmienne zdanie natury estetycznej – sądził, że Układ Słoneczny jest 
najpiękniejszym systemem.61 
 

 „Myśl empiryczna jest jasna po fakcie, kiedy zespół przyczyn został uregulo-
wany. Powracając do błędów przeszłości odnajduje się prawdę w całkowitej 
skrusze intelektualnej. W istocie poznaje się przeciwko poznaniu minionemu, 
niszcząc poznanie źle poprowadzone, przezwyciężając to, co w samym umyśle 
stanowi przeszkodę dla rozwoju.”62 
 
Refleksja Bachelarda wskazuje na pewną nieuchronność obecności prze-

szkody epistemologicznej w zdobywaniu wiedzy naukowej i nieuchronność 
jej pokonywania. Cackowski podkreśla kondycję przeszkody epistemologicz-
nej, mianowicie, że jest to „aktywna składowa każdej […] aktualnej wiedzy, 
która uczestniczy w zdobywaniu […] każdej nowej wiedzy”.63 Z tej perspek-
tywy można patrzeć na ocenę „brzydkich” teorii jako fazę przejściową, po-
nieważ same kanony estetyczne ulegają zmianom. W przypadku nielubiane-
go i niemal powszechnie uznawanego za „brzydki” modelu standardowego 
kryterium estetyczne zdaje się jedynym problemem, ponieważ model ten 
sprawdza się w praktyce. 

Jednak fizyka to nie matematyka. Jak wielokrotnie podkreśla Hossenfel-
der – to wybór odpowiedniej matematyki. Podobnie pisze Ian Stewart: „to, 
co sprawdza się w matematyce, nie musi się sprawdzać w fizyce i vice versa. 
Związek matematyki z fizyką jest głęboki, wyrafinowany i zagadkowy”.64 
Matematyka jest nauką formalną, jej twierdzenia (tzn. twierdzenia czystej 
matematyki) w ogóle nie odnoszą się do rzeczywistości fizycznej i w tym 
przypadku można zgodzić się z opinią Hermana Weyla, że piękno teorii mo-
że być utożsamione z jej prawdziwością. Ale „piękno nie jest tym samym, co 
fizyczna prawda”.65 Wiadomo, że nie wszystkie struktury matematyczne 
znajdują zastosowanie w fizyce i w tym znaczeniu jest ona wyraźnie „nad-
miarowa” w konstrukcji teorii fizycznych. Bez empirycznego potwierdzenia 
nawet najpiękniejsze teorie pozostają w świecie „czystych możliwości”  
niekoniecznie zrealizowanych w naszym Wszechświecie. Precyzyjne po-
miary pozwalają ustalić stopień adekwatności empirycznej teorii – na tym 
opierają się nauki przyrodnicze od czasów Galileusza i test empiryczny jest 
jednym z fundamentów obiektywności poznania naukowego. Nie istnieją 
jednak równie obiektywne sposoby „mierzenia” piękna, prostoty czy syme-

————————— 
61 Por. I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, op. cit., s. 691. 
62 G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego…, op. cit., s. 18. 
63 Z. Cackowski, Rozum między chaosem a „Dniem Siódmym porządku”, Wyd. UMCS, Lublin 

1977, s. 163. 
64 I. Stewart, Dlaczego prawda jest piękna. O symetrii w matematyce i fizyce, przeł. T. Krzysztoń, 

Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, s. 352. 
65 M. Szydłowski, P. Tambor, Piękno w teorii nauki. Estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii 

naukowych …, op. cit., s. 66. 
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trii,66 dlatego nieuchronnie wartości te noszą znamię subiektywizmu, są 
obarczone czynnikami ewolucyjnymi, historycznymi, przekonaniami panu-
jącymi we wspólnocie uczonych i wreszcie indywidualnymi preferencjami 
poszczególnych uczonych. Zawierają więc niewątpliwie idole w ich rozumie-
niu przez Bacona. Przykładanie nadmiernej wagi do piękna teorii kosztem 
ich zgodności z wynikami testów empirycznych jest zagrożeniem dla idei 
naukowego obiektywizmu. 

Obszar oddziaływania przeszkody epistemologicznej, jaką stały się warto-
ści estetyczne, nie dotyczy tylko epistemicznego aspektu konstruowania teo-
rii, ale ma związek z funkcjonowaniem środowiska naukowego, opierającego 
się na określonych schematach społecznych i ekonomicznych. Ścieżka karie-
ry naukowej fizyków opiera się na liczbie zaakceptowanych publikacji,  
a można łatwiej i pewniej badać te aspekty, które mają już pewne ugrunto-
wanie teoretyczne i są dodatnio wartościowane, w tym przypadku ze wzglę-
du na walory estetyczne, niż ryzykować nowymi i nieprzystającymi do kano-
nów propozycjami. Inny aspekt to kwestia finansowania badań: nadal teorie 
uważane za piękne mają większe szanse na sfinansowanie badań ekspery-
mentalnych, które miałby je potwierdzić, ponieważ nadawanie wysokiej war-
tości kryteriom estetycznym przez fizyków rozprzestrzenia się na krąg osób 
odpowiedzialnych za decyzje finansowe, być może jako argument, który ma 
charakter uniwersalnego pozytywnego mniemania o pięknie i nie wymaga 
rozumienia fizyki. Hossenfelder konkluduje, że „prawa przyrody są piękne, 
ponieważ fizycy nieustannie wmawiają sobie, że takie są”.67 

 
 

PIĘKNO I EWOLUCJA WIEDZY NAUKOWEJ 
 
Nasze poczucie piękna ukształtowało się niewątpliwie w rezultacie proce-

su ewolucji i „trudno byłoby oddzielić ludzkie przeżywanie piękna od kodów 
ukrytych w naszych genach”.68 Oczywiście piękno, o którym mowa w odnie-
sieniu do teorii naukowych jest pojęciem całkowicie abstrakcyjnym, jednak 
ewolucja dotyczy nie tylko świata biologicznego zamieszkującego świat ma-
terialny, ale również teorii naukowych „zamieszkujących” Popperowski świat 
wiedzy obiektywnej. Jak podkreślał Karl R. Popper w swojej ewolucyjnej 
teorii epistemologicznej teorie, pojęcia naukowe, problemy, standardy ocen  
i akceptacji teorii naukowych również podlegają mechanizmom analogicz-
nym do procesu ewolucji biologicznej69 – te „najlepiej dostosowane”, czyli te, 
które przeszły serię krytycznych testów i prób falsyfikacji przetrwają, inne 
zaś, sfalsyfikowane (zapewne znakomita większość wytworów pracy fizyków-
————————— 

66 Można się jednak spotkać z poglądem, że prostotę można do pewnego stopnia określić ilościo-
wo, na przykład jako liczbę parametrów w modelu kosmologicznym. Por. ibidem, s. 65, 73. 

67 S. Hossenfelder, Zagubione w matematyce. Fizyka w pułapce piękna, op. cit. s. 227. 
68 M. Heller, Piękno jako kryterium prawdy, op. cit., s. 115. 
69 Por. K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmie-

lewski, PWN, Warszawa 1992, s. 206. 
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teoretyków) podzieli los wymarłych gatunków. Jednak nawet teorie o naj-
wyższym stopniu koroboracji, których przewidywania empiryczne są ekspe-
rymentalnie potwierdzone z godną podziwu dokładnością, takie jak mecha-
nika kwantowa i ogólna teoria względności mogą zostać odrzucone lub zmo-
dyfikowane – na przykład w rezultacie udanych prób stworzenia kwantowej 
teorii grawitacji (nad czym fizycy pracują już od kilkudziesięciu lat). Rów-
nież kanony piękna przyjmowane w społecznościach uczonych nie są ustalo-
ne a priori raz na zawsze i ulegają ewolucji. Obrazoburcze niegdyś twierdze-
nie Kopernika, że Ziemia nie tkwi nieruchomo w centrum Wszechświata jest 
dzisiaj banalne, zapewne żaden współczesny astronom nie dostrzega niczego 
„nieestetycznego” w orbitach eliptycznych planet, które były tak „brzydkie” 
dla Keplera, standardowy model Wielkiego Wybuchu jest na tyle dobrze 
potwierdzony empirycznie, że nikt nie podejmuje już prób modyfikacji rów-
nań ogólnej teorii względności w celu zachowania modelu stacjonarnego 
Wszechświata, jak to czynił sto lat temu Einstein.  

„Każda znacząca dla nauki idea rodzi się jako herezja – pisze Cackowski 
– umiera zaś jako przesąd, mało przesąd, ona umiera jako aktywny przesąd, 
to znaczy jako zakorzeniona w tradycji, utrwalona, mocna i aktywna siła 
sprzeciwu wobec nowych idei.”70 Twierdzenie powyższe można odnieść rów-
nież do wartości estetycznych obecnych w procesie konstruowania, oceny  
i wyboru teorii naukowych w pracy fizyków. Znakomita większość fizyków 
rozważających zagadnienie piękna w nauce nawiązuje do starożytnej, wywo-
dzącej się od pitagorejczyków Wielkiej Teorii Piękna, zgodnie z którą piękno 
polega na doborze proporcji i właściwym układzie części. Wiążą zatem pięk-
no teorii naukowej z symetrią, prostotą i harmonią. Jest to teoria racjonali-
styczna, głosząca, że poznajemy piękno raczej rozumem niż zmysłami  
i obiektywistyczna, sytuująca piękno w samej rzeczywistości fizycznej, lub, 
przynajmniej, uznająca je za obiektywną własność teorii naukowych, a nie za 
projekcję podmiotu poznającego. Dlaczego jednak takie a nie inne teorie 
uznawane są przez fizyków za piękne i dlaczego tak wiele uznawanych  
niegdyś za piękne teorii podzieliło los wymarłych gatunków? Jeżeli piękno 
jest jednym z kryteriów, wyznaczników czy nawet (jak sądzą niektórzy  
uczeni) synonimem prawdy,71 to jak wyjaśnić niejednokrotnie zdarzające  
się w nauce przypadki, że piękna teoria została „zabita” przez „brzydki 
fakt”?72  

Częste w pracach fizyków utożsamienie „wyznaczników piękna” z „wy-
znacznikami prawdy” nie jest jedynym stanowiskiem w kwestii relacji  
między pięknem a prawdą w poznaniu naukowym. Na przykład James M. 
McAllister zdecydowanie odróżnia je od siebie i twierdzi, że kanony piękna 

————————— 
70 Z. Cackowski, Przeszkoda epistemologiczna, op. cit., s. 164. 
71 Por. M. Heller, Piękno jako kryterium prawdy, op. cit., s. 116. 
72 T. H. Huxley, cyt. w: Truth and Beauty in Scientific Reason, J. M. McAllister (red.), op. cit.,  

s. 39. 
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przyjmowane przez społeczność uczonych, w odróżnieniu od kanonów 
prawdy, nie są formułowane a priori, ale mają charakter „indukcyjny”, co 
znaczy, że właśnie te estetyczne walory teorii naukowych, które odniosły 
sukces empiryczny i o których to teoriach możemy sądzić (przynajmniej ze 
stanowiska realizmu naukowego), że są w jakiejś mierze bliższe prawdy  
(w sensie verisimilitude) niż teorie konkurencyjne są dla uczonych podstawą 
do sformułowania kanonów piękna (łącznie z kanonem prostoty, naturalno-
ści, elegancji czy symetrii), które następnie są stosowane w ocenach este-
tycznych przyszłych teorii.73  

Pojęcie piękna w fizyce można zatem wyjaśnić czysto naturalistycznie  
i ewolucyjnie jako pochodną sukcesu empirycznego tych teorii, na podstawie 
których kanon ów sformułowano, swego rodzaju „nagrodę” dla uczonego za 
właściwy dobór aparatury pojęciowej. Tak rozumiane piękno ulega ewolucji 
wraz z ewolucją wiedzy naukowej.74 Wynika z tego, że zawsze mamy do czy-
nienia w pewnym opóźnieniem czasowym kryteriów estetycznych w stosun-
ku do kryteriów epistemicznych w ocenie teorii naukowych.75 Jeśli tak  
jest w istocie, to niewykluczone, że stosowanie kryteriów estetycznych,  
które sprawdzały się w odniesieniu do dawniejszych teorii okazuje się za-
wodne w odniesieniu do najnowszych, w szczególności zaś do tych, jak  
supersymetria, supersturny czy koncepcja wieloświata, które na obecnym 
etapie rozwoju fizyki i w dającej się przewidzieć przyszłości są całkowicie 
poza możliwością przeprowadzenia jakichkolwiek empirycznych testów  
i jedynym kryterium oceny teorii pozostają kryteria estetyczne. Być może 
brak istotnego postępu w fizyce cząstek elementarnych w ostatnich deka-
dach, o którym pisze Hossenfelder, związany jest właśnie ze stosowaniem 
zdezaktualizowanych kryteriów estetycznych w ocenie aktualnie nietesto-
walnych empirycznie teorii, a stosowanie dawnych pojęć piękna, symetrii 
czy prostoty jest niczym przysłowiowe „nalewanie nowego wina w stare bu-
kłaki” i stanowi przeszkodę epistemologiczną w najnowszej fizyce funda-
mentalnej. 

 
 

PIĘKNO A PRAWDA 
 
Pozostaje do rozważenia kwestia, czy zachodzi jakiś logiczny związek 

między prawdziwością a pięknem teorii naukowych. W szczególności zaś, czy 
– jak twierdzi na przykład Nicolas Maxwell – wśród pozaempirycznych wy-
magań stawianych teoriom naukowym muszą znajdować się prostota, syme-

————————— 
73 J. W. McAllister, Truth and Beauty in Scientific Reason, op. cit., s. 39. 
74 Dla dyskutowanego w niniejszym artykule zagadnienia nie ma większego znaczenia, czy zmiany 

w nauce mają charakter rewolucji naukowych, jak twierdził Thomas Kuhn – istotne jest, że zmianom 
ulegają przyjmowane kanony estetyczne. 

75 J. W. McAllister, Truth and Beauty in Scientific Reason, op. cit., s. 39. 
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tria i piękno,76 a zatem czy niektóre wymagania o charakterze estetycznym 
mogą być formułowane równie a priori jak na przykład wymaganie empi-
rycznego potwierdzenia dla teorii fizycznych. Wprawdzie w filozoficznych 
pracach fizyków nieczęsto można się spotkać z wyraźnym rozróżnieniem 
kwestii psychologii poznania (poznawania) naukowego (kontekst odkrycia) 
od kwestii stricte epistemologicznych (kontekst uzasadnienia), to jednak 
rozróżnienie takie jest niezbędne. To, że przekonanie o pięknie, prostocie  
i harmonii świata niewątpliwie motywowało uczonych do badań nauko-
wych, że określone przeżycia estetyczne związane z odkryciem naukowym 
stanowiły wielkie przeżycia estetyczne i rodzaj nagrody dla uczonego i że na 
akceptację albo odrzucenie teorii przez uczonego mają wpływ jego poglądy 
estetyczne jest faktem dobrze potwierdzonym w historii nauki, przynajmniej 
jeśli wierzyć autobiograficznym relacjom uczonych i historykom nauki. 
Wprawdzie Einstein przestrzegał, że aby zrozumieć pracę fizyków, nie należy 
słuchać tego, co oni o niej mówią, ale analizować, co robią,77 to jednak nie 
dysponujemy metodami pozwalającym w całkowicie obiektywny sposób 
badać osobiste przekonania uczonych i pozostaje nam ufać ich relacjom na 
temat motywów psychologicznych.  

Kwestie psychologiczne i epistemologiczne są jednak oczywiście całko-
wicie różne. Jan Woleński podkreśla, że należy „wyraźnie odróżniać założe-
nia naukowców od założeń nauki”.78 O pierwszych należy mówić w katego-
riach czynności, o drugich natomiast w kategoriach wytworów. Z tego,  
że uczeni w swojej pracy czynią rozmaite założenia o charakterze filozoficz-
nym, w tym estetycznym, nie wynika, że same teorie naukowe takich  
filozoficznych założeń wymagają. Fizyka i filozofia są różnymi dyscyplinami, 
dysponują różnymi aparaturami pojęciowymi i różnymi kryteriami prawo-
mocności osiągniętych rezultatów poznawczych. Niewątpliwie wielkie  
teorie z dziedziny fizyki mają istotne znaczenie filozoficzne, jednak prace 
publikowane w czasopismach fizycznych są całkowicie wypreparowane  
z jakichkolwiek rozważań filozoficznych, a problemy fizyczne są rozwiązy-
wane przez fizykę a nie przez estetykę. Jeżeli kanony estetyczne oceny teorii 
mają istotnie pochodzenie indukcyjne w tym znaczeniu, że – jak rzecz  
ujmuje McAllister – właśnie te cechy teorii naukowych, które w prze- 
szłości odniosły sukces empiryczny służą uczonym do oceny aktualnych  
i przyszłych teorii, wówczas między „wyznacznikami piękna” i „wyznacz-
nikami prawdy” nie zachodzi związek o charakterze koniecznościowym.79 
Wielu uczonych wskazuje na „zadziwiające związki między prawdą a pięk-

————————— 
76 Por. N. Maxwell, Non-Empirical Requirements. Scientific Theories Must Satisfy: Simplicity, 

Unification, Explanation, Beauty; http://philsci-archive.pitt.edu/1759. 
77 Por. A. Einstein, O metodzie fizyki teoretycznej, w: idem, Jak wyobrażam sobie świat. Prze-

myślenia i opinie, przeł. T. Lanczewski, Copernicus Center Press, Kraków 2017, s. 371. 
78 J. Woleński, O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, w: S. Butryn, Z zagadnień 

filozofii nauk przyrodniczych, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1991, s. 12. 
79 Por. J. W. McAllister, Truth and Beauty in Scientific Reason, op. cit., s. 41. 
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nem”80, jednak – jak zauważa Roger Penrose – pozostają one dość tajemni-
cze, ponieważ wartości estetyczne „mogą zarówno pomagać, jak i utrudniać 
odkrycie i zaakceptowanie teorii fizycznych”81. Sama matematyczna  
spójność i piękno teorii nie jest wystarczającym kryterium poprawności  
w fizyce.82 
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IS TRUTH ALWAYS BEAUTIFUL, THAT IS, HOW AESTHETIC VALUES  
CAN BECOME AN EPISTEMOLOGICAL OBSTACLE 

 
ABSTRACT 

 
The article presents the main functions of aesthetic values (beauty, simplicity, 

symmetry) in the process of formulating, evaluating and accepting scientific theories 
in the work of physicist: 1) they motivate to undertake scientific research; (2) have a 
heuristic role which enables the direction of the search for a new theory to be select-
ed; (3) are a criterion for choosing between empirically equivalent theories in the 
absence of empirical evidences and (4) sometimes constitute an epistemological 
obstacle. The basic thesis of the work is that aesthetic values, in addition to positive 
functions, also play a negative role in science, hindering the acceptance of new theo-
ries or leading to inefficient research. Too much weight on the aesthetic side of theo-
ry can pose a threat to the objectivity of scientific cognition. 

Keywords: beauty, symmetry, simplicity, true, epistemological obstacle, 
nonempirical criteria. 
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STRESZCZENIE 
 

Przedmiotem rozważań są trzy etapy rozwoju myślistwa. Pierwotnie polowania 
miały walory adaptacyjne i w procesie uczłowieczenia przyczyniły się do rozwoju 
cech specyficznie ludzkich. Po wynalezieniu hodowli zwierząt obyczajowość łowiecka 
nadal stanowiła ważny element tożsamości kulturowej i podlegała różnorodnym 
transformacjom zarówno pod wpływem instytucji państwowych, jak i instytucji ko-

ścielnych. Jednakże w realiach współczesnego świata, pod wpływem wiedzy ekolo-

gicznej powstaje nowa etyka zmieniająca stosunek człowieka do zwierząt. Myślistwo 
pozostaje w sprzeczności z poczuciem moralnym współczesnych ludzi. Pojawiają się 
żądania całkowitego zakazu polowania i zastąpienia go kontynuowaniem bezkrwa-

wych tradycji łowieckich. 
Słowa kluczowe: uczłowieczenie, instynkt łowiecki, ceremoniały łowieckie, me-

tafory łowieckie. 
 

 

W kontekście współczesnych sporów o naturę myślistwa warto sobie 
uświadomić, że jeszcze sto lat temu aktywność łowiecka znajdowała pełną 
akceptację społeczną, a polowania stanowiły nobilitujący element życia wyż-
szych sfer i były często traktowane jako elitarna i prestiżowa aktywność 
sportowa. W literaturze staropolskiej na próżno szukać tekstów krytycznych 

na temat myślistwa. Jak przekonuje Władysław Dynak,1 analizując język 
łowiecki, w literaturze staropolskiej, metafory związane z myślistwem kształ-
towały wyobraźnię ludzi tamtych czasów i występowały nie tylko w utworach 
poświęconych praktykom łowieckim, ale także w życiu codziennym. Pełno 
ich w folklorze, w pieśniach oraz w opowieściach o ludzkim losie, czyli  
w tekstach mających z myślistwem niewiele wspólnego. Liczne metafory 
łowieckie obecne w utworach literackich umożliwiały pisarzom staropolskim 

wyartykułowanie wszelkich egzystencjalnych zagrożeń człowieka i potwier-

dzały, że myślistwo jako atawistyczna pozostałość stanu pierwotnego było 
————————— 

1 W. Dynak, Łowiectwo w kulturze polskiej, Obszary i kształty obecności, Wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2012. 



136 Zdzisława Piątek 

obecne nie tylko w praktyce ale także w sposobach kategoryzowania świata  
i w myśleniu o nim.   

Jednakże współcześnie, pod wpływem narastającej wiedzy o naturze 
świata zmienia się sposób wartościowania aktywności łowieckiej, staje się 
ona przedmiotem debat i decyzji politycznych. Polowania tracą akceptację 
społeczną, przestają być źródłem prestiżu i jeżeli przytrafiły się ludziom peł-
niącym funkcje publiczne, to wymagają usprawiedliwienia. W myśleniu  
o świecie odwołujemy się nie tyle do mitów i metafor łowieckich, co do wie-
dzy o naturze wartości, które odnajdujemy w przyrodzie, a także  do rozpo-
znawanych zależności przyrodniczych. Szczególnie szybko narasta spadek 
tolerancji dla myślistwa rekreacyjnego rozumianego jako zabijanie zwierząt 
w celu sprawienia przyjemności myśliwym. Obecnie polowanie rekreacyjne 
budzi sprzeciw i jest postrzegane jako forma okrucieństwa, jako „bezkarne 
mordowanie”.2 W realiach współczesnego świata myślistwo bywa uznawane 
za  przejaw barbarzyństwa i stopniowo staje się nieakceptowalnym przeżyt-
kiem. Jest bowiem przykładem złej tradycji, którą należy odrzucić – podob-
nie jak publiczne egzekucje, pojedynki, czy polowanie na czarownice. Mimo 
iż zwyczaj polowania w celu zdobycia lub uzupełnienia pożywienia stopnio-
wo przechodzi do przeszłości, a przyjemność płynąca z zabijania zwierząt już 
nie nobilituje i jest obecnie oceniana negatywnie, to jednak myślistwo jako 
fragment praktyki społecznej, czyli zestaw określonych ceremonii łowieckich 
nie zanika. Tradycje łowieckie, które przedstawia Dynak zostały zreformo-
wane pod wpływem ludzi walczących o prawa zwierząt i w formie zmodyfi-
kowanej są nadal kontynuowane. Są bowiem traktowane jako jeden z ele-
mentów tożsamości narodowej i jako takie stanowią ważny składnik naro-
dowego dziedzictwa kulturowego. To z powodu traktowania „pogoni za  
lisem” jako elementu tożsamości narodowej angielscy kolonizatorzy przy-
wieźli na Tasmanię lisy, które wytępiły żyjące tam torbacze. Liczne spory 
wokół moralnej oceny polowań trwają i prowadzą do radykalnej polaryzacji 
współczesnych społeczeństw na zwolenników oraz przeciwników praktyk 
łowieckich.                                                                               

Sądzę jednak, że te kontrowersje mogą być rozstrzygnięte nie tyle przez 
całkowite potępienie myślistwa, co przez wskazanie jak zachować jego kultu-
rotwórcze wartości odrzucając zabijanie zwierząt. Rozwiązanie narastają-
cych konfliktów przez całkowite potępienie myślistwa przypominałoby  
rozwiązanie równie trudnych problemów alkoholowych przez powszechną 
prohibicję. Wyzwania, którym trzeba sprostać, są o wiele trudniejsze, gdyż 
trzeba znaleźć rozwiązania kompromisowe uwzględniające zarówno odpo-
wiednio zreformowane postulaty myśliwych jak i interesy zwierząt zgłaszane 
przez organizacje walczące o prawa zwierząt. 

————————— 
2 D. Probucka, Myślistwo rekreacyjne jako bezkarne mordowanie, Wykład na You Tube; 

https://www.youtube.com/watch?y=fdMlir Ogr o8.t=569s  

https://www.youtube.com/watch?y=fdMlir
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Sądzę, że zarówno w celu zrozumienia obserwowanej polaryzacji stano-

wisk w kwestii myślistwa, jak i w celu zrozumienia jego natury oraz sformu-

łowania propozycji rozwiązania zaistniałych konfliktów, należy w pierwszej 
kolejności rozpoznać, jaka jest geneza i sens myślistwa. Jaką rolę spełniały 
polowania w przeszłości w procesach uczłowieczenia i w jaki sposób praktyki 

łowieckie funkcjonują we współczesnych kulturach. Na podstawie rozpozna-

nia tych dwóch aspektów myślistwa można rozważyć, jaka będzie jego przy-

szłość i jaką rolę może ono spełnić w rozwiązywaniu trudnych problemów 
wynikających z sąsiedztwa człowieka i dzikiej przyrody. Spór o odstrzał dzi-

ków jest przykładem takiego problemu.  
 

 

1. PRZESZŁOŚĆ, O ROLI MYŚLISTWA W PROCESACH 
UCZŁOWIECZENIA, DLACZEGO POLUJEMY? 

 

W badaniach paleoantropologów są rozważane dwa istotne czynniki 
uczłowieczenia, które zadziałały, kiedy nasi praprzodkowie zarzucili 

nadrzewny tryb życia i weszli do nowej niszy ekologicznej w afrykańskich 
sawannach. Było to myślistwo (hipoteza łowiecka) i dobór płciowy. Faktem 
jest, że zanim ludzie nauczyli się hodować zwierzęta i uprawiać rośliny, to 

zbieractwo i łowiectwo miały podstawową wartość adaptacyjną jako sposoby 
zdobywania środków do życia umożliwiających przetrwanie. Zatem w celu 
zrozumienia i wyjaśnienia procesów uczłowieczenia, które umożliwiły  
ewolucyjny sukces gatunku homo sapiens, należy wyjaśnić, w jaki sposób 
biologiczne dziedzictwo hominidów, takie jak wzmożona opieka nad potom-

stwem, zdolność do naśladowania, chwytne kończyny oraz widzenie obuocz-

ne, a także hierarchia w grupach i tym podobne ewolucyjne zmiany dopro-

wadziły do powstania istot inteligentnych i społecznych. Jest to pytanie o to, 
w jaki sposób po zarzucaniu nadrzewnego trybu życia, w warunkach panują-
cych w nowej niszy życiowej na afrykańskich sawannach czynniki napędowe 
ewolucji biologicznej zostały sprzężone z rozwojem społeczno-kulturowym  

i zainicjowały łańcuch procesów samowzmacniających, które w wyniku im-

petu twórczego, w ciągu kilku milionów lat doprowadziły do pojawienia się 
człowieka.       

Rozważając walory adaptacyjne myślistwa badacze są zgodni co do tego, 
że polowania i spożywanie mięsa oraz używanie ognia odegrały istotną rolę 
zarówno w ewolucji zachowań społecznych rodzaju homo, jak i w rozwoju 

inteligentnego umysłu umożliwiającego używanie, a potem wyrabianie na-

rzędzi przez homo sapiens. Altruizm odwzajemniony na wczesnym etapie 

rozwoju był prawdopodobnie stymulowany procesem podziału zdobyczy 
wówczas, kiedy nasi przodkowie polowali już na grubego zwierza, a złożone 
sposoby współdziałania w grupie zapewniły im przeżycie i ewolucyjny suk-

ces. Dzięki temu osobniki pozbawione „kłów i pazurów” potrzebnych do 
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konkurencji z drapieżnikami potrafiły jednak przetrwać na otwartych prze-

strzeniach w trudnych warunkach środowiskowych. Gdyby w tych odległych 
czasach istniał jakiś hipotetyczny obserwator, to zapewne prognozowałby 
szybkie wymarcie grup hominidów, które opuściły nadrzewny tryb życia, 
ograniczyły dietę roślinożerną i zaczęły się odżywiać mięsem konkurując  
z drapieżnikami, mimo że biologicznie nie były do tego dostosowane. Nie 
były bowiem wyposażone w „kły i pazury”, ani w możliwości szybkiego po-

ścigu i ucieczki. Nie ma zgody co do tego, kiedy przodkowie człowieka obok 
zbieractwa zaczęli polować i odżywiać się mięsem. Być może początkowo 
było to spożywanie padliny, czyli resztek pozostawionych przez wielkie koty. 

Nie ulega jednak wątpliwości – gdyż wskazują na to dane paleoantropolo-

giczne – że około 6 milionów lat temu jeden z afrykańskich gatunków homi-

nidów Australopithecus afarensis o mózgu nie większym niż mózg współ-
czesnego szympansa o objętości 400 cm3 zainicjował ewolucyjne procesy 
powiększania masy i objętości mózgu, o czym świadczą ślady kopalne do-

kumentujące ewolucję czaszki.3 W wyniku tych procesów, których przebieg 
jest ciągle przedmiotem intensywnych badań, w ciągu około 2,5 miliona lat, 
objętość mózgu osobników rodzaju homo powiększyła się przeszło dwukrot-

nie osiągając wartości: u Homo habilis 600–800 cm3, u Homo erectus 900–
1070 cm3, i u Homo sapiens 1200–1550 cm3.  

To prawda, że na obecnym etapie badań nie wiemy dokładnie, jakie 
zmiany funkcjonalne towarzyszyły powiększaniu masy i objętości mózgu 
oraz sprzężonego z nim umysłu. Jednakże wiele wskazuje na to, że tak szyb-

kie tempo ewolucji mózgu i zmiany, jakie w nim następowały były jednak 
powiązane z ewolucją zachowania. W porównaniu z szympansami oprócz 

neuronów lustrzanych umożliwiających empatię mamy rozbudowany ośro-

dek rozpoznawania twarzy, duże obszary kory mózgowej związane z odwzo-

rowaniem kciuka, rozbudowany ośrodek mowy, itp. Są to ważne ośrodki  
w mózgu związane z uczłowieczeniem, wspierają bowiem działanie specy-

ficznie ludzkich mechanizmów zachowania takich jak wspomniany już altru-

izm odwzajemniony oraz złożone sposoby współdziałania w grupie. Neurony 
lustrzane umożliwiają empatyczne odgadywanie intencji, zaś rozpoznawanie 
twarzy identyfikację osobników, a to z kolei umożliwia ocenę ich zachowania 
i, co za tym idzie, w relacjach między osobnikami obok zachowań instynk-

townych staje się ważny indywidualny osąd, pojawiają się kary i nagrody 
oraz cała kulturowa otoczka zachowań międzyludzkich. Wytwarzanie narzę-
dzi oraz manipulowanie w otoczeniu, które zostało umożliwione przez 
chwytne kończyny i postawę wyprostowaną stało się zalążkiem kultury ma-

terialnej. 

Tak więc liczne zmiany funkcjonalne, które dokonały się w ewolucji na-

szych praprzodków po przejściu do życia na otwartych przestrzeniach i prze-

————————— 
3 Istnieją liczne opracowania dotyczące ewolucji hominidów, ja korzystałam z opracowania:  

R. Foley, Zanim człowiek stał się człowiekiem, przeł. K. Sabath, PIW, Warszawa 2001.      
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sądziły o ewolucyjnym sukcesie Homo sapiens, to były przede wszystkim 
zmiany natury społecznej, zmiana trybu życia oraz uzupełnienie zbieractwa 
łowiectwem. Wiele wskazuje na to, że to w związku z aktywnością łowiecką 
presja doboru naturalnego została skierowana na selekcjonowanie skutecz-

nych mechanizmów współdziałania w grupie, które z kolei stymulowały roz-

wój odpowiednich zdolności takich jak: 
– umiejętność manipulowania zachowaniem innych, wymagająca wyob-

raźni i empatii, w tym umiejętności tropienia zwierzyny, a także sprawnego 
współdziałania w czasie polowania, 

– zdolność porozumiewania się oraz zdolność wykorzystywania rąk  
i przeciwstawnego kciuka do wytwarzania narzędzi, w tym przypadku narzę-
dzi łowieckich, 

– pojawienie się wyobraźni i nowego rodzaju więzi międzyosobniczych 
sprzężonych z wartościowaniem odpowiednich zachowań sprzyjających 
osiąganiu sukcesu na polowaniu takich jak np. umiejętność tropienia zwie-

rzyny na podstawie pozostawionych śladów. Richard Dawkins wiąże polo-

wanie z rozwojem zdolności symbolicznych ludzkiego umysłu zwracając 
uwagę na to, że „…układ tropów, to rodzaj mapy symbolicznej odwzorowują-
cej obecność zwierząt, a zdolność odczytywania takich map mogła wyprze-

dzać pojawienie się języka”.4 Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak 

wielką zdobyczą w rozwoju umysłu była zdolność myślenia symbolicznego 
sprawiająca, że ślad pozostawiony przez tygrysa może oznaczać tygrysa,  
a odchody antylopy – stado antylop. 

Hipoteza polowań wzbogacona logiką sytuacyjną5 pozwala wyjaśnić,  
w jaki sposób dobór naturalny mógł skierować swoje działanie nie tylko na 
ciała, ale także na umysły. To właśnie ewolucja umysłów oraz złożonych re-

lacji międzyosobniczych stała się siłą napędową ewolucji na tej osobliwej 

gałęzi hominidów, która doprowadziła do pojawienia się człowieka. Inna 
gałąź naczelnych, w której dobór naturalny skierował swoje działanie (pre-

sję) na rozwój siły fizycznej i mięśni doprowadził do powstania goryli. 
Tak więc istotny mechanizm ewolucyjny, któremu zawdzięczamy uczło-

wieczenie to było sprzężenie ewolucji na poziomie biologicznym (na pozio-

mie genów) z ewolucją na poziomie społeczno-kulturowym i to właśnie my-

ślistwo odgrywało w nim istotną rolę. Było to sprzężenie, które zapewniło 
adaptacyjną wartość łowiectwa i umożliwiło naszym przodkom przeżycie na 
otwartych przestrzeniach stwarzając nowe, zupełnie nieoczekiwane możli-
wości ewoluowania. Badacze antropogenezy są zgodni co do tego, że ludzki 
umysł, który jest funkcją mózgu powstał w odpowiedzi głównie na wyzwania 
————————— 

4 R. Dawkins, Rozplatanie tęczy. Nauka, złudzenia i apetyt na cuda, przeł. M. Betley, Prószyński 
i S-ka, Warszawa 1998, s. 263. 

5 Pojęcie „logika sytuacyjna” pożyczyłam od Karla R. Poppera; odnosi się ono do formułowania  
i uzasadniania wniosków na podstawie zaistniałej sytuacji. I tak np. jeżeli mamy rysunek naskalny 
przedstawiający pędzące stado antylop, to możemy wnioskować, że jego autor dysponował już roz-

winiętą pamięcią i wyobraźnią, gdyż stado antylop nie mieści się w jaskini. 
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społeczne i umożliwił ewolucję wielorakich systemów kulturowych, w obrę-
bie których polowania są obecne od zarania dziejów i podlegają różnorod-

nym transformacjom. Nie ulega bowiem wątpliwości, że polowania i ich war-

tość adaptacyjna zmieniały się razem ze zmianami zachodzącymi w środowi-

sku i były ściśle sprzężone z ewolucją systemów kulturowych. Polujemy, bo 
w zamierzchłej przeszłości polowania umożliwiły przetrwanie naszym 
przodkom i były jednym z tych sposobów zachowania, dzięki którym rozwi-

nęły się umysły homo sapiens. 
W kontekście hipotezy łowieckiej badacze antropogenezy rozważają także 

zróżnicowanie ról społecznych (zróżnicowanie zajęć ze względu na płeć)  
i podkreślają, że procesy różnicowania zainicjowane wśród naczelnych zo-

stały spotęgowane w ewolucji tej linii hominidów, która doprowadziła do 
pojawienia się człowieka. W grupach zbieracko-łowieckich utrwalił się po-

dział pracy ze względu na płeć, gdyż kobiety zazwyczaj zajmowały się zbie-

ractwem i nie brały udziału w polowaniach. Zarówno ciąża jak i charaktery-

styczna dla hominidów długotrwała opieka nad dziećmi (długi okres kar-

mienia piersią) utrudniały udział w polowaniu, które często wymagało uciąż-
liwego tropienia i transportu zwierząt. Natomiast zbieractwo stało się do-

meną kobiet, zbieranie pokarmu roślinnego w najbliższym otoczeniu stano-

wiło cenne uzupełnienie pożywienia. Zbieractwo miało także wielką wartość 
adaptacyjną w okresie sezonowego braku zwierzyny lub w przypadku niepo-

wodzenia na polowaniu. Warto zauważyć, że nawet na zaawansowanym eta-

pie uczłowieczenia, kiedy nasi przodkowie wynaleźli już łuk, strzały oraz 
dzidy i dzięki rozwojowi umiejętności łowieckich potrafili przewidywać za-

chowanie zwierzyny, to jednak polowania na dużą zwierzynę tylko sezonowo 
dostarczały obfitości pożywienia (mięso trudno było konserwować), zatem 
dzielenie się mięsem również stymulowało rozwój cech specyficznie ludzkich 
regulowanych kulturowo, czyli sprzyjało zarówno procesom uspołecznienia 
jak i uczłowieczenia. Badacze antropogenezy podkreślają także, że konku-

rencja o pożywienie stymulowała pojawienie się nie tylko cech pozytywnych 
takich jak altruizm odwzajemniony, ale również rozwój cech, które obecnie 
oceniamy jako negatywne, takie jak zwiększenie agresywności wobec obcych 
i potęgowanie instynktu zabijania. Myślistwo w połączeniu z ksenofobią 
przyczyniło się także do pojawienia się terytorialności rozumianej jako 
ochrona zasobów łowieckich dla swoich, utrudniając wykorzystywanie ich 
przez obcych. Wspólnota interesów cementowała grupę i utwierdzała skłon-

ność do ksenofobii, która podobnie jak polowania traci walory adaptacyjne 
we współczesnym świecie podlegającym procesom globalizacji. 

Nieco inaczej procesy uczłowieczenia i tzw. paradoks rozumności doty-

czący ewolucji umysłu wyjaśnia Geoffrey Miller przywołując hipotezę doboru 
płciowego.6 Twierdzi on, że wczesne hominidy wykorzystywały duże mózgi 
————————— 

6 G. Miller, Umysł w zalotach, Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, przeł.  
M. Koraszewska, Dom Wyd. Rebis, Poznań 2004. 
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nie tyle do celów praktycznych takich jak wytwarzanie narzędzi i polowania, 
lecz przede wszystkim do zalotów. W procesie uczłowieczenia istotną rolę 
odegrał dobór płciowy, który tym się różni od doboru naturalnego, że o ile 
ten drugi selekcjonuje cechy korzystne ze względu na przeżycie, to dobór 
płciowy selekcjonuje cechy korzystne ze względu na sukces rozrodczy. Są to 
cechy atrakcyjne seksualnie, czyli cały „biologiczny luksus” barw, kształtów  
i zachowań, które sprzyjają pozostawieniu licznego potomstwa nawet za 
cenę skrócenia życia po zakończeniu okresu rozrodczego. W świetle hipotezy 
doboru płciowego, polowania były jednym z istotnych sposobów współza-

wodnictwa o względy kobiet, zachowaniem, za pośrednictwem którego męż-
czyźni demonstrowali kobietom swoją sprawność, siłę i inne umiejętności 
potrzebne do upolowania zdobyczy. Na marginesie warto zauważyć, że roz-

ważając rolę myślistwa w antropogenezie badacze przedstawiają zmaganie 
się człowieka ze zwierzętami na zasadzie fair play. Twierdzą, że ludzie po-

konywali zwierzęta dzięki swojej sprawności, dzięki wykorzystywaniu wyob-

raźni, umiejętności obserwacji i tropienia pozostawionych śladów a także 
dzięki używaniu coraz doskonalszych narzędzi łowieckich. Autorzy hipotezy 
łowieckiej nie rozważają jednak narzędzi kłusowniczych wykorzystywanych 
do zwabiania i chwytania zwierząt podstępem; sideł, paści, potrzasków, 
wnyków i tym podobnych urządzeń stosowanych w czasie łowów przed wy-

nalezieniem broni palnej. Dynak, w przywołanej już na wstępie przeszło sie-

demset stronicowej monografii na temat myślistwa, zwraca uwagę, że były to 
urządzenia łowieckie, które powodowały okaleczenia i zadawały zwierzętom 
długotrwałe cierpienia porównywalne z narzędziami tortur stosowanymi 
wobec ludzi. Działy łowieckie we współczesnych muzeach etnograficznych 
przypominają wyobrażenia piekła, twierdzi Dynak. Nie mówi się jednak  
o nich rozważając stosunek człowieka do zwierząt, podobnie jak nie mówi się 
o narzędziach tortur rozważając stosunki międzyludzkie.   

Często przywoływana analogia pomiędzy sportem a polowaniem ekspo-

nuje atrakcyjne cechy męskie takie jak siła i wytrwałość, dzięki którym 
sprawny myśliwy zapewniał pożywienie partnerkom obarczonym niemowlę-
tami, które w tamtych, zamierzchłych realiach ludzkiego życia same nie mo-

głyby się wyżywić. Zatem polowanie w zamierzchłej przeszłości nie było 
przejawem zła, lecz sposobem zabiegania o wspólne dobro. Inaczej mówiąc, 
było ludzkim sposobem korzystania z zasobów środowiska wymuszonym 
przez naturę istot heterotroficznych. Sprawny myśliwy osiągał wyższy status 
społeczny oraz przywileje seksualne i moralny prestiż, gdyż stać go było na 
akty altruizmu i hojności służące dobru grupy. Informacje zgromadzone 

przez antropologów badających kultury plemienne potwierdzają, że myśli-
stwo odgrywało i nadal odgrywa pozytywną rolę w życiu tych społeczności. 
Potwierdzają to również najstarsze rysunki naskalne o wysokich walorach 
estetycznych, które przedstawiają dynamiczne sceny polowań. Jednakże po 
założeniu stałych siedzib i po wprowadzeniu hodowli zwierząt oraz uprawy 
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roślin zmienił się charakter zarówno zbieractwa jak i myślistwa. Dlatego na 
późniejszym etapie ludzkich dziejów na plan pierwszy wysuwają się kulturo-

twórcze funkcje myślistwa. Ponieważ po rewolucji neolitycznej nie poluje się 
już żeby przeżyć, to zmienia się także charakter i struktura społeczności ło-

wieckich, jednakże w tym artykule nie mogę tych przemian przedstawić 
szczegółowo. Ze względu na ewolucyjne ujęcie przedmiotu rozważań pragnę 
podkreślić, że w miarę jak toczą się ludzkie dzieje myślistwo zostaje „opako-

wane” kulturowo i nieustannie podlega transformacjom, szczególnie dwie 
instytucje odgrywają ważną rolę w rozwoju myślistwa są to państwo i ko-

ściół. 
 

 

2. TERAŹNIEJSZOŚĆ, MYŚLISTWO  
W RÓŻNYCH KULTURACH 

  

W świetle przedstawionej hipotezy łowieckiej, jako wyjaśniającej procesy 
uczłowieczenia, zarówno aktywność łowiecka jak i jej odpowiedniki w ludz-

kiej świadomości spełniają w różnych grupach społecznych niezwykle ważne 
funkcje kulturotwórcze. Zwyczaje łowieckie, wierzenia, mity i ceremonie 
wrastają głęboko w tkankę każdej kultury i nie można ich stamtąd usunąć 
nie naruszając ich żywotności. W moich rozważaniach dotyczących współ-
czesnego kształtu myślistwa odwołam się do znakomitego opracowania Do-

roty Rancew-Sikory: Sens polowania, Współczesne znaczenie tradycyjnych 
praktyk na przykładzie analizy dyskursu łowieckiego.7 Autorka bada my-

ślistwo na podstawie analizy dyskursu łowieckiego, a więc w ujęciu postmo-

dernistycznym i przyznaje, że mimo iż zwyczaj polowania na dzikie zwierzęta 
staje się elementem przeszłości, gdyż w galopującym tempie znikają liczne 
gatunki dzikich zwierząt, to jednak myślistwo nie zanika. Myślistwo upra-

wiane jako obyczaje łowieckie jest szeroko rozpowszechnione i dotyczy nie 

tyle zabijania dzikich zwierząt, co bezpośrednich ceremonialnych kontaktów 
myśliwych między sobą. W związku z tym autorka formułuje dwa bardzo 
trafne pytania, pierwsze to: Dlaczego tradycja polowania przetrwała we 

współczesnym świecie, w którym odrzucono tyle dawnych praktyk? Drugie 
pytanie to: Jaki sens społeczny jest przenoszony dzięki polowaniom z daw-

nych czasów do czasów współczesnych? Odpowiadając na te pytania Ran-

cew-Sikora sugeruje, że obyczaje łowieckie są tak głęboko zakorzenione  
w tradycji, że mają zapewnione gwarancje poszanowania zarówno autoryte-

tem państwa jak i kościoła. W nowej rzeczywistości społecznej organizacje 
łowieckie działają nadal w porządku prawnym ustanowionym przez państwo 
i mają odpowiednio zorganizowane struktury, które ten porządek wcielają  

————————— 
7 D. Rancew-Sikora, Sens polowania, Współczesne znaczenie tradycyjnych praktyk na przykła-

dzie dyskursu łowieckiego, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.  
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w życie. Wiadomo, że w czasach historycznych władca (król) był głównym 
myśliwym i to w jego gestii pozostawało dysponowanie przywilejami łowiec-
kimi, a także czerpanie korzyści płynących z polowania, faktem jest, że wielu 
władców było zapalonymi myśliwymi. Przywileje władców zostały zachowa-

ne nawet wtedy, kiedy polowanie zostało uwarunkowane posiadaniem ziemi, 
gdyż to król mógł nadal polować na terenach należących do klasztorów, ale 
biskupi i zakonnicy nie mogli polować na terenach należących do króla.    

Wprawdzie w nowej rzeczywistości społeczno-historycznej zmienia się 
charakter łowiectwa, gdyż zmienia się jego wartość adaptacyjna, ale mimo 
to, pozostaje całe jego bogactwo kulturowe i dzieje się tak, mimo że myśli-
stwo nie przystaje już do realiów współczesnego świata. Nie ma już nadmia-

ru zwierząt drapieżnych, które zagrażałyby ludziom, a większość ludzkiej 
populacji stanowią mieszkańcy miast pozbawieni bezpośredniego kontaktu  
z przyrodą a więc wolni od zagrożeń, które z tego faktu wynikają. Ludzie 
zamieszkujący w miastach nie zmagają się z przyrodą po to, żeby przeżyć, 
lecz pragną ją poznawać i doceniać jej walory rekreacyjne. Mieszkańcy 
miast, w przeciwieństwie do mieszkańców wsi, nie prowadzą hodowli ani 

uprawy roślin, więc wilki, niedźwiedzie i dziki nie mogą im wyrządzać żad-
nych szkód, dlatego wbrew mieszkańcom wsi protestują przeciwko odstrza-
łowi nadmiaru tych drapieżników. Dzieje się tak nie tylko w Polsce, ale także  
w krajach skandynawskich i w innych regionach Europy. Natomiast zapaleni 

myśliwi traktują polowania jako sezonowy, bezpośredni kontakt z naturą  
i pieczołowicie, a nawet z sentymentem odnoszą się do tradycji łowieckich. 
Walcząc o swoje prawa starają się dokonać rzeczy niemożliwych, starają się 
zachować zanikające tradycje łowieckie (podobnie jak zanikające owłosienie) 
w nowych realiach współczesnego świata. 

Jak zauważa Rancew-Sikora myśliwi niechętnie uznają polowanie za 
przejaw przemocy i okrucieństwa, neutralizują więc akty zabijania i nie mó-
wią o mordowaniu zwierzyny, lecz używają eufemizmów „odstrzał”, „pozy-

skiwanie”, „redukowanie” itp. Porozumiewając się we wspólnotach łowiec-

kich stosują swoisty kod językowy, który ma eliminować drastyczne obrazy 
sprawiając, że polowaniom nie towarzyszy wstyd ani poczucie winy. We 

wspólnocie łowieckiej są kultywowane tradycyjne ceremonie  łowieckie, któ-
re częściowo usprawiedliwiają przemoc i wspierają początkujących myśli-
wych w przystąpieniu do tej wspólnoty. Zwolennicy polowań rozprawiają 
więc o szlachectwie kulturowym myślistwa, które niegdyś było traktowane 
jako prestiżowy styl życia i zarazem stanowiło realizację męskiej tożsamości. 
W czasie polowania obowiązywały twarde reguły gry, był bowiem wymagany 
duży wysiłek i sprawność fizyczna podobnie jak we współzawodnictwie spor-

towym. Piszę o twardych regułach uprawiania myślistwa w czasie przeszłym, 
gdyż zmiany cywilizacyjne sprawiły, że niektórzy myśliwi (na szczęście jesz-

cze nie wszyscy) polują używając samochodu, a nawet na terenach tajgi sy-

beryjskiej strzelają do dzikich zwierząt z samolotu i są to faktycznie przykła-
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dy „bezkarnego mordowania”, świadczące o całkowitym zwyrodnieniu my-

ślistwa. Tak więc dla jednych polowanie, zwłaszcza polowanie z nagonką, 
jest przykładem zanikającego i kontrowersyjnego widowiska społecznego  
i jest traktowane jako beznadziejna próba zatrzymania przeszłości. Dla in-
nych polowanie, rozpatrywane jako bezużyteczne i kosztowne spędzanie 
wolnego czasu, ciągle jest udziałem bogatych i uprzywilejowanych grup spo-
łecznych pretendujących nadal do uznania wyższego statusu myśliwych.  
W PRL-u wielu działaczy partyjnych wyższego szczebla było myśliwymi. 
Rancew-Sikora zwraca także uwagę na to, że do dzisiaj działa międzynaro-
dowa turystyka łowiecka organizująca wyjazdy na płatne polowania do 

wszystkich krajów na świecie. Bogaci myśliwi z zachodu mogą tam polować 
na grubego zwierza zdobywając cenne trofea, które są potem eksponowane  
i nagradzane. Co więcej, jak zauważa autorka, już na Białorusi można polo-
wać na gatunki, które są u nas chronione takie jak głuszce, cietrzewie, nie-
dźwiedzie brunatne, żubry i rysie. Jeszcze atrakcyjniejsze są polowania  
w Kazachstanie, Tadżykistanie i innych dawnych republikach radzieckich,  
a także w krajach afrykańskich. Sądzę jednak, że w miarę upływu czasu  

całkowicie zaniknie polowanie na dzikie zwierzęta zagrożone wyginięciem, 
gdyż w miarę postępującej zmiany ludzkiej mentalności dokonującej się  
pod presją obrońców praw zwierząt owe „cenne trofea” myśliwskie prze-

staną być symbolem bogactwa, prestiżu i władzy, a polowania na terenie 

ścisłych rezerwatów przyrody zostaną zakazane i obwarowane ostrymi sank-

cjami.                                                                                                              

Zarówno w przeszłości jak i współcześnie myślistwo uzasadnia się wska-

zując na wyższe racje, które wynikają z wyróżnionej i dominującej pozycji 
człowieka w stosunku do pozaludzkich istot żywych zamieszkujących Ziemię. 
Rancew-Sikora w przywołanej książce przytacza 28 przykładów (racji) uza-

sadniających polowania, które zaczerpnęła z czasopisma Łowiec Polski,  
z okresu 1904–2006.8 W celu zilustrowania różnorodności tych przykładów 
przytoczę streszczenie niektórych z nich: 

Racja 2. Polowanie jest kontynuacją pierwotnych działań człowieka pod-

trzymujących jego więź ze światem przyrody, jest pozostałością stanu pier-

wotnego, iskrą stłumioną popiołem cywilizacji i atawistyczną tęsknotą za 
zdrowym zetknięciem z przyrodą.         

Racja 4. Polowanie jest poezją życia, odrywa od codziennej pracy, daje 
odpoczynek i poczucie szczęścia.  

Racja 11. Polowanie jest doświadczeniem wspólnoty grupy myśliwych, 
którzy wspólnie polują jedzą i śpią zawierając przyjaźń w surowych warun-

kach jakiejś przygodnej gajówki. Ten argument sugeruje, że ten kto nigdy 
nie brał udziału w polowaniu, ten nigdy nie zrozumie przygód i przeżyć ja-

kich ono dostarcza. 

————————— 
8 Ibidem, s. 29–34. 



 O naturze myślistwa, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 145 

Racja 15. Polowanie uzdrawia populacje zwierzyny, poprawia ich jakość  
i zwiększa ich liczebność. W kontekście zwiększania liczebności wskazuje się 
na odstrzał wilków, ale racja 19 wskazuje coś przeciwnego orzekając, że  
polowanie narusza równowagę populacji zwierzyny, osłabia ich jakość  
i zmniejsza liczebność. Pozostawię te sprzeczne racje bez komentarza, gdyż 
nie mam dostępu do materiałów, które pozwoliłyby je wyjaśnić. 

Racja 17. orzeka, że polowanie dostarcza mięsa oraz skór i jest formą za-

robku, a racja 18 wskazuje, że polowanie zapobiega stratom materialnym 
rolników i jest rekompensatą dla kół łowieckich za wypłacane im odszkodo-

wania. 

Racja 22. Głosi, że polowanie jest realizacją stylu życia władzy, władzy  
z minionej epoki, kiedy prominentom wypadało polować i włączać się do 
udziału we władzach łowieckich.  

Racja 27. Polowanie jest formą przyjmowania darów, gdyż na zawołanie 
„Darz bór” las zawsze odpowiada darami, a św. Hubert na zawołanie myśli-
wych „cały obiad daje”. 

Racja 28. Polowanie jest formą świętowania.  
Przytoczone racje ilustrują różnorodne sposoby rozumienia myślistwa  

i są próbą odpowiedzi na pytanie o to, co ono przenosi z przeszłości do te-

raźniejszości we współczesne realia ludzkiego świata. Odpowiadając na nie 
warto zauważyć, że wnosi ono do teraźniejszości elementy dobre i złe. Nie-

akceptowane jest polowanie na terenach ścisłych rezerwatów przyrody, po-

lowanie dla zdobywania trofeów, czy skór zwierząt futerkowych oraz kości 
słoniowej, ale niektóre z powyżej wymienionych wartości są cenne ze wzglę-
du na nasze człowieczeństwo. Mam na myśli zwrócenie uwagi na to, że po-

lowanie jest formą świętowania, że dla wielu myśliwych jest poezją życia, czy 
formą zacieśniania przyjaźni. W czasie polowania, w trudnych warunkach 

spełniają się autentyczne stosunki międzyludzkie, następuje mobilizacja do 
wysiłku, a potem odpoczynek, który jest źródłem pozytywnych doznań, po-

dobnie jak jedzenie po tym, kiedy jesteśmy wygłodzeni, i picie, kiedy jeste-

śmy spragnieni. Wiele psychicznych problemów współczesnego świata wy-

nika z tego, że w krajach o wysokiej stopie życiowej prawie nie doświadcza-

my głodu i jemy, mimo że nie jesteśmy głodni, zanika wysiłek fizyczny,  
a mimo to ciągle czujemy się zmęczeni. W przeszłości występowały sezonowe 
zmiany obfitości pożywienia i dlatego nasz organizm jest tak zaprogramo-

wany, że zaspokajanie głodu doświadczamy jako uczucie przyjemności, po-

dobnie jak odpoczynek po wielkim wysiłku fizycznym. Stąd atrakcyjność 
postów, obozów „survival”, czy pielgrzymek, a polowanie bez zabijania może 
być jedną z takich aktywności mobilizujących współczesnych ludzi do więk-

szego wysiłku. W przypadku zapalonych myśliwych polowanie nie tylko mo-

bilizuje ich do wielkiego wysiłku, lecz  jest także doświadczeniem wspólnoty, 
stanowi oczekiwaną formę świętowania połączoną z określonymi ceremo-

niami, które mobilizują ich także emocjonalnie i odrywają od codzienności.  
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Dlatego sądzę, że zabraniając zabijania zwierząt warto te wartości zacho-

wać. Trzeba znaleźć dla nich jakieś substytuty, np. tropienie zwierzyny  
i strzelanie do atrapy dzika lub jelenia albo do rzutek w przypadku polowa-

nia na ptaki. Uważam, że polowania nie da się zrozumieć ani wyjaśnić uzna-

jąc myśliwych za psychopatów. Żadna z wyżej przytoczonych racji nie przy-

znaje, że myśliwi są ogarnięci „pasją zabijania”, dlatego charakteryzując sens 
polowania bardziej adekwatne wydaje mi się wskazanie, że jest to nie tyle 
chęć zabijania zwierząt (w wielu krajach europejskich ilość zwierząt zabitych 

na polowaniu jest niewielka), ani okrucieństwo wobec zwierząt, lecz przede 
wszystkim chęć kontynuowania zwyczajowych i ceremonialnych spotkań 
towarzyskich (ludzi i psów myśliwskich). Obecnie myślistwo podlega  
przemianom, podkreśla się przyjemność płynącą z uczestnictwa w grupach 
łowieckich, obserwujemy stopniowe zaniechanie krwawych obyczajów  
i przeniesienie akcentu z zabijania na atrakcyjność tropienia i pościgu zwie-
rzyny. Tylko nieliczni myśliwi przyznają się do przyjemności strzelania  
i odczuwania radości z celnego strzału, natomiast wszyscy cenią sobie  
autentyczne kontakty towarzyskie oraz udział w tradycyjnych ceremoniach 
łowieckich. Niewątpliwie niektóre z tych ceremonii jak np. chrzest myśli-
wego polegający na kreśleniu krzyża na czole młodego myśliwego farbą  
z ubitego grubego zwierza budzą obecnie oburzenie, podobnie jak pokot  
i inne zwyczaje łowieckie uświęcone tradycją, takie jak np. sokolnictwo. Dla-
tego należy ich zaniechać pozostawiając jednak inne obyczaje warte zacho-
wania.  

Jednakże obrońcy praw zwierząt w imię wrażliwości na cierpienia i losy 
zwierząt domagają się całkowitego zakazu polowań i likwidacji tych wszyst-

kich zwyczajów łowieckich, które są źródłem zbędnych cierpień. Uznając 
racje obrońców praw zwierząt, sądzę, że można zlikwidować niektóre zwy-

czaje łowieckie naruszające wrażliwość na cierpienia zwierząt zachowując 
jednocześnie to, co wartościowe (mobilizacja do wysiłku, autentyczne kon-

takty międzyludzkie, poczucie wspólnoty, itp.). Jak już wcześniej zauważy-

łam, nie da się rzetelnie wyjaśnić i rozwiązać wszystkich trudnych proble-

mów łowiectwa przez jednostronne przypisanie myśliwym patologicznej 
żądzy mordowania i okrucieństwa wobec zwierząt. I całkiem podobnie jak 
nikt nie postuluje globalnej prohibicji w celu rozwiązania równie trudnych 

problemów spowodowanych przez alkoholizm, tak też nie można całkowicie 
zlikwidować myślistwa razem z jego kulturowym opakowaniem, natomiast 
można i należy zakazać polowań rekreacyjnych9 połączonych z zabijaniem 
zwierząt. Być może można to uczynić na tej samej zasadzie, na jakiej doko-

nuje się rekonstrukcji wielkich bitew bez zabijania ludzi.                               
Dynak charakteryzując współczesne problemy myślistwa pisze:  

————————— 
9 Określenie „polowanie rekreacyjne” wygląda na oksymoron, przestaje nim być, kiedy rozumie-

my je przede wszystkim jako okazję do wzmożonego wysiłku fizycznego, tak bardzo potrzebnego 
współczesnym ludziom jako profilaktyczne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. 
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„Wiemy dobrze, a jeśli nawet nie wiemy, to intuicyjnie wyczuwamy, że żyjemy 
w okresie wielkiego przełomu cywilizacyjnego, w moim przekonaniu głębią  
i rozległością przemian porównywalnego z przełomem renesansowym. Ma on 
również swoje konsekwencje na naszym łowieckim podwórku, i to konse-

kwencje podważające fundamenty dotychczasowych uzasadnień praktykowa-

nia myślistwa.”10  
 

Dynak zdaje sobie sprawę z kontrowersyjnej natury praktyk łowieckich  
i twierdzi, że współczesne nauki przyrodnicze wykazały, iż leżący u podłoża 
praktyk myśliwskich instynkt łowiecki „…rozumiany szeroko jako zespół 
swoistych predyspozycji psychofizycznych, stanowi genetyczne dziedzictwo 

zwierzęcej jeszcze fazy w ewolucyjnym łańcuchu gatunku ludzkiego.”11 Sądzi 
on, że jednym z elementów wzbudzających kontrowersje wokół praktyk ło-

wieckich jest zwierzęcy rodowód łowieckich zachowań i towarzyszących im 
emocji, podobnie zresztą jak zwierzęcy jest rodowód instynktu prokreacyj-

nego, terytorialnego i potrzeba dominacji. Dlatego twierdzi Dynak  
 

„Świadomość ta wcześniej czy później zaowocować musi konsekwencjami  
natury filozoficznej, światopoglądowej, religijnej, obyczajowej, z prawno-

administracyjnym zakazem polowań włącznie. To tylko kwestia czasu i stop-

nia aktywności współczesnych ruchów ekologicznych z jednej strony, z drugiej 
zaś akceptacji przez zbiorowości myśliwych idei bezkrwawych łowów, oraz za-

sad łowiectwa ideowego, czyli zrzeszania się w związki i stowarzyszenia my-

śliwskie bez dzierżawienia łowisk i odbywania polowań.”12  

 

W przypisie do tego fragmentu tekstu Dynak podaje, że istniało takie 
ideowe stowarzyszenia łowieckie (Towarzystwo Łowieckie Ziem Wschod-

nich) założone w Wilnie w roku 1926 przez Michała Kryspina Pawlikowskie-

go; towarzystwo wydawało myśliwski dodatek do Wileńskiego Słowa.  Są-
dzę, że przywołana przez Dynaka idea bezkrwawych łowów stanowi poszu-

kiwany kompromis w rozstrzygnięciu narastających konfliktów pomiędzy 
myśliwymi a przeciwnikami myślistwa. Są możliwe różne formy rytualizacji 
polowań, podobne rytualizacji angielskiego zwyczaju pogoni za lisem, czy 
nawet rytualizacja rywalizacji plemiennej w postaci meczów piłkarskich, 
które również mogą być postrzegane jako bezkrwawe formy atawistycznej 
rywalizacji plemiennej. Godne zastanowienia są także rekonstrukcje słyn-

nych bitew (np. bitwy pod Grunwaldem i innych), które mobilizują ludzi 
emocjonalnie stymulując ich do walki, mimo że się nie zabijają.  

Opowiadając się, podobnie jak Dynak, za zakazem praktykowania okrut-

nego myślistwa i zastąpienia go myślistwem „ideowym”, nie sądzę jednak, że 
uzasadnieniem tego zakazu powinno być powołanie się na nieludzki, zwie-

rzęcy rodowód łowieckich emocji. W moim rozumieniu człowieczeństwa 
————————— 

10 W. Dynak, Łowiectwo w kulturze polskiej, Obszary i kształty obecności, op. cit., s. 13. 
11 Ibidem, s. 14. 
12 Ibidem. 
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instynkt łowiecki nie jest nieludzki, gdyż mieszczą się w nim kulturowe 
transformacje potrzeb, które człowiek dzieli razem ze zwierzętami, ale speł-
niając swoje człowieczeństwo zaspokaja je po ludzku. Faktem jest, iż czło-

wiek jest zarówno podobny do zwierząt jak i różni się od nich zasadniczo, 
różni się sposobem zaspokajania biologicznych potrzeb wspólnych ze zwie-

rzętami, a nawet ze wszystkimi istotami żywymi. I tak na przykład ludzie, 

podobnie jak wszystko, co żyje, muszą wymieniać materię i energię z otocze-

niem, to znaczy muszą się odżywiać, ale tylko w przypadku człowieka przy-

gotowanie pokarmów i jedzenie staje się sztuką i to sztuką angażującą 
wszystkie zmysły. Jest do pomyślenia sytuacja, w której ludzie mogliby za-

spokoić potrzebę głodu spożywając syntetyczne pokarmy odpowiadające 
biologicznym potrzebom naszych organizmów, ale czy zatracając sztukę ku-

linarną nie zatracilibyśmy jakiegoś istotnego elementu naszego człowieczeń-
stwa?13 Podobnie jest z potrzebą prokreacji, to jest najbardziej archaiczna 
potrzeba wszystkich istot żywych, ale tylko w tyglu kultury przeistoczyła się 
ona w sztukę kochania sprzężoną z miłością i została obudowana różnorod-

nymi ceremoniami. To samo dotyczy łowów, jest wiele gatunków zwierząt 
polujących, ale nasze uczłowieczenie rozwijało się razem z ceremoniami ło-

wieckimi, razem z regułami związanymi z podziałem zdobyczy, ze świętowa-

niem i różnorodnymi obrzędami plemiennymi, które w wielu przypadkach 
doprowadziły do sakralizacji myślistwa. Wielu zwolenników przyznania 
praw zwierzętom twierdzi, że sporne problemy myślistwa można rozwiązać 
postulując przejście na wegetarianizm, a nawet na weganizm. Sądzę, że 
zróżnicowane nawyki żywieniowe ludzkiej populacji są bardzo pożądane, 
zwłaszcza kiedy są podejmowane przez osoby dorosłe, gdyż właściwie żaden 
ssak nie może być od urodzenia konsekwentnym weganinem i nie wiadomo 
jakie konsekwencje (w ewolucyjnej skali czasu) miałoby przejście na wegeta-

rianizm całej ludzkiej populacji. Dlatego nawołując do przejścia na wegeta-

rianizm należy wziąć pod uwagę fakt, że znaczny procent ludzkiej populacji 
wykorzystuje rybołówstwo jako źródło zaopatrzenia w pokarm. W sposób 
szczególny dotyczy to populacji zamieszkujących okolice Arktyki i Antarkty-

dy oraz wyspy oceaniczne. Gdyby z ludzkiego jadłospisu wyeliminować ryby, 
to w konsekwencji należałoby zwiększyć wycinkę lasów pod tereny uprawne, 
w tym resztki lasów bezcennych pod względem bioróżnorodności. Należą do 
nich lasy deszczowe, a także lasy znajdujące się na wyspach oceanicznych 
archipelagu Malajskiego, takie jak Borneo, Sumatra, Jawa, wyspy Kanaryj-

————————— 
13 Nie dawno TVP wyemitowała film Uczta Babette, w którym znakomita restauratorka z Paryża, 

wydając ucztę odsłoniła małej społeczności protestanckich ascetów całkiem nowe wymiary rzeczywi-

stości. Ci prości ludzie, zgodnie z nauczaniem Pastora, w całym swoim codziennym życiu nie sma-

kowali pokarmów, nie pili wina i jedli jedynie po to, „aby ich ciało duszy słuchało”. Jednakże kiedy 
odkryli różnice między wodą a winem, smak owoców tropikalnych i dobrej kuchni, odmienił im się 
świat. Zapomnieli o kłótniach i zaczęli się obejmować, prawiąc sobie komplementy, jak gdyby się 
znaleźli w innej wcześniej nieznanej rzeczywistości. Myślę, że jeżeli do istoty człowieczeństwa należą 
wyrafinowane przeżycia estetyczne związane np. z malarstwem, to być może należą do niej także 
doznania kulinarne, może kociołek myśliwski też się w niej mieści.  
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skie i wiele innych a to pociągnęłoby za sobą wyginięcie wielu endemicznych 
gatunków roślin i zwierząt. Być może Wyspa Wielkanocna ogołocona  

z drzew, ze swymi słynnymi kamiennymi posągami jest pozostałością takiej 
wegetariańskiej cywilizacji. Sądzę, że obrońcy praw zwierząt, skupieni na 
zabieganiu o ich dobrostan, nie doceniają znaczenia ekosystemów leśnych  
w funkcjonowaniu biosfery. Faktem jest, że z inną wrażliwością moralną 
patrzymy na drzewa i na zwierzęta, zwłaszcza na młode zwierzęta. 

 

 

3. SAKRALIZACJA MYŚLISTWA 
 

Istotnym składnikiem historycznych transformacji myślistwa w cywiliza-

cji zachodniej były procesy jego sakralizacji, czyli przenikanie kultury my-

śliwskiej i chrześcijańskiej. Ślady tych procesów znajdujemy we wszystkich 
wymiarach rzeczywistości łowieckiej. Na płaszczyźnie teoretycznej przywo-

ływano te fragmenty Biblii, w których ona głosi, że świat zwierzęcy został 
stworzony dla pożytku i przyjemności człowieka. Nawet abstrahując od róż-
nic w wymiarze metafizycznym, wszystkie Kościoły chrześcijańskie akcepto-

wały łowiectwo rozumiane jako sposób obrony przed zagrożeniami ze strony 
przyrody w czasach, kiedy w lasach było dużo zwierzyny, a drapieżniki sta-

nowiły zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla ludzkich upraw. W przeszłości 
była pełna aprobata dla zabijania wilków, niedźwiedzi i dzików, które wkra-

czały na tereny zagospodarowane przez ludzi i nie tylko niszczyły uprawy, 
ale także zagrażały zwierzętom hodowlanym żyjącym na wolności na otwar-

tych przestrzeniach. Wśród duchownych było wielu zapalonych myśliwych, 
łowami zajmowali się ludzie wyniesieni później na ołtarze (św. Hubert, św. 
Eustachy, św. Idzi) i czczeni jako patroni myślistwa. To z kręgów łowiectwa 
wywodzą się liczne mity i wierzenia religijne, a niektóre ceremoniały religij-
ne uświęcające polowanie zostały dostosowane do potrzeb myślistwa. I tak 
np. msze św. Huberta odprawiane przed polowaniem są bardzo krótkie po 
to, żeby nie skracać czasu polowania i nie frustrować psów gończych, które 
zazwyczaj oczekiwały w pobliżu.      

Tomasz Nogaj14 w książce Dwie ambony, łowiectwo i Kościół, zwraca 

uwagę na to, że trudno zrozumieć kulturę minionych epok bez wiedzy o roli, 
jaką wówczas odgrywało łowiectwo. Jak podaje autor tego opracowania,  
w Polsce za czasów Chrobrego obowiązywał monopol łowiecki panującego, 
władca był najwyższym rangą myśliwym, który rozdzielał przywileje łowiec-

kie duchownym i dworskim urzędnikom, kmiecie mogli polować jedynie na 
drobną zwierzynę. Duchowni zasiadający na stolicach biskupich walczyli  
o prawo do polowania dla klasztorów, które w ten sposób zdobywały część 
środków potrzebnych do życia. Jak podaje Nogaj, zamiłowanie do polowania 
————————— 

14 T. Nogaj SJ, Dwie ambony, Łowiectwo i kościół, czyli o słowach i o tym, co łączy myślistwo  
i Kościół katolicki w Polsce, w historii, kulturze, języku i ceremoniach, Wyd. WAM, Kraków 2013.  
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tak się rozpowszechniło wśród zakonników i czynili to tak ochoczo, że statu-

ty synodalne z 13 wieku musiały ograniczać polowania zakonników z psami  
i sokołami zabraniając im tego. Symbioza pomiędzy myślistwem a kościołem 
sprawiła, że obrzędy łowieckie miały swoje odpowiedniki wśród obrzędów 
kościelnych, (np. chrzest jako introdukcja do wspólnoty wiernych i intro-

dukcja myśliwego do wspólnoty łowieckiej), ceremoniał pogrzebowy myśli-
wego obok ceremoniału kościelnego zawiera także elementy ceremonii ło-

wieckich. Z ceremoniału kościelnego wywodzi się ceremonia poświęcenia 
sztandaru, wznoszenie kapliczek myśliwskich i wiele innych analogicznych 
celebracji liturgicznych a nawet przykazania myśliwskie zawierające niepi-

sany kodeks myśliwego zawierający zasady prawidłowego łowiectwa. Zawie-

rają one liczne nakazy i zakazy jak np. ”Nie strzelaj zwierzyny kierującej się 
na stanowisko sąsiada, ani wtedy, gdy masz strzał niepewny” albo „Nie 
przywłaszczaj sobie zwierzyny dobitej przez ciebie, lecz ciężko ranionej przez 
innego myśliwego.” Są też przykazania myśliwskie dotyczące psa myśliw-

skiego zabraniające „Nigdy psa nie bić w gniewie” czy „Nigdy psa nie poży-

czać nikomu, choćby najlepszemu myśliwemu.”15 W języku kościelnym  
i w języku łowieckim znajdujemy liczne odpowiedniki pojęciowe takie jak: 
ambona kościelna i ambona leśna, brać kościelna i brać łowiecka, chrzest 
kościelny i chrzest myśliwego, nie mogę ich przytoczyć w komplecie, gdyż 
Nogaj podaje, że w słownikach języka łowieckiego istnieje około 200 słów, 
które znajdują swoje odpowiedniki w języku kościelnym. Według autora są 
one śladem wpływu języka średniowiecznego duchowieństwa na język ło-

wiecki. Zarówno księża jak i zakonnicy pełnili i nadal pełnią ważne funkcje 
kapelanów, czyli opiekunów łowów i służby leśnej. Co więcej, Nogaj twierdzi, 
że podobieństwo przejawia się również w głębszym wymiarze, gdyż zarówno 
ambona kościelna jak i ambona łowiecka służą obcowaniu ze Stwórcą, a nie-

którzy myśliwi modlą się zanim pociągną za spust. I podobnie jak wierni 
podziwiają dzieła Stwórcy, myśliwi obcując z przyrodą podziwiają piękno  
i siłę zwierząt. Swoją aktywność łowiecką myśliwi usprawiedliwiają wskazu-

jąc na dobra i wartości wyższe, takie jak ochrona interesów człowieka rozu-

miana jako obrona przed niszczeniem upraw a nawet zwracają uwagę na 
lepszą przyszłość samych zwierząt (dzięki eliminacji osobników słabych  
i chorych). Dlatego myśliwi nie traktują legendy o św. Hubercie, patronie 
myśliwych, jako legendy skłaniającej ich do potępienia polowań, których on 
zaprzestał po cudownym objawieniu jelenia z gorejącym krzyżem w porożu. 
Wspomnianą legendę traktują jako wskazówkę do realizacji wyidealizowa-

nych wartości polowania poprzez wyeksponowanie nie tyle krwawych łowów 
co towarzyszących im symboli i ceremonii. Janusz Tazbir w artykule Kryty-
cy myśliwych i wrogowie polowań16 zwraca uwagę, że w czasach historycz-

————————— 
15 Ibidem, s. 65–67. 
16 J. Tazbir, Krytycy myśliwych i wrogowie polowań, w: Łowiectwo w tradycji i kulturze, Wyd. 

Łowiec Polski, Warszawa 1995.  
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nych polowanie było nie tylko rozrywką warstw wyższych, arystokratów  
i wyższego duchowieństwa, ale także sposobem kształtowania ducha rycer-

skiego i tężyzny fizycznej młodych ludzi pochodzenia szlacheckiego. Polo-

wania określały także rangę społeczną myśliwych przez zróżnicowane przy-

wileje, gdyż np. polowanie na grubego zwierza, czy polowanie z sokołami 
przysługiwało tylko możnym tego świata.17 W wymiarze gospodarczym po-

lowania w zamierzchłej przeszłości były także ważnym sposobem aprowiza-

cji, dostarczały żywności na pańskie stoły, a nawet były sposobem aprowiza-

cji armii, gdyż często przed wyprawą wojenną urządzano polowania. Łowcy, 
jak zauważa Tazbir, nie spotkali się z naganą ze strony autorów Pisma świę-
tego, w którym czytamy, że świat zwierząt istnieje dla pożytku człowieka: 
„Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niech się was 
boi i lęka, gdyż wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie 
zostały wam oddane we władanie.”18 Podkreśla on, że to dopiero chrześci-

jaństwo wykopało przepaść między człowiekiem jako tytularnym Panem 
przyrody, a zdanymi na jego łaskę istotami niższymi. Jest to przepaść, której 
nie było w kulturze antycznej, gdzie człowiek, mimo iż zasadniczo różnił się 
od pozaludzkich istot żywych, to jednak żył na przyjacielskiej stopie z przy-

rodą. Obecnie w filozofii chrześcijańskiej, głównie pod wpływem nowych 
trendów w rozwoju etyki, a szczególnie za sprawą ruchów Wyzwolenia Zwie-

rząt dokonuje się „ekologiczne nawrócenie” i są czynione próby niwelowania 
tej przepaści. W duchu nowej filozofii środowiskowej panowanie człowieka 
w przyrodzie jest interpretowane jako współdziałanie ze Stwórcą w zarzą-
dzaniu ogrodem Eden, a nie jako dominowanie i przemoc. Są też przywoły-

wane poglądy św. Franciszka z Asyżu, które wcześniej były na marginesie 
myśli europejskiej, a także poglądy Tomasza Morusa, który w swojej utopij-
nej wizji idealnego państwa uważał myślistwo za niegodne człowieka wolne-

go i rozumnego, dlatego nakazywał pozostawienie go rzeźnikom. W dobie 
Oświecenia w obronie zwierząt występował J. Locke i J. J. Rousseau, ale jak 
zauważa Tazbir, w tym samym czasie w Polsce nie było nikogo takiego, kto 
stawałby w obronie zwierząt. Domagano się karania myśliwych jedynie za 
szkody wyrządzone w uprawach oraz za kłusownictwo.                                                                                                                        

W Biblii jest także obecna eschatologiczna perspektywa stanowiąca we-

zwanie do przywrócenia pierwotnej, rajskiej harmonii zarówno pomiędzy 
człowiekiem a zwierzętami, jak i pomiędzy zwierzętami drapieżnymi a ich 
ofiarami. Pisze o tym Stanisław Kobielus w artykule: Człowiek i zwierzę – 
partnerzy na wspólnej Ziemi.19 Powołując się na proroctwo Izajasza autor 

————————— 
17 Niedawno podano do wiadomości, że zgodnie z przywilejami łowieckimi wywodzącymi się z 12 

wieku, królowa angielska jest właścicielką wszystkich łabędzi na Tamizie. W przeszłości mięso tych 
ptaków było przysmakiem na pańskim stole. 

18 Księga Rodzaju 9, 1–4, cytuję za J. Tazbir, Krytycy myśliwych i wrogowie polowań, op. cit.,  

s. 89. 
19 S. Kobielus, Człowiek i zwierzę – partnerzy na wspólnej Ziemi, w: Łowiectwo w tradycji i kul-

turze, Wyd. Łowiec Polski, Warszawa 1995. 
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zauważa, że w Raju przed upadkiem panowała harmonia między człowie-

kiem a światem zwierząt, gdyż wszystkie zwierzęta były poddane Adamowi, 
nie było drapieżników ani ich ofiar, nie było czegoś, co współcześnie nazy-

wamy „walką o byt”. W wymiarze eschatologicznym owa harmonia ma zo-

stać ponownie odzyskana i ma polegać na tym, że 
 

„…[w]tedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 
będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Kro-

wa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. 
Lew też jak wół będzie jadł słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.”20  

 
Jak widać ma to być harmonia cudownie odzyskana poprzez radykalną 

zmianę natury istot żywych, trawożerny lew, to byłaby cudowna przemiana 
drapieżnika zakładająca radykalną zmianę zasad, zgodnie z którymi toczy się 
życie na Ziemi.      

Pozytywne oceny tradycji łowieckich wynikają nie tylko z ich sakralizacji, 
ale także z dowartościowania ich różnorakich funkcji kulturotwórczych. Si-

grid Schwenk 21 zabiegająca o społeczną akceptacje dla polowań omawia 
artystyczne dokonania myślistwa i zwraca uwagę nie tylko na przedmioty 
związane z myślistwem, takie jak różne rodzaje broni, psy myśliwskie, so-

kolników i sokoły, ale przede wszystkim na jego bogate inspiracje kulturo-

twórcze  
 

„Pomyślmy także o licznych dziełach literackich – powieściach, opowiada-

niach, wierszach, sztukach teatralnych, o licznych dziełach muzycznych – pie-

śniach ludowych i ariach, koncertach i operach, zajmujących się polowaniami 
lub sięgających do motywów łowieckich, czy wreszcie o architekturze – po-

cząwszy od zamków łowieckich i chatek myśliwskich, skończywszy na stano-

wiskach i pawilonach, ambonach stałych i przenośnych, wymyślnych przecin-

kach leśnych, parkach i skwerach z artystycznymi rzeźbami, które swój byt 
zawdzięczają polującej szlachcie. Nie można także przemilczeć artystycznie 
zdobionych strzelb i noży myśliwskich, strojów, psich obroży, fladrów, kap-

turków sokolich, rękawic sokolniczych, toreb myśliwskich, rożków prochow-

niczych i sztućców myśliwskich.”22  

 

Autorka wyliczając w jednym zdaniu23 tak liczne atrybuty łowiectwa po-

twierdza, że nie sposób tego dorobku kulturowego przekreślić, ani go zrozu-

mieć wskazując jedynie na cechującą myśliwych patologiczną chęć mordowa-

nia. Można jednak twierdzić, podobnie jak Antonina Sebesta,24 że nawet  

————————— 
20 Ibidem, s. 21. 
21 S. Schwenk, Wielostronność sztuki łowieckiej i prezentacja historii polowań w muzeach,  

w: Łowiectwo w tradycji i w kulturze, Wyd. Łowiec Polski, Warszawa 1995. 
22 Ibidem, s. 121. 
23 Językoznawcy twierdzą, że długość zdania nie jest ograniczona regułami syntaktycznymi, lecz 

pojemnością ludzkiej pamięci, zacytowana wypowiedz potwierdza tę regułę.  
24 A. Sebesta, Polityka i łowy, Dzikie Życie, 2 (296), luty 2019. 
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najwspanialsze dzieła sztuki nie powinny przesłaniać niemoralnego sensu 

polowania. jakim jest chęć odbierania życia. Jak już wcześniej zauważyłam, w 
miarę jak toczą się ludzkie dzieje zarówno sens polowania jak i myślistwo pod-

lega głębokim przemianom. Najpierw było sposobem zdobywania środków do 
życia w grupach zbieracko-łowieckich i jednocześnie miało istotne znaczenie 
dla określenia męskiej tożsamości, potem było przede wszystkim rozrywką, 
stylem życia arystokracji i szlachty oraz ludzi władzy, gdyż z historii wiemy, że 
wielu władców było zapalonymi myśliwymi, którzy w znacznym stopniu przy-
czynili się do rozwoju kulturotwórczej funkcji myślistwa. Poza tym, podobnie 

jak w przypadku sportu, myślistwo było formą rywalizacji i od zarania dziejów 
było sposobem kształtowania tężyzny fizycznej jego uczestników. 

W epoce podbojów kolonialnych myślistwo pokazało jeszcze jedno wyjąt-

kowo złowrogie oblicze, gdyż okazało się sposobem zdobywania żywego towa-

ru dostarczanego na światowe rynki zbytu. Polowano na wszystkich kontynen-

tach traktując dzikie zwierzęta nie tylko jako źródło pokarmu potrzebne dla 

wyżywienia rodziny, lecz przede wszystkim jako źródło surowców pozostają-
cych w obrocie handlowym. Były to skóry dzikich zwierząt do wyrobu futer, 

ozdobne pióra dla salonów mody, a nade wszystko surowce do obróbki arty-
stycznej takie jak np. kość słoniowa czy fragmenty korali do wyrobu ozdób. 
Nawet wieloryby, te wspaniałe ssaki morskie wykorzystywano jako źródło 
tłuszczu do oświetlania. Wiele gatunków zwierząt wytępiono ze względu na 
upodobania smakowe, przepiórki, cietrzewie, bekasy, dropie, homary, żółwie, 
i wiele innych części różnych gatunków zwierząt padało i nadal pada ofiarą 
naszych upodobań smakowych. Tak więc w miarę podboju Ziemi przez gatu-
nek ludzki polowania zatraciły pierwotne wartości adaptacyjne i zatracając 
umiar przekształciły się w zdobywanie towaru, a dzikie zwierzęta potraktowa-
ne czysto instrumentalnie stały się przedmiotem obrotu handlowego. W dobie 

ekspansji kolonialnej nasiliły się także procesy rabowania planety przez ro-

dzime wspólnoty plemienne, które wcześniej czerpały wprawdzie z przyrody 
środki do życia, ale czyniły to z umiarem i nie naruszały wydolności natural-

nego środowiska. Jednakże w kontakcie z kolonizatorami autochtoni zaczęli 
zabijać zwierzęta dla skór i wymieniać je na atrakcyjne towary (broń, siekiery, 
a nawet alkohol). W rezultacie intensywnych polowań, wiele gatunków dzikich 
zwierząt wyginęło bezpowrotnie, istnienie innych zostało zagrożone przez wy-

pieranie ich z rodzimych siedlisk w skutek antropopresji i konkurencji ze 

zwierzętami hodowlanymi. Myślistwo zostało pozbawione umiaru25 wtedy, 

gdy zaczęło funkcjonować jak przedsiębiorstwo na rynkach zbytu. Kiedy skó-
ry, mięso, dzikie zwierzęta i trofea myśliwskie stały się towarem, wtedy myśli-
stwo całkowicie zatraciło walory adaptacyjne, przestało być sposobem samo-
realizacji człowieka oraz potwierdzeniem jego sprawności fizycznej, gdyż prze-
istoczyło się w jeden z mechanizmów rabowania Ziemi przez gatunek ludzki.  
————————— 

25 Umiar, to jedna z czterech cnót kardynalnych, która obok przezorności jest często przywoływa-

na w kontekście nowej filozofii środowiskowej. 
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4. PODSUMOWANIE, PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 
 

Współczesne spory o naturę myślistwa są powiązane z podstawowym 
problemem naszej epoki, jakim jest określenie zasad współistnienia (kohabi-

tacji) gatunku ludzkiego z innymi gatunkami wchodzącymi w skład ziem-

skiej wspólnoty życia. Po „nawróceniu ekologicznym”, które de facto doko-

nało się w ramach pojęciowych teorii ewolucji, mniej więcej od połowy ubie-

głego wieku obserwujemy mozolne poszukiwanie innej, nowej organizacji 

ludzkiego świata. Chodzi o stworzenie takiego ładu ludzkiego świata, żeby 
uwzględniając potrzeby i interesy człowieka oraz potrzeby pozaludzkich istot 
żywych gatunek ludzki mógł współistnieć razem z innymi na wspólnej Ziemi.  

Istotnym elementem tej przebudowy, nazywanej także przewrotem eko-

logicznym, jest nowopowstająca etyka, która doceniając nieinstrumentalną 
wartość wewnętrzną biosfery ma określić, jakie normy postępowania umoż-
liwią zastąpienie dotychczasowej postawy dominacji i panowania, postawą 
partnerstwa ze światem przyrody. Sądzę, że idea zrównoważonego rozwoju 
jest nowym projektem kohabitacji, jest próbą określenia zasad harmonijne-

go współistnienia gatunku ludzkiego z innymi gatunkami istot żywych,  
a postulaty dotyczące reformy myślistwa są szczególnym przykładem takich 
norm. Po to, żeby zbudować ten nowy wspaniały świat, Niles Eldredge,26 

wybitny biolog amerykański, podobnie jak wielu innych przyrodników i nie-

których oświeconych polityków proponuje:  
 

„Niektóre fragmenty przyrody musimy pozostawić nietknięte, aby chronić 
ekosystemy i gatunki, ale powinniśmy też brać pod uwagę ekonomiczną sytu-

ację miejscowych populacji – drwali w północno-zachodniej części Stanów 
Zjednoczonych, uprawiających rolę wieśniaków w południowowschodniej 
Azji, wszystkich ludzi. Wysiłki na rzecz ochrony przyrody prowadzą do sukce-

su tylko wtedy, kiedy spotykają się z poparciem miejscowej ludności, która 
musi rozumieć, że pozostawienie nietkniętego lasu i zaniechanie polowań 
przyniesie jej korzyści. Możemy znów nauczyć się żyć w harmonii z Ziemią  
i wszystkimi istotami, które ją zamieszkują. Musimy, bo od tego zależy nasza 
przyszłość.”27  

 

 W tej nowej perspektywie przyszłość myślistwa zależy od tego, jaką rolę 
może ono spełnić w podtrzymywaniu stanu równowagi antroposfery z bio-

sferą. Jak podkreśla Eldredge, trwałe współżycie w harmonii z innymi ga-

tunkami zamieszkującymi Ziemię, zakłada uwzględnienie interesów wszyst-

kich ludzi i interesów pozaludzkich istot żywych. Uwzględnienie ludzkich 
interesów wymaga, aby dzikie zwierzęta nie wyrządzały szkód na polach 
uprawnych, z kolei uwzględnienie interesów zwierząt dzikich wymaga pozo-

————————— 
26 N. Eldredge, Życie na krawędzi. Rozwój cywilizacji i zagłada gatunków, przeł. J. Szacki, Pró-

szyński i S-ka, Warszawa 2003.   
27 Ibidem, s.11, podkreślenie moje Z.P. 
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stawienie im swobody życia w ich naturalnym środowisku oraz rozpoznania 
roli, jaką spełniają w funkcjonowaniu naturalnych ekosystemów.    

Zastosowanie wyżej sformułowanej zasady do burzliwej dyskusji, jaka  
się obecnie toczy w kwestii polowania na dziki, wymaga dostrzeżenia, że  
rola dzików jest ambiwalentna. Na polu kukurydzy dziki są szkodnikami  
i uwzględnienie interesów rolników wymaga usunięcia ich stamtąd. Nato-

miast w ekosystemach leśnych dziki spełniają niezwykle ważne funkcje: tę-
pią owady i ich larwy, poprzez buchtowanie wspomagają odnawianie drzew  
i krzewów przyczyniając się do dynamicznej równowagi ekosystemów le-

śnych. Piszą o tym Sławomir Zieliński28 oraz Profesor Andrzej Elżanowski29; 

obaj zwracają uwagę na to, że wytępienie dzika, postulowane przez niektó-
rych zapalonych uczestników dyskusji, miałoby negatywne skutki dla eko-

systemów leśnych, gdyż mogłoby się przyczynić do masowego pojawienia się 
owadów, które zimują w ściółce leśnej. Tak więc zrównoważona gospodarka 
leśna, a także gospodarka łowiecka opracowana na wydziałach leśniczych 
wyższych szkół rolniczych powinna uwzględniać zarówno interesy ludzi jak  
i interesy dzikich zwierząt. Również polityka kół łowieckich powinna 
uwzględniać ochronę dzika i utrzymanie odpowiedniej liczebności populacji 
w ekosystemach leśnych. Zakładam bowiem, że to nadmiar dzików w połą-
czeniu z procesami urbanizacji, czyli zajmowaniem pod budownictwo  

i uprawy wolnych terenów, na których żyły dzikie zwierzęta, nasila konflikty 
pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Dzikie zwierzęta zbliżając się do ludzkich 
osiedli stają się niebezpieczne, niszcząc uprawy wyrządzają szkody, a na 
autostradzie stwarzają zagrożenie i trzeba te konflikty rozwiązać. Twórcy 
różnych odmian nowej etyki przyznają, że najtrudniejsze są zasady rozstrzy-

gania konfliktu interesów ludzkich oraz pozaludzkich istot żywych wszędzie 
tam, gdzie one ze sobą sąsiadują. W tym opracowaniu nie mogę omawiać 
tych propozycji nazywanych regułami priorytetowymi. Wspomnę tylko, że 
ich następstwem są dyrektywy nakazujące budowę przejść dla dzikich zwie-

rząt pod autostradami, odgradzanie autostrad na terenach leśnych, reduko-

wanie nadmiaru populacji przez wprowadzenie drapieżników, odławianie 
nadmiaru osobników i przenoszenie ich na tereny, gdzie jest wolna prze-

strzeń życiowa itp. Być może w świetle tych zasad jest moralnie akceptowal-

ny kontrolowany odstrzał nadmiaru dzików, zwłaszcza zwierząt zainfekowa-

nych, na terenach zagospodarowanych przez ludzi. Całkowicie podzielam 
przekonanie sformułowane przez Eldredge’a, że wysiłki na rzecz ochrony 
przyrody mogą się zakończyć powodzeniem, tylko wtedy, kiedy spotykają się 
z poparciem oświeconych mieszkańców terenów chronionych. Oświeconych 
– to znaczy rozumiejących zasady zrównoważonego rozwoju naturalnych 
ekosystemów. Rozumiejących, że mogą odnosić długoterminowe korzyści 

————————— 
28 S. Zieliński, Dzik. Co mu z tego, że „mądry i odważny”, Dzikie Życie, 2 (296), luty 2019. 
29 A. Elżanowski, Bezsens masakry dzików, Dzikie Życie, 2 (296), luty 2019. 
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rezygnując z polowania, czy z wycinki lasów, gdyż tereny rekreacyjne o wy-

sokiej bioróżnorodności są cenne przyrodniczo, są więc naturalnym bogac-

twem i mogą być źródłem dochodów płynących z turystyki, a polowanie  
z obiektywem może przynosić większe zyski niż strzelanie do słoni, czy wyci-

nanie tropikalnych lasów deszczowych.           
Kiedy badając przeszłość, rozpoznaliśmy jak głęboko myślistwo przenikało 

procesy uczłowieczenia i jak wszechstronnie jest związane z rozwojem ludz-
kich kultur, to w konsekwencji należy uczynić wszystko, żeby zachować jego 
kulturotwórcze wartości. Dlatego postulat wpisania niektórych ceremonii 

łowieckich do dziedzictwa narodowego UNESCO wydaje mi się całkiem za-
sadny. To prawda, że myślistwo, podobnie jak inne ludzkie aktywności takie, 
jak uprawa roli i hodowla zwierząt, przyczyniło się do sukcesów w podboju 
przyrody, ale jednocześnie stworzyło zagrożenie życia na Ziemi nazywane 

„szóstą katastrofą”. Wiadomo także, że kryzys środowiskowy jest ubocznym, 
niezamierzonym skutkiem ludzkich sukcesów w „czynieniu sobie Ziemi pod-
daną”, a próbą likwidacji tego zła ma być rozpoznany i ogłoszony przez Papie-

ża Franciszka „grzech ekologiczny” domagający się ekologicznej pokuty i za-
dośćuczynienia. Prawdą jest również i to, że rozwój cywilizacji technicznej 
zastosowany w doskonaleniu technik łowieckich umożliwił masowe odłowy 
ryb i polowanie we wszystkich ziemskich siedliskach dzikich zwierząt. Nie-
zwykle groźne są zakusy dotyczące eksploatacji zasobów naturalnych na bie-

gunach. Dlatego jeżeli chcemy uniknąć samozagłady, to naszym obowiązkiem 
jest przeciwdziałanie już rozpoznanej, narastającej degradacji biosfery. Mo-

żemy to uczynić przez zachowanie umiaru w korzystaniu z jej zasobów oraz 
przez ograniczenie antropopresji. Idea zrównoważonego rozwoju wytycza 

kierunek tych poszukiwań i określa charakter wprowadzanych zmian.    

W świetle wiedzy, jaką obecnie posiadamy, wiadomo, że harmonii po-

między gatunkami w przyrodzie nie osiągniemy zmieniając naturę pozaludz-

kich istot żywych, podobnie jak to przedstawia proroctwo Izajasza prognozu-

jąc, że wilki przestaną zjadać owce, żmije przestaną żądlić, a lwy staną się 
roślinożerne. Wiemy także, że po to, aby odzyskać utracone więzi z przyrodą, 
nie potrzebujemy ambony leśnej ani ambony kościelnej, lecz potrzebujemy 
zejść z ambon na ścieżki edukacyjne, a polowania na terenach oddanych do 
dyspozycji innych gatunków zastąpić polowaniem z obiektywem. Człowiek 
nie powinien ingerować w przyrodniczy bieg zdarzeń na terenach wyłączo-

nych spod działalności gospodarczo – ekonomicznej, a to oznacza nie tylko 

bezwzględny zakaz polowań na tych terenach, ale także bezwzględny zakaz 
jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji. Zasada nieingerencji na terenach chronio-

nych dotyczy zarówno zakazu wycinania drzew jak i usuwania starych powa-

lonych drzew, gdyż nie są one „zanieczyszczeniem lasu”, lecz są siedliskiem 
tysięcy gatunków owadów, grzybów, bakterii i innych bezkręgowców pod-

trzymujących równowagę tych ekosystemów. Wiadomo także, że zasady 
zrównoważonej kohabitacji powinny uwzględniać respektowanie zarówno 
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naszych ludzkich interesów jak i interesów pozaludzkich gatunków istot 
żywych. Okazuje się, że najwięcej kontrowersji budzą zasady przywoływane 
do rozstrzygania konfliktu interesów na terenach wykorzystywanych zarów-

no przez ludzi i zwierzęta hodowlane, jak i przez zwierzęta oraz rośliny dzi-

kie. Są to konflikty o niezbędne do życia zasoby surowcowe środowiska  
powiązane z konfliktami o przestrzeń życiową, a spory o legitymizacje myśli-
stwa są zaledwie jednym z przykładów tych konfliktów. Równie niebezpiecz-

ne są konflikty o eksploatacje zasobów mórz i oceanów, czyli o polowanie  
w „kolebce życia” na terenach od czterech miliardów lat zajmowanych przez 
inne istoty żywe. Zazwyczaj są to łowy bezkrwawe i trudno je nazwać „ bez-

karnym mordowaniem”, ale skutki przekroczenia zdolności regeneracyjnych 
mórz w połączeniu z efektem cieplarnianym oraz ich zanieczyszczenie odpa-

dami plastikowymi mogą być jeszcze groźniejsze dla gatunku ludzkiego ani-

żeli skutki łowieckiego spustoszenia życia na lądzie. Dotychczasowe próby 
rozstrzygania tych konfliktów na drodze prawnej dzięki odpowiednim kon-

wencjom i limitom połowowym, nawet w połączeniu z moralnym potępie-

niem instynktu łowieckiego nie mogą stanowić zadowalającego przeciwdzia-

łania tym zagrożeniom, gdyż określone limity są przekraczane i raz po raz 
wybuchają „wojny o połów” dorszy, śledzi, wielorybów, małży, homarów  
i innych owoców morza. Eldredge w zakończeniu swojej mądrej książki  
o kryzysie środowiskowym napisał:  
 

„Wiem, że osiągnęliśmy ten – raczej godny pożałowania – stan rzeczy, po 

prostu robiąc to, co potrafimy najlepiej: wykorzystując nasze umysły, naszą 
kulturę, aby przeżyć w świecie przyrody. […] A skoro obecny stan rzeczy osią-
gnęliśmy dzięki naszej inteligencji i zdolnościom, to z pewnością stać nas tak-

że na to, aby powiedzieć dość, ustabilizować się, osiągnąć równowagę.”30 

 

No właśnie, jako istoty rozumne i inteligentne potrafimy żyć w równowa-

dze razem z innymi na wspólnej Ziemi. 
Wiele argumentów, które powyżej zostały przedstawione, wskazuje na to, 

że w przeszłości myślistwo spełniło niezwykle ważną rolę w procesach 
uczłowieczenia, gdyż w sposób decydujący wpłynęło na ukształtowanie  
naszych umysłów, naszej inteligencji i zdolności dostosowania świata do 
naszych ludzkich potrzeb. Jednakże jego wartość adaptacyjna zmieniała się 
wraz z rozwojem dziejów i wraz z rozwojem rolnictwa straciła egzystencjalną 
rację bytu zachowując mimo to swoje walory kulturowe. Dlatego rozpozna-

nie natury myślistwa oraz problemów, które ono obecnie stwarza sprawia, że 
możemy go korygować, możemy nawet zaprzestać aktywności łowieckiej, ale 
nie możemy go wyeliminować z dorobku kulturowego ludzkości.          

 

 

————————— 
30 N. Eldredge, Życie na krawędzi…, op. cit., s. 183. 
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ABOUT THE NATURE OF HUNTING – THE PRESENT,  
THE PAST, AND THE FUTURE 

 
ABSTRACT 

 

The paper discusses three stages in the development of hunting. Initially hunting 

had an adaptive value and contributed to the process of evolution of humanoids. 

When animals were domesticated hunting rituals still constituted an important 

element of cultural identity and were subject to various transformations due to the 

pressure from the state and the church. In the contemporary world, under the influ-

ence of ecology we witness the emergence of a new ethics which changes man’s rela-

tionship to animals. Hunting cannot be reconciled with the morality of modern hu-

manity. Some people demand a complete ban on hunting or that only bloodless 

tradition should be continued. 

Keywords: hunting, evolution of humanoids, morality, modern humanity,  

ecology. 
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STRESZCZENIE 
 

Obecny model gospodarki łowieckiej, skoncentrowany głównie na zabijaniu nie-
zliczonych osobników gatunków łownych oraz czerpaniu z tego gratyfikacji finanso-
wej i satysfakcji psychicznej, absolutnie nie spełnia kryteriów zarządzania, które 
można nazwać zrównoważonym, etycznym i merytorycznie uzasadnionym. Tekst 

stanowi przegląd argumentów za stanowiskiem, że moralne zło polowania wraz  
z całą kulturą łowiecką nie są racjonalnie możliwe do usprawiedliwienia. Będę uza-
sadniał, że nie istnieje żaden sensowny argument za utrzymaniem gospodarki i kul-
tury łowieckiej w bieżącym, archaicznym stanie, wobec czego konieczna jest na-

tychmiastowa reforma systemowa rodzimego modelu gospodarki łowieckiej. Istnieje 

obszerna lista zarzutów wobec różnych aspektów działań myślowych, które zostaną 
tutaj przedstawione i krótko scharakteryzowane. Zreformowana instytucja łowiecka, 
wyposażona w weterynaryjnie przeszkoloną służbę, powinna chronić interesy dzi-
kich zwierząt poprzez metody łagodzenia konfliktów na linii człowiek-zwierzę, a więc 
poprzez odławianie, płoszenie, wygradzanie czy bioasekurację, wraz z profesjonalną 
utylizacją zainfekowanych zwłok zwierzęcych. Główną rekomendacją dla skostniałej 
tradycji łowieckiej jest apel o posłuchanie głosu specjalistów, reprezentujących nauki 
przyrodnicze.  

Słowa kluczowe: łowiectwo, myślistwo, etyka łowiecka, kultura łowiecka, prak-
tyki łowieckie, bioasekuracja. 

 
  

 

Wyrażane poglądy środowiska naukowego wraz z reakcją organizacji po-

zarządowych na wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu miesięcy wskazują, że 
praktyki myśliwskie są coraz bardziej krytykowane przez specjalistów oraz 
opinię publiczną. Można pokusić się o stwierdzenie, że niechęć społeczna 
wobec myśliwych jest konsekwencją poprawy naszych rodzimych relacji ze 

zwierzętami, a także ogólnoświatową tendencją do wzrostu moralności ludz-

kości. Dzieje się tak zapewne wskutek pogłębiającej się, powszechnej świa-
domości o różnych formach maskowanej przemocy względem zwierząt; wyo-
strzonej uważności na okrucieństwo wobec żywych organizmów czy rozwoju 
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interdyscyplinarnej wiedzy o podmiotach pozaludzkich. Trudno jest zaprze-

czyć, że wiedza naukowa o emocjach, komunikacji bądź potrzebach wital-
nych zwierząt nie tylko istotnie się pogłębiła, ale też umożliwia precyzyjne 

wskazanie kryteriów dobrostanu danego gatunku. Świat akademicki nie ma 
chyba dzisiaj żadnych wątpliwości, że każde tzw. zwierzę łowne doświadcza 

bólu fizycznego i cierpienia psychicznego, a także samodzielnie realizuje 

szeroki wachlarz specyficznych interesów oraz potrzeb życiowych.1 Tym sa-

mym uśmiercenie przedstawiciela gatunku łownego oznacza arbitralne po-

zbawieniem danego osobnika możliwości realizacji owych interesów, do 
czego osobnik ten posiadał podmiotowe prawo, analogicznie do podmioto-
wego prawa ludzkiego dziecka. Wiedza ta, wraz z pewną dozą inteligencji 
emocjonalnej, empatii i wrażliwości, rozbudza sprzeciw wobec zabijania 

dzikich zwierząt – szczególnie, gdy mamy do czynienia z myślistwem dewi-

zowym, czyli rekreacyjnym, zaś odstrzał przybiera postać świadomego mę-
czenia zwierzęcia poprzez stosowanie praktyk nagonki lub tzw. norowania.  

W tym tekście przedstawiam argumenty za stanowiskiem, że zło polowa-
nia wraz z całą kulturą łowiecką nie są racjonalnie możliwe do usprawiedli-
wienia, gdyż nawet „stan wyjątkowy”, jakim jest odstrzał sanitarny dzików 
(roznoszących choroby zakaźne), nie uzasadnia ani ekologicznie, ani moral-
nie zabijania ptaków wodnych, bobrów, lisów, łosi oraz całej znakomitej 
większości gatunków, które uznaniowo określono jako łowne. Krótko mó-
wiąc, nie istnieje sensowny argument za utrzymaniem gospodarki i kultury 
łowieckiej w bieżącym, archaicznym stanie. Od wielu dekad praktyki łowiec-
kie służą w Polsce albo przestarzałym formom ochrony przyrody, albo czy-

stej rozrywce czerpanej z zabijania, zaś podstawowym i najczęściej jedynym 
narzędziem gospodarki łowieckiej jest brutalne uśmiercenie zwierzęcia.  
Z tego powodu główna teza tej pracy brzmi: konieczna jest natychmiastowa 
reforma systemowa rodzimego modelu gospodarki łowieckiej. W głównej 
części tekstu przedstawię argumenty, uzasadniające bezdyskusyjność refor-
my praktyk łowieckich, a szczególnie absolutną minimalizację realizowanych 
odstrzałów przez myśliwych. Istnieje bardzo obszerna lista pojawiających się 
zarzutów wobec różnych aspektów działań myślowych. Poniżej wymieniam 
kilka, najczęściej się powtarzających, choć z powodów ograniczonych ram 
niniejszej pracy nie do wszystkich się odniosę:  

– odstrzał redukcyjno-selekcyjny nie jest konieczny, gdy skupić się na 
ochronie naturalnych drapieżników w danym ekosystemie; 

– odstrzał sanitarny powinien być pomocniczą praktyką, stosowaną przy 
profesjonalnych działaniach bioasekuracyjnych; 

– odstrzał komercyjny (dewizowo-rekreacyjny) nie posiada żadnego uza-
sadnienia i stanowi on legalną egzekucję na zwierzętach, wyłącznie dla roz-
rywki osób zabijających; 

————————— 
1 D. DeGrazia, Prawa zwierząt, Nomos, Kraków 2014, s. 66–75.  
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– polowania niosą długofalową agonię w bólu tzw. postrzałkom oraz dłu-
gofalowy stres u jednostek, którym udało się przeżyć, jednocześnie dewastu-
jąc bioróżnorodność (m.in. zaburzają łańcuchy troficzne, wywołując ołowi-
cę); 

– dokarmianie zwierząt rozregulowuje cykl rozrodczy gatunków, przy-
zwyczajając zwierzęta do nienaturalnych miejsc i nietypowych rodzajów 
pożywienia;  

– myśliwi rozpowszechniają fałszywy obraz tak zwierząt (zagrożenie dla 
ludzi, produkt spożywczy bądź trofeum) jak i własnej funkcji w biosferze;  

– zabijanie zwierząt obniża moralność społeczną i brutalizuje społeczeń-
stwo, a zwłaszcza wpływa negatywnie na rozwój emocjonalny dzieci, gdyż 

mord oraz towarzyszące mu okrucieństwo przedstawiane są w formie roz-
rywki, dającej radość i satysfakcję.  

Warto podkreślić, że sami myśliwi chętnie bagatelizują akt zabijania,  

a wywyższają ewentualne działania towarzyszące jak rzekoma ochrona eko-

systemów, skandaliczny rodzaj relaksu i kontaktu z żywą (!) przyrodą albo 

kultywowanie drastycznej tradycji. Cały drugorzędny kontekst, m.in. żargon 
i etykieta łowiecka, którym maskuje się bestialstwo samego zabijania, wyda-
je się pobieżnym dorabianiem mało wiarygodnej ideologii, kiedy uświado-
mimy sobie, iż myśliwska ochrona przyrody i kontakt z nią polega przede 
wszystkim na sianiu paniki w lesie oraz wywoływaniu agonii wśród przera-
żonych, wystawionych na egzekucję zwierząt.2 

 

 

KULTUROWA SZKODLIWOŚĆ ŁOWIECTWA 
 

Jak głosi litera prawa, praktyki łowieckie polegają na zabijaniu zwierząt w 
celu ochrony środowiska przyrodniczego i gospodarowania jego zasobami, 

czyli na przedmiotowo-użytkowym ujęciu przedstawicieli tzw. gatunków 

łownych. Zabijanie zwierząt – wedle ustawy Prawo łowieckie – nie pozosta-

je w sprzeczności z etyką łowiecką (będącej oksymoronem semantycznym), 
ani też z archaicznie ujętymi zasadami ekologii bądź gospodarki leśnej. Jed-

nakże polowanie – rozumiane dosłownie, bez maskującej retoryki – oznacza 

nie ochronę bądź gospodarowanie, lecz strzelanie z nowoczesnej broni pal-

nej do żywych zwierząt. Nawet jeśli działalność myśliwych dotyczy przedłu-
żania zamierzchłej tradycji lub tzw. kultury łowieckiej, to wciąż owo pod-
trzymywanie tradycji nie stanowi pierwszorzędnego celu praktyk łowieckich. 

Nie może również być wywyższane względem regulacji populacji gatunków. 
Problem w tym, że kontrola populacji zwierząt dziko żyjących rozmija się  
z aktualną, naukową wiedzą o funkcjonowaniu środowiska naturalnego oraz 

wiedzą o angażowaniu najnowszych, stale modernizowanych, form ochrony 

————————— 
2 T. Matkowski, Polowaneczko, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2009, s. 69 i n. 
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ekosystemów. Zbiór praktyk takich, jak kontrola i ochrona ginących popula-
cji wraz z ochroną całych siedlisk, okazuje się wyjątkowo odporny na ko-
nieczność ciągłego wzbogacania wiedzy, czyli na obowiązek permanentnych 

zmian ku bardziej skutecznej trosce o środowisko. Łowiectwo nie tylko nie 
nadąża za zmieniającą się wiedzą przyrodniczą i osiągnięciami współczesnej 
ekologii, ale ciąży ku konserwowaniu zamierzchłych, dawno nieaktualnych 
działań względem biosfery.3 Gdyby Polski Związek Łowiecki faktycznie 

wdrażał aktualne osiągnięcia z zakresu zoologii oraz uczestniczył w bada-

niach naukowych nad dobrostanem gatunków dzikich, prawdopodobnie 

musiałby dokonać radykalnej reformy własnej struktury i działań w każdym 
zakresie tzw. gospodarki łowieckiej: od aktów „pozyskiwania”, czyli uśmier-
cania zwierząt; przez rzetelną, naukową metodę kontroli liczebności popula-
cji po realizację usług rekreacyjnych m.in. dla cudzoziemców. Reforma 

struktury gospodarki łowieckiej natomiast wykluczyłaby praktyki uśmierca-
nia żywej bioróżnorodności w celach rekreacyjnych, sportowych lub jako 

formę spędzania czasu wolnego.  

Współczesne standardy etyki, wynikające z rozwoju społecznej wrażliwo-
ści na cierpienie, eliminują kulturowe źródła cierpienia, wykluczając zabija-
nie dla szeroko rozumianej przyjemności jako patologię. Moralnie i obycza-
jowo rozwinięte kraje ustanawiają obowiązujące zakazy praktyk, które  

tolerowano w odległej przeszłości, a które obecnie nie spełniają wyższych 
etycznie kryteriów w relacjach człowiek-przyroda i człowiek-zwierzęta poza-
ludzkie. Za przykłady mogą służyć: zakaz hodowli zwierząt futerkowych 
m.in. w Wielkiej Brytanii i Austrii; nadanie delfinom statusu osób pozaludz-
kich w Indiach, zakaz praktyk łowieckich w Kostaryce czy też zakaz testowa-

nia kosmetyków na zwierzętach w Nowej Zelandii wraz z uchwałą Welfare 
Bill. Trudno jest nie zgodzić się z faktem, iż odbieranie życia zwierzętom  

w bieżącej formie polowań przyczynia się do podtrzymywania cierpienia 

zwierząt, zaś realizacja bieżących postulatów etyki łowieckiej rozmija się  
z powszechnie obowiązującymi wartościami, normami i standardami moral-

nymi ogółu społecznego, na tle którego środowisko łowieckie stanowi zdecy-
dowaną mniejszość. Mam tutaj na myśli nie tylko demoralizującą regułę 
„troski” o przyrodę poprzez uśmiercanie owej przyrody, ale także: 
 

– rozpowszechnianie fałszywego obrazu ekosystemu i roli myśliwego;  
– upublicznianie nieprawdziwego wizerunku pewnych gatunków zwierząt 

jako potencjalnie niebezpiecznych lub jako „szkodników”;  
– zabieganie o dorodne trofea, co implikuje egzekucje silnych i zdrowych 

osobników;  
– psychologicznie wielce szkodliwe oswajanie dzieci z zabijaniem zwie-

rząt. 

————————— 
3 P. Trojan, Ekologia ogólna, PWN, Warszawa 1975, s. 34–41. 
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Jeżeli odnieść się do tak kuriozalnego pomysłu, jakim był wniosek Pol-
skiego Związku Łowieckiego o wpisanie na listę rodzimego dziedzictwa kul-
turowego „polskiego łowiectwa jako elementu kultury narodowej”, należy 
tutaj przypomnieć kilka faktów, które cechują rodzime praktyki łowieckie. 

Przede wszystkim, gdy weźmiemy pod uwagę żargon oraz etykietę myśliw-
ską, osoby polujące eufemizują brutalną śmierć i cierpienie zwierząt – język 
myśliwych posiada obyczajową autocenzurę, gdzie śmierć, cierpienie oraz 
ból ofiar, jak również zwierzęce zwłoki czy wnętrzności, stanowią temat ta-
bu. Przykładowo, myśliwy nie zabija, ale „pozyskuje” danego osobnika; ran-

ne zwierzę nie krwawi, lecz „idzie z niego farba”, co doskonale przedstawił 
Zenon Kruczyński w swojej pracy pt. Farba znaczy krew. Jak wiadomo, 

eufemizmy stanowią narzędzie manipulacji, aby zamaskować oburzające 
aspekty zachowania. Z kolei jeśli polskim dziedzictwem kulturowym mają 
być msze oraz patronat św. Huberta, to mamy do czynienia z kolejnym fał-
szem: św. Hubert porzucił myślistwo, gdy uświadomił sobie moralne zło tych 

praktyk. Stąd składanie św. Hubertowi w ofierze zwłok zwierząt zabitych 

albo dla rozrywki, albo też przez fałszywie rozumianą wiedzę, jest kolejną 
manipulacją i tworzeniem iluzji działań ekologicznie poważnych. Cytując 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Etycznego, który wystosował list otwarty do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polskie łowiectwo promuje 
„kulturę zabijania, która jest moralnie zła, bo służy do legitymizacji orgii 
okrucieństwa, w jakie przekształcają się zbiorowe polowania z nagonką, po-

legające na strzelaniu do ogarniętych przedśmiertną paniką zwierząt, bru-

talnie wygonionych pod lufy na otwartą przestrzeń, albo na strzelaniu na 
oślep do stad ptaków, z których znaczna część dogorywa następnie w szuwa-
rach.”4 

Krótko mówiąc, zasady postępowania oraz zwyczaje myśliwych oficjalnie 

propagują przemoc i okrucieństwo wobec zwierząt. Co więcej, podtrzymują 
one demoralizujący wpływ na młodą i najmłodszą część społeczeństwa, gdy 
weźmiemy pod uwagę udział dzieci w pewnych fragmentach aktu polowania, 
bądź kiedy przypomnimy „edukacyjne” inicjatywy myśliwych, podejmowane 
w nielicznych przedszkolach i szkołach podstawowych5. Konsekwencją owej 

demoralizacji jest choćby zakaz udziału dzieci w polowaniach, obowiązujący 
w prawie łowieckim od marca 2018 r. decyzją polskiego parlamentu. Biorąc 
pod uwagę negatywny wpływ, jaki na rozwój, wrażliwość i psychikę zarówno 
dorosłych osób jak też dzieci i młodzieży, może mieć rozpowszechnianie  

i usprawiedliwianie aktualnych praktyk łowieckich – czyli legalnie zorgani-

zowanego zadawania zwierzętom bólu i śmierci – kultura łowiecka w całości 
oraz w swoich poszczególnych elementach stoi w sprzeczności z rozwija-

————————— 
4 Por. https://wyborcza.pl/7,95891,24987866,stanowczo-sprzeciwiamy-sie-wpisaniu-na-liste-

dziedzictwa-kulturowego.html (dostępność: 10.03.2020). 
5 Por. https://mamadu.pl/141413,czy-spotkanie-z-mysliwym-dla-przedszkolakow-to-dobry-pomysl 

(dostępność: 6.03.2020). 

https://wyborcza.pl/7,95891,24987866,stanowczo-sprzeciwiamy-sie-wpisaniu-na-liste-dziedzictwa-kulturowego.html
https://wyborcza.pl/7,95891,24987866,stanowczo-sprzeciwiamy-sie-wpisaniu-na-liste-dziedzictwa-kulturowego.html
https://mamadu.pl/141413,czy-spotkanie-z-mysliwym-dla-przedszkolakow-to-dobry-pomysl
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niem takich kompetencji obywatelskich, jak empatia, wrażliwość, sprawie-

dliwość, równość czy prawo do życia istot czujących. 

 
 

PERSPEKTYWA PRAWNA 
 

Aby uwzględnić krótko punkt widzenia rodzimego prawodawstwa na 
praktyki łowieckie, chciałbym przytoczyć specjalistyczne stanowisko mece-
nas Karoliny Kuszlewicz, ekspertki w dziedzinie prawnej ochrony zwierząt  
i przyrody. Wskazuje ona, że uprawiane w aktualnym kształcie praktyki ło-
wieckie wykraczają – w jej ocenie – poza przedmiotowy zakres ustawy Pra-
wo łowieckie. Zgodnie z art. 1 tejże ustawy łowiectwo (jako element ochrony 

środowiska przyrodniczego), w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt 

łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz 

zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Jak czytamy dalej 

w artykule 4 ustęp 1 Prawo Łowieckie: „gospodarka łowiecka jest to działal-
ność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny”. Innymi słowy, 
w obowiązującym stanie prawnym myśliwi bez żadnych konsekwencji doko-
nują szerszych działań, niż wynika to z przepisów ustawy, a więc ze zgodno-

ści z zasadami ekologii oraz zgodności z zasadami racjonalnej gospodarki 

rolnej, leśnej i rybackiej. Jak czytamy na tematycznej stronie internetowej 

mecenas Kuszlewicz:  
 

„Odniesienie do zasad ekologii powinno przede wszystkim oznaczać podej-
mowanie decyzji w ramach gospodarki łowieckiej w oparciu o rzetelne dane 
dotyczące funkcjonowania ekosystemu, rzeczywistej liczny zwierząt w nim ży-
jących, ich kondycji i kształtowania wzajemnych relacji. Człowiek w ramach 
gospodarki łowieckiej powinien być »zastępczym najwyższym drapieżnikiem« 

tylko wówczas, gdy jest to rzeczywiście niezbędne z punktu widzenia racjo-
nalności i ekologii. Wydaje się z kolei odwróceniem zasady racjonalności 
utrzymywanie dopuszczalności praktyk związanych z dokarmianiem zwierząt, 
co prowadzi do ich namnażania, zaś następnie powoływaniem się na potrzebę 
ich odstrzału. Podobnie, wydaje się aberracją postępowania zgodnie z zasa-
dami ekologii, uprawianie polowań na ptaki, podczas których tylko w roku 
łowieckim 2017/2018 zginęło ok. 180 tys. tych zwierząt, a także dochodzi  
w stosunku do nich do pomyłek z gatunkami objętymi ochroną oraz do zanie-
czyszczenia środowiska dużą ilością ołowiu. Stosowanie się do zasad ekologii  
i zasad racjonalnej gospodarki powinno przede wszystkim opierać się na wie-
dzy naukowej i eksperckiej.”6 

 

Dalej pisze Kuszlewicz:  
 

„…sama treść ustawy Prawo łowieckie w obowiązującym kształcie traktuje 
zwierzęta w sposób znacznie bardziej przedmiotowy niż wynika to z zasad 

————————— 
6 Por. http://www.wimieniuzwierzat.com/category/prawna-ochrona-przyrody/ (dostępność: 

2.04.2020). 

http://www.wimieniuzwierzat.com/category/prawna-ochrona-przyrody/
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ustawy o ochronie zwierząt. W pierwszym z tych aktów prawnych zwierzęta 
nazwane są »zwierzyną«, w drugim »istotami żyjącymi, zdolnymi do odczu-

wania cierpienia«. Prawo łowieckie w aktualnym kształcie traktuje zatem 
zwierzęta gatunków łownych (które zresztą człowiek arbitralnie umieszcza na 
liście gatunków łownych) jako zasób do zarządzania, nie zaś żywe istoty, które 
mają swoiste prawo do życia zgodnie z własnymi potrzebami. Drastycznie wi-
dać to w rozdziale 6. Ustawy o ochronie zwierząt, poświęconemu »zwierzętom 
wolno żyjącym (dzikim)« (poniższej szersza analiza). W tym miejscu poczynić 
należy zastrzeżenie, że ustawa o ochronie zwierząt jest szczególnym aktem 
prawnym, ponieważ jako jedyny w Polsce reguluje ochronę zwierząt w aspek-
cie humanitarnym, dostrzegając wagę życia każdego zwierzęcia. Zgodnie z na-
czelną zasadą wyrażoną w art. 5 u.o.z., każde zwierzę wymaga humanitarnego 
traktowania. Art. 4 pkt 2 u.o.z. z kolei wyjaśnia, że przez humanitarne trakto-
wanie należy rozumieć takie traktowanie zwierzęcia, które uwzględnia jego 
potrzeby, zapewnia mu opiekę i ochronę. Oczywistym jest, że zabicie zwierzę-
cia z broni palnej narusza w sposób najdalej idący potrzeby zwierzęcia, po-
nieważ pozbawia tą żywą istotę wszystkiego co ma: życia. Podobnie sprawa się 
ma w przypadku, gdy w przypadku wadliwego oddania strzału, zwierzę zosta-
nie ranione, ale nie w sposób skutkujący niezwłoczną śmiercią. Skazane jest 

wówczas na dogorywanie w bólu i strachu, próbując często uciekać przed po-
gonią za nim. Takie postępowanie ze zwierzęciem, jakimkolwiek, czy to dzi-
kim, czy każdym innym jest sprzeczne z przedstawionym wyżej rozumieniem 
zasady humanitarnego traktowania zwierząt. Dobicie znalezionego postrzałka 
zaś nie może być poczytywane jako akt humanitarnego traktowania, bowiem 
zakończenie cierpień tej istoty wynika nie z tego, że myśliwy chce jej ulżyć  
w cierpieniu, lecz z tego, że dokonuje zakończenia czynności polowania, którą 
sam rozpoczął. Gdyby nie polowanie, zwierzę by nie cierpiało. Podkreślam  
z całą stanowczością, że zwierzęta dzikie także podlegają ochronie przewi-
dzianej w ustawie o ochronie zwierząt. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 u.o.z. 
ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi, w tym zwierzę-
tami kręgowymi wykorzystywanymi w celach naukowych lub edukacyj-
nych w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r.  
o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyj-
nych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207, 1669 i 2245). Oznacza to, że obejmuje ona 
swym zakresem wszystkie zwierzęta kręgowe, a jedyny wyjątek dotyczy zwie-
rząt laboratoryjnych (zresztą tylko w zakresie odrębnie uregulowanym).  

 
Zwierzęta dzikie, nazwane w ustawie o ochronie zwierząt zwierzętami wolno 
żyjącymi, zostały wprost zdefiniowane w słowniczku ustawowym. Zgodnie  
z definicją zawartą w art. 4 pkt 21 u.o.z. rozumie się przez nie zwierzęta nieu-
domowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Także zatem 
zwierzęta tzw. gatunków łownych podlegają ustawie o ochronie zwierząt i po-
winny być traktowane w sposób humanitarny, uwzględniający ich potrzeby. 
Jednocześnie jednak ustawodawca stanął jakby pomiędzy ideą humanitarne-
go traktowania każdej żywej istoty wyrażoną w art. 1 ust. 1 i art. 5 u.o.z.  
a przyzwyczajeniami w zakresie praktyk łowieckich, pozostawiając lukę w od-
niesieniu do szczegółowych regulacji dotyczących ochrony zwierząt gatunków 

https://sip.lex.pl/#/document/18169618?cm=DOCUMENT
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łownych przed niehumanitarnym traktowaniem. Tutaj powracam do uwagi 

odnośnie rozdział 6. u.o.z., który nosi tytuł »zwierzęta wolno żyjące (dzikie)«. 

Jednakże treść tego rozdziału w zasadzie nie ma nic wspólnego z ochroną 
zwierząt dzikich. Większość zawartych w nim przepisów dotyczy procedury 
związanej z wymogami formalnymi w odniesieniu do pozyskiwania tych zwie-
rząt w celu preparowania ich zwłok i czynienia z nich kolekcji. Przepisy roz-
działu 6. u.o.z. są w mojej ocenie najlepszym dowodem na to, że ustawodawca 
utrzymuje rozdźwięk pomiędzy wartościami moralnymi, wyrażonymi w prze-
pisach ogólnych ustawy o ochronie zwierząt a traktowaniem zwierząt dzikach, 
jako zasobów łowieckich, którymi można niemal przedmiotowo zarządzać.  
Z perspektywy oceny moralnej jest to nie do przyjęcia, a zwracam uwagę, że 
moralność nie jest wcale kategorią pozaprawną, bowiem wskazana jest jako 
jedna z przesłanek ograniczenia praw i wolności w Konstytucji (art. 31 ust. 3 
odwołuje się w tym zakresie do moralności publicznej). Okazuje się, że analo-

giczne zachowanie w stosunku do zwierzęcia tzw. domowego czy gospodar-
skiego (zdefiniowanych odpowiednio w art. 4 pkt 17 i 18 u.o.z.), jak np. po-

strzelenie i pogoń za nim w celu dobicia byłoby zakwalifikowane jako prze-
stępstwo, zaś w stosunku do zwierzęcia gatunku łownego – jeśli wykonywane 
jest w ramach polowania – jest w pełni legalne. Z perspektywy cierpienia sa-
mego zwierzęcia, żywej czującej istoty, o której mowa w art. 1 ust. 1 u.o.z. nie 
ma zaś różnicy. Zwierzę nie cierpi mniej, nie boi się mniej i nie walczy o swoje 

życie mniej heroicznie z powodu tego, ze człowiek zabija je w ramach popeł-
niania przestępstwa albo w ramach działań uznanych w prawie za legalne.  
Z tych względów w mojej ocenie łowiectwo w dotychczasowym kształcie, po-
zwalające na pozbawianie życie zwierząt na dużą skalę, w tym ptaków, które 
zgodnie ze wskazaniami naukowców, niemal nie czynią szkód łowieckich, mu-
si zostać poddane radykalnej reformie w kierunku wyeliminowania wszelkich 
aktów zabijania zwierząt, które nie są jednoznacznie niezbędne na podstawie 
ściśle określonych przesłanek. Możliwość odbywania się tzw. polowań dewi-
zowych, m.in. zresztą na ptaki, uważam za jaskrawy przykład niespójności 
praktyk łowieckich z gospodarką łowiecką opartą teoretycznie na zasadzie ra-
cjonalnego postępowania, w zgodzie z zasadami ekologii. Przykładem odcho-
dzenia od praktyk, które są ewidentnie niehumanitarne jest wprowadzony  
w 2018 r. zakaz szkolenia psów myśliwskich i ptaków łowczych na dzikich 
zwierzętach.”7 

 

 

PRZYRODNICZA SZKODLIWOŚĆ ŁOWIECTWA 
 

Polscy naukowcy (m.in. z Instytutu Biologii Ssaków PAN, Muzeum i In-
stytut Zoologii PAN, Wydziału Biologii UW, Wydział Biologii UJ, Wydziału 
Nauk Przyrodniczych UŚ) na co dzień zawodowo zajmujący się aspektami 
ochrony rodzimego środowiska naturalnego, a także prowadzący szereg ana-

liz oraz badań dzikich zwierząt – zatem siłą rzeczy tzw. gatunków łownych – 

————————— 
7 Por. http://www.wimieniuzwierzat.com/category/prawna-ochrona-przyrody/; dostęp: 2.04.2020. 

http://www.wimieniuzwierzat.com/category/prawna-ochrona-przyrody/
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niejednokrotnie wyrażają swoją opinię co do konieczności reformy dotych-

czasowego modelu polskiego łowiectwa. Owa konieczność wynika z wielu 
powodów, które można sumarycznie określić jako fuzję pielęgnowania przez 
środowisko myśliwych anachronicznego mitu, jak egzystują populacje dzi-

kich zwierząt oraz jaką rolę pełni myśliwy, z równie archaiczną strukturą 
organizacyjną instytucji, zarządzającej gospodarką łowiecką. Ów struktural-
ny archaizm manifestuje się poprzez odporność na wszelkie innowacje, do-
bre praktyki czy sprawdzone, nowoczesne działania, jak choćby skuteczny, 
czeski model zwalczania afrykańskiego pomoru świń (omawiany w 2019 r. 
na konferencji Światowego Programu Kontroli Transgranicznych Chorób 
Zwierząt w czeskiej Pradze przez międzynarodowych ekspertów ze Świato-
wej Organizacji Zdrowia Zwierząt). 

Przejdźmy do konkretów. W pierwszej kolejności należy odnieść się do 
niezgodnej z faktami implikacji, którą chętnie rozpowszechniają myśliwi: 
jeżeli populacje pewnych gatunków zwierząt łownych rosną, to realizacja 

całościowych polowań nie zagraża naszym zwierzętom, a wręcz przeciwnie – 

słusznie obniża ich zbyt wysoką liczbę.8 Fałsz polega na tym, że istnieje duża 
grupa gatunków, np. ptaków, których populacje w Polsce od dziesięcioleci 
zatrważająco maleją, o czym doskonale wiedzą specjaliści. Niestety, ignoran-
cja środowiska myśliwych nie jest podatna na dokształcanie się, w wyniku 
czego myśliwi lekceważą eksperckie apele, zaś malejące populacje zwierzęta 
są zabijane jednakowo intensywnie, jak populacje niezagrożone wyginię-
ciem. Specjaliści z zakresu ornitologii podają jako przykład cztery gatunki 

aktualnie „łownych” ptaków (łyska, czernica, cyraneczka i głowienka), któ-
rych liczba od wielu lat maleje tak szybko, iż Polski Komitet Krajowy Mię-
dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody zwrócił się do Ministerstwa Środowi-
ska o usunięcie tych gatunków z listy zwierząt łownych. Niestety, bez pozy-

tywnych rezultatów. Niewiedza połączona z deficytem empatii oraz satysfak-
cją z zabijania powoduje, że nawet, gdy sami myśliwi zaobserwują zmniej-
szenie się liczby np. zajęcy lub kuropatw w danym okręgu łowieckim, nie 
przekłada się to na realne zmniejszenie w kolejnym sezonie łownym ilości 
uśmierconych osobników. Jeżeli z kolei wskazać regionalny wzrost liczebno-

ści nie ptaków wodnych, ale np. ssaków kopytnych (rodziny jeleniowatych  

i świniowatych), to przyczyną wzrostu nigdy nie jest mniejszy odstrzał osob-
ników, lecz dostęp do pokarmu roślinnego z powodu łagodnych zim (efekt 
globalnego ocieplania się klimatu) oraz kolejna zgubna praktyka myśliwych, 
jaką jest dokarmianie zwierząt. Dodać również należy nielegalne zabijanie 
naturalnych drapieżników – polujących na osłabione jeleniowate – czyli 

wilków. Wrócimy do tej kwestii poniżej. Zatem już teraz widać podwójnie 
szkodliwą ekologicznie działalność bieżącego modelu gospodarki łowieckiej: 
gatunki zagrożone wyginięciem są ofiarami nonsensownej eksterminacji 

————————— 
8 Mayr E., Populacje, gatunki i ewolucja, WP, Warszawa 1974, s. 118–133. 



168 Marcin Urbaniak 

łowieckiej, zaś gatunki swobodnie się reprodukujące są dodatkowo stymu-
lowane poprzez niepotrzebne dokarmianie.   

Tym sposobem przechodzimy do drugiego powodu konieczności zrefor-
mowania oraz drastycznego ograniczenia działalności myśliwych. Powodem 
tym jest powszechnie podtrzymywany, wielce szkodliwy zabobon o potrzebie 

dokarmiania dzikich zwierząt – zwłaszcza w zimie. Jak powszechnie wiado-
mo, konsekwencją dziejącej się katastrofy klimatyczno-środowiskowej jest 
globalny wzrost temperatury, czego odczuwalnym skutkiem są łagodne, cie-
płe zimy m.in. w Polsce. Ciepło powoduje zwiększoną obfitość roślinnej 
biomasy, do której zwierzęta nie miałyby dostępu w warunkach równowagi 
klimatycznej. Wraz z łatwym dostępem do pokarmu, zasadniczo przez cały 
rok, rośnie przeżywalność zwierząt (w tym również osobników osłabionych), 
zaś dodatkowo zaburzony zostaje cykl rozrodczy – w populacjach występują 
częstsze mioty, zaś samice w młodszym wieku osiągają gotowość reproduk-
cyjną9. Do tej sytuacji dodajmy szeroko propagowane przez myśliwych do-
karmianie potężnymi dawkami wysokokalorycznego i gatunkowo nieodpo-

wiedniego pokarmu: kukurydzy, buraków, marchwi czy starego pieczywa 

(zawierającego cukier, sól i konserwanty). Wówczas okaże się, że to dokar-
miający myśliwi uszkadzają naturalne mechanizmy regulujące zwierzęcą 

płodność, jak również to myśliwi przyzwyczajają zwierzęta do pożywienia, 
które naturalnie w lesie nie występuje. W efekcie, myśliwi ponoszą odpowie-
dzialność za zwiększanie się liczebności dokarmianych gatunków (sztucznie 

stymulując rozrodczość oraz wzmacniając najsłabsze jednostki), a także za 
zwiększone szkody w uprawach rolnych, gdy zwierzęta przyzwyczają się do 
konkretnego typu pokarmu, który dostępny jest tylko na polach rolnych.  

W końcu, dokarmianie powoduje gromadzenie się dużej ilości osobników 

wokół miejsc regularnego dostarczania pokarmu, co poważnie zwiększa za-

grożenie infekcjami pasożytniczymi.  

Jeżeli wrócimy jeszcze do kwestii łagodnych zim i globalnego ocieplania 
się klimatu, to przypomnieć należy, że cieplejsze zimy prowadzą do wcze-
śniejszej i bardziej rozległej eksplozji kleszczy, które przenoszą patogeny 
boreliozy, tularemii czy kleszczowego zapalenia mózgu. W sytuacji poważne-
go zagrożenia epidemiami śmiertelnych chorób, należałoby chronić gatunek 
ssaków, który pełni rolę „naturalnego sanitariusza”, zjadającego drapieżne 
pasożyty i roztocza, w tym również kleszcze. Chodzi o dziki. Mając tego 

świadomość, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk apelowali w styczniu 2020 

m.in. do polskiego premiera o cofnięcie decyzji dotyczącej odstrzału sanitar-
no-redukcyjnego dzików. Autorami apelu było pięciu ekspertów wyspecjali-
zowanych w tematyce ssaków z Instytutu Biologii Ssaków PAN, Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN, Czech University of Life Sciences oraz Muzeum  

i Instytutu Zoologii PAN. Argumentacja za odejściem od zabijania dzików 
jest wieloaspektowa:  

————————— 
9 L. Kuźnicki, A. Urbanek, Zasady nauki o ewolucji, PWN, Warszawa 1970, rozdział IV, s. 197 i n. 
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– dziki są wszystkożerne, czyli pełnią rolę sanitarną (żywią się owadzimi 

szkodnikami drzew oraz padliną);  

– podczas buchtowania roznoszą nasiona;  

– brak dzików przyspieszy eksplozję bezkręgowców przenoszących pato-

geny;  

– chore, osłabione dziki są naturalny pokarmem wilków. Brak dzików 
(oraz jeleniowatych), to większe ryzyko wilczej śmierci głodowej; 

– jak wiadomo dzięki skutecznym praktykom zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń w Czechach, realnie wirusa ASF likwiduje dokładna bioaseku-
racja i precyzyjna eliminacja chorych osobników, nie zaś ogólnonarodowe 
ruszenie na dziki przez kompletnych amatorów z bronią w dłoniach. 

Jak można się domyślać, apel naukowców pozostał bez odpowiedzi – na 

rzetelną wiedzę i fakty naukowe nie zareagowali ani politycy, ani Polski 

Związek Łowiecki. Metoda walki z wirusem ASF w 2019 i 2020 roku – pole-

gająca na brutalnej, skrajnej redukcji ogólnokrajowej populacji dzika – sku-

piła, niczym w soczewce, pełnię zacofania rodzimego modelu łowiectwa. 

Zarówno „zwalczanie” ASF, jak i całość działań myśliwych, stoją w sprzecz-

ności z nowoczesnymi metodami monitorowania liczebności populacji ga-
tunków; współczesnymi metodami kontroli chorób w populacjach dzikich 
zwierząt oraz najnowszymi wymaganiami i kryteriami ochrony bioróżno-
rodności – szczególnie w obliczu katastrofy środowiskowo-klimatycznej. 

Powyżej pojawiła się kwestia naturalnych drapieżników, czyli wilków 
(będących pod ochroną). Łowiecka społeczność co pewien czas podejmuje 

działania, mające na celu przywrócenie możliwości zabijania wilków, upo-
wszechniając fałszywe informacje o rzekomym zagrożeniu dla człowieka, 
jakim jest wilk.10 Pamiętajmy, że współczesna teriologia postrzega wilki jako 
gatunek ze wszech miar potrzebny w lasach: to one naturalnie obniżają li-

czebność ssaków kopytnych, szczególnie w sytuacji, gdy owa liczebność jest 
rozregulowana przez absurdalne zachowanie myśliwych, czyli dokarmianie 
np. saren, a przy okazji (wbrew prawu) dzików. Więcej rozkarmionych ko-
pytnych w lesie oznacza więcej szkód tak w lasach, jak i w uprawach rolnych. 

Racjonalna, nowoczesna kontrola kondycji oraz liczebności zwierząt prowa-
dzi zatem do całkowitego zakazu dokarmiania, wraz z ochroną i odbudową 

m.in. populacji wilków. Tymczasem archaiczny model łowiectwa działa prze-
ciwnie, to znaczy nie tylko próbuje się przywrócić możliwość legalnego 
uśmiercania wilków, ale także pojawiają się martwe wilki, zabite z broni 

myśliwskiej. Głośnymi medialnie przykładami były ostatnie przestępstwa 
zabicia tych zwierząt: wilka przez myśliwego z Holandii w listopadzie 2019 
(podczas polowania rekreacyjnego na terenie Nadleśnictwa Turawa), wilka  
i młodziutkiej wilczycy we wrześniu 2019 w Roztoczańskim Parku Narodo-
————————— 

10 Por. https://gazetakrakowska.pl/atak-wilkow-we-wsi-pod-wadowicami-mysliwi-chca-odstrzalu-bo-

uwazaja-ze-drapiezniki-sa-zagrozeniem-dla-mieszkancow-drastyczne/ar/c8-14702361 (dostępność: 02. 
03.2020). 

https://gazetakrakowska.pl/atak-wilkow-we-wsi-pod-wadowicami-mysliwi-chca-odstrzalu-bo-uwazaja-ze-drapiezniki-sa-zagrozeniem-dla-mieszkancow-drastyczne/ar/c8-14702361
https://gazetakrakowska.pl/atak-wilkow-we-wsi-pod-wadowicami-mysliwi-chca-odstrzalu-bo-uwazaja-ze-drapiezniki-sa-zagrozeniem-dla-mieszkancow-drastyczne/ar/c8-14702361
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wym, egzekucja wilków Kosego i Miko w tym samym Parku z ambony my-
śliwskiej. Jeżeli dodamy do tego postrzelenia przy ambonie chronionego  
u nas myszołowa (luty 2020 w gminie Oświęcim), zabicie chronionego orła 
bielika (październik 2019 w Nowej Dębie), wówczas statystyki robią się 
przygnębiające i prowadzą do jednego wniosku – obowiązek przechodzenia 
ścisłych, cyklicznie ponawianych badań medycznych oraz psychologicznych 
przez osoby zajmujące się odstrzałem powinien być jednym z absolutnych 
warunków jakiegokolwiek modelu łowiectwa. Co więcej, tylko specjalnie 
przeszkolone osoby – zawodowi myśliwi – powinni stanowić służbę łowiec-
ką, o ile byłaby ona w ogóle wymagana w celu minimalizowania ewentualne-
go zagrożenia dla zdrowia i życia tak ludzi, jak i samych zwierząt. 

Kolejnym powodem dążenia do reformy praktyk łowieckich są formuło-
wane przez myśliwych oskarżenia pod adresem zwierząt gatunków „łow-
nych” o wyimaginowane szkody, jakie hipotetycznie mogą być czynione 
przez zwierzęta w prowadzonej przez ludzi gospodarce rolnej oraz leśnej.11  

Zależnie od grupy interesariuszy, arbitralnie wskazuje się, jako rzekomych 
„szkodników”, bobry, łosie, wilki, żubry, lisy, a nawet ptaki. Oskarżenie takie 
legitymizuje okrucieństwo i amoralną rozrywkę łowiecką, rozpowszechniając 
w mediach iluzję sensowności, a nawet pożyteczności działań myśliwych. 

Tymczasem oczywistym dla specjalistów faktem jest, że tylko niewielki zbiór 
gatunków realnie wchodzi w konflikt z interesami ludzkimi. Natomiast  

z ponad trzydziestu gatunków „łownych” można teoretycznie natychmiast 
wykreślić wszystkie ptaki, gdyby trzymać się kryterium szkodliwości dla rol-
nictwa i lasów. Jak od lat głoszą ornitolodzy oraz koalicja przyrodników  
i społeczników (czterdzieści organizacji przyrodniczych). Kilkanaście łow-
nych gatunków ptaków w Polsce, szczególnie gatunki wodne, w żaden spo-

sób nie wchodzi w relację konfliktową z człowiekiem. Nie wywołują strat 

materialnych ani ekonomicznych, a jednak wciąż są zabijane podczas polo-

wań! Co gorsza, jak już było wspomniane, pewne gatunki ptaków są zagro-
żone wyginięciem, zaś ekonomicznie są całkowicie neutralnymi mieszkań-
cami ekosystemów, oddalonych od siedzib ludzkich. Pomimo tego, są zabi-
jane w sposób całkowicie bezzasadny – prawdopodobnie dla horrendalnej 

satysfakcji z uśmiercania.  
Opisane działania absurdalnego wskazywania „szkodników” łączą się  

z kreowaniem się przez środowiska myśliwych na merytorycznych specjali-

stów, którzy posiadają rzetelną wiedzę o liczebności populacji gatunków, 
znają aktualną kondycję osobników oraz trendy populacyjne zwierząt łow-
nych. Tymczasem prawda jest zgoła inna: myśliwi kompletnie nie znają ani 

liczebności, ani zmian w liczebności gatunków, na które na co dzień polują. 

————————— 
11 Por. https://oko.press/w-mazowieckim-chca-zabic-1500-zwierzat/ (dostępność: 01.03.2020) 

oraz https://swiatrolnika.info/izby-rolnicze-alarmuja-populacja-losi-zagraza-uprawom-wniosek-o-

odstrzal?fbclid=IwAR32Dc1HFbD1URnxeNvmsRWSKECTkJU9bYiZd-Bcct_qCuT5moKey6oNcpo 

(dostępność: 01.03.2020) 

https://oko.press/w-mazowieckim-chca-zabic-1500-zwierzat/
https://swiatrolnika.info/izby-rolnicze-alarmuja-populacja-losi-zagraza-uprawom-wniosek-o-odstrzal?fbclid=IwAR32Dc1HFbD1URnxeNvmsRWSKECTkJU9bYiZd-Bcct_qCuT5moKey6oNcpo
https://swiatrolnika.info/izby-rolnicze-alarmuja-populacja-losi-zagraza-uprawom-wniosek-o-odstrzal?fbclid=IwAR32Dc1HFbD1URnxeNvmsRWSKECTkJU9bYiZd-Bcct_qCuT5moKey6oNcpo
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Jak wskazują specjaliści z Instytutu Biologii Ssaków PAN, wszelkie szacowa-
nia podawane przez nadleśnictwa lub koła łowieckie stanowią fantazję osób 
polujących, ponieważ myśliwi nie posiadali i wciąż nie są w stanie przedsta-
wić weryfikowalnej naukowo metody badającej gęstość populacji danego 
gatunku. Z tego powodu wszystkie liczby podawane są tylko i wyłącznie jako 
prywatne, subiektywne obserwacje, które doraźnie prowadzone są w ciągu 

roku. Siłą rzeczy myśliwi nie mają rzetelnej wiedzy, ile zwierząt dokładnie 

zabili (np. po strzeleniu chmurą śrutu w stado ptaków), ponieważ nie posia-

dają statystycznych narzędzi, nie mają specjalistycznej wiedzy choćby orni-
tologicznej (celem odróżniania gatunków), ani też nie podejmują nawet 
amatorskich starań, aby zebrać tego typu dane – o tym wszystkim donoszą  
w swych raportach badacze m.in. z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.12 

 Z tego względu reforma gospodarki łowieckiej polegałaby m.in. na wdro-
żeniu i regularnym stosowaniu nieinwazyjnych, naukowych metod pozyski-

wania danych o liczebności konkretnych gatunków, które można byłoby 
traktować poważnie. Wymagałoby to wszak uprzedniego wyedukowania 
wspomnianej wcześniej grupy np. zawodowych myśliwych w zakresie nie 
tylko znajomości etogramu gatunków łownych, ale przede wszystkim w za-
kresie rozpoznawania gatunków łownych. Myśliwi tworzący aktualną struk-
turę organizacyjną gospodarki łowieckiej mają zaledwie szczątkową wiedzę, 
uniemożliwiającą im poprawne odróżnienie gatunków, zwłaszcza ptaków 
łownych.  

 

 

PODSUMOWANIE 
 

Opisane w tekście kwestie krytyczne względem bieżącej gospodarki ło-
wieckiej, w tym szczególnie wobec praktyk zabijania zwierząt, wydają się 
potwierdzać główną tezę, przedstawioną we Wstępie: współczesny model 
łowiectwa musi uwzględnić nowoczesną wiedzę i przejść radykalną trans-
formację. Z powodu ograniczeń formalnych niniejszego tekstu, w żaden spo-
sób nie wyczerpałem szeregu wątpliwości, które wiążą się z aktualnie istnie-

jącą w Polsce instytucją zrzeszającą myśliwych. Aby nie powtarzać listy za-
rzutów, w ramach podsumowania chcę wyraźnie podkreślić, iż wyłącznie  
w wyjątkowych okolicznościach (np. bezwarunkowo koniecznego odstrzału 
sanitarnego) praktyki łowieckie mogą pełnić funkcję pomocniczego narzę-
dzia w humanitarnym, nieinwazyjnym, a zwłaszcza głęboko merytorycznym 

gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi. Owe wyjątkowe okoliczności, to 

nadzwyczaj rzadkie, poważnie konfliktowe relacje pomiędzy człowiekiem  
————————— 

12 Por. https://www.rp.pl/Opinie/302069993-Reformujmy-lowiectwo-zanim-bedzie--za-pozno. 

html?fbclid=IwAR0hRhxU-4EuFOtBPouKUIN-gE9sf_okD-B4h5C8Y2zWxkTjkJQSBchUjKY 

(dostępność 29.03.2020). 

https://www.rp.pl/Opinie/302069993-Reformujmy-lowiectwo-zanim-bedzie--za-pozno.html?fbclid=IwAR0hRhxU-4EuFOtBPouKUIN-gE9sf_okD-B4h5C8Y2zWxkTjkJQSBchUjKY
https://www.rp.pl/Opinie/302069993-Reformujmy-lowiectwo-zanim-bedzie--za-pozno.html?fbclid=IwAR0hRhxU-4EuFOtBPouKUIN-gE9sf_okD-B4h5C8Y2zWxkTjkJQSBchUjKY
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a dzikimi zwierzętami. Zreformowana instytucja łowiecka, wyposażona  
w przeszkoloną służbę, chroniłaby interesy zarówno zwierząt, jak i ludzi, 
poprzez zrównoważone łagodzenie owych konfliktów, a więc odłów, płosze-
nie, wygradzanie czy bioasekurację, wraz z profesjonalną utylizacją zainfe-
kowanych zwłok zwierzęcych. Wśród tego spektrum nieagresywnych dzia-
łań, humanitarne usypianie zwierząt stanowiłoby absolutny wyjątek, nigdy 
zaś standard. Główną rekomendacją, jaką można i należy zalecić w sytuacji 
wciąż działającej, skostniałej tradycji łowieckiej, byłoby przeprowadzenie 

konsultacji naukowo-społecznych, dotyczących kontynuacji gospodarki nie 

tyle łowieckiej, co raczej gospodarki środowiskiem naturalnym, która nie 
musi urągać współczesnej wiedzy przyrodniczej ani normom etycznym. Ra-

cjonalna, a zwłaszcza biocentryczna gospodarka populacjami dzikich zwie-
rząt nie musi również budzić społecznych kontrowersji czy krytyki wśród 

opinii publicznej. Taka ewentualna kontynuacja jest z pewnością skazana na 
porzucenie tradycyjnych praktyk swobodnego zabijania zwierząt przez nie-

wykwalifikowanych pasjonatów myślistwa, bowiem każdy akt uśmiercenia 
danego osobnika powinien podlegać prawnie surowej oraz naukowo meryto-

rycznej argumentacji. 

Obecny model gospodarki łowieckiej, skoncentrowany głównie na zabija-
niu niezliczonych osobników gatunków łownych oraz czerpaniu z tego graty-
fikacji finansowej, absolutnie nie spełnia kryteriów zarządzania, które moż-
na nazwać zrównoważonym, etycznym, racjonalnym i merytorycznie uza-

sadnionym. Wręcz odwrotnie, stanowi demoralizujący przykład zamierz-
chłych praktyk, opartych o szkodliwą tradycję, haniebne nawyki i krzywdzą-
ce stereotypy. Pamiętać należy, że naukowe ujęcie gospodarki zasobami 
zwierzęcymi nie polega na pozyskiwanie zwłok dla mięsa, skóry i trofeów, ale 
na wielu ważnych funkcjach, realnie chroniących bioróżnorodność jak np. 

fachowy monitoring liczebności populacji bądź zwiększona ochrona gatun-
ków, szczególnie pożytecznych dla lokalnych problemów środowiskowych. 
Za przykład niech posłuży rozporządzenie z grudnia 2019 Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, zezwalające na zabicie półtora 
tysiąca bobrów. Z perspektywy rzetelnego przyrodoznawstwa, bobry są na-
szymi naturalnymi sojusznikami, zapobiegającymi bieżącym okresom suszy, 
którą powoduje katastrofa klimatyczna. Już z tego tylko powodu należałoby 
objąć je ochroną, nie zaś uśmiercać. Z perspektywy rzetelnego przyrodo-
znawstwa, terytorializm bobrów gwarantuje samoregulację ich liczebności, 
zaś wilki, niedźwiedzie i rysie pilnują, aby liczebność bobrów nie była zbyt 
wysoka. A zatem z punktu widzenia nauki, rozporządzenie Dyrekcji okazuje 
się pozbawione sensu. Analogicznym nonsensem jest masowa egzekucja 
dzików w sytuacji eksplozji kleszczy roznoszących boreliozę, która to egze-
kucja rozprzestrzenia dodatkowo wirus ASF. Krótko rzecz ujmując, praktyki 
łowieckie muszą ewoluować wraz z wiedzą na temat zwierząt i całej biosfery 
w kierunku nowoczesnej i aktualnej, specjalistycznej oraz interdyscyplinar-
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nej dziedziny gospodarowania dziką przyrodą. Instytucja reprezentująca 
ową dziedzinę wiedzy nie może również pozostawać głucha na oczekiwania 

społeczne, gdyż to całe społeczeństwo posiada prawo do obcowania z dzikimi 

zwierzętami w ich naturalnym środowisku. Pamiętajmy, że postęp cywiliza-
cyjny polega na podnoszeniu poziomu świadomości społecznej oraz wrażli-
wości ekologicznej, zwłaszcza w dobie katastrofy klimatyczno-środowis-

kowej. Jeżeli obecnie myśliwi wykazują deficyt owej świadomości i wrażli-
wości, wówczas cała struktura łowiectwa powinni być systemowo zreformo-

wana dla ochrony przyrody przed cierpieniem zadawanym z ręki człowieka; 
dla dobra wszystkich ludzi, korzystających z dobrodziejstwa bioróżnorodno-
ści, a także dla poszanowania wiedzy i moralności publicznej. 
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ON THE NATURAL-SOCIAL HARMFULNESS  
OF HUNTING PRACTICES 

 
ABSTRACT 

 

The current model of hunting economy, focused mainly on killing innumerable 

number of game species and finding joy and benefit in it, does not totally fulfil crite-

ria of sustainable, ethical and rational management. This work provides an overview 

of evidences that the moral evil of hunting, together with the whole hunting culture, 

are not rationally justifiable. I am going to validate there is no reasonable argument 

for maintaining hunting economy and culture in the on-going, archaic condition.  

I maintain that therefore an immediate system reform of our hunting economy is 

necessary. There is a broad list of objection to the different aspects of hunting prac-

tices, which are presented and discussed in short in the paper. A reformed hunting 

institution, endowed with veterinary service, should guard some animals’ interests 
by different strategies of assuaging some conflicts among people and animals, as 

catching alive, flushing, separating or biosafety and professional reprocessing of 

infected corpses. The main recommendation for the ossified hunting tradition is the 

appeal for listening to the opinion of experts in natural sciences. 

Keywords: hunting, hunting ethics, hunting culture, hunting practices, bio-

safety. 
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W ramach bloku tematycznego Polscy myśliciele o nauce przedstawiamy 

drugi zbiór artykułów przedstawiających poglądy polskich ludzi nauki z róż-
nych ośrodków i różnych okresów ich twórczości. Pierwszą cześć opubliko-
waliśmy w tomie 6 (2018), a w niej artykuły: Stanisława Kamińskiego opcje 
metodologiczne (Andrzej Bronk i Monika Walczak), Spór o naukowość filo-
zofii. Na marginesie Zdzisława Cackowskiego dyskusji z fenomenologią 
(Józef Dębowski), Stefana Amsterdamskiego pojęcie ideału wiedzy nauko-
wej: w stronę nowej koncepcji podmiotu nauk (Anna Michalska), Florian 
Znaniecki o nauce. Perspektywa onto-epistemologiczna (Mariola Kuszyk-
Bytniewska), Społeczna rola mędrca. Wokół koncepcji Floriana Znaniec-
kiego (Grzegorz Pyszczek). Warto zwrócić uwagę, że poza inicjatywą wy-
dawniczą wyrażoną w postaci publikacji stałego bloku tematycznego – Pol-
scy myśliciele o nauce, opublikowaliśmy na łamach FILOZOFII I NAUKI 
szereg tekstów analizujących poglądy polskich filozofów i uczonych o nauce, 
m. in. ukazały się artykuły o Kazimierzu Twardowskim, Leszku Kołakow-
skim, Bolesławie Józefie Gaweckim, Andrzeju Grzegorczyku, Leszku Kuź-
nickim, Ludwiku Flecku. 

W tegorocznej, drugiej edycji bloku publikujemy cztery artykuły. Pierw-
szy tekst, autorstwa Emanuele Coco z Uniwersytetu w Katanii (Włochy), 
przypomina główne idee Ludwika Flecka w związku z wydaniem po włosku 
w 2019 przez Mimesis Edizioni książki tegoż Powstanie i rozwój faktu nau-
kowego (Stili di pensiero: La conoscenza scientifica come creazione socja-
le). Redaktorem książki jest Francesco Coniglione. Tekst ten jest zatytuło-
wany The Philosopher Ahead of His Time. Ludwik Fleck and the Complexity 
of Science (Communication and Notes). Autor, włoski filozof nauki, jest 
entuzjastą myśli Ludwika Flecka. Omawiając wydany w 2019 roku po wło-
sku wybór tekstów Flecka i niejednokrotnie przy tym zaznaczając nadzwy-
czaj kompetentną jej redakcję przez przez Francesco Coniglione, pisze: „Czy-
telnik znajdzie dla siebie wiele do myślenia w tej kolekcji esejów i doceni ich 
staranną edycję. Z mojej strony, mam ochotę to powiedzieć, że nie chodzi o 
odkrywanie Kuhna trzydzieści lat przed Kuhnem. Fleck to znacznie więcej. 
Jego myśl porusza się z autonomiczną i wizjonerską wrażliwością. Zbiór jego 
esejów należy do tych tekstów, które mają właściwość generowania nowych 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Francesco+Coniglione&text=Francesco+Coniglione&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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pomysłów w czytelniku i pozwalających zobaczyć mu realia i scenariusze, 
których nigdy nie wyobrażał sobie w przeszłości.” 

Dwa następne teksty prezentują twórczość lubelskiego semiotyka i logika, 
Leona Koja, zmarłego w 2006 r. inicjatora studiów w zakresie „Nauka o ję-
zyku i komunikowaniu” (od 1991, w ramach zajęć prowadzonych na Wydzia-
le Filozofii i Socjologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej).  

Tekst Semantyczne warunki porozumiewania się w ujęciu Leona Koja ma 
charakter interdyscyplinarny; dotyka zagadnień z semiotyki logicznej, nauk  
o komunikacji społecznej, filozofii języka, nauk o kulturze i nauk społecznych, 
a nawet antropologii filozoficznej i etyki. Jak zauważa Zbysław Muszyński, 
autor artykułu: „Semiotyczne warunki komunikowania się łączą się z założe-
niami dotyczącymi natury człowieka, jego możliwości poznawczych i racjonal-
ności, sposobu organizacji życia społecznego, powstawania i stabilizacji róż-
nych systemów wartości.” Muszyński krytycznie rekonstruuje poglądy Koja na 
skuteczne porozumiewanie się w nauce, filozofii i w życiu społecznym.  

Tekst Zasada przezroczystości znaku. Punkt widzenia Leona Koja, au-
torstwa Józefa Dębowskiego, poddaje analizie najistotniejszy, jak się wydaje, 
fragment dorobku naukowego Leona Koja, a mianowicie koncepcję przezro-
czystości znaku, a w szczególności Jego podejście do zagadnień semantycz-
nych ugruntowanych w pragmatyce. Zasada przezroczystości była tematem 
rozprawy doktorskiej Koja – Zasada przezroczystości a antynomie seman-
tyczne. Według Dębowskiego istotne dla omawianej problematyki są jeszcze 
dwie prace – Podstawy denotowania oraz Stosunek semantyki do pragma-
tyki (rozprawa habilitacyjna).  

Czwarty tekst Pawła Bytniewskiego, o tytule Alina Motycka – filozofka 
nauki, przedstawia związaną zawodowo z Instytutem Filozofii i Socjologii 
PAN filozofkę nauki i wiedzy, inicjatorkę ogólnokrajowego seminarium filo-
zoficznego prowadzonego od 1995 r. najpierw jako Kontekst odkrycia w 
dziejach dziedziny nauki, potem (od 2002) jako Filozoficzne problemy pod-
staw wiedzy, Alinę Motycką, zmarłą w 2018 r. Autor rekonstruuje główne 
wątki filozofii nauki uprawianej przez Motycką. To z jednej strony wątek 
krytyczny w odniesieniu do filozofii nauki, która – zdaniem Motyckiej – nie 
jest przygotowana do analizy nauki przeobrażonej kryzysami, jakim uległa w 
XX wieku, a z drugiej autorskie próby zdania sprawy z procesu naukowego 
jako procesu twórczego. „Współczesna filozofia nauki – pisze Autor artykułu 
relacjonując poglądy Motyckiej – […] nie jest w stanie zrozumieć tego, że 
tradycyjne pytanie epistemologiczne o to, jak uzyskujemy wiedzę o świecie, 
filozofia nauki doświadczona kryzysami nauki w XX wieku powinna zastąpić 
kwestią, »jak wiedza […] się zmienia, gdzie przez zmianę rozumieć trzeba 
nie jedynie przyrost wiedzy, ale wymianę struktur poznawczych«.” Nauka 
jako twórczy proces wytwarzania nowych form i treści wiedzy to drugi – 
podjęty z inspiracji psychologii głębi Carla Gustawa Junga – z wymienio-
nych wątków analiz podejmowanych przez Alinę Motycką. Wątek to jednak 
niedokończony, niezamknięty autorską konkluzją.  



FILOZOFIA I NAUKA 

Studia filozoficzne i interdyscyplinarne 

Tom 8, cz. 2, 2020 

 

 

 

Emanuele Coco 

 

 

 

THE PHILOSOPHER AHEAD OF HIS TIME.  
LUDWIK FLECK AND THE COMPLEXITY OF SCIENCE  

(COMMUNICATION AND NOTES) 
10.37240/FiN.2020.8.2.11 

 
 

ABSTRACT 
 

The new edition in Italian of the articles by the Polish microbiologist and philos-

opher Ludwik Fleck (1896–1961) edited by Francesco Coniglione offers the oppor-

tunity for some considerations around this significant scholar. Fleck anticipates 

Kuhn’s ideas as well as those of the sociology of science. For him, any epistemology 
that does not take psychological and sociological methods into account, or that does 

not concern itself with economics, technology, art, and even politics, is an episte-
mology imaginabilis. Here we discuss some key points of the essays collected in the 

book, some observations taken from the rich introduction of the editor, and an inev-

itable question: Why has Fleck been neglected for so long? 
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The new edition in Italian of the articles by the Polish microbiologist and 

philosopher Ludwik Fleck (1896–1961) edited by Francesco Coniglione of-

fers the opportunity for some considerations around this figure who was 

unjustly overshadowed for a long time. The essays, published in the original 

version between 1927 and 1960, are preceded by a rich introduction by the 

editor that contextualizes the themes and thematic relationships with the 

history and philosophy of 20th century science. In this context, Fleck’s work 
is central—and above all, ahead of his time—proposing a sociological and 

historicized reading of “scientific facts” so eloquent and visionary as to leave 
the reader amazed: because of the philosophical value of the essays and—at 

the same —because of the scant diffusion they had until recently.  

Fleck is mentioned in the first pages of Thomas Kuhn’s seminal work. In 
the preface to the Structure of Scientific Revolutions (1962), he writes about 

“Ludwik Fleck’s almost unknown monograph” which “anticipates many of 
the ideas I formulated” (p. 8—the pages, where not otherwise specified, refer 
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to the volume of the edition edited by Coniglione, here translated by me into 

English). In later years, he explained that he had come across Fleck’s philos-
ophy thanks to a note contained in Hans Reichenbach’s Experience and 
Prediction (1938) and that for years he had only met two people who had 

read it: the American sociologist Edward Shils and the Polish mathemati-

cian Mark Kac. 

How impressed Kuhn must have been by his reading of Fleck is under-

standable both to the reader of the essays edited by Coniglione and to those 

who wish to rely on Michał Rydlewski’s lapidary judgement: “There is noth-
ing in the Structure of Scientific Revolutions that cannot be ‘read’ already in 
Fleck” (p. 42). This is particularly true—explains Coniglione—if we consider 

his analyses of the scientific community as a fundamental unit of the making 

of science and the general definition of paradigm, even if compared to the 

Kuhnian approach, in Fleck there is a more marked sociological characteri-

zation that “derives from the reading of the works of authors completely 
foreign to Kuhn: the school of Durkheim and Lévy-Bruhl, Mach, Wundt, 

Simmel, Le Bon, Freud, Kelsen, Jerusalem and especially Ludwik Gum-

plowicz” (p. 42).  
Fleck’s philosophical work is in strong dissonance with the Received 

View, developed from the reflection begun by the logical empiricists of the 

Vienna Circle, who conceded little or nothing to history and sociology when 

they described science as the mere product of logical criteria which—by 

leaning on their own internal hold and coherence—offer an increasingly 

broad and abstract vision of reality. These are themes dear to Francesco 

Coniglione, who has already dedicated several essays to them (including his 

Popper Addio, which is currently being re-edited) and which remind us how 

the internist school was the victim of that Ionic seduction “already present 
in the philosophy of the early Greeks: the mirage of a ‘theory of everything’ 
that embraces everything in a single formula, in the conviction that the uni-

verse is a cosmos, endowed with intimate unity, knowable rationally” (p. 17). 
A beautiful dream, and one that appealed not only to the Greeks when you 

consider that Einstein chased it for a lifetime. 

The Vienna Circle would have to wait for Popper to see a timid approach 

to the historical and sociological perspective; but it would not be enough 

attention if it is true that, as late as 1978, Paul Feyerabend stated that logical 

empiricists and Popperians “are illiterate” in history and that their episte-

mology considers science as a timeless entity, offering only a caricature of its 

complex and real development (p. 20).  

Many of Fleck’s reflections refer to history and its sociological content. 

He is the author of two key concepts: the “style of thought” (Denkstil) and 

the “collective of thought” (Denkkollektiv), so named in his first and only 

monograph published in German (Entstehung und Entwicklung einer wis-
senschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und 
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Denkkollektiv, B. Schwabe und Co. Verlabuchhandlung, Basel 1935) and 

translated into Polish only in 1986 (Powstanie i rozwój faktu naukowego. 
Wprowadzenie do nauki o stylu myślowego i kolektywie myślowym, Wy-

dawnictwo Lubelskie, Lublin 1986). For Fleck, an epistemology that does 

not take psychological and sociological methods into account, or that does 

not concern itself with economics, technology, art and even politics, is an 

epistemology imaginabilis. He wrote about it in 1936, in the essay The 

Problem of Epistemology:  
 

“The fundamental error in many discussions from the field of epistemology is 
the (more or less open) manipulation of the symbolic epistemological subject, 

known as ‘human spirit,’ ‘human mind,’ ‘research worker’ or simply ‘man’ 
(‘John,’ ‘Socrates’), which has no concrete living position [...]. That symbolic 

‘human spirit’ is an asocial and ahistorical being: being the only one, unique, 
hence solitary, it has no communication with anybody, it does not enter into 

discussions, does not cultivate the art of imitation, has no companions, 

friends or enemies.”1 

 

In opposition to this hypothetical—as well as unrealistic—state of affairs, 

Fleck argues that cognitive activity should be considered a human practice 

immersed as much in history as in the sociological and emotional tensions 

that move life. This leads to a differentiation in human thought-groups. He 

writes: “there are people who can communicate with each other, i.e., who 

think somehow similarly, belong, so to speak, to the same thought-group, 

and there are people who are completely unable to understand each other 

and to communicate with each other, as if they belong to different thought-

groups (thought-collectives). Scientists, philologists, theologians or cabba-

lists can communicate with each other perfectly  well within the limits of 

their collectives, but the communication between a physicist and a philolo-

gist is difficult, between a physicist and a theologian very difficult, and  

between a physicist and a cabbalist or mystic impossible” (Fleck 1936, ibid, 
p. 81). 

It should also be borne in mind that “an individual belongs to many 
thought-collectives” towards whom he or she presents different degrees of 

integration and competence (p. 88). We must therefore ask ourselves about 

the basis on which the subject chooses the style most congenial to them. Is 

this the one that seems to offer them a more effective heuristic tool for the 

given type of reality? Is it what habit or chance brings them? Is it a conse-

quence of an emotional fact, such as a youthful infatuation with one disci-

pline or another? There is no single or universal answer to these questions. 

It must be assumed that the style or styles are not chosen consciously, but 

————————— 
1 L. Fleck, The Problem of Epistemology, 1936; then in Cognition and Fact. Materials on Ludwik 

Fleck, R. S. Cohen, T. Schnelle (eds.), Boston Studies in the Philosophy of Science, D. Reidel Pub-

lishing Company Dordrecht 1986, pp. 79–112, cited pages: 79 and 80. 
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are induced by a series of psychological, cultural, social, and even random 

elements that change from time to time in their proportions and assort-

ments.  

Added to this is the possibility of a coexistence of styles and their simul-

taneous use with varying degrees of mutual overlap or exclusion: when the 

physicist goes to the laboratory and speaks with colleagues, he or she adopts 

the common style of thought that allows him or her to speak with them; but 

when he or she goes to listen to the opera at the opera-house, he or she can 

adopt another style of thought, depending on the company he or she keeps 

and with whom they  identify and have a  close relationship with; and if he 

or she practices astrology or magic (something that even physicists have 

done) he or she will no longer speak in the style of the physicist, but in the 

style of thought (language, etc.) that allows him or her to be understood by 

those who share their astrological interests. 

The essays in the book decline the features of a sociological and historio-

graphic epistemology, rich in case studies: microbiology, concepts of time, 

definition of space, cosmological systems and much more. The reader can 

only ask himself the question: Why has Fleck been neglected for so long?  

Francesco Coniglione puts forward hypotheses under the eloquent title 

Far from Vienna, Far from Lvov in reference to a series of historical events 

and the hegemony of the School of Lvov-Warsaw, founded in 1895 by 

Kazimierz Twardowski in Lvov. Coniglione writes:  
 

“Within the Lvov-Warsaw School, the only representative of the Lvov-

Warsaw School to have taken a public position not on his book, but on an ar-

ticle by Fleck (1936) was Izydora Dąmbska (1937), as if she had been entrust-
ed with the task of distancing herself from Fleck’s conceptions with an inter-
vention that set a stone over his thought, first of all criticizing the relativiza-

tion of empirical statements. [...] The incipit of the Dąmbska article is as pro-
grammatic as ever of the sense of her criticism.” In fact, it starts from Gor-
gia’s third thesis to conduct a condemnation of Fleck’s philosophy “because of 
its cognitive relativism, which undermines the most deeply rooted and  

I would say unanimously shared conviction not only of the Polish School, but 

also of all neopositivism: the capacity of scientific knowledge to reach  

a shared, intersubjective knowledge” (p. 73). 
 

We may add one more topic to Coniglione’s list, or at least give it more 

prominence: Fleck’s life history. Born in Lvov on July 11, 1896, with the out-
break of war and the surrender of the city to Soviet rule, Fleck had positions 

both in the new university and in other institutions. From 1923 to 1935, he 

worked in the department of internal medicine at the General Hospital of 

Lvov, then became director of the bacteriological laboratory of the local so-

cial security authority. Under the German Nazi occupation, Fleck was de-

ported with his wife Ernestina Waldmann and son Ryszard to the Jewish 

ghetto of the city. Fleck’s work in the microbiological field was known to the 
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Germans who arrested him in December 1942, together with his family, and 

deported him to the pharmaceutical factory “Laokoon” to develop a typhus 
vaccine. On February 7, 1943, Fleck and his family were arrested again and 

locked up in Auschwitz concentration camp where the scholar was able to 

witness the atrocities of the Nazi experiments. His task was to diagnose 

syphilis, typhus, and other diseases with serological tests. From December 

1943 until the liberation of Poland on 11 April 1945, Fleck was detained in 

the Buchenwald concentration camp. Here, as Arthur Allen recounted in his 

book (The Fantastic Laboratory of Dr. Weigl. How two Brave Scientists 
Battled Typhus and Sabotaged the Nazis, W. W. Norton & Company, New 

York 2014), Fleck risked his life (and those of his wife and son) by carrying 

out a complicated subterfuge in order to create two types of vaccine: an ef-

fective one that was used for prisoners in hazardous areas of concentration 

camps, and a completely ineffective one that was administered to Nazi sol-

diers.  

However, the deportation to Buchenwald to produce the vaccine was 

epistemologically stimulating due to the fact that here he witnessed what 

had already been done by those who were already working for this purpose; 

he thus realized the errors of self-conviction that a community of scientific 

operators who are not sufficiently aware of the epistemological aspects of  

a social nature that affect their work can encounter. At a certain point in the 

work, the community of researchers believed that they had isolated samples 

of Rickettsia, the kind of gram-negative bacteria responsible for the exan-

thematous or petechial typhus infection. The vaccine could then be isolated 

from those preparations.  
 

“Rickettsia has been found in the preparations obtained from rabbits’ lungs. 
When the joyful tidings spread among the collective, the certainty of the re-

sult became doubtless: the collective placed its trust in the boss, the boss re-

lied on the opinion of his ‘specialists’ which he had corroborated in order to 
bear out his own authority, and these ‘specialists’ might have, at the outset, 
felt that this might have been something rather involuntary, but the general 

consensus dispelled all doubts.”2  

 

After the war, between 1946 and 1957 he published 87 medical and scien-

tific articles in Polish, French, English and Swiss journals. In 1951, Fleck 

received the National Prize for scientific achievements, and in 1955 he was 

awarded the Official Cross of the Order of the Renaissance of Poland. In 

1956, after a heart attack and the discovery that he suffered from lympho-

sarcoma, Fleck emigrated to Israel where a position was created for him at 

the Israel Institute for Biological Research. His health was deteriorating and 

————————— 
2 L. Fleck, The Problem of Epistemology, 1936; then in Cognition and Fact. Materials on Ludwik 

Fleck, op. cit., pp. 79–112, pp. 113–128, cited p. 120.  
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he had only the strength to write an article in 1960 on styles of thinking in 

relation to a discussion that had taken place in the journal Science on the 

theme “Science and Human Value.” He did not have time to speak further 

on this debate: he died in Ness Ziona, Israel, on July 5, 1961 from a second 

heart attack. 

In the end, you could say that he did not have enough time. A century 

and a half before, in Italy, a similar lack of time prevented Luigi Galvani 

from having the  success he deserved in the diatribe with Alessandro Volta 

on the causes of the electric charges that caused the movement in animal 

tissues. In 1801, Volta had been invited to Paris to demonstrate to Napoleon 

how his stack worked: the overlapping of metals could in fact generate an 

electric fluid which seemed to refute Galvani’s idea that animals had their 
own electric current. Galvani—who, as subsequent studies would show, was 

as right as his opponent—was unable to respond. In the meantime, French 

troops had invaded Italian territory, asking the citizens to take an oath to 

the Cisalpine Republic. The Bolognese scholar refused. He was then dis-

missed from office and deprived of his salary. A few weeks later, overcome 

by despair and illness, he died at his brother’s house. 
Like Galvani, Fleck lacked the time to take advantage of the new debate 

that in 1960 had—as we have seen—taken place in the journal Science. But 

there is perhaps another reason for the lack of attention received by Fleck’s 
ideas. They were certainly of value, if they were to constitute the central 

nucleus of Kuhn’s famous work, dealing with themes then shared by count-
less scholars. The sad fact that Fleck’s work was mysteriously unsuccessful 

can be traced back to the isolation suffered by the Polish scholar. In short, 

Fleck lacked—in the philosophical field—the presence of an appropriate 

social density, the parameter that depends on “the number of ties between 

the members of a collective of people.” Fleck maintains that such density 

often acts as a brake on the free creativity of the scientist. He writes:  
 

“If we call ‘social density’ the quantity of links between the members of a col-
lective of people, then the difference between a collective of artists and a col-

lective of scientists can be considered simply as a difference of this density: 

the science collective has a much higher density than the art collective. The 

resistance that holds back the researcher in his free creativity, this ‘hard 
ground of reality’ that he feels in the course of his work, depend precisely on 

this density.”3 

 

It must be said, however, that—according to Fleck’s own model—it is pre-

cisely the links of the thinking collective that drive an idea or its author to-

wards a rapid and positive affirmation. Without this crowding of interests 

————————— 
3 Response to the Observations by Tadeusz Bilikiewicz, 1939, quoted by F. Coniglione (ed.), op. 

cit. 
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and confined in the remote spaces of a small room that had been reserved 
for him, certainly would not have received any interest or success if it had 
not been for his teacher—Max Delbrück—who was enthusiastic about the 
student’s results and, strong in his undisputed authority, had taken care to 
distribute copies of Watson and Crick’s article to all colleagues present.  

It may be believed that the freedom of thought that Fleck enjoyed was 
made possible by his independence from the philosophical circles of the 
time. In return, Fleck had to pay a “small” price: oblivion.  

It must also be said that Fleck was not the first to have formulated socio-
logical ideas about science and—as Coniglione points out—it is possible to 
find “numerous announcements, especially following the research in the 
historical-artistic field carried out by Heinrich Wölfflin in the Warburg 
School, to which Cassirer, Olschki and Mannheim [...] Pierre Duhem, Erwin 
Schrödinger and others were receptive to some extent.”  In his beautiful 
introduction, Coniglione then addresses the whole question of the similari-
ties between Fleck’s intellectual reflection and that of authors such as Gil-
bert Ryle (author of the distinction Knowing That. Knowing How) or Mi-
chael Polanyi (to whom we owe the famous phrase “we know more than we 
can say”).  

The reader will find a great deal of food for thought in this collection of 
essays and will appreciate the careful editing. For my part, I subscribe to the 
view that it is not a matter of discovering a Kuhn thirty years earlier. Fleck 
is much more than that. His thought moves with autonomous and visionary 
sensitivity. The collection of his essays belongs to those readings that have 
the property of generating new ideas in the reader and making him see reali-
ties and scenarios never imagined in the past. It is no coincidence that when 
he spoke about reality, Fleck advised: “keep in your thoughts a free space for 
the future!” (p. 132). 
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STRESZCZENIE  
 

Główne prace Leona Koja dotyczyły problemów semiotyki, logiki, filozofii języka, 
filozofii umysłu, etyki. W wielu z nich są odniesienia do warunków osiągnięcia poro-

zumienia. Dotyczą one: 1. warunków logicznych, 2. warunków metodologicznych,  
3. warunków etycznych, 4. warunków semiotycznych. Artykuł poświęcony jest okre-
śleniu tych ostatnich warunków. Pokrótce zostaną omówione podstawowe pojęcia 
semiotyczne obecne w pracach Leona Koja. Na gruncie założeń Koja koncepcji se-
miotyki określone zostaną pojęcia określające warunki efektywnej realizacji procesu 

komunikowania się i jego podstawowe funkcje. 

Słowa kluczowe: Leon Koj, komunikowanie się, porozumiewanie się, przeko-

nania, racjonalność, krytyka  
 
 
  

KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO PROBLEM TEORETYCZNY 
 
Powszechne przekonanie o tym, czym jest komunikowanie, jest zgodne  

z tym, co pisze Leon Koj: „Komunikowanie na pierwszy rzut oka jest sprawą 
bardzo prostą. Jedna osoba coś wie i stara się tę wiedzę w jakiś sposób do-
starczyć innym osobom.”1 To przekonanie jest podzielane przez wielu użyt-
kowników języka i dlatego Fredrik Stjernberg nazywa fakt komunikacji „da-
ną niekwestionowaną”.2 Powszechnie zakłada się, że komunikacja polega na 
transmisji wiedzy, informacji, jest wymianą myśli lub idei, emocji, doświad-
czeń, umiejętności, przenoszeniem uwagi drugiego celem replikacji treści 
pamięci, a nawet jest procesem, który łączy elementy świata.3 Gdy jednak 
skupimy się na teoriach semantycznych, teoriach znaku, znaczenia, to wra-

————————— 
1 L. Koj, Zdarzeniowa koncepcja znaku, BMS, 41, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 

1998, 27. 
2 F. Stjernberg, The Public Nature of Meaning. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 

1991, s. 1. 
3 F. E. X. Dance, The Concept of Communication, Journal of Communication, 20, 1970, s. 201–210. 
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żenie oczywistości przebiegu procesu komunikowania się znika, znika też 
oczywistość i łatwość analizy w osiąganiu jego efektywności, czyli jak dalej 
zauważa Koj: „W szczegółach sprawa jest jednak dosyć skomplikowana.”4 
Dlatego na gruncie wielu teorii komunikacji podejmowane są próby ustale-
nia warunków porozumiewania się w różnych jego aspektach, w tym także 
semiotycznych.5 Odwołując się do wielu z tych teorii Koj próbował w swoich 
pracach rozpoznać (konieczne) warunki semiotyczne udanego porozumie-
wania się ludzi, starał się też zbudować nowe podstawy pojęciowe i teore-
tyczne adekwatniejszego opisu i analizy tych warunków i możliwości ich 
spełnienia  w rzeczywistości społecznej. 

Prace Koja zawierają liczne odniesienia do samego zjawiska porozumie-
wania się, a także przebiegu tego procesu i warunków jego efektywności. Na 
podstawie szczegółowszych problemów semiotycznych podejmowanych 
przez Koja, można określić ogólniejsze typy warunków efektywnego komu-
nikowania się i osiągania porozumienia. Poniżej wyróżniono ogólne typy 
warunków, a nawiasach podano szczegółowsze problemy, które były przed-
miotem badań Koja, a które można powiązać mniej lub bardziej bezpośred-
nio z badanymi przez niego i warunkami porozumiewania się:  

1. warunki logiczne (np. zasada sprzeczności, uznawanie konsekwencji),  
 2. warunki etyczne (np. odpowiedzialność za słowa, rola autorytetu, ety-

ka dyskusji naukowych), 
3. warunki metodologiczne (np. uzasadnianie twierdzeń, przekonań, teo-

rii naukowych, precyzowanie znaczeń), 
4. warunki antropologiczne (natura człowieka, racjonalność), 
5. warunki semiotyczne (zasada przezroczystości znaku, teoria znaku, 

teoria znaczenia, semantyka i pragmatyka). 
Koj ściśle wiąże istnienie możliwości porozumiewania się ludzi w sferze 

publicznej i teoretycznej nie tylko z jakością życia człowieka w różnych jego 
obszarach funkcjonowania, ale także z tworzeniem warunków życia zgod-
nych z naturą człowieka. Jest to zamierzenie bardzo trudne koncepcyjnie dla 
semiotyka i wymaga poszerzenia zakresu badań teoretycznych, by uwzględ-
nić wiele wymiarów pozajęzykowych, a związanych z różnymi systemami 
wartości istotnych przy dążeniu do porozumienia się. Wiele fragmentów 
prac Koja dotyczących analizy warunków komunikowania się ma formę 
uwag lub luźnych stwierdzeń na ten temat. Znacznie więcej uwagi teoretycz-
nej i precyzji pojęciowej widać w tych częściach prac Koja, które wiążą się  
z jego głównymi badaniami, czyli z obszarem semiotyki logicznej. Dlatego 
dla przedstawienia większej kompletności semiotycznych badań Koja zosta-
ną one tutaj przywoływane w cytatach i omawiane w połączeniu z pełniej-
szym kontekstem analiz prowadzonych przez Koja. 

————————— 
4 L. Koj, Zdarzeniowa koncepcja znaku, op. cit., s. 27. 
5 Terminy „porozumiewanie” się i „komunikowanie się” będą tutaj pojmowane tożsamo, choć ja-

sne jest, że dokładniejsze analizy wymagałyby wprowadzenia rozróżnienia tych terminów. 



 Semiotyczne warunki porozumiewania się w ujęciu Leona Koja 187 

ZNACZENIE POROZUMIEWANIA SIĘ I KRYTYKI  
DLA JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

 
W wielu tekstach, kiedy Koj odnosi się do warunków określających poro-

zumiewania się, pojawia się krótsza lub dłuższa analiza potrzeby komuniko-
wania się, a także często towarzysząca temu ocena i diagnoza istniejącego 
stanu rzeczy dotyczącego komunikowania się ludzi, porozumiewania i zro-
zumienia się. W jednym z tekstów pod znamiennym tytułem i nieco o cha-
rakterze felietonowym Wołanie na pustyni poświęca tym problemom więcej 
uwagi i zastanawia się głębiej nad potrzebami i celami komunikowania się. 
Wspomina o życiu społecznym, politycznym, akademickim odnosząc tę sy-
tuację do możliwości i jakości komunikowania się w tym obszarze. Ocenia 
tak: „…jest coraz gorzej z naszym sposobem porozumiewania się”.6 W odnie-

sieniu do życia społecznego zaś pisze:  

 
„Instytucją z natury rzeczy zainteresowaną w sprawnym porozumiewaniu się 

najszerszych warstw ludzkich, i to pod każdym względem, jest (być powinno) 
państwo. […] W państwie demokratycznym chodzi jeszcze i o to, aby obywate-

le mogli się między sobą porozumiewać, ustalać wspólne postawy, a tym sa-

mym wyznaczać władze i jej poczynania.”7 

 
 Miarą jakości życia społecznego jest język, który „…ma służyć porozu-

miewaniu się różnych ludzi […]. Im z większą liczbą ludzi potrafimy się po-
rozumieć, tym lepszym językiem dysponujemy”.8 Język umożliwia uczestnic-
two w demokracji, a ta z kolei wymaga powszechnych konsultacji, zaanga-
żowania, uzgadniania programów, prowadzenia częstych debat. Semiotyczne 
warunki komunikowania się łączą się z założeniami dotyczącymi natury 
człowieka, jego możliwości poznawczych i racjonalności, sposobu organizacji 
życia społecznego, powstawania i stabilizacji różnych systemów wartości. 
Koj ujmując w skrócie wielość takich uwarunkowań, pisze: „Reguły dyskusji 
mają […] charakter moralny – dotyczą wzajemnych relacji między ludźmi.”9 
Reguły te są wypracowywane w toku dyskusji i debat i różnych form komu-
nikacji społecznej. Są stale testowane co do swej efektywności i poddawane 
ciągłej krytyce.  

W kilku tekstach podkreśla rolę krytyki dla przebiegu procesu komuni-
kowania się i wyróżnia jej rodzaje. Uważa, że  
 

„[k]rytyka pojęta jako walka ma wyraźny wpływ na powstawanie nieporozu-

mień, a w każdym razie sprzyja niezrozumieniu wypowiedzi formułowanych 

————————— 
6 L. Koj, Wołanie na pustyni na pustyni, w: Język współczesnej humanistyki, J. Pelc (red.), BMS, 

46, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 2000, s. 110. 
7 Ibidem, s. 118. 
8 Ibidem, s. 111.  
9 L. Koj, Nauka, nauczanie i wartości, w: idem, Wątpliwości metodologiczne, RRR, 16, Wydaw-

nictwo UMCS, Lublin 1993, s. 74. 
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w języku związanym z nieuznawanymi teoriami i ogólniej przekonaniami. 
Krytyka pojęta jako współpraca, przeciwnie, sprzyja rozumieniu wypowiedzi 

formułowanych w odmiennych teoretycznie językach. Zasadniczą przyczyną 
szerzenia się poglądów semiotycznych, wykluczających możliwość porozu-

miewania się, są leżące u podstaw koncepcje dotyczące wzajemnego stosunku 
teorii. Są one traktowane jak rywale, którzy muszą się zwalczać.”10  

 
Dalej podkreśla negatywne skutki krytyki pojmowanej jako walka:  

 
 „Wolno przypuszczać, że wzywanie do walki intelektualnej powoduje po-

wstawanie coraz szerszych płaszczyzn nieporozumienia. Apele do nieustannej 

walki, mają zazwyczaj u podstaw założenie, że rywalizacja i walka to normalne 
mechanizmy życia ludzkiego. Stąd poglądy te sprzyjają monadyzacji życia in-

telektualnego i prowadzą do petryfikacji stanowisk, a co za tym idzie, do ha-

mowania procesu poprawiania, także poznawczego, zastanego świata.”11  

 
 Dlatego w swoich uwagach dotyczących nie tylko semiotyki, ale także 

sfery społecznej, etycznej (często zbyt skrótowych i naprędce formułowa-
nych) podkreśla ten rodzaj zagrożenia, wskazując jednocześnie rolę określ-
nych funkcji komunikowania się i wagę osiągania porozumienia się nawet na 
poziomie semantycznym: rozumienia tak samo słów i mówienia o tym sa-
mym mimo istniejących różnic w przekonaniach. 

 
 

TRUDNOŚCI I WARUNKI POROZUMIEWANIA SIĘ 
 
Określenie semiotycznych (i szerszych) warunków porozumiewania się 

zawiera artykuł A Necessary Condition for Mutual Understanding.12 Oma-
wiając te warunki Koj odwołuje się do sytuacji w rozwoju nauki, gdzie bada-
nia uczonych poddawane są stałej krytyce i ma miejsce surowe (w sensie 
Karla Poppera) sprawdzanie hipotez, teorii i odrzucanie tych sfalsyfikowa-
nych. Opisując te sytuacje odwołuje się do dobrze znanych i ważnych pojęć 
wprowadzonych do filozofii nauki przez Thomasa Kuhna, a w szczególności 
do pojęć niewspółmierności i nieprzekładalności znaczenia, jak też do teorii 
Ludwika Flecka i jego pojęcia kolektywów, a także do semantycznych kon-
cepcji Hilarego Putnama i opisanej przez niego roli stereotypów w procesie 
komunikowania się. Przy określaniu ogólnych warunków porozumiewania 
się nie brakuje też odniesień do wcześniejszych koncepcji z czasu zwrotu 
————————— 

10 Ibidem, s. 87. 
11 Ibidem. 

12 L. Koj, A Necessary Condition for Mutual Understanding, w: Semiotic Theory and Practice. Pro-
ceedings of the Third International Congress of the IASS Palermo 1984, M. Herzfeld (red.), Walter de 
Gruyter & Co., Berlin 1988, 1+2; zob. także: https://www.worldcat.org/title/semiotic-theory-and-
practice-volume-1-proceedings-of-the-third-international-congress-of-the-iass-palermo-1984/oclc/ 
1051139720/viewport. Niektóre z tych warunków są powtórnie omówione w książce L. Koj, Problemy 
semiotyki logicznej, BMS, 1, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1990.  

https://www.worldcat.org/title/semiotic-theory-and-practice-volume-1-proceedings-of-the-third-international-congress-of-the-iass-palermo-1984/oclc/1051139720/viewport
https://www.worldcat.org/title/semiotic-theory-and-practice-volume-1-proceedings-of-the-third-international-congress-of-the-iass-palermo-1984/oclc/1051139720/viewport
https://www.worldcat.org/title/semiotic-theory-and-practice-volume-1-proceedings-of-the-third-international-congress-of-the-iass-palermo-1984/oclc/1051139720/viewport
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językowego w filozofii, rozwoju filozofii języka, a w szczególności do Rudolfa 
Carnapa koncepcji postulatów znaczeniowych czy Willarda Van Ormana 
Quine’a pojęcia nieokreśloności referencji teorii. Wszystkie te teorie, kon-
cepcje, pojęcia mieszczą się w nurcie filozofii analitycznej (jej prekursorów  
i krytyków) i stanowiły w artykule podstawę do szczegółowszej analizy wa-
runków efektywnego procesu komunikacji. Próbę określenia tych warunków 
można zaliczyć do zakresu badań semiotyki logicznej, w ramach której mie-
ści się większość prac Koja. Sformułowane tutaj warunki są pojmowane ne-
gatywnie, gdyż wskazują przede wszystkim na ograniczenia powodujące 
niemożność lub nieefektywność osiągnięcia porozumienia. Jakkolwiek moż-
na je łatwo przekształcić w warunki pozytywne, to jednak poniżej przytoczo-
ne zostaną w wersji podanej w tekście oryginalnym. Można je w skrócie 
przedstawić następująco jako (negatywne) warunki semiotyczne dotyczące: 
 

1. antropologii (dotyczące człowieka), 
a.   nie znamy drugiego, 
b. nie możemy wejść z nim w relacje komunikowania („jesteśmy 

samotni”) 
2. poznania, 

a. nie możemy przekroczyć naszych przekonań (ograniczają nasz 
horyzont interpretacji), 

b. nie możemy pojąć intencji interlokutora (Wittgenstein, Quine, 
Davidson) 

i.  jesteśmy uwięzieni przez nasze przekonania (w naszym 
ograniczonym i zamkniętym oglądzie świata), 

ii.  podobnie jak ograniczają nas nasze przekonania, tak ograni-
cza nas nasz język, 

iii.  nawet ludzie, którzy różnią się nawet niewiele co do znacze-
nia słów, których używają i przekonań, które żywią, mogą 
nie mieć nic wspólnego, 

3. metodologii (w wersji Poppera), 
a. rywalizujące teorie uznawane przez ludzi są też środkiem walki 

między nimi, 
4. języka (Carnap), 

a. nowe wyrażenia są definiowane tylko przez użycie innych wyra-
żeń, ponieważ nie jesteśmy w stanie sięgnąć rzeczywistości (Car-
nap). 

W świetle tych warunków, które są nie tylko kryteriami, ale też oceną 
możliwości osiągnięcia porozumienia, jesteśmy – zdaniem Koja – nie tylko 
oddzieleni od innych ludzi, ale też od reszty świata – „jesteśmy monadami”. 
Monadami izolowanymi językowo, poznawczo, społecznie. Po to by temu 
zaradzić, trzeba wskazać na warunki, przynajmniej semiotyczne, które stwa-
rzają możliwości osiągania porozumienia się, komunikowania się ludzi  
w sprawach praktycznych i teoretycznych. Takie możliwości, zdaniem Koja 
istnieją, tylko trzeba je opracować i ich istnienie uświadomić. 
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W swojej monografii omawiającej podstawowe pojęcia semiotyki logicz-
nej Koj, określając m.in. warunki logiczno-semantyczne dotyczące porozu-
miewania się, przedstawia też krótko pozalogiczne (raczej językowo-
pragmatyczne) trudności porozumiewania się, do których zalicza:13 

1. Błędy fizycznego wykonania znaków (zakłócenia, szumy). 
2. Nieprawidłowości gramatyczne, obejmuje to zasady gramatyki, ale 

też zasady słuchania, percepcji, wytwarzania dźwięków. 
3. Czynniki socjologiczne – odmienna kultura, różne przekonania, któ-

re mogą wpływać na niezgodne implikatury określające użyte w wy-
powiedziach znaczenia. 

4. Brak wiedzy o rozmówcach – problem ten wiąże z kłopotami z usta-
leniem warunków racjonalności (nieznajomość przekonań powoduje 
nieznajomość celów działających podmiotów, warunków ich reali-
zacji.  

5. Błędy intencjonalne – szczególnym rodzajem błędu intencjonalnego 
jest kłamstwo, które może przyjmować mniej powszednią postać: 
a. przemilczania, niepoprawiania błędów; co istotne Koj przyjmuje, 

że racjonalność nie zakłada prawdomówności, 
b. prowadzić do zmiany znaczeń, co prowadzić może do „zamiesza-

nia komunikacyjnego polegającego na tym, że przypisujemy wy-
rażeniom odmienne znaczenia niż inne osoby”;14 na przykład 
kłamstwa reklamowe i propagandowe.  

 
Te różnorodne przyczyny braku komunikacji wskazują na szerszy kon-

tekst, w jakim swoje rozważania o porozumiewaniu się umieszczał Koj, choć 
często były one dość luźno sformułowane. 

 
 

POROZUMIEWANIE SIĘ (POWSZECHNA OPINIA) 
 
Powyższe negatywne warunki porozumiewania się i wyliczone przeszkody 

są w różnych pracach Koja dopełniane przez formułowane warunki pozy-
tywne. W ich określeniu odwołuje się Koj do powszechnie przyjmowanego 
pojmowania tego, czym jest porozumiewanie się (komunikowanie się). Uwa-
ża, że zazwyczaj przyjmujemy, że rozumiemy innych, gdy współpracujemy  
i jesteśmy w odpowiednich relacjach z innymi ludźmi. Dlatego sądzi, że do-
wolna teoria wzajemnego rozumienia się nie tylko musi uznawać pewne 
teorie semiotyczne, ale również przyjmować określone założenia antropolo-
giczne, które z kolei są źródłem koniecznych warunków semantycznych na-
kładanych na proces komunikowania się. Nie można być zwolennikiem 
————————— 

13 L. Koj, Problemy semiotyki logicznej, op. cit., s. 418–421. 
14 Ibidem, s. 421. 
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owocnej teorii wzajemnego zrozumienia bez odrzucenia – jak pisze Koj – 
„złowrogiej (zazwyczaj) antropologii”.15 Wskazuje tutaj na związek między, 
wydawałoby się, spekulatywnymi, teoretycznymi i logicznie uporządkowa-
nymi teoriami języka i znaczenia formułowanymi na gruncie założeń filozofii 
analitycznej z postawami człowieka w stosunku do świata i ludzi. Według 
niego teorie takie wyrażają językowo postawy człowieka do świata. Skoro na 
gruncie metodologii Popperowskiej zakłada się, że teorie, a przez to języki, 
powinny rywalizować (walczyć) ze sobą, to według Koja podejście takie wy-
raża też stosunek człowieka do innych, do rzeczywistości, który opiera się na 
walce, zabijaniu i odrzucaniu.  

Teorie języka, znaku, komunikacji określające warunki porozumiewania 
się mają charakter nie tylko czysto semantyczny, logiczny, ale także charak-
ter retoryczny, związany ze sposobami wpływu na postawę odbiorcy, poczy-
nając od środków zainteresowania odbiorcy komunikatem czy też samą 
rozmową, charakter informacyjny, gdy przekazujemy informacje o różnych 
aspektach świata oraz aksjologiczno-perswazyjny, gdy nakłaniamy do na-
szych racji i systemu wartości. Dlatego, jak podkreśla Koj,  
 

„…porozumiewanie się ma trzy warstwy lub aspekty. Po pierwsze dobrze po-
sługujemy się językiem, gdy potrafimy bez dodatkowych środków, np. wizual-
nych, strojów, demonstracji siły itp., zainteresować słuchacza i w tej postawie 
go utrzymać. Po drugie, dobrze posługujemy się językiem, gdy samymi środ-
kami językowymi potrafimy różnym ludziom jak najwięcej opisać z przyrody, 
z tworów ludzkich, z życia psychicznego, z kontaktów międzyludzkich  
w ich bogactwie socjologicznym, psychologicznym itd. Wreszcie, dobrze po-
sługujemy się językiem, gdy bez dodatkowych środków potrafimy przekonać 
ludzi do naszych tez, wartości, celów i działań.”16  
 
Jego zdaniem, efektywność posługiwania się językiem w procesie komu-

nikowania się wymaga spełnienia trzech warunków: zainteresowanie słucha-
cza (odbiorcy), przekazanie istotnych informacji oraz przekonywanie do 
określnego systemu wartości. Pierwszy z nich związany jest z retoryką, drugi 
z poznanie, a trzeci z aksjologią. 

W swojej analizie procesu komunikowania się Koj podkreśla: „[j]ęzykowe 
porozumiewanie się ma jednak i drugą stronę: odbiorcę”.17 Uwzględnienie 
odbiorcy pozwala nam zauważyć braki i ułomności odbiorcy, który nie potra-
fi słuchać, czytać w skupieniu. Powoduje to zniecierpliwienie nadawcy, jego 
irytację i zamiast komunikatów werbalnych: „Chodź”, „Idź”, występują za-
chowania niewerbalne, gdy ludzie działają, ciągną, wyrzucają, popychają  
i zamiast dyskusji słownych, zamiast działań językowych, zamiast słów po-
jawiają się „kły i pazury”, jak to dosadnie określa Koj. A przecież nasze 

————————— 
15 L. Koj, A Necessary Condition for Mutual Understanding, op. cit., s. 560. 
16 L. Koj, Wołanie na pustyni, op. cit., s. 111. 
17 Ibidem, s. 112. 
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„…działania językowe powinny być racjonalne. Chcemy m.in. za pomocą 
języka przyczynić się do realizacji naszych celów”.18 W swojej koncepcji se-
miotyki stara się uwzględniać dobitnie wymiar osobowy języka, który łączy  
z psychologicznymi cechami i zdolnościami użytkowników języka, a w szcze-
gólności w swojej wizji pragmatyki łączy mocno zasadę kooperacji (z teorii 
aktów mowy) z kategorią działania, a to z kolei z racjonalnością różnych 
form działania.19 Dlatego w analizie semiotycznych warunków służących 
realizacji porozumiewania się tak istotną rolę odgrywa pojęcie racjonalności.  

 
 

RACJONALNOŚĆ A POROZUMIENIE SIĘ 
 
Pojęcie racjonalności wiąże Koj z komunikowaniem się pojmowanym ja-

ko środek porozumiewania się. Związek racjonalności z samym językiem jest 
w tradycji filozoficznej dość oczywisty, ale położenie akcentu na racjonal-
ność i komunikowanie się jest na gruncie tradycji filozofii analitycznej czymś 
teoretycznie odmiennym i wymaga wprowadzenia do analizy semiotycznej 
obu kategorii dodatkowych pojęć.  

W szczególności dotyczy to procedur ustalania znaczenia wyrażeń, z czym 
mamy do czynienia w środowisku niestandardowym, obcym językowo, kul-
turowo, gdy tylko domyślamy się znaczenia, „znając sytuację, naturę ludzką, 
jej potrzeby itd. i zakładając racjonalność interlokutora, przyjmujemy hipo-
tetycznie, co on w danej sytuacji powinien powiedzieć, a raczej – o czym 
powinien mówić”.20 Zdolność do ustalenia adekwatnego w danej sytuacji 
znaczenia językowego leży u podstaw rozumienia czyjejś wypowiedzi. By 
rozumieć wypowiedź w konkretnej sytuacji potrzebne jest nam – zdaniem 
Koja – specyficzne pojęcie racjonalności, a mianowicie pojęcie racjonalności 
językowej, a w szczególności jej pewna postać, o której pisze, że „[j]est zasa-
dą rozumienia ludzi. Nazwiemy ją racjonalnością rozumieniową”.21 Jej defi-
nicję formułuje następująco: 

Jeśli dowolna osoba v w okolicznościach s wypowiadając w o q osiąga 
swój cel r z większym prawdopodobieństwem niż wtedy, gdy zachodzą oko-
liczności s, ale nie jest wypowiedziane w o q, to osoba v jest racjonalna, gdy 
mając cel r w sytuacji s wypowiada w o q.22  

 W skrócie można ująć, że racjonalność ta polega na wypowiadaniu się  
o pewnych sprawach w określonych okolicznościach, by osiągnąć założony 
cel. W wypadku, gdy się nie wypowiada określonych wyrażeń lub nie  
w tych określonych sytuacjach, lub mówi się o czymś innym, to można przy-

————————— 
18 Ibidem. 
19 L. Koj, Problemy semiotyki logicznej, op. cit., s. 418. 
20 L. Koj, Wołanie na pustyni, op. cit., s. 113. 
21 Ibidem.  
22 Ibidem.  
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jąć, że osoba taka nie zachowuje się racjonalnie, a przez to nie jest rozumia-
na przez inne, które kierują się tą racjonalnością. 

Racjonalność językowa dotyczy nie tylko działań językowych i rozumienia 
językowego zachowania się innych ludzi, ale także leży u podstaw rozwoju 
współpracy między nimi.23 Nabywanie takiej kompetencyjnej racjonalności 
językowej oparte jest na naśladownictwie zachowań „racjonalnych rozumie-
niowo” i kierowane jest racjonalnością naśladowczą.24 Koj zwraca uwagę na 
społeczne przeszkody w komunikacji, do których zalicza: różnice społeczne, 
brak kontaktów między członkami danej społeczności, różne style językowe, 
odmienności kulturowe.25 Utrudniają one naśladowanie, a przez to nabywa-
nie kompetencji komunikacyjnych. Wszystkie te wspominane powyżej wer-
sje racjonalności (racjonalność językowa, rozumieniowa, naśladowcza) od-
grywają istotną rolę w rozwoju zdolności porozumiewania się. Ogólnie moż-
na zatem stwierdzić, że „…racjonalność językowa wiąże w sposób istotny 
skuteczność językową z rozumieniem i naśladowaniem”26. Naśladowanie, 
imitacja związane są ze zdolnością przedstawiania sobie wiedzy, jaką posia-
da druga osoba. Koj sprowadza to do warunku, który ujmuje tę zależność: 
„Dwie osoby x i y, nawet jeśli mają różne poglądy, mogą się porozumieć pod 
warunkiem, że jedna z nich potrafi imitować sądy drugiej, że może ona wy-
wołać w sobie sądy przedstawione.”27 Ta zdolność, choć może być pojmowa-
na intuicyjnie, to w koncepcjach Koja jest ujmowana jako element precyzyj-
nie budowanego systemu założeń opisujących i wyjaśniających warunki ko-
munikowania się, funkcjonowania znaków, języka. Dlatego poniżej pojawią 
się inne precyzyjniej określone pojęcia wyjęte z koncepcji semiotycznych 
Koja, ale nie będą one przedmiotem szczegółowszej analizy czy wyjaśniania. 

 
 

WSPÓŁPRACA – WIEDZA DODATKOWA 
 
Warunkiem kulturowo-społecznym porozumiewania się jest możliwość  

i potrzeba wspólnego określania problemów i współpracy przy ich rozwiązy-
wania. Warunki takie nie zaistnieją w społeczności, która realizowałaby 
Hobbesowski model społeczeństwa. W takim społeczeństwie, zdaniem Koja, 
nieracjonalnie byłoby zakładać, że istnieje potrzeba współpracy (a nie walki) 
i stwarzać warunki powstania języka, który byłby przydatny do osiągania 
porozumienia.28 Walka ze swej natury stwarza warunki do walki i rywaliza-

————————— 
23 Ibidem. 
24 Tych typów czy odmian racjonalności (jak widać) w rozważaniach L. Koja pojawia się kilka. Są 

one powiązane ze sobą konceptualnie, ale ich rozróżnianie wymagałoby dodatkowych analiz. Tutaj 
są przywołane, by ogólnie przedstawić założenia i pojęcia w omawianym sposobie argumentacji. 

25 L. Koj, Wołanie na pustyni, op. cit., s. 116. 
26 Ibidem, s. 115. 
27 L. Koj, Pragmatyka, w: Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, J. Pelc (red.), BMS, 26, 

Polskie Towarzystwo Semiotyczne, PWN, Warszawa 2000, s. 65. 
28 L. Koj, Problemy semiotyki logicznej, op. cit., s. 422. 
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cji, a nie stwarza warunków do współpracy, która jest konieczna do powsta-
nia określonego typu wiedzy. Na ten szczególny typ wiedzy, którego wytwo-
rzenie, a może tylko docenienie, umożliwia dopiero współpraca, zwraca 
uwagę Koj w swej koncepcji języka, znaczenia, racjonalności. Jego zdaniem 
współpraca umożliwia wytworzenie wiedzy dodatkowej koniecznej do usta-
lenia odniesienia znaku w akcie komunikacji, czyli ustalenia znaczenia ter-
minów języka innej teorii czy w innej koncepcji świata. Zdaniem Koja moż-
liwość zdobycia takiej wiedzy podważa istniejący pogląd, że uznając daną 
teorię T nie jesteśmy w stanie posługiwać się językiem innej teorii T’, czyli 
nie potrafimy zrozumieć języka tej drugiej teorii. Jak pisze: „Gdyby tak 
istotnie było, osoba x uznając teorię T nie potrafiłaby prześledzić wniosko-
wań osoby z i nie potrafiłaby ustalić, co dla tej osoby jest oznaczane przez 
wyrażenie E. Mielibyśmy wówczas do czynienia z dość radykalną niemożno-
ścią porozumiewania się.”29 Jednak porównywanie wywnioskowanych treści 
z różnych teorii pozwala na znalezienie, porównanie znaczeń i odniesień 
terminów tych różnych teorii (koncepcji) w sytuacji, gdy mamy do czynienia 
z dyskusją między zwolennikami odmiennych teorii. Brak warunków do 
współpracy (oprócz walki) jest utrudnieniem w zdobyciu wiedzy dodatkowej 
koniecznej dla ustalenia odniesienia znaku użytego przez oponenta i ustale-
nia, czy podejmie on stosowne działania, by osiągnąć odpowiedni cel. Czyli – 
jak to ujmuje Koj: „Chodzi w szczególności o to, czy osoba x jest w stanie 
przewidzieć, co z teorii T’ osoba z potrafi wywnioskować.”30 Ponieważ – jak 
pisze Koj – „[a]by więc osoba x mogła odtworzyć wnioskowanie osoby z, 
musi x dysponować zbiorem zdań wyjściowych teorii T’ i modelem, który 
służy osobie z przy wnioskowaniu”.31 Ta zdolność do „odtworzenia wniosko-
wania” innej osoby prowadzi do bardziej podstawowych zdolności poznaw-
czych naszego umysłu, a mianowicie do zdolności wyobrażeniowych, które 
Koj nazywa zdolnością do „budowania fikcji”.  

 
 

ROLA TWORZENIA FIKCJI  
 
Nasza zdolność do współpracy to zdolność do tworzenia wiedzy dodatko-

wej umożliwiającej dokonywanie wnioskowań pozwalających ustalać zna-
czenia i odniesienie terminów w teoriach (koncepcjach świata) innych niż w 
tych przyjętych przez nas. Zdolność tworzenia wiedzy dodatkowej jest umie-
jętnością poznawczą do wychodzenia poza to, co jest nam już dane, czyli – 
jak to ujmuje Koj – jest zdolnością pozwalającą „…budować fikcje. […] Po-
trafimy wobec tego także w tych modelach interpretować wyrażenia […] Co 
za tym idzie, potrafimy odtworzyć czyjeś wnioskowania nawet wtedy, gdy nie 
————————— 

29 Ibidem, s. 423. 
30 Ibidem, s. 422. 
31 Ibidem, s. 423. 
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akceptujemy jego przekonań.” Jak pisze w ogólniejszej wersji swojej koncep-
cji pragmatyki: „Umiejętność odnoszenia się do przedmiotów fikcyjnych jest 
podstawą porozumienia rozmówców mających odmienne przekonania: obaj 
odnoszą się do przedmiotów (chociaż ocenianych odmiennie: jako rzeczywi-
ste lub fikcyjne) i obaj mogą używać pojęć w ten sam sposób.”32 Przekracza-
my wówczas często powszechnie przyjmowane ograniczenia poznawcze do-
tyczące naszych możliwości komunikacyjnych i przez to odrzucamy też ogól-
nie akceptowane „mniemanie o małych zdolnościach człowieka, o niezdolno-
ści konstrukcji fikcji”.33 Odrzucenie tych ograniczeń pozwala nam osiągać 
porozumienie w sprawach badawczych, ale też w wielu kwestiach społecz-
nych. Dlatego w sensie ogólniejszym dostrzeżenie możliwości odejścia od 
koncepcji mówiących o naszych ograniczeniach poznawczych staje się  
 

 „…motywacją budowania fikcji, która zmierza do zrozumienia innych ludzi  
i ich wytworów jest pełna nadziei chęć współpracy nad tworzeniem czegoś 
lepszego. Gdy nie ma się tych intencji, powstaje obojętna martwota (brak na-

dziei) lub ostra walka (nadzieja pokonania). Wtedy nie pojawiają się tenden-

cje wzajemnego rozumienia się.”34  

 
Jakkolwiek ostra walka nie jest pożądana w życiu społecznym i badaw-

czym, to krytyka jest naturalną metodą uzgadniania treści i dochodzenia do 
współpracy. Treść poglądów czy wiedzy są zawarte w przekonaniach (są-
dach) podzielanych przez uczestników dyskusji.  

 
 

POJĘCIE PRZEKONANIA 
 
Do analizy roli, jaką ma odgrywać krytyka w dyskusjach i debatach poj-

mowanych jako formy współpracy werbalnej, przydatna jest koncepcja prze-
konań zaproponowana przez Koja. Warto jej poświęcić więcej uwagi, gdyż na 
tej podstawie można przypuścić, jak Koj uzasadniałby w sposób bardziej 
systematyczny warunki porozumiewania się budowane na gruncie rozwija-
nej przez siebie semiotyki, a w szczególności rozwijanej koncepcji znaku.  

Na początek wprowadza on istotne rozróżnienie i pisze:  
 

„Przekonanie bywa pojmowane na dwa różne sposoby. Mówi się o przekona-

niu prawdziwości lub prawdopodobieństwie zdań. Mówi się także o przeko-

naniu, jak się rzeczy mają. Dla uzyskania lepszego kontrastu między obu 
pojmowaniami wyrażamy pierwszy sposób za pomocą zwrotu: »osoba x ak-

ceptuje zdanie z«. Przekonanie w drugim sensie jest wyrażane przy użyciu 
sformułowania: »osoba x jest przekonana, że p«. W pierwszym wypadku ope-

rujemy nazwami zdań lub odpowiednimi zmiennymi metajęzykowymi.  

————————— 
32 L. Koj, Pragmatyka, op. cit., s. 65. 
33 L. Koj, Problemy semiotyki logicznej, op. cit., s. 423. 
34 L. Koj, Nauka, nauczanie, wartości, op. cit., s. 87. 
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W drugim – operujemy zdaniami lub zmiennymi języka przedmiotowego, 
przebiegającymi nie przez zbiór tworów językowych, ale przez sytuacje lub 
zdarzenia.”35  

 
I dalej stwierdza, że pierwsze z nich nazwiemy „przekonaniem seman-

tycznym lub pragmatycznym” i służy ono do wyrażania sądów „równoznacz-
nych interlingwistycznie”.36 Jest to ich ważna funkcja komunikacyjna,  
ponieważ na podstawie tych sądów można rozpoznawać istnienie równo-
znaczności lub rozbieżności znaczeniowej terminów użytych w danej teorii 
czy dyskusji.  

Niewątpliwie ten aspekt koncepcji przekonań jest istotny dla samej teorii 
semiotycznej, jej semantycznych zagadnień, ale dla określenia bardziej po-
znawczych warunków komunikowania się istotniejsze jest to pierwsze poję-
cie przekonania, o którym L. Koj pisze tak: „Najprościej pojęcie sądu i jego 
akceptacji można chyba tak określić: x akceptuje sąd wyrażony przez zdanie 
z, gdy jest przekonany, że p i z jest znakiem zdarzenia p.”37 Wtedy jednak 
rezygnujemy z pragmatyczno-semantycznego pojęcia przekonania jako poję-
cia podstawowego i decydujemy się na przyjęcie drugiego rozumienia prze-
konania, które nazywa on „przekonaniem epistemicznym”. Przekonanie to 
wyraża poznawczy stosunek podmiotu do poznawanego świata. Przekonania 
epistemiczne bywają różne. „Do niektórych dochodzimy pod długich rozwa-
żaniach, po starannych sprawdzeniach, czy są słuszne. Niektóre zaś pojawia-
ją się jakby samorzutnie, bez sprawdzeń, czy są trafne; te ostatnie będą na-
zywane spontanicznymi.”38 Gdy przekonanie spontaniczne traci swój status 
spontaniczności i podlega ocenie zasadności, na przykład podczas spraw-
dzania, to staje się ono refleksyjne. Z kolei, „…zmiana przekonań sponta-
nicznych może doprowadzić do zmiany przekonań refleksyjnych. Ostatecz-
nie każda zmiana przekonań zawsze zależy od zmiany przekonań sponta-
nicznych”.39 Dotyczy to także związków między nimi. Choć przekonania 
spontaniczne są raczej niepewne, to ich zbiór jako całość jest stabilny. Prze-
konania spontaniczne mogą być prawdziwe lub fałszywe, zawsze mają jed-
nak intencję odnoszenia się do świata (realnego lub fikcyjnego). Wyrażają 
zdolność podmiotu do myślenia o zdarzeniach lub stanach rzeczy. „Wolno 
[…] przyjąć, że przekonanie spontaniczne jest identyczne z myśleniem  
o zdarzeniach lub sytuacjach, jeśli tylko nie pomyślano o tych zdarzeniach 
nic odwrotnego.”40 

————————— 
35 L. Koj, O zasadności przekonań, w: idem, Wątpliwości metodologiczne, RRR, 16, Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 1993, s. 10 (podkreślenie L. K.). 
36 L. Koj, O zasadności przekonań, op. cit., s. 11. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, s. 13. 
39 Ibidem, s. 18. 
40 Ibidem, s. 11. Chodzi tu o to, że w naszym myśleniu nie powinna pojawić się sprzeczność. Szer-

sze rozwinięcie tej problematyki w pracach: L. Koj, Znak i myśl, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Białystok 1990; idem, Problemy semiotyki logicznej, op. cit. 
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UMIARKOWANY KRYTYCYZM I POROZUMIENIE SIĘ 
 
Można przypuszczać, rozwijając szerzej koncepcję Koja, że część z tych 

przekonań składa się na wiedzę dodatkową, która jest istotna dla osiągnięcia 
porozumienia, ponieważ odgrywa istotną rolę przy ustalaniu znaczenia  
i odniesienia używanych we wnioskowaniach i rozmowie terminów. Wiele  
z nich może być przekonaniami epistemicznymi i wyrażać efekt poznawczy 
podmiotu, czyli wiedzę o świecie. Jest to dodatkowe założenie o realizmie 
poznawczym, ale to stanowisko jest bliskie omawianym tutaj koncepcjom. 
Na gruncie realizmu można zasadniej podważać radykalną wersję krytycy-
zmu, co łącznie ze względną stabilnością całości systemu uporządkowanych 
przekonań pozwala podważyć radykalny krytycyzm w stylu Kartezjusza. 
Zdaniem Koja taki radykalizm jest nieekonomiczny ewolucyjne, ponieważ 
podważa zdolności poznawcze człowieka.41 Dlatego zasadniej jest przyjąć 
„zasadę umiarkowanego krytycyzmu”. Według Koja mamy z nią do czynie-
nia, gdy poddając w wątpliwość nasze przekonania spontaniczne, stają się 
one refleksyjnymi. Dzieje się tak, gdy rozumiemy czyjeś wypowiedzi nie-
zgodne z naszymi przekonaniami spontanicznymi i pomyślimy o czymś nie-
zgodnym z naszymi przekonaniami.42 Takie traktowanie przekonań (i wyra-
żających je wypowiedzi) oponenta dopuszcza możliwość (a nawet potrzebę) 
podjęcia z nim owocnej językowo, poznawczo, społecznie dyskusji nie rezy-
gnując jednocześnie z krytycznego ich traktowania. 

Krytycyzm polega na tym, że należy sprawdzać krytycznie przekonania 
spontaniczne, co polega na konfrontowaniu ich z przekonaniami innych, na 
„…dopuszczaniu wypowiadania rozbieżnych opinii, ujawniających różne 
przekonania i zmuszających do myślenia o innych sytuacjach niż te, o któ-
rych dotąd myśleliśmy. Swoboda wypowiadania różnych opinii jest istotnym 
składnikiem zasady krytycyzmu”43. Ostateczna konfrontacja przekonań od-
bywa się zatem na poziomie przekonań spontanicznych.  

Jak podkreśla Koj, w neopozytywizmie starano się redukować twierdze-
nia teoretyczne do obserwacyjnych lub oczywistych i na tej podstawie  
rozstrzygać wątpliwości i ich zasadność. Tutaj proponuje się redukcje zdań 
refleksyjnych do spontanicznych, ponieważ jak pisze: „...wszystkie przeko-
nania refleksyjne sprowadzają się do przekonań spontanicznych”.44 Jednak 
jest to redukcjonizm mniej radykalny, ponieważ chodzi tu o uzasadnianie 
twierdzeń refleksyjnych na podstawie innych przekonań, a dopiero na końcu 
uzasadnienie dokonuje się na podstawie zdań spontanicznych (czasami 
przyjmowanych nieświadomie).45  

————————— 
41 L. Koj, O zasadności przekonań, op. cit., s. 19. 
42 Ibidem, s. 20. 
43 Ibidem, s. 22. 
44 Ibidem, s. 14. 
45 Ibidem, s. 15. 
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Do takiej konfrontacji przekonań refleksyjnych potrzebna jest dyskusja, 
która często doprowadza do wykazania różnic w przyjmowanych przekona-
niach spontanicznych, często ujawnionych dopiero w trakcie jej trwania. 
Taki stan krytycznej redukcji służy ujawnieniu różnicy przekonań, pociąga-
jących w konsekwencji różnice w znaczeniach użytych terminów. Zdolności 
do „budowania fikcji” pozwalają nam zrozumieć racjonalność językową dru-
giej osoby i następnie powinny doprowadzić do współpracy, której efektem 
ma być powstanie wiedzy dodatkowej umożliwiającej już pełniej zbudować 
system przekonań osoby drugiej, a przez to ustalić znaczenia i odniesienia 
używanych terminów. Wówczas znikają w dużym stopniu językowe, czyli 
semiotyczne przeszkody do osiągnięcia porozumienia. Co prawda, mogą 
pozostać inne (społeczne, psychiczne, fizyczne), ale semiotyczne są najściślej 
związane z komunikowaniem się ludzi na każdym poziomie jego realizacji.  
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LEON KOJ’S SEMIOTIC CONDITION FOR MUTUAL UNDERSTANDING 
 

ABSTRACT 
 

Major works by Leon Koj deal with the issues of semiotics, logics, philosophy of 

language, philosophy of mind and ethics. Many of them refer to aspects of commu-

nication, however, this is not the main subject of his considerations. These refer-

ences relate to the problems of satisfying: 1. the logical criteria, 2. the methodologi-

cal criteria, 3. the ethical criteria, 4. the semiotic criteria. This article is dedicated to 

defining the semiotic criteria. It briefly covers basic semiotic notions present in Koj’s 
works. On the basis of Koj’s assumptions the concept of semiotics conditions for the 

realisation and functions of the communication process is defined.  

Keywords: Leon Koj, communication, understanding, beliefs, rationality, criti-

cism. 
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ZASADA PRZEZROCZYSTOŚCI ZNAKU.  
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STRESZCZENIE 
 
Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej (wprowadzającej) przywołuję 

— m. in. w ślad za Edmundem Husserlem, Stanisławem Ossowskim i Adamem 
Schaffem — główne sformułowania „zasady przezroczystości znaku”. W sformułowa-
niach tych mówi się najczęściej bądź o (1) przezroczystości znaku wobec przedmiotów 
przez znak oznaczanych (denotowanych, desygnowanych i/lub nazywanych), bądź  
o (2) przezroczystości znaku wobec jego znaczenia (resp. zdarzeń, stanów rzeczy  
i faktów przez znak wyznaczanych). Wszelako, na co zwracał uwagę Husserl, można 
również mówić o (3) przezroczystości znaku wobec czynności i stanów umysłowych 
użytkowników znaku (nadawców i odbiorców); wszak tylko dzięki tak rozumianej 
przezroczystości znaku możliwe jest porozumiewanie się ludzi ze sobą, a tym samym 
znak może pełnić również funkcję ekspresyjną i komunikacyjną. Cześć druga artykułu 
(zasadnicza) zawiera rekonstrukcję stanowiska Leona Koja, który teorii znaku opartej 
o zasadę przezroczystości nadał postać konsekwentnie sformalizowaną — postać  
zaksjomatyzowanego systemu logicznego (przy wykorzystaniu formalizmu Willarda 
van Ormana Quine’a z Mathematical Logic). Jednym z głównych celów Leona Koja 
było również wskazanie na ścisły związek semantyki z pragmatyką, a nawet prymat 
pragmatyki nad semantyką. Narzędzia formalnologiczne pozwoliły też wykazać, iż 
teoria znaku oparta o zasadę przezroczystości ani nie narusza zasady niesprzeczności 
(przynajmniej w jej sformułowaniu psychologicznym), ani nie zawiera i nie implikuje 
antynomii semantycznych typu antynomia kłamcy. Jest bowiem teorią łatwo uzgad-
nialną z Alfreda Tarskiego teorią stopni języka.  

Słowa kluczowe: logika, zaksjomatyzowany system logiczny, semiotyka, se-
mantyka, pragmatyka, znak, znaczenie, oznaczanie, intencjonalność, przezroczystość 
znaku, zasada przezroczystości, ekspresyjna funkcja znaku, komunikacyjna funkcja 
znaku, antynomie semantyczne.  

————————— 
1 Główne tezy tego artykułu stanowiły podstawę referatu, jaki w dniu 11 września 2019 roku przed-

stawiłem w trakcie specjalnego sympozjum XI Zjazdu Filozoficznego w Lublinie (KUL, Centrum 
Transferu Wiedzy), poświęconego „Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja”. Zob. XI Polski Zjazd 
Filozoficzny. Program, Fundacja Rozwoju KUL, Lublin 2019, s. 48. Por. też XI Polski Zjazd Filozo-
ficzny. Księga streszczeń, M. Lechniak, M. Słomka, A. Zykubek (red.), Fundacja Rozwoju KUL, 
Lublin 2019, s. 59.  
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I. TRZY INTERPRETACJE. WPROWADZENIE 
 

1. 
W dyskusjach nad przezroczystością znaków — i to niezależnie od tego,  

w jakich kręgach są one prowadzone: pośród filozofów języka czy empirycz-
nie zorientowanych językoznawców — zazwyczaj bierze się pod rozwagę trzy 
sformułowania „zasady przezroczystości znaku”. Jednak punktem wyjścia 
dla tych sformułowań jest ogólne przekonanie, że aby pewien przedmiot 
fizyczny (np. dźwięk, napis albo gest) stał się tworem semantycznym, czyli 
właśnie znakiem, musi odsyłać swoich użytkowników do czegoś innego, niż 
on sam. Przedmiot ten, jak pisał Stanisław Ossowski, musi być równie prze-
nikliwy dla różnych naszych operacji umysłowych — typu: nazywanie, wska-
zywanie czy orzekanie — „jak szkło jest przenikliwe dla promieni słonecz-
nych” (Ossowski 1926, 30–31). W podobnym duchu wypowiadali się później 
także Kazimierz Ajdukiewicz (1985, 306–307), Adam Schaff (1960, 290)  
i wielu innych.  

Oczywiście, natychmiast powstaje pytanie: wobec czego ów przedmiot fi-
zyczny (akustyczny lub graficzny) ma być przezroczysty? Wobec czego ma 
być przenikliwy — „przenikliwy w podobny sposób, jak szkło jest przenikliwe 
dla promieni słonecznych”? I tutaj w rachubę wchodzą trzy różne możliwo-
ści.  

Po pierwsze, w grę może wchodzić przezroczystość wobec konkretnych 
umysłowych czynności (operacji), przeżyć i stanów psychicznych użytkowni-
ków znaków (nadawców i odbiorców), słowem — przezroczystość wobec 
pewnych faktów psychicznych.  

Jak się zdaje, ta możliwość interpretacyjna najchętniej jest wykorzysty-
wana wtedy, gdy eksponuje się ekspresyjną funkcję znaku jako jego funkcję 
podstawową, np. w teatrze, filmie i sztuce w ogólności. Edmund Husserl 
(1859–1938) mówił w tym wypadku o powiadamianiu i powiadamiającej 
(albo też komunikatywnej) funkcji wyrażeń językowych, o ich występowaniu 
w funkcji oznak — o tym, że np. wypowiadane słowa są znakami „myśli” 
mówiącego (Husserl 2000, 44–46).  

Po wtóre, w rachubę może wchodzić przezroczystość (czy, jak kto woli, 
przenikliwość) wobec znaczenia. W Logische Untersuchungen Husserl pisał 
w tym kontekście o oznajmianiu czegoś za pomocą znaków i o znaczeniach 
znaków — o znaczeniach identycznie tych samych, niezależnie od tego, kto  
i w jakich okolicznościach tych znaków używa. Pół wieku później Schaff pisał 
z kolei:  
 

„Przezroczystość dla znaczenia, tak charakterystyczna dla znaków słownych, 
występuje właśnie wtedy (prócz wypadków jakiegoś zakłócenia normalnego 
procesu porozumiewania się), gdy w ogóle przestajemy percypować material-
ny kształt znaku, a w świadomości zachowujemy jedynie stronę znaczeniową” 
(Schaff 1960, 290).  
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Wreszcie, po trzecie, gdy o przezroczystości znaków mowa, w grę może 
również wchodzić przezroczystość wobec przedmiotów przez znaki oznacza-
nych, a więc — wobec denotatów znaku (w szerokim sensie słowa „deno-
tat”). Husserl:  
 

„Każde wyrażenie nie tylko coś oznajmia, lecz także mówi o czymś; nie tylko 
ma swe znaczenie, lecz także odnosi się do jakichś przedmiotów. To odniesie-
nie, zależnie od okoliczności, może być dla jednego i tego samego wyrażenia 
różnorakie, nigdy jednak przedmiot nie pokrywa się ze znaczeniem; jeżeli  
teraz wobec tych »przedstawień« przeprowadza się rozróżnienie między »tre-
ścią« i »przedmiotem«, to ma się na myśli to samo, o co wobec wyrażenia 
chodzi w rozróżnieniu tego, co ono znaczy albo »oznajmia«, i tego, o czym 
ono coś mówi” (Husserl 2000, 59–60).  
 
W następnym akapicie Husserl od razu dodał, iż konieczność odróżnienia 

znaczenia (treści) od przedmiotu wynika z faktu, że wyrażenia różnych kate-
gorii syntaktycznych (np. nazwy) mogą posiadać różne znaczenia, a tylko 
jeden przedmiot lub, odwrotnie, mogą mieć jedno i to samo znaczenie, lecz 
różne przedmioty (ibidem, 60). Jak wiadomo, to fundamentalne z teoriopo-
znawczego punktu widzenia rozróżnienie na treść i przedmiot przedstawień 
weszło do obiegu nie tylko za sprawą Husserla, ale i za sprawą Kazimierza 
Twardowskiego (1866–1938). Oddając sprawiedliwość faktom, trzeba nawet 
stwierdzić, iż propozycja Twardowskiego była historycznie pierwsza. Wszak 
znana rozprawa Twardowskiego Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der 
Vorstellungen ukazała się dobrych sześć lat wcześniej niż II tom Logische 
Untersuchungen Husserla.2 A to właśnie w tych dziełach po raz pierwszy 
gruntownie została wykazana konieczność konsekwentnego odróżniania 
treści przedstawienia od przedmiotu przedstawienia, a w dalszej kolejności 
także konieczność odróżniania znaczenia wyrażenia (jego treści czy sensu) 
od jego przedmiotu (denotatu).3  

————————— 
2 Rozprawa Twardowskiego Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen 

ukazała się drukiem w 1894 roku we Wiedniu (Twardowski 1894), natomiast II tom  
Logische Untersuchungen Husserla miał swoje pierwsze wydanie w 1901 roku w Halle-
Saale (Husserl 1901).  

3 W rozprawie O treści i przedmiocie przedstawień Twardowski gwoli ścisłości 
dodawał, iż obok filozofów języka i logików, którzy permanentnie mieszali ze sobą treść  
i przedmiot przedstawienia (jak np. Sigwart czy Drobisch), byli też tacy, którzy (mimo 
braku stosownego instrumentarium) wyraźnie i konsekwentnie odróżniali „treść 
przedstawienia”, „przedmiot przedstawiony” i „czynność przedstawiania”. W wypadku 
tych drugich Twardowski z uznaniem wskazywał m. in. na Bernarda Bolzano, Riberta von 
Zimmermanna, Benno Kerry’ego oraz G. Noëla (Twardowski 1965, 14–17). Godzi się 
również zauważyć, że głównym (i bezpośrednim) źródłem inspiracji dla przeprowadzenia 
wymienionych rozróżnień była najpewniej Brentanowska teoria intencjonalności, 
Brentanowska koncepcja „podwójnego sądu” (Doppelurteil) i, przede wszystkim, 
Brentanowskie rozróżnienie na pierwotny i wtórny przedmiot przedstawienia (Brentano 
1999, 126 i in.).  
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2. 
W świetle poczynionych przez Husserla ustaleń widać jak na dłoni, iż wy-

żej wymienione trzy sformułowania zasady przezroczystości znaku są rezul-
tatem trzech różnych (możliwych) odpowiedzi na pytanie o rodzaj i naturę 
przedmiotów wskazywanych przez znaki — przedmiotów, wobec których 
znaki są (i w ogóle: mogą być) przezroczyste.  

Raz są to (mogą być) umysłowe czynności, przeżycia i stany psychiczne 
użytkowników znaku, innym razem sama tylko treść tych czynności, przeżyć 
i stanów, a jeszcze innym razem — przedmioty, ku którym owe czynności, 
przeżycia i stany są intencjonalnie zwrócone.  

Co ciekawe, jak zauważył Leon Koj, w kręgach semiotyków i językoznawców 
z reguły i najczęściej brano pod uwagę jedynie dwa ostatnie sformułowania 
zasady przezroczystości znaku (Koj 1990d, 10–12). Natomiast pierwsze, z po-
wodów nie do końca zrozumiałych, wyraźnie było pomijane. Moja prywatna 
hipoteza w tej sprawie głosi, iż być może działo się tak, dlatego, ponieważ 
głównym punktem odniesienia dla analiz i podstawowych sformułowań zasady 
przezroczystości znaku zawsze i nieodmiennie pozostawała semiotyka II tomu 
Badań logicznych Husserla — dzieła, w którym jeszcze nie doszło do odkrycia 
tzw. „drugiej intencjonalności”. Wszak intencjonalne odniesienie przeżyć świa-
domych do siebie samych, czyli tzw. „drugą intencjonalność”, Husserl uczynił 
ważnym tematem dla siebie dopiero w kontekście rozważań nad czasem, a więc 
dobrych kilka lat po ukazaniu się Logische Untersuchungen (Husserl 1989, 
79–82, 117–123 i 175–179).4 Jak wiadomo, wyniki tych rozważań ukazały się 
drukiem jeszcze później, bo dopiero z końcem lat dwudziestych, zatem, blisko 
30 lat po opublikowaniu Logische Untersuchungen (Husserl 1928).  

Oczywiście, przyjmując tę hipotezę, milcząco zakładam, że pomiędzy za-
sadą przezroczystości znaku (w różnych wariantach) a teorią intencjonalno-
ści (w różnych odmianach) zachodzi istotny związek rzeczowy (lub przy-
najmniej jakiś rodzaj wzajemnej korelacji), a więc nie tylko zależność natury 
biograficzno-historycznej.  

 
 

II. PUNKT WIDZENIA LEONA KOJA 
 

1. 
Kulminacja badań prowadzonych przez prof. Leona Koja (1929–2006) 

nad zasadą przezroczystości znaku przypada na lata sześćdziesiąte i pierwszą 
połowę lat siedemdziesiątych XX wieku. To właśnie tej problematyce  
poświęcona jest jego rozprawa doktorska, opublikowana w 1963 r. na  
kartach Studia Logica pt. Zasada przezroczystości a antynomie semantycz-
————————— 

4 Koncepcja podwójnej intencjonalności strumienia świadomości po raz pierwszy pojawia się do-
piero wykładach, które Husserl wygłosił w Getyndze w semestrze zimowym 1904–1905 i które wiele 
lat później stanowiły osnowę „Części pierwszej” Wykładów z fenomenologii wewnętrznej świado-
mości czasu (Husserl 1928). Polski przekład: Husserl 1989, 5–143.  
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ne.5 Z kolei inna ważna rozprawa pt. Podstawy denotowania, ściśle związana  
z problematyką pierwszej, stanowiła rozdział drugi rozprawy habilitacyjnej pt. 
Stosunek semantyki do pragmatyki. Ta rozprawa ukazała się po raz pierwszy 
w 1969 roku w Annales UMCS, a w 1972 roku została wydana przez PWN.6  

Dla badań nad przezroczystością znaków ważna jest też rozprawa kolejna, 
mianowicie Myślenie i mowa wewnętrzna, pierwotnie opublikowana na 
kartach Studiów Semiotycznych,7 a potem ponownie w książce Myśl i znak 
(Koj 1990b, 57–79). Ta trzecia rozprawa jest ważna m.in. dlatego, ponieważ 
to właśnie w niej Leon Koj wskazuje na prozodyczność mowy i języka jako 
ten najważniejszy powód do podania w wątpliwość, sproblematyzowania,  
a może nawet zakwestionowania zasady przezroczystości.8 Wszystkie trzy 
rozprawy — i to w takiej kolejności, w jakiej powstawały — zostały ponownie 
opublikowane w książce pt. Myśl i znak (Koj 1990a).  

 
2. 

Kluczowe znaczenie dla badań nad przezroczystością znaku ma jednak 
pierwsza z tych rozpraw. A wobec tego zatrzymajmy się przy niej.  

Najpierw, tj. w punkcie wyjścia swoich analiz, Profesor Koj, po przywoła-
niu i krótkiej dyskusji wcześniejszych sformułowań tej zasady, sam nadał jej 
następujące brzmienie (Koj 1990d, 12):  
 

(1) „Jeżeli przedmiot x jest znakiem przedmiotu y, to przedmiotowi y przy-
pisujemy jakąś własność f.  

(2) Jeżeli przedmiot x jest znakiem przedmiotu y, to nie istnieje taka wła-
sność f, że przypisuje się ją przedmiotowi x.”  

 
W wersji pragmatycznej, tj. uwzględniając parametr temporalny i oso-

bowy, zasadę przezroczystości znaku można wysłowić również w taki sposób 
(ibidem, 12–13):  
 

(3) „Jeżeli w chwili t dla osoby v przedmiot x jest znakiem przedmiotu y, to 
istnieje własność f taka, że w chwili t osoba v przypisuje przedmiotowi y 
własność f.  

(4) Jeżeli w chwili t dla osoby v przedmiot x jest znakiem przedmiotu y, to 
nie istnieje własność f taka, że w chwili t osoba v przypisuje przedmio-
towi x własność f.” 

————————— 
5 Por. L. Koj, Zasada przezroczystości a antynomie semantyczne, Studia Logica 1963, XIV. 

Rozprawa ta ponownie ukazała się w zbiorze artykułów Myśl i znak (Koj 1990d, 10–37). 
6 Por. L. Koj, Stosunek semantyki do pragmatyki, PWN, Warszawa 1972. 
7 Por. L. Koj, Myślenie i mowa wewnętrzna, W: „Studia Semiotyczne” 1976, VII, s. 227–248. 
8 Według Koja, do najpoważniejszych faktów, które zdają się przeczyć przezroczystości znaku, 

należy dostrzeganie w trakcie posługiwania się znakami elementów i cech prozodycznych, np. in-
tonacji i siły głosu, długości znaku, tempa, rytmiki itp. Żywe reagowanie na cechy i elementy pro-
zodyczne wypowiedzi językowych wskazuje wszak, że podczas używania znaków myślimy nie tylko o 
ich denotatach, ale także o samych znakach i niektórych ich elementach, np. cechach prozodycznych 
(Koj 1990b, 75–76). 
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Z kolei po pełnym sformalizowaniu — z wykorzystaniem aparatu logiczne-
go Wilarda Van Ormana Quine’a z Mathematical Logic9) — wyżej wymienio-
ne dwa twierdzenia, tj. 3 i 4, przybierają następującą postać (Koj 1990d, 13):  
 

(5) „Z(t,v,x,y)o (�f)P(t,v,fy)  
(6) Z(t,v,x,y)o ~(�f)P(t,v,fx)“  

 
Oczywiście, wyjściowa idea (a zarazem główne przesłanie, myśl, intuicja), 

która kryje się za sformułowaniami Leona Koja, jest zasadniczo zbieżna  
z intencjami autorów wcześniejszych sformułowań zasady przezroczystości, 
w szczególności Husserla, Ossowskiego, Ajdukiewicza czy Schaffa. Jest to 
myśl następująca:  
 

„...gdy posługujemy się znakiem, to myślimy o jego denotacie; gdy zaś myśli-
my o znaku, to nie myślimy o denotacie znaku i znak traci swój charakter de-
notatywny” (Koj 1990b, 75).  
 

3. 
Następnie Profesor Koj zwraca uwagę na pewne istotne ograniczenie do-

tychczasowych sformułowań. Mianowicie, jak zauważa, wszystkie przywoła-
ne dotąd sformułowania zasady przezroczystości, nie wyłączając jego wła-
snych (tezy 1–6), są stosowalne jedynie w dziedzinie nazw. Wobec tego, aby 
to ograniczenie uchylić, do pojęć pierwotnych związanych z oznaczaniem 
(czyli denotowaniem, desygnowaniem lub nazywaniem) Koj dołącza nowe 
pojęcie pierwotne, a mianowicie: pojęcie wyznaczania (czy też, jak się wyra-
ża, odnoszenia się).10 Dzięki temu zabiegowi zasada przezroczystości znaku 
staje się łatwo stosowalna także w odniesieniu do zdań.  

Zatem, aby treść zasady przezroczystości odznaczała się należytą ogólno-
ścią, do wyżej sformułowanych twierdzeń, czyli (5) i (6), trzeba dołączyć 
jeszcze jedno, mianowicie twierdzenie (7):  
 

(7) W(t,v,x,fy) o P(t,v,fy)  
 

————————— 
9 Za podstawę formalizacji swej teorii znaku Leon Koj przyjął system logiczny Quine’a z Mathe-

matical Logic (Quine 1951), ponieważ — jak podkreślał (1990b, 13; 1990d, 44) — jest to system, 
który nie uznaje teorii typów logicznych. Fakt ten sprawia, iż na gruncie tego systemu zmienne mogą 
przebiegać zbiór nazw na tyle obszerny, że zawierający nazwy z różnych kategorii syntaktycznych, 
np. nazwy klas i nazwy indywiduów. W ten sposób (i dzięki temu) unika się powielania twierdzeń  
o denotowaniu znaku na wiele różnych rodzajów nazw — rodzajów typikalnie odmiennych (scil. 
podzbiorów zbioru nazw), wyodrębnianych ze względu na kategorię syntaktyczną znaków 
nazwowych i, oczywiście, stosownie do odpowiedniego typu logicznego. Żaden system logiki typów 
takich możliwości nie stwarza.  

10 W trakcie budowy swego systemu Koj przyjął za Carnapem (1947, 26–30) następującą 
pozaformalną konwencję terminologiczną (Koj 1990d, 19). (1) W odniesieniu do nazw: (a) nazwa 
denotuje jedną klasę niejednostkową (zakres), (b) nazwa desygnuje więcej niż jeden przedmiot 
(desygnat), (c) nazwa nazywa przedmiot jednostkowy (indywiduum), (d) nazwa oznacza, tj. deno-
tuje, desygnuje lub nazywa. (2) W odniesieniu do zdań: (a) zdanie wyznacza stan rzeczy, zaś  
(b) „stan rzeczy” znaczy tyle, co „proposition” w sensie Carnapa. (3) W odniesieniu do znaków: znak 
— nazwa lub zdanie — wskazuje na fakt, gdy (a) bądź oznacza, (b) bądź wyznacza.  
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Treść tego twierdzenia jest następująca:  
Jeśli wypowiedziane przez osobę v w czasie t zdanie x wyznacza stan rze-

czy fy, to w czasie t osoba v myśli, że y ma cechę f.  
 

4. 
Okazuje się jednak, że nie dość na tym. Według Koja, by móc naprawdę 

adekwatnie uchwycić i wyeksplikować treść zasady przezroczystości, trzeba 
jeszcze uwzględnić pewne dodatkowe okoliczności — okoliczności niezwykle 
istotne dla procesu językowej komunikacji, które jednak wcale nie wynikają 
z wcześniejszych twierdzeń (tj. 5, 6 i 7). Z tych dodatkowych okoliczności 
dobrze zdają sprawę cztery następujące, jak się wyrażał Koj, „zakazy” (Koj 
1990b, 18):  
 

a) skoro w czasie posługiwania się znakami nie dostrzegamy fizycznej 
strony znaku, to nie dostrzegamy też jego części;  

b) w czasie posługiwania się znakami nie dostrzegamy także całości,  
w której zawiera się znak;  

c) w trakcie posługiwania się znakami jest też tak, że elementy (w szcze-
gólności: cechy) przedmiotów znaczonych nie są elementami (cecha-
mi) samych znaków;  

d) i odwrotnie: elementy (cechy) znaków nie są elementami (cechami) 
przedmiotów znaczonych.  

 
5. 

Ostatecznie zaś, po pewnych formalnych przekształceniach, zdaniem  
Koja, łączną liczbę twierdzeń oddających istotną treść zasady przezro-
czystości znaku — twierdzeń ujmujących podstawowe intuicje zawarte  
w zasadzie przezroczystości, a zarazem twierdzeń nieredukowalnych do ja-
kichkolwiek innych (czyli pierwotnych) — można sprowadzić do czterech.  
I właśnie te cztery twierdzenia Leon Koj uznał za aksjomaty swego systemu 
logicznego, czyli sformalizowanej teorii znaku, opartej na zasadzie przezro-
czystości.  

Dwa pierwsze dotyczą znaków nazwowych i stosunku oznaczania, a dwa 
dalsze dotyczą znaków zdaniowych i stosunku wyznaczania (odnosze- 
nia się). Poza tym, o ile pierwszy i trzeci ma charakter afirmujący, to  
drugi i czwarty ma charakter negatywny, czyli czemuś przeczy lub czegoś 
zakazuje. Lista aksjomatów tej teorii wygląda więc jak następuje (Koj 1990b, 
21):  

„A 1. Z(t,v,x,y)o (�f)P(t,v,fy)  
Jeżeli w chwili t dla osoby v przedmiot x jest znakiem przed-
miotu y, to istnieje własność f taka, że w chwili t osoba v przy-
pisuje przedmiotowi y własność f.  

 
A 2. Z(t,v,x,y1)o [y2cx � xcy2 � y2єx � xєy2 o ~ (�f)P(t,v,fy2)]  
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Jeżeli w chwili t dla osoby v przedmiot x jest znakiem przed-
miotu y1, to — o ile y2 jest częścią x lub x jest częścią y2 lub y2 
należy do x lub x należy do y2 — nie istnieje własność f taka, że 
w chwili t osoba v przypisuje własność f przedmiotowi y2, czy-
li, w konsekwencji, częściom przedmiotu x, albo całościom 
(zbiorom), których elementem jest przedmiot x.  

 

A 3. W(t,v,x,fy)o P(t,v,fy)  
Jeśli wypowiedziane przez osobę v w czasie t zdanie x wyzna-
cza stan rzeczy fy, to w czasie t osoba v myśli, że y ma cechę f. 

 

A 4. W(t,v,x,fy1)o [y2cx � xcy2 � y2єx � xєy2 o ~ (�f)P(t,v,fy2)]  
Jeśli wypowiedziane w czasie t przez osobę v zdanie x wyznacza 
stan rzeczy fy1, to — o ile y2 jest częścią x lub x jest częścią y2 lub 
y2 należy do x lub x należy do y2 — nie istnieje taka  
własność f, że w czasie t osoba v przypisuje własność f obiektom 
oznaczonym przez y2, czyli częściom zdania x albo całościom 
(zbiorom), których elementem jest wypowiedziane zdanie x.” 

 
6. 

To, co od początku zwraca uwagę w sformułowaniach Koja, to fakt, że  
w każdym z tych sformułowań — konsekwentnie — zawsze pojawia się pew-
na para twierdzeń. Przy czym zawsze jest tak, że pierwsze z tych twierdzeń 
ma charakter afirmujący, natomiast drugie charakter „negatywny”, czyli coś 
kwestionuje albo czegoś zakazuje. Dotyczy to również przyjętego przez Koja 
układu aksjomatów. Jak się zdaje, istotna treść tych twierdzeń, które we 
wszystkich sformułowaniach pojawiają się na drugim miejscu (jako w kolej-
ności drugie), jest następująca:  

Nie może być tak, aby własności przedmiotów znaczonych 
(oznaczanych albo wyznaczanych przez znaki) zarazem były 
własnościami samych znaków, ściślej: przez użytkowników 
znaków były przypisywane samym znakom. 

 
Nieco inaczej:  

Nie może być tak, aby własność, którą użytkownik znaków 
przypisuje ich denotatom („denotatom” w szerokim sensie, a 
więc również stanom rzeczy i zdarzeniom), zarazem własność 
tę przypisywał samym znakom. 

Jeszcze inaczej:  
Nie istnieje taka własność f, którą zgodnie z prawdą można by 
orzekać zarówno o denotacie znaku, jak i o samym znaku.  

 
Taki jest podstawowy sens A 2. i A 4. — aksjomatów, które zabraniają 

orzekania własności f (własności przypisywanej denotatom znaku) zarówno 
o częściach znaku, jak i o całościach, do których ten znak należy.  



 Zasada przezroczystości znaku. Punkt widzenia Leona Koja 209 

7. 
Nietrudno się domyśleć, że obecność tych „negatywnych twierdzeń” oraz 

wymienionych dwu aksjomatów miała zabezpieczać budowaną przez Leona 
Koja teorię znaku przed wprowadzeniem do niej zdań antynomialnych,  
w szczególności, wyrażeń samozwrotnych, a więc wyrażeń dopuszczających 
zwrotność stosunku oznaczania i stosunku wyznaczania. Wymienione dwa 
aksjomaty, czyli A2. i A4. są więc czymś w rodzaju zapory lub zabezpiecze-
nia — zapory, która ma nas chronić przed obecnością i zalegalizowaniem 
wyrażeń samozwrotnych. Aksjomaty te bowiem wykluczają możliwość — 
zarówno w wypadku stosunku oznaczania, jak i stosunku wyznaczania — aby 
pewna własność f była własnością przedmiotów znaczonych i zarazem wła-
snością znaków (nazwowych lub zdaniowych), które do tych przedmiotów 
odsyłają albo coś o nich orzekają. A zatem — według Leona Koja — to wła-
śnie obecność tych dwu aksjomatów skutecznie chroni (i zabezpiecza) bu-
dowaną teorię znaku przed semantycznymi antynomiami typu antynomia 
kłamcy czy antynomia orzeczników heterologicznych.  

 
 

8. 
Jak dalej pokazał Koj (1990d, 21–30), z aksjomatów tych daje się deduk-

cyjnie wyprowadzić szereg tez, które pozwalają uchwycić dalsze istotne wła-
sności znaków i procesu komunikowania się umysłów ludzkich. W świetle 
analizy formalnologicznej tych tez widać na przykład, że teoria znaku oparta 
o zasadę przezroczystości jest łatwo uzgadnialna z postulatem Alfreda Tar-
skiego (1901–1983) o konieczności rozgraniczania pięter języka i, w szcze-
gólności, niemieszania ze sobą wyrażeń języka przedmiotowego z wyraże-
niami metajęzyka (Tarski 1995b, 29–31, 156–171). Jest tak dlatego, ponie-
waż zasada przezroczystości znaku, podobnie jak teoria stopni języka, wy-
klucza wyrażenia samozwrotne, a tym samym wyklucza też tę specyficzną 
zwrotność stosunku oznaczania i stosunku wyznaczania, która jest głównym 
źródłem antynomii semantycznych — antynomii w stylu antynomii kłamcy 
czy antynomii nazw heterologicznych (Koj 1990d, 34–35; Tarski 1995a, 173–
185).  

 
 

9. 
Jednak bodaj najważniejszym rezultatem przeprowadzonych przez Koja 

analiz jest myśl o bliskim związku pragmatyki z semantyką. Gruntownemu 
uzasadnieniu tej hipotezy poświęcona jest rozprawa habilitacyjna Profesora 
Koja (wydana w 1969 roku pt. Semantyka a pragmatyka). Ale by tę więź 
sobie uświadomić, wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że warunkami koniecz-
nymi procesu komunikowania się jest, z jednej strony, dostrzeganie znaku 
(ściślej: jego warstwy czysto fizycznej), z drugiej zaś, pomyślenie czegoś  
o denotacie. Stąd twierdzenie (Koj (1990c, 41):  
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(8) Jeśli ktoś traktuje coś jako znak pewnego denotatu (czyli bierze 
udział w procesie komunikowania), to musi ten znak dostrzegać  
i musi myśleć coś o denotacie.  

Wszelako jeśli to prawda, to powstaje kwestia, co tu jest pierwsze, a co 
drugie? Czy jest tak, że najpierw dostrzegamy znak, a potem (i niejako  
w następstwie tego) myślimy sobie coś o denotacie znaku, czy może odwrot-
nie: najpierw pojawia się myśl o denotacie, a dopiero później dostrzegamy 
sam znak? Jest też trzecia możliwość. Być może dostrzeżenie znaku i myśle-
nie o denotacie dokonują się jednocześnie.  

 
10. 

Leon Koj szczegółowo rozpatrzył wszystkie trzy możliwości i ostatecznie 
opowiedział się za trzecią z nich. A uczynił tak, ponieważ, jak argumento-
wał, przemawia za nią cały szereg faktów z zakresu pragmatyki języka natu-
ralnego, w tym np. ciągłość wypowiedzi, bieżąca i względnie płynna kontro-
la w nadawaniu i odbiorze znaków, podążanie (i nadążanie) za wątkiem 
oraz temu podobne. Wszystkie one łącznie przesądzają o względnie nieza-
kłóconym przebiegu komunikowania się ludzi ze sobą. Między innymi z tego 
powodu za trzecią z tych możliwości opowiada się, wbrew asocjacjonistom 
(Stanisław Szober), intencjonalna teoria znaku.  

Zdaniem Koja, również formalnologiczny punkt widzenia dopuszcza takie 
rozwiązanie. Wprawdzie — m. in. z uwagi na natychmiastowe zagrożenie 
sprzecznością — nie wolno nam utożsamić dostrzegania znaku z myśleniem 
czegoś o jego denotacie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć nieco 
ostrożniejsze twierdzenie, mianowicie: utożsamić czas dostrzegania znaku  
z czasem, w którym myślimy sobie coś o jego denotacie. W rezultacie otrzy-
mujemy kolejne ważne twierdzenie:  

(9) „Jeśli w pewnym czasie jakaś osoba traktuje przedmiot x jako znak 
denotatu y, to w tymże czasie dostrzega znak i myśli także coś o y” 
(Koj 1990c, 44).  

 
11. 

Jak można przypuszczać, dla logika największym wyzwaniem było tutaj 
znalezienie rozwiązania (i to na drodze formalnej) następującego problemu:  

Czy, mimo nieidentyczności (odmienności) spostrzegania znaku i myśle-
nia czegoś o jego denotacie, jest możliwe jednoczesne dostrzeżenie znaku  
i pomyślenie sobie czegoś o denotacie? Znalezienie pozytywnej odpowiedzi 
na to pytanie było zapewne jednym z głównych celów podjętych przez Profe-
sora Koja badań. Ostatecznie cel ten został osiągnięty, a poszukiwane roz-
wiązanie wymienionej przed chwilą kwestii krótko daje się zapisać w nastę-
pujących czterech tezach:  

(10) Z(t,v,x,y) o �z M(t,v,yєz)  
(11) Zz(t,v,x,yєz) o M(t,v,yєz)  
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(12) Z(t,v,x,y) � (zCx) � (xCz � zєx � xєz) o ~ �w M(t,v,zєw)  
(13) Zz(t,v,x,yєz) � (uCx) � (xCu � uєx � xєu) o ~ �w M(t,v,uєw)  

 
 

Zdaniem Koja, dopiero tezy (10), (11), (12) i (13), i to razem wzięte, odda-
ją ostatecznie i należycie — a więc w sposób precyzyjny i zarazem wyczerpu-
jący — treść zasady przezroczystości znaku (Koj 1990c, 53). Ich główny sens 
jest podobny, jak sens przyjętych wcześniej (w rozprawie Zasada przezro-
czystości a antynomie semantyczne) czterech aksjomatów (Koj 1990d, 21). 
Jednak w tym wypadku nie są to twierdzenia pierwotne, ale pochodne. Są to 
twierdzenia, które są logicznymi konsekwencjami przede wszystkim tezy  
o liniowym uporządkowaniu myślenia. Przy czym, co trzeba dodatkowo 
podkreślić, chodzi tu o liniowość jedynie pewnej odmiany myślenia, miano-
wicie myślenia dyskursywnego (inaczej: werbalnego).  

W tezach tych — razem wziętych — chodzi zaś o wyraźne stwierdzenie, że 
w pewnym konkretnym czasie t dokonujemy za pomocą znaków jednej  
i tylko jednej operacji. Zatem, wbrew asocjacjonistom (Szober 1924), nie 
jest tak, że najpierw (tj. w chwili t1) zajmujemy się emitowaniem lub reje-
strowaniem samych tylko dźwięków czy napisów, a następnie — już po ich 
wyemitowaniu lub zarejestrowaniu oraz pod ich wpływem (tj. w chwili t2) — 
myślimy sobie coś o ich denotatach. Nie jest też tak, że w trakcie posługiwa-
nia się znakami jesteśmy przymuszeni do pomyślenia kilku różnych sądów 
naraz. Jest raczej tak, że czas wykonywania/dostrzegania znaków (t1) i czas 
myślenia o ich denotatach (t2) są identyczne.  

Znaczy to, że podczas posługiwania się znakami w każdym konkretnym 
czasie tn (czasie dostatecznie długim, by móc wykonać pewien skończony 
ciąg tworów znaczących) wykonujemy tylko jedną umysłową operację. Ope-
racją tą jest myślenie sobie czegoś o denotatach znaków. Operacja ta jednak 
jest możliwa dzięki tej fundamentalnej własności znaków, którą jest ich se-
mantyczna przezroczystość. 

 
12. 

Ostatecznie zatem zarówno teoria znaku oparta o zasadę przezroczysto-
ści, jak i teoria znaku oparta o zasady poprawnego porozumiewania się (za-
sady komunikacji językowej, czyli semiotycznej pragmatyki) wcale nie są 
sprzeczne z przekonaniem o niemożności pomyślenia w jednym czasie dwu 
różnych sądów. Tym samym obydwie te teorie wcale nie naruszają zasady 
niesprzeczności (w jej interpretacji psychologicznej).  

Co więcej, nie są też sprzeczne z tezą o ścisłym związku (a nawet więcej: 
jedności) myślenia i mowy oraz — jeśli brać pod uwagę wyłącznie myślenie 
dyskursywne (werbalne) — także z tezą Ferdynanda de Saussure’a o linio-
wym uporządkowaniu języka/aktów mowy.  

Zapewne godzi się w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż mówiąc o prze-
zroczystości znaków (nazwowych i zdaniowych), Koj operował pojęciem 
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znaku (ang. sign), po pierwsze, w sensie aktualnym (a nie potencjalnym),  
a po drugie, w sensie znaku–egzemplarza (sign-token, sign-event), nie zaś 
znaku-typu (sign-design). Tak jest w rozprawie Zasada przezroczystości  
a antynomie semantyczne. Dzięki temu mógł przyjąć (Koj 1990d, 14–15; Koj 
1990c, 49), że czas posługiwania się znakiem — czas wykonywania/  
dostrzegania znaku i zarazem myślenia o jego denotacie — jest stosunkowo 
krótki. Czasu tego potrzeba dokładnie tyle, ile trwa wykonanie/dostrzeżenie 
znaku i jednoczesne pomyślenie jego denotatu: wypowiedzenie konkretnych 
słów (w przypadku języków akustycznych) albo wykonanie/dostrzeżenie 
jakiegoś konkretnego napisu (język graficzny).  

Rzecz jasna, nie sposób jest sprecyzować dokładnej i bezwzględnej roz-
piętości tego czasu. W zamian jednak można powiedzieć, iż czas ten jest na 
tyle krótki, że użytkownik nie jest w nim w stanie wykonać/dostrzec żadnego 
innego znaku. Oczywiście, pewne przedmioty fizyczne (dźwięki lub napisy) 
mogą być znakami również przez nieporównanie dłuższy czas, ale wtedy  
w rachubę wchodzi pojęcie znaku w sensie potencjalnym (jako sign-design) 
— pojęcie czegoś, co jest równokształtne lub jednakowobrzmiące z pewnym 
konkretnym znakiem, znakiem w sensie sign-event (Carnap 1946, 5–8).  

 
13. 

Jak widać, w trakcie budowy swych systemów logicznych — w szczegól-
ności swoich sformalizowanych teorii znaku — Koj uświadomił nam całkiem 
sporo istotnych zawiłości. Niektóre z nich, w tym konieczność uniknięcia 
sprzeczności (zarówno sprzeczności wewnętrznej, jak i sprzeczności z nie-
którymi hipotezami z zakresu szeroko pojętego językoznawstwa), już sygna-
lizowałem.  

Inną poważną trudnością, z którą zmierzył się Koj, było zagwarantowanie 
osiągniętym wynikom niezbędnej intuicyjności. Nie zadawalał się ich  
poprawnością i prawdziwością czysto formalną — aksjomatyzowalnością  
i niesprzecznością. Bardzo zależało mu na tym, by jego teoria, w poszczegól-
nych jej segmentach, była także materialnie prawdziwa. Z tego powodu 
często odwoływał się nie tylko do intuicji, ale przede wszystkim do semio-
tycznej pragmatyki oraz szczegółowych badań psychologicznych, w tym tak-
że badań eksperymentalnych. Nieprzerwanie marzyła mu się możliwość 
empirycznego (eksperymentalnego) przetestowania swoich tez i ich logicz-
nych konsekwencji. Jednak, o ile wiem, marzenia tego nigdy nie udało mu 
się zrealizować.  

Tymczasem, gdy chodzi o badania empiryczne (prowadzone niezależnie 
od ustaleń Profesora Koja), to prima facie zdają się one potwierdzać osią-
gnięty przez Koja wynik (Maruszewski, Nowakowska 1970; Osiejuk 1989). 
Podobnie wyglądają sprawy z punktu widzenia pragmatyki, a więc w świetle 
warunków i podstawowych zasad efektywnego (skutecznego i niezakłócone-
go) porozumiewania się.  
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14. 
Sumując, trzeba powiedzieć tak. Badania Profesora Koja nad zasadą 

przezroczystości znaku zaowocowały dwiema w pełni sformalizowanymi 
teoriami znaku.  

Pierwsza z nich była rozwijana w doktoracie (Zasada przezroczystości  
a antynomie semantyczne), a cztery twierdzenia wyrażające istotny sens 
zasady przezroczystości znaków (nazwowych i zdaniowych) stanowiły w niej 
aksjomaty systemu.  

Z kolei druga z tych sformalizowanych teorii znaku została opracowana  
w rozprawie habilitacyjnej (Semantyka a pragmatyka), zaś twierdzenia 
oddające istotny sens zasady przezroczystości były w niej twierdzenia po-
chodnymi. Pochodnymi przede wszystkim względem tezy o liniowości my-
ślenia (myślenia w jego odmianie dyskursywnej).  

Warto też pamiętać, że o ile pierwsza z tych teorii (oparta o zasadę  
przezroczystości) miała na celu uniknięcie antynomii semantycznych typu 
antynomia kłamcy czy antynomia nazw heterologicznych, to druga miała za 
zadanie ugruntować przekonanie o prymacie pragmatyki względem seman-
tyki.  

 
15. 

Powstaje jednak pytanie i rodzi się wątpliwość, czy dla wykazania trafno-
ści określonych ustaleń z zakresu czystej semantyki (a więc ustaleń osiągnię-
tych jedynie za pomocą środków formalnologicznych) wolno jest nam powo-
ływać się na ustalenia z zakresu pragmatyki? Wszak po to, aby zrozumieć, 
wykazać i wyjaśnić pewne fakty z zakresu komunikacji, uprzednio trzeba 
założyć pewną semantykę, a więc trzeba coś przesądzić np. w kwestii przed-
miotowego odniesienia znaków. Sama świadomość celów, jakie w trakcie 
komunikacji językowej staramy się osiągnąć i faktycznie osiągamy, nie wy-
starcza. Musi również istnieć świadomość możliwości, jakich dostarczają 
używane przez nas znaki — świadomość praw semantyki. Wszak dopiero 
wtedy, gdy znamy te możliwości i prawa, możemy odpowiedzialnie ustalać 
swoje oczekiwania pragmatyczne (cele), możemy precyzować warunki użycia 
wyrażeń językowych, możemy należycie ocenić komunikacyjną sprawność 
stosowanych konwencji znakowych (Dębowski 2011b, 9–14).  

Koj tymczasem od początku stawiał na prymat pragmatyki względem se-
mantyki. Utrzymywał, że „prawa semantyki czystej są pochodne względem 
[...] wymagań pragmatycznych”, a więc, że to warunki użycia decydują osta-
tecznie o znaczeniach znaków i ich przedmiotowym odniesieniu (referencji), 
a nie na odwrót (Koj 1990c, 54–55).11  
————————— 

11 Z perspektywy koncepcji Michaela Dummetta, tego rodzaju teza prostą drogą prowadzi jednak 
do semantycznego antyrealizmu. Więcej w tej sprawie: Dębowski 2011c. Gdy podczas wielu rozmów 
i dyskusji zwracałem uwagę Profesorowi Kojowi na te niepokojące dla realisty konsekwencje, to w 
odpowiedzi zwykle słyszałem, że Dummetowskie określenie realizmu i antyrealizmu jest dla niego 
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16. 
Zapewne z perspektywy dnia dzisiejszego można by powiedzieć, że za-

proponowany przez Koja sposób podejścia był, jak na swoje czasy, dość no-
watorski. Był on nowatorski tym bardziej, że jednocześnie chodziło w nim o 
pokazanie, iż „twierdzenia pragmatyczne wywodzące się z zasady przezro-
czystości mają rzeczywiście charakter empirycznych hipotez” (Koj 1990c, 54) 
— hipotez, które mogą być empirycznie testowane, m.in. w warunkach labo-
ratoryjnych. To właśnie dlatego zastosowana przez Koja formalizacja zasady 
przezroczystości niemal od razu pojawiła się w wersji pragmatycznej —  
w wersji zrelatywizowanej do ludzi i czasu. To również dlatego w opracowa-
nym przez Koja systemie logicznym mamy do czynienia jedynie z psycholo-
gicznym wariantem zasady niesprzeczności (Koj 1990c, 53). Jak można 
przypuszczać, były to pewne „koszty”, które pragmatycznie usposobiony 
logik formalny formatu Profesora Koja musiał ponieść, jeśli zarazem chciał, 
aby jego hipotezy były empirycznie testowalne. Zresztą, być może warto było 
je ponieść, albowiem w zamian został ukazany związek przezroczystości zna-
ku, z jednej strony, z czasem, w którym posługujemy się znakami, z drugiej 
zaś, z psychologiczną wersją zasady niesprzeczności. Z punktu widzenia re-
alnego procesu komunikowania się umysłów ludzkich trudno ten wynik 
przecenić.  
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THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY OF THE SIGN.  
LEON KOJ’S POINT OF VIEW 

  
ABSTRACT 

 
The article consists of two parts. In the first one (introductory) I recall—following 

Edmund Husserl, Stanisław Ossowski and Adam Schaff—the main formulations of 
the “principle of transparency of the sign.” In these formulations it is usually said 
about (1) the transparency of the sign regarding objects denoted by the sign (denot-
ed, designated and/or named), or (2) the transparency of the sign regarding its 
meaning (respectively, events, states of affairs and facts designated by the sign). 
However, as Husserl pointed out, one can also speak about (3) the transparency of 
the sign in relations to the activities and mental states of the sign’s users (senders 
and recipients). After all, only due to the transparency of the sign understood in this 
way, it is possible for people to communicate with each other, thus the sign can also 
has an expressive and communicative function. In turn, the second part of the arti-
cle (essential) contains a reconstruction of the Leon Koj’s approach; Koj gave a con-
sistently formalized form to the theory of sign based on the principle of transparen-
cy—the form of an axiomatized logical system (using Quine's formalism from his 
Mathematical Logic). One of Koj's main goals was also to indicate the close relation-
ship between semantics and pragmatics, and even the primacy of pragmatics over 
semantics. Formal-logical tools have also shown that the theory of sign based on the 
principle of transparency neither contravene The Law of Non-Contradiction (at least 
in its psychological formulation), nor contain or imply semantic antinomies such us 
antinomy of the liar. Because it is a theory easily negotiable with Alfred Tarski’s 
theory of language levels. 

Keywords: logic, axiomatized logical system, semiotic, semantic, pragmatic, 
sign, meaning, denoted, designated, intentionality, the transparency of the sign, the 
principle of transparency, expressive function of the sign, communicative function 
of the sign, semantic antinomies.  
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STRESZCZENIE 
 
W artkule przedstawiam poglądy Aliny Motyckiej, polskiej filozofki nauki, zmar-

łej w 2018 roku. Działalność naukową Motyckiej lokuję w historycznym kontekście 
dwóch tradycji filozofii nauki – uhistorycznionej jej wersji sygnowanej nazwiskiem 
Thomasa Kuhna i tradycji logicznej rekonstrukcji nauki jaką w drugiej połowie XX 
wieku ożywiała myśl Karla Poppera. Sądzę, że taka właśnie sytuacja historyczna 
stanowi kontekst, w jakim Motycka kształtowała swój pogląd na filozofię nauki,  
a także z uwagi na tak określony kontekst, problematyzowała własny w niej udział. 
Co zatem stanowi o oryginalności Jej drogi? Dwie kwestie wysuwają się tu na plan 
pierwszy. Pierwsza, to rekonstrukcja zasadniczego problemu filozofii nauki, jakim 
według Motyckiej, jest zagadnienie konfrontacji dwóch teorii naukowych z których 
wcześniejsza (T1) jest zastępowana przez późniejszą i konkurencyjną względem 
pierwszej (T2). Motycka w warstwie krytycznej swojej filozofii nauki ukazuje nie-
zdolność epistemologii drugiej połowy XX wieku do adekwatnego ujęcia tej relacji. 
Przyczynę upatruje w jej braku wytworzenia środków intelektualnych do problema-
tyzowania sytuacji „T1–T2”. Stąd wywodzi się drugi obszar dociekań Autorki, jakim 
jest kwestia twórczości w nauce. Inspiracji dla skonstruowania adekwatnej episte-
mologii obejmującej to zagadnienie dostarczają Motyckiej poglądy Carla G. Junga. 
Przedmiotem jej zainteresowania jest – w tym kontekście – możliwość użycia na 
terenie filozofii nauki takich pojęć, jak archetyp i mit. 

Słowa kluczowe: Alina Motycka, filozofia nauki, epistemologia, Carl G. Jung, 
archetypy, twórczość naukowa, mit. 

 
 

 
Druga połowa lat siedemdziesiątych w polskich dyskusjach filozofów na-

uki została zdominowana przez odniesienia do dwóch, całkiem odmiennych 
koncepcji jej uprawiania, jakie wyznaczył, z jednej, strony dorobek Karla 
Poppera (Logika odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, Wyd. I, PWN, War-
szawa 1977), a z drugiej Thomasa Kuhna (Struktura rewolucji naukowych, 
przeł. Helena Ostromęcka, wyd. I, PWN, Warszawa 1968). To właśnie taki 
sposób ich recepcji – bipolarnie, antagonistycznie orientujący obydwu  
filozofów – w znacznym stopniu określał to, jak można było w tym czasie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Logika_odkrycia_naukowego
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formować własny pogląd, jeśli było się filozofem nauki. Oznaczało to jednak 
także dość znaczne poszerzenie kręgu filozofów zainteresowanych fermen-
tem w filozofii nauki. Już nie tylko filozofowie nauki, ale także epistemolo-
gowie, filozofowie kultury, socjologowie wiedzy otwierali się na dyskusje. 
Taki stan rzeczy inspirował też do poszukiwania antecedensów eminentnych 
przedstawicieli obydwu nurtów filozofii nauki. Zwłaszcza rekonstrukcje uhi-
storycznionej jej wersji, zgodnie z obyczajami myślowymi społeczności 
uczonych1, domagały się wskazania tradycji, do jakich dojrzalsze formy na-
mysłu historycznego nad nauką mogłyby nawiązać i w ten sposób aspirować 
do roli poważnego konkurenta tradycji filozofii nauki dobrze osadzonej  
w dotychczasowych dyskusjach. Wcześniej, tj. przed wystąpieniem Kuhna, 
tradycje uhistorycznionej filozofii nauki nie wzbudzały ani zaufania, ani 
większego zainteresowania w obliczu dominacji tradycji pozytywistycznej.2 
Polscy filozofowie, idąc tropem inspiracji Kuhnowskich odkryli prace Lu-
dwika Flecka.3 

 Ferment intelektualny tego rodzaju skorelowany był zarazem z narasta-
jącym przekonaniem, dość dobrze umotywowanym, że epistemologia traci 
monopol na interpretowanie tego, „co naukowego jest w nauce”. Coraz ła-
twiej bowiem można było dostrzec to, że nauka to nie tylko złożony twór 
intelektualny, ale i to, że należy on do świata, który jest przecież samej nauki 
przedmiotem. Naukę można rozpatrywać sensownie nie tylko idealiter, ale 
też historycznie, czy z punktu widzenia jej technicznych albo społecznych 
uwarunkowań, a nawet w perspektywie jej nienaukowych obrzeży, których 

————————— 
1 Na potrzebę społeczności uczonych odwoływania się do tradycji naukowych w celu podtrzymania 

lub ustanowienia prestiżu jakiejś idei wskazuje Georges Canguilhem używając w tym kontekście 
pojęcia „wirusa prekursora”. Por. G. Canguilhem, The Object of the History of Science, w: Continen-
tal Philosophy of Science, G. Gutting (red.), Blackwell, Malden 2005, s. 205–206. 

2 Taką postawę désintéressement wobec uhistorycznionej wersji filozofii nauki anegdotycznie 
przedstawia Kuhn opisując swe pierwsze spotkanie z Gastonem Bachelardem: „Udaliśmy się też do 
Francji. Z Aleksandrem Koyré już się kiedyś zetknąłem za jego pobytu w Stanach. Mój francuski był 
podły, Francuzi bynajmniej nie byli gościnni. Koyré jednak dał mi list do Bachelarda i powiedział, iż 
stanowczo powinienem się z nim zobaczyć. Przekazałem list, zostałem zaproszony, wdrapałem się po 
schodach na któreś piętro. Jedyna jego praca, jaką znałem, to Esquise d’un probleme physique, taki 
chyba jest tytuł. Słyszałem jednak o jego wyśmienitych pracach poświęconych literaturze amerykań-
skiej, o Blacku. Sądziłem, że mnie przyjmie, i że rozmawiać będziemy po angielsku. Otworzył nam 
drzwi i zaprosił do środka wysoki, tęgi mężczyzna w podkoszulce. »Mój francuski jest marny, czy 
możemy rozmawiać po angielsku?« – zapytałem. Nie zgodził się. Wizyta długo nie potrwała. Może  
i szkoda, albowiem później przeczytałem inne jego prace i choć miałem dużo zastrzeżeń, był to  
z pewnością człowiek, który coś przynajmniej rozumiał. Próbował ujmować wszystko zbyt zawile [...] 
Posługiwał się kategoriami metodologicznymi w sposób, jak dla mnie, zbyt systematyczny. Ale były 
w tym pomysły, do których nie doszedłem, a przynajmniej nie doszedłem w ten sposób.” Th. Kuhn, 
Droga po strukturze. Eseje filozoficzne i wywiad-rzeka z autorem słynnej „Struktury rewolucji 
naukowych”, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2003, s. 259–260.  

3 Pierwsze tłumaczenie na język polski pracy L. Flecka Entstehung und Entwicklung einer wis-
senschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv wydanej  
w Bazylei w 1935 r. ukazało się z inspiracji prof. Zdzisława Cackowskiego w ośrodku lubelskim filo-
zofii. To wydana w Wydawnictwie Lubelskim rozprawa pt. Powstanie i rozwój faktu naukowego. 
Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, przeł. M. Tuszkiewcz, Wyd. 
Lubelskie, Lublin 1986.  
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analiza uwypuklić może cechy dystynktywne poznania naukowego.4  Że inne 
dyscypliny jak socjologia wiedzy, historia nauki, psychologia procesów po-
znawczych, a więc wiązka dyscyplin nazwana przez Leszka Kołakowskiego 
„etiologią wiedzy”5, mają także coś do powiedzenia o naukowości nauki, to 
właśnie stało się także elementem dyskusji, do której dołączyli uczestnicy 
spoza kręgu uczestników dyskusji wcześniejszych. Świadomość tego, że nau-
ka dwudziestowieczna w silny sposób oddziałuje nie tylko na umysły, ale 
kształtuje samą rzeczywistość i do niej sama należy stało się oparciem dla 
nieortodoksyjnych ujęć i rekonstrukcji. 

Sądzę, że taka właśnie sytuacja historyczna stanowi kontekst, w jakim 
Alina Motycka6 kształtowała swój pogląd na filozofię nauki, a także z uwagi 
na tak określony kontekst, problematyzowała własny w niej udział. Co zatem 
stanowi o oryginalności Jej drogi? W jaki sposób Jej dorobek można uloko-
wać w tym bipolarnie zorientowanym obszarze dociekań filozoficznych? 

Po pierwsze, w sporze między zwolennikami racjonalnej rekonstrukcji 
nauki a tymi, którzy rekonstruują ją „paradygmatycznie”, tj. historycznie  
i społecznie, nie opowiada się po żadnej stronie. Nie akceptuje więc ani Po-
ppera, ani Kuhna propozycji rozumienia procesu naukotwórczego, choć 
przyjmuje ich sposób rozumienia kwestii fundamentalnych. Ta zaś to pyta-
nie o prawidło rozwoju/zmienności nauki, kwestia racjonalności procesu,  
w którym nauka się urzeczywistnia. Przeciwnie zatem, Motycka doszukuje 
się w tych stanowiskach pewnych wielostronnych postaci ograniczoności, 
które w ogóle umożliwiają spór między nimi, które także pozwalają kontra-
stować ich stanowiska, choć nie prowadzą – jej zdaniem – do rozwiązań, 
które mogłaby zaakceptować filozofia nauki.  „Ich wpływ – pisze – jest de-
strukcyjny, ale pobudzający.”7 To zatem kryzys, w jakim znalazła się filozofia 
nauki, kryzys, którego głównym źródłem jest brak adekwatnej koncepcji 
epistemologicznej, która by dostarczała narzędzi pozwalających proces nau-
kotwórczy uchwycić w jego zdolności do dokonywania postępu poznania, to 
właśnie jest inspiracją dla Motyckiej filozofii nauki.  

W swej pierwszej monografii zatytułowanej Relatywistyczna wizja nau-
ki. Analiza krytyczna koncepcji T. S. Kuhna i S. E. Toulmina (Ossolineum 
1980) stawia wyraźne tezy, które tak właśnie lokują jej stanowisko: „poglądy 
na naukę i sposób jej badania zawarte w koncepcji Kuhna i Toulmina stano-

————————— 
4 Takie podejście proponował S. Amsterdamski. Por. np. S. Amsterdamski: Życie naukowe  

a monopol władzy (casus Łysenko), Towarzystwo Kursów Naukowych, Wykłady „Nowa”, Warszawa 
1981. 

5 Por. L. Kołakowski, Epistemologiczny sens etiologii wiedzy. Glosa do Mannheima, w: idem, Czy 
diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983, s. 35. 

6 Bibliografię prac Profesor Motyckiej pomieszczono w dedykowanym Jej zbiorze pt.: G. Żurkow-
ska i S. Blandzi (red.), Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji. Księga dedykowana Alinie 
Motyckiej, Wyd. Rolewski, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyd. IFiS 
PAN, Nowa Wieś k. Torunia, Bydgoszcz–Warszawa 2009. 

7 A. Motycka, Motycka, Relatywistyczna wizja nauki. Analiza krytyczna koncepcji T. S. Kuhna  
i S. E. Toulmina, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Gdańsk 1980, s. 192. 
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wią pewną kontynuację (w formie ewolucji lub nawrotów) poglądów trady-
cyjnej filozofii nauki i w tym sensie zakorzenione są w tradycji, którą  
atakują”.8 

Po drugie, ten diagnostyczny i krytyczny zarazem aspekt filozofii nauki 
Motyckiej będzie, jak sądzę, wyjątkowo silnym motywem aktywności filozo-
ficznej przez cały okres jej twórczości. Będzie się on ujawniać nie tylko  
w polemicznym duchu Jej pisarstwa, ale także w jej wyborach teoretycznych, 
wyborach przedmiotów analiz i w kolejnych formach przeadresowania pro-
blematyki filozoficznej, w których pojawi się najpierw epistemologiczny 
punkt widzenia poszerzający wąsko, metodologicznie jedynie, pomyślaną 
filozofię nauki, a później także wątek antropologiczny.  

Owe przeadresowania będą konsekwencją poglądu o zbyt wąskim polu 
badawczym filozofii nauki. Pogląd ten Autorka formułuje dość radykalnie 
już w monografii pt. Główny problem epistemologiczny filozofii nauki (Os-
solineum 1990). Tam Motycka odpowiada na pytanie o to, co jest źródłem 
kryzysu filozofii nauki i w ten sposób doprowadza do ogólnej konkluzji kry-
tyczno-epistemologiczny wątek swych dotychczasowych badań.  

Kryzys w filozofii nauki rozumiany jako efekt zawężenia pola badawczego 
ma swe źródło w jej podwójnym ograniczeniu: nie wyciąga ona wniosków  
z kryzysów, jakie pojawiają się w samej nauce, ponadto przedkłada nowym 
formom poznania naukowego pytania epistemologiczne, na które odpowiedź 
nie prowadzi do zrozumienia tego, jak nauki rzeczywiście rozwiązują sytua-
cje kryzysowe.  

Współczesna filozofia nauki, a więc ta z drugiej połowy XX wieku, nie jest 
w stanie zrozumieć tego, że tradycyjne pytanie epistemologiczne „o to, jak 
uzyskujemy wiedzę o świecie” filozofia nauki doświadczona kryzysami nauki 
w XX wieku powinna zastąpić kwestią, „jak wiedza wzrasta (lub jak się 
zmienia, gdzie przez zmianę rozumieć trzeba nie jedynie przyrost wiedzy, ale 
wymianę struktur poznawczych).” Kryzys filozofii nauki to konsekwencja 
tego, iż nie dysponuje ona epistemologią pozwalająca rozumieć, jak przyrost 
wiedzy pociąga za sobą zmianę struktur poznawczych. Trzeba zatem doko-
nać rekonstrukcji pola epistemologicznego nauki, w którym uwzględnić na-
leży nowe zjawiska w samej nauce takie jak np. „dwudziestowieczne prze-
wroty naukowe”, ale także nowe epistemologiczne ujęcia tych zjawisk histo-
rycznych, motywowane problematyką, jaką implikują te pierwsze. 

Ogólnie rzec ujmując Autorka stwierdza: 
 
 

„Współczesna (tzn. cała dwudziestowieczna) filozofia nauki nie była i nadal 
nie jest przygotowana do konkluzywnego udzielenia takiej odpowiedzi. Stąd 
bierze się sygnalizowany w tytule pracy problem do rozwiązania, przed któ-
rym filozofia ta stoi. Nieprzygotowanie jej polega zaś na tym, iż nie rozporzą-

————————— 
8 Ibidem, s. 182.  
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dza ona gotową odpowiedzią na pytanie epistemologiczne, a sama udzielić tej 
odpowiedzi nie może, gdyż nie leży to w jej kompetencjach. 
Filozofia nauki bowiem, czyniąc przedmiotem swych badań naukę samą, do 
badań takich nie może przystąpić bez określonego wyposażenia. Nie wystar-
czy rozporządzać przedmiotem badań, a jest nim w tym wypadku nauka  
i chodzi o zbudowanie koncepcji tej nauki. Aby tego dokonać, potrzebne jest 
uzbrojenie badawcze filozoficzne, gdyż w tym wypadku chodzi o zbudowanie 
takiej koncepcji nauki, która byłaby filozoficzną koncepcją nauki. Tak więc fi-
lozofia nauki ma dwa odniesienia: do nauki, którą bada, i do filozofii, z której 
też korzysta.”9 

 
Tak więc w rozumieniu Autorki główny problem epistemologiczny filozo-

fii nauki to problem tego, w jaki sposób należy analizować historyczne mo-
menty procesu naukowego, w których konkurują ze sobą dwie teorie.  

Domaganie się od filozofii nauki, by była ona podbudowana filozoficzną 
koncepcją nauki zdającą dobrze sprawę z takiej sytuacji, musi zatem pocią-
gać za sobą poszerzenie problemów o historię nauki.  
 

„Bezpośrednią konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność uwzględnie-
nia w filozoficznej koncepcji nauki historycznego wymiaru nauki. Owa ko-
nieczność pójścia w historię nauki na gruncie filozofii nauki oznacza zmianę 
obiegowego obrazu nauki jako zaksjomatyzowanego systemu dedukcyjnego 
na obraz nauki progresującej (lub zmieniającej się, gdzie przez zmianę rozu-
mieć trzeba nie jedynie przyrost wiedzy, lecz wymianę teorii). Pociąga to za 
sobą z kolei zmianę tradycyjnego pytania epistemologicznego o to, jak uzy-
skujemy wiedzę o świecie, na pytanie o to, jak wiedza wzrasta (lub jak się 
zmienia, gdzie przez zmianę rozumieć trzeba nie jedynie przyrost wiedzy, ale 
wymianę struktur poznawczych).”10 
 
Historia nauki, jakiej potrzebuje Motycka, powinna zdawać sprawę nie 

tyle z tego, jak w jej biegu realizuje się pewien model metody naukowej, czy 
szerzej pewien model poznania i wiedzy, ale z tego, w jaki sposób nauka 
osiąga twórczy potencjał, by rozwiązywać swe problemy epistemologiczne. 
Mówiąc językiem Bachelarda, chodzi tu o autodydaktyczny aspekt historii 
nauki, a więc o to, w jaki sposób sukcesy i porażki poznania naukowego są 
źródłem lekcji dla umysłu naukowego, lekcji pozwalającej na postępy po-
znawcze. Filozoficzne dowartościowanie historii nauki staje się w tej per-
spektywie jednym z kluczowych momentów proponowanego rozumienia 
relacji między filozofią nauki a nauką.   

Dominujący w dwudziestym wieku model filozofii nauki, skoncentrowany 
na problematyce metodologicznej, w istocie rzeczy nie dostarcza dobrego 
przygotowania do analiz „sytuacji T1–T2” czyli sytuacji poznawczej i histo-

————————— 
9 Motycka, A., Główny problem epistemologiczny filozofii nauki, Ossolineum–Wrocław–Gdańsk 

1990 s. 6. 
10 Ibidem s. 5–6. 
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rycznej zarazem, w której dochodzi do konfrontacji dwu teorii naukowych. 
Relacja między T1–T2 jest uporządkowana tak, że T1 jest wcześniejsza od T2, 
a T2 jest konkurencyjna wobec T1. 

 
„Okazuje się jednak, że zmiany, które dokonują się w nauce (tej rzeczywistości 
naukowej), mogą mieć taki charakter, iż zastana lub przyjmowana w charak-
terze założeń ogólna epistemologia nie pozwala, jako zbyt uboga, na wytłuma-
czenie ich na gruncie filozoficznej koncepcji nauki, a wówczas urastają one do 
istotnych problemów nie tylko dla tej koncepcji nauki, ale stają się istotnymi 
problemami epistemologicznymi w ogóle, gdyż zastana epistemologia (czy 
ogólna teoria poznania) nie potrafi wytłumaczyć ich na swoim gruncie.”11 

 

Niemoc, o której mowa dotyka zarówno „koncepcje kryzysowe”, a więc te, 
które problematyzują analizę „sytuacji T1–T2” historycznie, socjologicznie, 
kulturowo itp., jak i te, które posługują się modelami hipotetyczno-deduk-
cyjnymi. Wszystkie obciąża zarówno akceptacja dychotomii kontekstu od-
krycia i kontekstu uzasadnienia jak i sposób rekonstruowania „sytuacji T1–
T2”. Brane są pod uwagę jedynie już gotowe teorie, kosztem zainteresowania 
procesem przebiegającym między T1 i T2, co w obliczu pierwszego z tych roz-
strzygnięć jest nieuniknione. Konkluzja będąca rezultatem namysłu nad 
historią dwudziestowiecznej filozofii nauki jest więc radykalnie krytyczna: 
 

„W sumie bez rzetelnej analizy własnego miejsca w tej historii współczesna fi-
lozofia nauki nie jest w stanie już dostrzec tego, co dziesiątki lat temu widziała 
jaśniej. Oprócz analizy potrzebny był więc jeszcze niejako »powrót« do źródeł, 
a również i do sytuacji, z której ten problem wyrósł i stał się epistemologicznie 
istotny. Trzeba więc najpierw odłożyć na bok rzekome osiągnięcia kryzysowej 
filozofii nauki i problem dostrzec od nowa. […] Przy permanentnym braku 
epistemologicznej wiedzy dotyczącej sytuacji T1–T2 zaistniała możliwość peł-
nej dowolności budowania koncepcji nauki rozpatrywanej na poziomie goto-
wych teorii. Dowolność ta dotyczy przede wszystkim doboru środków, jakimi 
naukę można badać (logicznych, socjologicznych, kulturowych itd.), a co za 
tym idzie, rozstrzygać za każdym razem inaczej o podstawowych kwestiach  
z zakresu filozoficznej koncepcji nauki, takich jak wzrost wiedzy i jej podsta-
wowe wartości poznawcze.”12 

 
Mówiąc krótko, filozofia nauki, jaką znamy z jej dwudziestowiecznych 

dokonań jest bezradna wobec sytuacji T1–T2. Dysponuje ona bowiem środ-
kami epistemologii nieadekwatnej do tej sytuacji, epistemologii wypra-
cowanej jeszcze w czasach, gdy nawet na terenie nauki sytuacja T1–T2 nie 
mogła być dostrzeżona i sproblematyzowana w tak wyrazisty sposób, jak 
stało się to w wieku dwudziestym.  

————————— 
11 Ibidem s. 247–248. 
12 Ibidem, s. 253. 
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Stąd pewnie bierze się dość dramatyczne w perspektywie dotychczaso-
wych badań Autorki pytanie o to, co mogłoby nadać kierunek poszukiwa-
niom właściwej formuły reorientacji epistemologii nieobciążonej już deficy-
tami jej tradycyjnych postaci. 
 

„Skąd czerpać nową mądrość epistemologiczną i w jakim kierunku prowadzić 
jej poszukiwania? Pytanie to – dla obecnego stanu filozofii nauki rzec można 
kardynalne – wymaga w odpowiedzi oddzielnego namysłu, który potrafi wy-
tłumaczyć, jak i dlaczego obszary badawcze dotychczas odległe tak dla aktual-
nej filozofii, jak i dla ortodoksyjnej nauki stanowić mogą dla poszukiwań  
takich grunt żyzny i z peryferii przeistoczyć się w centrum eksploracji.”13 

 
Filozof nauki nie pozostaje całkowicie bezradny wobec nieudanych prób 

problematyzacji sytuacji T1–T2. Zdaniem Autorki Głównego problemu epi-
stemologicznego filozofii nauki może on sięgnąć do dorobku nauki, a kon-
kretnie do osiągnieć psychologii rozwojowej J. Piageta. Nie po to jednak, by 
wykorzystać jego rozstrzygnięcia dotyczące psychologii poznania, której 
zastosowania do nauki mogą okazać się wątpliwe, ale w odniesieniu do sa-
mego podejścia do formuły problemu. Piagetowska formuła – korelacji 
strukturalnego i genetycznego podejścia w odniesieniu do rozumienia proce-
su poznawczego – może się wydawać dobrym punktem wyjścia dla nauko-
znawczej parafrazy jego podejścia. 

W ten sposób – co należy odnotować jako wyłonienie się kolejnego, trze-
ciego wątku filozofii nauki Motyckiej – pojawia się w perspektywie badaw-
czej filozofki pojęcie twórczości naukowej, chyba najbardziej zapoznany  
w filozofii nauki aspekt samego procesu nauki, który jest przecież procesem 
wiedzotwórczym! 

Inspiracja Piagetowska to jednak tylko epizod przejściowy w procesie re-
orientacji poglądów Motyckiej. Radykalizmowi krytyki zawartej w Głównym 
problemie epistemologicznym filozofii nauki odpowiada radykalizm nowego 
otwarcia. W roli inspiratora dociekań Motyckiej pojawia się – już na stałe – 
jednak nie Piaget, ale Carl Gustaw Jung. 

Zapowiedź tej drogi i niejako rozpoznanie nowego terenu eksploracji in-
telektualnej znajdujemy w artykułach publikowanych na początku lat 90. XX 
wieku.14 Efektem końcowym tego wstępnego procesu adaptacji Jungowskiej 
psychologii głębi do potrzeb filozofii nauki jest Nauka a nieświadomość. 
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia.15 To tytuł monografii, wraz  

————————— 
13 A. Motycka, Po co filozofom nauki archetypy Junga? w: Pogranicza epistemologii, Niżnik, 

(red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1992, s. 181. 
14 Por. A. Motycka, Archetypy i kryzysy. Cz. 1, Kultura i Społeczeństwo, 36 (3), 1992, s. 3–20.  

A. Motycka, Archetypy i kryzysy. Cz. 2, Kultura i Społeczeństwo, 36 (4), 1992, s. 79–96, a także  
A. Motycka, Po co filozofom nauki archetypy Junga? w: Pogranicza epistemologii, J. Niżnik (red.), 
op. cit. 

15 A. Motycka, Nauka a nieświadomość: filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Seria: 
Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Leopoldinum, Wrocław 1998. 
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z którą Autorka wkracza na niepewny grunt, niepewny, bo jego przynależ-
ność do filozofii nauki, a nawet i w ogóle do filozofii, bywa często kwestio-
nowana. Twórczość naukowa jest tu problematyzowana za pomocą Jungow-
skiego aparatu psychologii głębi. Idzie jednak wciąż o podstawowy problem 
filozofii nauki, tj. o sposób, w jaki może ona problematyzować to, co w histo-
rii XX-wiecznej nauki najbardziej problematyczne, lecz sproblematyzowane 
nieadekwatnie – a mianowicie kryzysowe jej momenty, w których nauka 
może znaleźć motywację dla własnego epistemologicznego pouczenia. 

Przydatność takich Jungowskich pojęć jak „archetyp”, „symbol” czy 
„idea” na terenie filozofii nauki zostaje rozpoznana niejako w podwójnej 
perspektywie: kryzysu nauki i potencjału twórczości, jaki kryzys ten niesie.  
Uwikłanie w kryzys rozumie bowiem Motycka przede wszystkim jako regres 
umysłu naukowego, regres jego świadomie spełnianych aktów twórczości 
naukowej i to zdolności nie tylko, gdy idzie o zdolność rozwiązywania, ale 
także formułowania problemów. Z drugiej jednak strony, ów regres, czy  
w planie historii nauki okres interregnum, czyli okres swoistego teoretycz-
nego bezkrólewia w nauce, to momenty „budzenia się archetypów”.16 O tyle 
jest to także kryzys, któremu można nadać sens epistemologiczny. Ważnym 
elementem tego regresu jest bowiem także rozchwianie standardów racjo-
nalności naukowej, rozszczepiania się znaczeń pojęć itp. kryzysowe zjawiska.    

„Nauka tylko w swej warstwie czynności sprawdzających gotową hipotezę 
(czyli w granicach kontekstu uzasadniania) ogranicza się do czynności  
uzasadniających i stanowi wyrafinowane instrumentarium umożliwiające 
przeprowadzenie tych czynności w sposób najbardziej wyszukany i najnowo-
cześniejszy. Jej warstwa głęboka (związana z procesem tworzenia, a nie ze 
standardowymi schematami uzasadniania) zakorzeniona jest w czynnościach 
wypracowanych gatunkowo. Nieuchronne kryzysy i przyjmowana w tych 
okresach postawa regresywna jako aspekt postawy twórczej sytuują się w ob-
szarze kontekstu tworzenia w nauce i filozofowi prezentują się jako obszar 
cenny dla filozoficznych penetracji i refleksji z punktu widzenia procesów po-
znawczych. W tym sensie nauka cała niejako obliczona jest na realizację 
schematu tworzenia. Regres ku treściom archetypowym jest sięganiem po to, 
co ogólne i co umożliwia realizację procesu twórczego. Wydawać się może, że 
schemat poznawczy zakładający jakąś ogólność w każdym akcie poznawczym 
daje się wytłumaczyć epistemologicznie i metodologicznie. Ale dopiero bada-
nie głębokie, prowadzone w ramach kontekstu tworzenia, pozwala ujawnić 
odwrotność tej zależności i stwierdzić, iż to zarówno procesy poznawcze, jak  
i metody uzyskiwania wiedzy naukowej (a więc cały obszar epistemologiczno-
metodologicznej procedury) wykształciły się w uzależnieniu od tego genetycz-
nie gatunkowo wypracowanego schematu wszelkiego tworzenia, wymuszają-
cego ogólność uprzednią wobec tych procesów.”17 

————————— 
16 Ibidem, s. 32, a także A. Motycka, Po co filozofom nauki archetypy Junga?, op. cit., s. 197. 
17 A. Motycka, Nauka a nieświadomość, op. cit., s. 80. 
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Regres w sensie psychoanalizy głębi to w gruncie rzeczy możliwość eks-
presji archetypów i pobudzenie mitotwórczej, źródłowej w swym samood-
niesieniu aktywności umysłu. To, że archetypy są elementem psyche na po-
ziomie jej egzystencji przedindywidualnej dostarcza umysłowi naukowemu 
niejako przedustawnej zgody, jak się wydaje niezbędnej dla uruchomienia 
procesu autopedagogii epistemologicznej tego umysłu. Tworem, który zasłu-
guje z tego punktu widzenia na uwagę szczególną, jest mit. I to z trzech za-
sadniczych powodów. Po pierwsze, aktywność mitu wobec umysłu indywi-
dualnego lokuje się w sferze nieuświadamianych motywacji twórczości inte-
lektualnej. Po drugie, na poziomie zjawisk kulturowych, mit dostarcza mo-
delu przejścia od chaosu do porządku, ładu intelektualnego, a po trzecie jego 
wysoki status w ładzie kulturowym polega na tym, że jest on generatorem, 
matrycą, albo paradygmatem sensu, który może być wykorzystywany wielo-
krotnie i to w odmiennych sytuacjach historycznych.18 Potrzeba mitologiza-
cji ma zatem wiele wymiarów, z których tylko niektóre mają znaczenie nau-
kotwórcze.19 Pod tym względem aktywność umysłu pobudzona mitem do-
starcza szeregu metafor, których twórczy poznawczo potencjał ma sens także 
metodologiczny.  

„Zatem metafora w nauce nie tyle jest określonym instrumentem, przez który 
się patrzy (który bezpośrednio kształtuje materiał doświadczenia), ile taką 
perspektywą, w której te określone sposoby widzenia się mieszczą. Metafora 
wytycza perspektywę dla określonego widzenia świata. Na przykład metafora 
mówiąca, że świat jest mechanizmem, jest taką perspektywą, w której mogą 
się mieścić wszystkie mechanicystyczne modele, natomiast nie ma w niej 
miejsca dla innych modeli, np. witalistycznych. Albo inaczej mówiąc, jest ona 
perspektywą rzucającą taki strumień światła, że każdy w jego zasięgu będzie 
widział kołyszący się na uwięzi kamień jako wahadło; natomiast żaden arysto-
telik nie zmieści się w tej Galileuszowej perspektywie.”20 

 
Jakkolwiek angażowanie psychologii głębi do rozwiazywania zadań filo-

zofii nauki może wzbudzić i wzbudza krytyczne wątpliwości,21 trzeba uznać, 
że stawka filozofii nauki, jak ją pojmowała Alina Motycka, zachęca do ryzy-
kownych przedsięwzięć.  

Znaczenie perspektywy Jungowskiej w problematyzacji i rozwiązywaniu 
problemów „sytuacji T1–T2” prowadzi Motycką do obszaru, który zasadniczo 
sytuuje się poza zasięgiem zainteresowania filozofii nauki, choć jego rozpo-
znanie ma głęboki sens filozoficzny. To problematyka relacji podmiot–

————————— 
18 Por. C. Levi-Strauss, Struktura mitów, Pamiętnik Literacki, 59 (4), 1968, s. 243–266.  
19 Por. A. Motycka, O potrzebie mitologizacji, w: Kultura w czasach globalizacji, M. Jacyno,  

A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 219–234. 
20 A. Motycka, Nauka a nieświadomość, op. cit., s. 114. 
21 Por. B. Tuchańska, O społecznym wymiarze twórczości naukowej, w: Rezonujący rozum nauki  

a rozumność intuicji, op. cit., s. 116–123; K. Zamiara, Aliny Motyckiej filozofia odkrycia nau-
kowego, Kultura Współczesna, nr 3, 1998. 
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wiedza.22 Z perspektywy Jungowskiej kwestia ta dotyczy sposobu w jaki 
podmiot dowartościowuje swe relacje ze światem zewnętrznym bądź anga-
żuje się w sposób uprzywilejowany w relacje z własnym wnętrzem. Jaką role 
względem procesu wiedzotwórczego odgrywa ta dychotomia postaw? Z uwa-
gi na podmiotowe uwarunkowania procesu twórczego istnieje zasadnicza 
różnica między postawą „ektopsychiczną”, a postawą introwertyczną, nace-
chowaną skupieniem na życiu wewnętrznym podmiotu. 
 

„Ektopsychiczne fakty uczonego to fakty naukowe, z którymi ma on do czy-
nienia dzięki teorii, w którą jest uzbrojony i w której – mówiąc żargonem me-
todologicznym – »pracuje«. Uczony zaopatrzony w teorię prezentuje postawę 
wyłącznie ekstrawertywną w granicach swego świata (na przykład świata fizy-
ki klasycznej lub świata mechaniki kwantowej), a więc skierowaną w stronę 
przedmiotów zewnętrznych. Granice takiego świata wyznacza mu teoria,  
a również zaopatruje go w język i reguły postępowania, co umożliwia podej-
mowanie problematyki doświadczalnej i teoretycznej w granicach teorii panu-
jącej, a więc paradygmatycznej.”23  
Tymczasem kryzys w postępowaniu badawczym uczonego wymusza 

zmianę postawy wobec treści psychicznych i dotychczas podejmowanych 
praktyk intelektualnych.   

„W sytuacji takiej nieprzydatne okazują się też wszelkie narzędzia intelektu-
alne, jakimi dysponuje rozum naukowy, a racjonalne standardy postępowania 
badawczego w takiej nauce są bezużyteczne. Wprawia to uczonego w stan sil-
nie negatywnego napięcia emocjonalnego i powoduje jego bezwiedne i nieza-
mierzone (niepodyktowane racjonalnymi standardami zachowań badawczych 
uczonego) »odwrócenie się« od pogrążonego w chaosie zewnętrznego świata 
nauki. 
Owo »odwrócenie się« jest jednak zmianą bardzo radykalną i głęboką w po-
stawie uczonego. Opuszczając bowiem świat zewnętrzny nauki, uczony od-
wraca się od przedmiotu zewnętrznego (dokładniej mówiąc, abstrahuje wobec 
przedmiotów zewnętrznych). Oznacza to zmianę w gotowości do działania lub 
reagowania w określonym kierunku. Świadomie ekstrawertywna postawa zo-
staje bezwiednie zaniechana: energia psychiczna nie jest już kierowana na 
zewnątrz, a uwaga na przedmiot zewnętrzny. Następuje spontaniczne przeob-
rażenie świadomie ekstrawertywnej postawy w nieświadomą postawę intro-
wertywną i jest to swoiste „wycofanie” do podmiotu uwagi dotychczas zwró-
conej na przedmiot.”24 
 

————————— 
22 Epistemologia i filozofia nauki G. Bachelarda należy bodaj do wyjątków pod tym względem. 

Tematykę relacji podmiot–wiedza rozwijał także – choć w całkiem odmiennym kontekście filozo-
ficznym – Michel Foucault. Por. M. Foucault, Power/Knowledge. Selected Interviews and Other 
Writings 1972–1977, C. Gordon (red.), przeł. C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, K. Soper, Panthe-
on Books, New York 1980.  

23 A. Motycka, Człowiek wewnętrzny a episteme. Zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych o nauce, 
Wyd. Eneteia, Warszawa 2010, s. 10. 

24 Ibidem, s. 10–11. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Alina-Motycka,a,74104423
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Eneteia,w,69238811
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Dynamika relacji podmiot–wiedza, tak przedstawiana, wskazuje na istot-
ność egzystencjalnych funkcji wiedzy i poznania przesuwając na plan dalszy 
zagadnienia epistemologiczne. Nie znaczy to jednak, że egzystencjalne funk-
cje poznania i wiedzy nie mają filozoficznej doniosłości. Przeciwnie, tego 
rodzaju – pozaepistemologiczne już – problematyzacje wiedzy ukazują her-
meneutyczne (onto-epistemologiczne) wymiary nauki. Nie jest zatem przy-
padkową zbieżność podejścia Motyckej, z Jungowskiej inspiracji, z podej-
ściami filozofii, których punktem wyjścia jest właśnie wspomniana relacja. 
Hansa Georga Gadamera hermeneutyczny namysł nad poznaniem, Michela 
Foucaulta genealogia i hermeneutyka jaźni, oto przedsięwzięcia, które moż-
na wskazać jako właściwy obszar porównań dla proponowanej perspektywy 
badawczej wyznaczonej konceptualizacją odwołująca się do „Jungowskiego 
„człowieka wewnętrznego”.25 Nie rozwijając kwestii podstawy tej zbieżności 
wskażę tu historyczny kontekst, w jakim refleksja ta lokuje się właśnie w 
takiej, pozaepistemologicznej już perspektywie. Chodzi o ukazanie więzi 
między poznaniem a podmiotem w sposób, który podkreśla negatywność 
samego procesu tworzenia wiedzy oraz odwrócenie świadomości, jakie temu 
procesowi towarzyszy. Gadamer, komentując Hegla, ukazuje ten związek 
następująco: 
 

„W istocie, jak wiedzieliśmy, doświadczenie jest zawsze doświadczeniem ne-
gatywnym: nie jest tak, jak przyjmowaliśmy. W obliczu doświadczenia, jakie 
się robi z jakimś innym przedmiotem, zmienia się jedno i drugie, nasza wie-
dza i jej przedmiot. Wiemy teraz inaczej i lepiej, a to oznacza: sam przedmiot 
‘nie wytrzymuje’. Nowy przedmiot zawiera prawdę o starym. 
To, co Hegel w ten sposób opisuje jako doświadczenie, jest doświadczeniem, 
jakie świadomość robi z sobą samą. ‘Zasada doświadczenia zawiera nieskoń-
czenie ważne określenie, że aby przyjąć i uznać za prawdziwą jakąś treść, 
człowiek musi sam przy tym być, a dokładniej, że taką treść ma on znajdować 
jako pozostającą w jedności i zespoloną z jego pewnością samego siebie, pisze 
Hegel w Encyklopedii. Pojęcie doświadczenia oznacza właśnie to, że taka jed-
ność z samym sobą właśnie się tworzy. To jest owo odwrócenie świadomości: 
rozpoznawanie siebie w obcym, innym.”26 

 
Jak bardzo takie ujęcie odległe jest od filozofii nauki, jaką zwykle się 

uprawiało w XX wieku, pokazuje też, jak bardzo taki namysł jest jej potrzeb-
ny. Alina Motycka ukazała pewną oryginalną formę konceptualizacji możli-
wego zbliżenia filozofii nauki do filozofii. Jej dorobek w tym zakresie może 
być inspirujący także dzisiaj. 
 

————————— 
25 Ibidem, s. 9–15. 
26 H. G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Wyd. in-

ter esse, Kraków 1993, s. 331. 
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ALINA MOTYCKA — PHILOSOPHER OF SCIENCE 
 
 

ABSTRACT 
 
In the paper, I present the views of Alina Motycka, a Polish philosopher of sci-

ence who died in 2018. I place Motycka’s scholar activity in a historical context, 
relative to two traditions of the philosophy of science—its historical version signed 
by Thomas Kuhn, and the tradition of logical reconstruction of science which in the 
second half of the twentieth century was revived by the thought of Karl Popper.  
I believe that this historical situation forms the context in which Motycka shaped 
her view of the philosophy of science and, because of such a particular context, she 
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has participated in it with her own problematizations. So, what constitutes the origi-
nality of her way? Two issues come to the fore here. The first is the reconstruction of 
the fundamental problem of the philosophy of science, which, according to Motycka, 
is the question of confronting two scientific theories, of which the earlier (T1) is re-
placed by a later and competitive one (T2). Motycka shows the inability of the epis-
temology of the second half of the 20th century to adequately capture this relation-
ship. The reason for this is the lack of intellectual means to problematize the situa-
tion T1–T2. The second area of the author's interest is the issue of creativity in sci-
ence. She was inspired by the theories of Carl G. Jung. In this context, it is of interest 
to use the philosophy of science of terms such as archetype and myth. 

Keywords: Alina Motycka, philosophy of science, epistemology, C.G. Jung, ar-
chetypes, myth 
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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 wydania, 
strony, na przykład: (Giere, 1988, s. 25).   

Wybrany przez Autora sposób A) lub B) powinien być stosowany konsekwentnie w całym tekście.   
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 niezamieszczanie 

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 in‐
dywidualne negocjacje z redakcją.  
 

Proces recenzowania  
Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie ze standardami peer‐blind review. Sza‐

blon recenzji oraz lista recenzentów każdego wydanego tomu czasopisma jest podana na stronie 
internetowej czasopisma. Lista recenzentów nie jest stała. Redakcja powołuje recenzentów w zależ‐
ności od tematyki przysyłanych tekstów. Daje to gwarancję oceniania tekstów przez faktycznych 
specjalistów problematyki rozważanej w nadsyłanych tekstach. 
 



 
 
 
 
 
Zakres tematyczny  
W czasopiśmie będzie prezentowana cała filozoficznna 
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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