FILOZOFIA
I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Tom 10 (rocznik)

2022

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filozofii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 2300-4711
ISSN 2545-1936 (ONLINE)

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Tom 10, 2022

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Małgorzata Czarnocka (redaktor naczelny)
Andrzej Łukasik, zastępca redaktora naczelnego (filozofia przyrody, filozofia fizyki);
Stanisław Czerniak (socjologia wiedzy, filozofia społeczna);
Marek Hetmański (epistemologia, filozofia umysłu); Piotr Konderak (kognitywistka);
Włodzimierz Ługowski (filozofia przyrody);
Mariola Kuszyk-Bytniewska (filozofia nauk społecznych);
Mariusz Mazurek (filozofia nauki, obsługa strony internetowej);
Andrzej Ostrowski (historia filozofii); Jari Palomäki (filozofia nauki);
Teresa Pękala (estetyka); Natalia Sanocka (historia filozofii, antropologia);
Miloš Taliga (epistemologia, metodologia, filozofia nauki);
Tomasz Walczyk (epistemologia, filozofia informatyki, sekretarz redakcji);
Jordan Zlatev (semiotyka kognitywna)
Skład komputerowy: Jadwiga Pokorzyńska
Kontakty
Adres redakcji: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
pokój 104, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Numery telefonów: 603 160 505,
Adres elektroniczny: filozofiainauka@ifispan.edu.pl
Strona internetowa: www.filozofiainauka.ifispan.waw.pl
Dostęp
Egzemplarze wersji papierowej można kupić, cena — 20 złotych. Zamówienie z adresem należy składać na elektroniczny adres redakcji.
Czasopismo w wersji elektronicznej jest wydawane w trybie open access: streszczenia wszystkich opublikowanych w czasopiśmie tekstów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Pełne teksty są udostępniane 1) na stronie internetowej czasopisma równocze- śnie z
wersją papierową, 2) na platformie EBSCO, 3) na platformie cyfrowej PAN – Czytelnia Czasopism, a abstrakty – są publikowane w CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences
and Humanities).
Drukarnia: Paper & Tinta, Warszawa

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 10, 2022

SPIS TREŚCI

Od Redakcji – O X tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne ......................................................... 5
I. Stanisław Lem’s Philosophical Ideas, Conceptions,
and Inspirations
Andrzej Łukasik — Stanisław Lem’s Philosophical Ideas, Conceptions,
and Inspirations. Introduction ...................................................................... 9
Sébastien Doubinsky — Unspeakable Otherness—an Essay on the Failure
of Cognitive and Epistemic Communication Tools in Stanislaw Lem’s
Solaris ............................................................................................................... 13
Bernd Graefrath — Lem’s Philosophy of Chance in His Fiction
and Non-Fiction ............................................................................................... 27
Peter Swirski — The Cassandra Syndrome, or How Not to Be a Prophet ....... 31
Paweł Polak, Roman Krzanowski — Stanisław Lem’s Visions of
a Technological Future: Toward Philosophy in Technology ....................... 41
Jan Pleszczyński — Naturalny i technologiczny racjomorfizm w komunikacji
(w kontekście niektórych idei Konrada Lorenza i Stanisława Lema) ........ 51
Filip Kobiela — Betryzacja i etykosfera – dwie literackie konkretyzacje lemowskiej idei technologii etyki ............................................................................ 67
Łukasz Kucharczyk — The Body and the Universe: On Corporeality in
Stanisław Lem’s Return from the Stars ......................................................... 85
Barbara Dzida, Tomir Jędrejek, Andrzej Łukasik — What Did Lem Think
Over? ................................................................................................................ 97

II. Studia i rozprawy
Andrew Targowski – Digital Education Strategies ......................................... 117
Emanuele Lacca — Sunt intelligibilia entia quae sunt vera. A Late Medieval
Interpretation of Intentionality ...................................................................
Anna Gańko — Umysł ucieleśniony. Problem istnienia przestrzeni w nowej
teorii widzenia George’a Berkeleya .............................................................
Giulia Cirillo — A Circle or a Spiral? The Primeval, Tropological Scheme
Identified in the Structure of Truth Theories ..............................................
Zuzanna Sima – Badania językowego obrazu świata a hermeneutyka
Hansa Georga Gadamera ............................................................................

137
153
173
187

4

Spis treści

III. Polscy myśliciele o nauce
Józef Leszek Krakowiak — Rola wiedzy naukowej w poetyckiej kreacji
świata życia Wisławy Szymborskiej. Część I ...............................................205
Józef Leszek Krakowiak — Rola wiedzy naukowej w poetyckiej kreacji
świata życia Wisławy Szymborskiej. Część II .............................................229

IV. Polemiki, dyskusje, recenzje
Marcin Gileta – Kryteria estetyczne w nauce w ujęciu Grzegorza
Białkowskiego ................................................................................................ 259
Jakub Kopyciński — O postulacie kwantowej zasady względności ................ 271
Andrzej Gecow — Uwagi o tomie prac zebranych Krzysztofa Chodasewicza
Zagadka życia................................................................................................... 281
Marek Błaszczyk — Wprowadzenie do filozofii Karla Jaspersa ...................... 295

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 10, 2022

Od Redakcji

O X tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA.
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
doi: 10.37240/FiN.2022.10.1.1

W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia wydawania czasopisma
FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne; założyliśmy
je w 2013 roku. Oprócz 10 tomów regularnych wydaliśmy 2 zeszyty specjalne. Obecnie przekazujemy czytelnikom dziesiąty regularny tom czasopisma
i zarazem drugi zeszyt wydany w tym roku; w maju 2022 roku wydaliśmy
zeszyt specjalny monotematyczny PHILOSOPHY AND COMPUTING: AI,
VIRTUALITY, EPISTEMICITY.
Ten zeszyt rozpoczyna monotematyczny zbiór rozpraw i studiów
STANISŁAW LEM’S PHILOSOPHICAL IDEAS, CONCEPTIONS, AND
INSPIRATIONS, honorujący stulecie urodzin Stanisława Lema.
Profesor Andrzej Łukasik, organizator tego bloku tekstów, w swoim
Wprowadzeniu przedstawia jego ogólny charakter, okoliczności powstania
oraz resume treści poszczególnych artykułów. Publikowana tu kolekcja tekstów o filozofii Lema – anglojęzycznych i w języku polskim – jest prawdopodobnie ostatnią w Polsce inicjatywą wydawniczą z okazji setnej rocznicy
urodzin tego najznamienitszego polskiego pisarza science fiction. Jego urodziny były uhonorowane głównie w roku 2021 – imprezami konferencyjnymi
i wydawniczymi, a rok 2021 został ustanowiony Rokiem Stanisława Lema
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
W zbiorze analizowana jest filozoficzna warstwa twórczości Lema. Autorzy wykazują też aktualność różnych jego idei i myśli, a także wskazują antycypowane przez Lema zjawiska technologiczne – oparte na prawach nauki,
niebędące pseudonaukowymi bajkami. Teksty skupiają bodaj główną uwagę
na obecności w lemowskiej twórczości refleksji o człowieku, o jego reakcjach
i granicach odporności na warunki pozanormalne, zupełnie niezwykłe, także
przez niego samego technologicznie wytworzony habitat. Antropologiczne
wątki są znane wśród badaczy twórczości Lema, natomiast stosunkowo
mniej przyswojone przez laickich pasjonatów jego twórczości.
Wprawdzie ten tom czasopisma nie jest monotematyczny, ale ma wybijający się rys tematyczny – dominuje w nim problematyka wnikająca w szcze-
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gólne relacje pomiędzy literaturą, filozofią i nauką. Blok o filozofii Lema
oraz dwie obszerne rozprawy autorstwa Józefa Leszka Krakowiaka poświęcone filozoficznym i naukowym wątkom w poezji Wisławy Szymborskiej są
rozpięte na wymienionych trzech intelektualnych dziedzinach, które w twórczości tych dwóch znakomitości literackich wzajemnie się przenikają. Teksty
w tym zeszycie FILOZOFII I NAUKI udowadniają – wpisując się w długą
i bogatą historię dyskusji i sporów – że dziedzin tych nie dzielą nieprzekraczalne granice wbrew temu, co głosi najpopularniejsze stanowisko w tym
względzie. Literatura, nauka i filozofia nie rozwijają się w odrębnych światach, zamkniętych na siebie nawzajem.
Konkretniej, problematyka tekstów, o których tu mowa, to zespół zagadnień dotyczących dwojakiej relacji literatury: do nauki oraz do filozofii. Chodzi o to, jak dzieła literackie odnoszą się do nauki (w rozszerzonym rozumieniu, tj. obejmującym technikę), jak i o to, co literatura przejmuje z nauki
(literacko przetransponowane problemy, inspiracje treści, światopoglądy?),
oraz jaki jest jej stosunek do filozofii, w szczególności, czy sama literatura
jest formą filozofowania – formą odrębną od filozofowania akademickiego.
Autorzy publikacji w tym zeszycie FILOZOFII I NAUKI śledzą, jak Szymborska oraz Lem poddają fakty naukowe literackim transformacjom i jak snują
nad nimi refleksje. Badają też obecność filozofii w dziełach tych dwóch twórców literackich, jednak nie chodzi o filozofię akademicką, ale o tworzoną
przez poetkę i pisarza, często ab ovo — w swoistych literackich formach
i przy użyciu „nieprofesjonalnych” filozoficznych pojęć. Często przedstawia
się te problemy za pomocą indywidualnych sytuacji i opowieści o postaciach
literackich.
Zajmując najdalszą perspektywę, można stwierdzić, że autorzy tekstów
zamieszczonych w tym zeszycie czasopisma badają, jak literaturę przenika
nauka i myślenie filozoficzne i jak te dwie dziedziny współkształtują literackie dyskursy, idee, problemy i treści dzieł literackich. Chodzi też o to, jak
dzieła literackie współtworzą filozofię – samodzielnie, tj. nie posiłkując się
koncepcjami oficjalnych szkół filozoficznych, ani nie opierając się na nich.
Jak sugerują publikowane tu teksty poświęcone Lemowi oraz Szymborskiej nieadekwatna jest dychotomia literatura–nauka – jako obraz przestrzeni kulturowej – pomijająca filozofię i dominująca dotychczas, długo po
opublikowaniu przez Charlesa Percy’ego Snowa (w 1959 roku) eseju The
Two Cultures and the Scientific Revolution (polskie wydanie ma tytuł Dwie
kultury). Filozofia jest obecnie marginalizowana i odgrywa niewielką rolę
w kolektywnej świadomości, także zbyt małą w kręgach intelektualistów.
Wątpliwe byłoby włączanie jej do „kultury humanistów o literackiej proweniencji” albo do nauk przyrodniczych. Pole ludzkich działań intelektualnych
poprawnie obrazuje triada nauka–filozofia–kultura humanistyczna, triada
traktowana – inaczej niż w wizji Snowa – jako układ powiązanych elementów, o rozmytych granicach.
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Opublikowane tu teksty przypominają, zwróćmy uwagę, o fundamentalnym metafilozoficznym problemie – granic, metod i form filozofowania. Czy
filozofią jest to tylko, co podlega standardom obowiązującym w akademickiej filozofii? To pytanie zakłada niewłaściwie, że w filozofii akademickiej są
uniwersalne kryteria filozofowania, tymczasem różne szkoły filozoficzne
postulują wzajemnie odmienne takie kryteria i warunki swej tożsamości.
Jeśliby natomiast pytać inaczej: czy filozofią nie jest po prostu zbiór problemów filozoficznych, o nieskodyfikowanych metodach ich badania i rozstrzygania, to inicjowałoby to trudną, wręcz niemożliwą do rozstrzygnięcia
dyskusję, czym jest problem filozoficzny.
Pozostałe teksty w tym zeszycie czasopisma pokazują nieustannie zadziwiającą różnorodność i bogactwo filozoficznych problemów i sposobów ich
ujmowania; analizowany jest m.in. średniowieczny ponadczasowy problem
intencjonalności (Emanuele Lacca), wczesno-nowożytna Berkeley’owska
koncepcja widzenia (Anna Gańko) i problemy edukacji cyfrowej (Andrew
Targowski).
Pragniemy zwrócić uwagę na rozszerzenie typów tekstów publikowanych
w FILOZOFII I NAUCE o recenzje książek. Z założenia mają one swobodną
formę krótkich esejów, głosów krytycznych itp. i z tego względu zostały włączone do działu „Polemiki i dyskusje”.
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo otrzymało finansowe
wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Małgorzata Czarnocka, redaktor naczelna FiN
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Andrzej Łukasik

STANISŁAW LEM’S PHILOSOPHICAL IDEAS,
CONCEPTIONS, AND INSPIRATIONS.
INTRODUCTION
doi:10.37240/FiN.2022.10.1.2

Stanisław Lem is regarded primarily as a science-fiction writer and futurologist, a visionary for technological societies. In our opinion, he was also
a philosopher, and in his fiction and non-fiction works he took up many important philosophical problems. This collection of papers includes part of the
results presented and discussed during the symposium “Stanisław Lem’s
Philosophical Ideas, Conceptions and Inspirations,” organized by the Institute
of Philosophy, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Polish Philosophical Society [Polskie Towarzystwo Filozoficzne], and the journal Philosophy and Science. Philosophical and Interdisciplinary Studies [Filozofia
i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne] in Lublin, 18th November
2021 (online). The year 2021 was celebrated in Poland as the “Year of
Stanisław Lem;” 18th November was celebrated as the “Word Philosophy
Day.” Through our project, we would like to pay tribute to our great thinker.
Additionally, we include articles written by Sébastien Doubinsky, Bernd Graefrath, Peter Swirski, Jan Pleszczyński, Łukasz Kucharczyk, and an
extensive analysis of the book Filozoficzny Lem, edited by Filip Kobiela and
Jakub Gomułka. We would like to thank all the authors who contributed our
project.
1. Solaris is undoubtedly the most famous novel written by Lem. The
main character of the novel, psychologist Kris Kelvin, is sent to the planet
Solaris to find out if it is possible to communicate with the alien ocean that
covers almost all its surface. The ocean is very mysterious, and we don’t
know whether it is a living and conscious alien entity. “It builds structures
called ‘mimoids’ that might or might not have a meaning; it sends ‘guests,’
who might have or might not have a purpose.” Kelvin’s “guest” is Harrey,
a doppelganger of his ex-girlfriend, who tragically committed suicide. Kelvin
tries to understand what is going on in the space station and tries to understand what messages the ocean sends.
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Sébastien Doubinsky in his article Unspeakable Otherness—an Essay on
the Failure of Cognitive and Epistemic Communication Tools in Stanislaw
Lem’s Solaris analyses some philosophical problems regarding the possibility of communication between humans and aliens. In his essay, Doubinsky
suggests that “by showing the limits of language as the means to express
a satisfying epistemic frame, Lem’s parabola could be seen as an attempt to
show the reader the existential limits of our anthropocentrism and scientific
hubris.” Some things turn out to be beyond of boundaries of our understanding. “The Solaris Ocean is the embodiment of all the possibilities of
human understanding, as well as its ultimate failure.”
2. Bernd Graefrath in his paper Lem’s Philosophy of Chance in his Fiction and Non-Fiction analyses the far-reaching role of chance both in gaining knowledge and in explaining the development of cultural norms. Lem
has freed himself from human illusions, that the universe was planned as
a comfortable home for humans. In his fiction and non-fiction, we find
a view of the world that accepts the important role of chance both in biological and cultural evolution. Graefrath discusses the role of chance in the philosophy and sociology of science, cultural norms, and tradition, and claims
that “our biological evolution did not aim to produce humans, and this evolution without a designer could just as well have led to other species.”
Especially in Lem’s Golem XIV, we find evolutionary Darwinist anthropology, which anticipates the theory of the “selfish gene,” later developed by
Richard Dawkins; this is an evolution without a designer. On the other
hand, “once a natural intelligence has developed in the struggle for existence, this intelligence can be used to introduce planning and design!”
3. In the paper The Cassandra Symbol, or How Not to Be a Prophet, Peter Swirski criticizes futuristic fiction and futurological predictions for
a very long time. Giving the example of Crestview Genetics, a company in
Buenos Aires, Argentina, where polo riding horses have been cloned, he
claims that the “future is already today, although it is a future unanticipated
by even the most pedigreed futurologists.” The author notes that most of the
predictions such as futurologists like Hugo Gernsback or Herbert George
Wells turn out to be inadequate.
What about Lem? It is often said, he was not only a science fiction writer
and a philosopher but also a futurologist. He appears to anticipate—albeit
under different names—artificial emotion, virtual reality, search engines,
nanobots, bionics, e-book readers … “Should Lem be read, not to say revered,
as a futurologist?”—asked Swirski. He answered: “On balance, evidence suggests that in any proper—which is to say scientific—understanding of the
term, the answer has to be No.” But what is “scientific futurology”?
4. Paweł Polak and Roman Krzanowski, in the paper Stanisław Lem’s
Visions of a Technological Future: Toward Philosophy in Technology, in

Stanisław Lem’s Philosophical Ideas, Conceptions, and Inspirations. Introduction
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contrast with Peter Swirski, maintain that Lem foresaw the future of information technology better than most scientific experts, and his visions of the
future information-based societies have proved to be astonishingly accurate.
They give the following examples: the Internet, ubiquitous information network, robotics, AI, superintelligence, synthetic poetry …
Moreover, Lem can be considered as a founder of the concept of philosophy in technology, which is a perspective on technology and philosophy
that explores the deep implicit philosophical foundations of technology and
humanity. The authors focus on Lem’s technological prophecies and explore
what can they tell us about his philosophy. They maintain that the key to the
effectiveness of Lem’s vision is his method in which a thought experiment
plays a crucial role.
Three of Lem’s works have been analysed—Summa Technologiae, Fables
for Robots, and Cyberiad—in which he perfected his art of prophecy. Lem
uses the scientific convention to explore the relationship between man and
technology, our position among other species, and even the existence of
God. According to Lems’s critical perspective, which is contrary to a naïve
interpretation of science and technology, this “does not bring us eternal bliss
or new enlightenment.”
The authors point out deep philosophical problems in Lem’s thought
about technological development and maintain, that “we do not understand
the technology we create and cannot foresee all its consequences.” Nowadays, in our information-based societies, questions about the directions od
future technologies “take on a unique significance.”
5. Jan Pleszczyński, in the paper Natural and Technological Ratiomorphism in Communication (in the Context of some Ideas of Lorenz and Lem)
[in Polish: Naturalny i technologiczny racjomorfizm w komunikacji
(w kontekście niektórych idei Lorenza i Lema)], claims that modern media
technologies dominance over the contemporary sphere of intersubjectivity
reveals certain phenomena in the human world that did not exist in the preInternet epochs. One of them is “technoratiomorphism.” The author uses
this term to define “a hybrid operating in accordance with biological ratiomorphic mechanisms and overlapping with technological rationality.” The
Author tries to show some of the effects the presence of technoratiomorphism in communication brings to social and individual life. His arguments
refer to Konrad Lorenz and evolutionary epistemology, as well as interweaving them with certain themes found in the works of Stanisław Lem.
6. Filip Kobiela, in the article Betrization and Ethicsphere—Two Literary Concretizations of Lem’s Idea of Technology of Ethics [in Polish:
Betryzacja i etykosfera—dwie literackie konkretyzacje lemowskiej idei technologii etyki], reconstructs, analyses and compares two of Lem’s visions that
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concern the application of the future development of science and technology
in order to construct an enhanced society. Two concretizations of his idea
concerning the technology of ethics are discussed: the betrization presented
in the novel Return from the Stars, and the ethicsphere—presented in the
novel Observation on the Spot.
The author discusses the specifics of Lem’s philosophizing, both in terms
of its form and content, and identifies its main subject as concerning the
problem of the influence of technological development on man, society,
and sphere of values. In the “Conclusion,” the Author indicates where Lem’s
considerations figure within the typology of utopia proposed by Bernard
Suits.
7. Łukasz Kucharczyk, in the article The Body and the Universe: On
Corporeality in Stanisław Lem’s Return from the Stars, analyses Lem’s
concept of the Body and the Corporality portrayed in the novel Return from
the Stars. The protagonist Hall Bregg has returned to the Earth after a journey lasting him 10 years. According to the theory of relativity, the Earth has
aged 127 years. Bergg—the stereotype of masculinity—is confronted with
a decadent and egalitarian society, which may be referred to as the reunion
of masculinity with femininity. Such a storyline allows the multidimensionality of the issue of Corporality to be shown, while the Body itself is an epistemological metaphor of modernism and postmodernism. In addition, the
Body is depicted in the Return from the Stars as a figure in a mask and
a costume. In this context, the problem of aestheticization and old age. Furthermore, the Body in Lem’s novel will be also interpreted as part of the
Universe—as the boundary between what is temporary and what is infinite
and transcendent. The human body will be also put in opposition to the automated body.
8. At the end of the collection of essays, we can find a paper by Andrzej
Łukasik, Barbara Dzida, and Tomir Jędrejek entitled What Did Lem Think
Over? This is an extensive analysis the book (published in Polish) written
Filozoficzny Lem. Wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. Tom 1.
Naturalne czy sztuczne? Byt, umysł, twórczość, edited by Filip Kobiela, and
Jakub Gomułka (Wydawnictwo ALEHEIA, Warszawa 2021, p. 555).

ABOUT THE AUTHOR — PhD, habilitation, prof. UMCS, Department of
Epistemology and Ontology, Institute of Philosophy, Maria Curie-Skłodowska
University, Lublin, Poland.
ORCID: 0000-0001-9939-9135
Email: andrzej.m.lukasik@gmail.com
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Sébastien Doubinsky
UNSPEAKABLE OTHERNESS—AN ESSAY
ON THE FAILURE OF COGNITIVE AND EPISTEMIC
COMMUNICATION TOOLS
IN STANISLAW LEM’S SOLARIS
doi:10.37240/FiN.2022.10.1.3

ABSTRACT

Stanislaw Lem is one of the most famous figures of the Polish science fiction in
post-world war two Europe. Solaris. His most famous novel, was published in 1961,
and was adapted twice for the big screen, first in 1971 by Andrej Tarkovski, and in
2002 by Steven Soderbergh. The plot revolves around the psychologist Kris Kelvin,
who is sent on the planet Solaris to try to find out if it is possible to communicate
with the alien ocean that covers almost all of its surface. Confronted with a strange
phenomenon and colleagues turned paranoid, Kelvin tries at first to understand
what is going on at the space station. The unexplained arrival of the döppleganger of
his ex-partner, Harey, will little by little make him accept the absurdity of his task
and possibly of life itself. As Lem himself refused any final interpretation of his novel, there has of course been a flourish of them. One can however choose this exegetic
impossibility as a major theme in the novel, and reflect on the implications of the
situation Kelvin faces, caught between a desire to understand the nature of Solaris’s
ocean and the sheer failure of doing so. In this essay, we will try to suggest that, by
showing the limits of language as the means to express a satisfying epistemic frame,
Lem’s parabol could be seen as an attempt to show the reader the existential limits
of our anthropocentrism and scientific hubris.
Keywords: Lem; Solaris; Language; Communication; Existentialism.

1. INTRODUCTION

There was nothing the Polish author Stanislaw Lem hated more than the
various interpretations of his works, whether academic or artistic. Solaris,
published in 1961, is one of Lem’s most mysterious and most discussed novel, but as Albert Camus with The Stranger, Lem always refused to explain it,
and laughed at all the exegesis attempts of his time.
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“I do not engage in interpretation of my books—I leave this task to the
reader. And I never sat down at my writing desk with a complete plan of the
entire book” (Lem, Finotti, interview).
Lem also rejected the two cinematographic adaptations of the novel. He
found the 1971 version by the Russian director Andrei Tarkovsky being too
metaphysical and focused on a Christian approach of guilt: “[Tarkovsky] did
not make Solaris at all, he made Crime and Punishment” (Lem, 1987).1
He was also very suspicious of the American director Steven Soderbergh’s 2002 adaptation because he thought it was too sentimental:
“Had Solaris dealt with love of a man for a woman—no matter whether on
Earth on in Space—it would not have been entitled Solaris!” (Lem, interview, 2002).2
Tons of articles, critics and essays nonetheless focused on a deeper
meaning of Lem’s work, ignoring, perhaps fortunately, the writer’s scorn.
The collection of papers, however, is strangely a reminiscent of the “Solaris
library” of the novel, where hundreds of works dealing with theories on the
planet Solaris written by scholars crowded on shelves, gathering dust.
It is true that the novel, like the planet of the title, is indeed mysterious.
The planet Solaris only hosts an ocean which might or might not be a living
and sentient alien entity. Kris Kelvin, a psychologist, is sent to the only base
on the planet to study and possibly try to find a way to communicate with
this entity. Kelvin is supposed to assist the head scientist, Gibarian, but he
finds out upon his arrival that Gibarian has committed suicide. The other
two surviving members of the crew, Snaut and Sartorius seem to be victims
of paranoid delusions which are embodied in the form of “guests,” that is to
say duplicates of persons linked to some unspecified deep emotional trauma
for each crew member. As Sartorius never leaves his room, Snaut gives mysterious advice to Kelvin, unveiling the possible psychic menace of the planet’s ocean. Kelvin himself gets the unwanted companionship of his former
partner Harey, a young woman who committed suicide because of him. Kelvin’s mission becomes thus a double quest involving both the mystery of the
nature of the ocean and the nature of his own human self. After Harey is
destroyed by Snaut on her own demand, Kelvin decides to wait for her lessthan-likely return and accept the ocean as it is, an utterly incomprehensible
entity.
Therefore, to acknowledge from the start the impossibility of a fully satisfying interpretation might be a step in the right direction. What is more, not
being a Polish speaker and thus not having access to many original sources
and interviews, our reading can only be partial and mutilated. But, maybe
precisely because of its inner limitations, it can also, hopefully, offer a rele1
2

Quoted in: http://www.nostalghia.com/TheTopics/On_Solaris.html
Quoted in mustseecinema.com
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vant angle, as it will tackle a central aspect of the novel, which is the permanent and definitive failure of language as both an epistemic and cognitive
tool that is to say the impossibility of formulating a valid scientific conclusion within the classical frames of reason, deduction and, lastly and
most importantly, experience.
2. COMMUNICATION BREAKDOWNS

Solaris, indeed, opens with a communication breakdown, as the main
character, psychologist Kris Kelvin, approaches the planet in his landing
capsule, a dire manoeuvre that requires help from the surface base:
“I waited out a minute or so of silence then called again. I received no response this time either. Crackling volleys of static repeated in my headphones, against the background of a hum so deep and low it seemed to be the
voice of the planet itself” (Lem, 2017 (1961), location 52–53).

Sounds are heard when a human voice is expected. The vulnerability of
Kelvin’s position enhances the uncanny of the situation, mixing two anguishing realities: the first sound, static, is both partially human (as it is
linked with technology) and partially natural (being electrical), yet none of
its identities induce communication. On the contrary, static is the inbetween, the undesirable sound that signals the absence of the human voice.
It is doubled with a second sound, a “hum” of uncertain nature and origin,
which Kelvin nonetheless immediately links with the possibility of coming
from the Solaris ocean. This thought is crucial, as it associates communication (or its lack) with expectations: Kelvin is expecting a human voice to
acknowledge his arrival on the planet, and supposes the humming sound
to be linked with the mysterious ocean, which is the reason of his presence
on the research base.
And Kelvin’s expectations are deceived a second time, as he finally hears
a voice in his earphones:
“All at once, through the crackle and the hum, a distant voice began talking
right in my ear: ‘Solaris Station to newcomer, Solaris Station to newcomer.
A-OK. Newcomer is under control of the station. [...]’
The individual words were separated by split-second mewing noises that
showed that it wasn’t a human talking” (Lem, 2017 (1961), location 52).

Communication is both achieved and failing, at the same time—the failure being the concrete manifestation of the volatility and the ambivalence of
language. What is believed to be crucial (communication) suddenly becomes
automated and a-human. The system has a nearly human voice, but is still
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(only) a machine, with which a real meaningful interaction is impossible.
The robot speech is deceiving in that its humanity is a product of technology, a one-way simulacrum that enhances the uncanny absence of a real human being as an interlocutor. From the start, Kelvin’s mission is marked by
a distorted identity of language, first through a machine, then through fellow humans.
Indeed, when Kelvin finally meets and talks to the other two elusive remaining scientists on the base (Kevin will learn later that Gibarian is dead),
Snaut and Sartorius, communication also proves highly problematic, as they
are, at the beginning at least, obscured by secrecy and obliqueness from the
scientists’ side. The tone is more hostile than communicative, and muddled
for (yet) unknown reasons.
“ ‘Snaut,’ I whispered. He winced as if he’d been struck. Staring at me with inexpressible aversion, he said hoarsely:
‘I don’t know you, I don’t know you, what do you want ...’?” (Lem, 2017
(1961), p. 103).

When the reader later retrospectively understands that Snaut’s aggressive reaction is motivated by his suspicion that Kelvin might be a “guest,”
that is to say a creature sent by the Solaris ocean to escort him wherever its
host goes, it becomes clear the first conversation begins with a tone of utmost suspicion. Language becomes once again an unreliable medium between the human characters. Voices and words, conversations conceal more
than they reveal and Kelvin has to face alone a mysterious situation that is
aggravated by language instead of being cleared by it.
To make matters worse, Sartorius, the other surviving scientist, can only
be reached through a video communication device. Once again, communication is mediated through technology and is frustrating and limited. The scientist hides from exterior dangers (the “guests”) but also to protect his secret “guest,” who might be a child or a small person.
“There came a series of tiny footsteps, like the toddling of a small child—
a rapid, hurried patter of small feet. Perhaps ... perhaps” (Lem, 2017 (1961),
location 653).

Everyone can speak the same language, yet not much can be said. And
Gibarian, who has invited Kelvin, is dead. Explanations are disrupted, and
when they are finally painstakingly reconstructed by Kelvin, they only confirm a reality that moves beyond language: The Solaris ocean is something is
called an ”ocean,” but nobody is sure what it actually is; it might or might
not be sentient, it builds structures called “mimoids” that might or might
not have a meaning, it send “guests” who might have or might not have
a purpose. Thoughout all this, language is caught in a never-ending paradox
through its simultaneous ability to define things and the inscribed limits of
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this ability, as it is impossible to define what is not expressible in language,
although it can very well exist, as Solaris constantly proves.
The creation of the Solaris library and of the scientific field of “Solaristics,” which is utterly useless in “understanding” the planet, are ironic hints
placed by Lem to point at this internal breakdown.
“... I don’t remember if I mentioned R. Nudelman’s interesting observation
about the structure of my novels which, he maintains, typically contain a ‘micromodel’ of their problematics (the solaristic library in Solaris” ...), (Lem,
Kandel, 2014, p. 77).

If science is usually seen (and accepted) as a “universal language,” then
language fails here too. As Edward Balcerzan and Konrad Brodziński note in
their article, Seeking Only Man: Language and Ethics in “Solaris”:
“The narrator of Solaris, on the other hand, has at his disposal a language
which he cannot trust—just as 20th century avant-garde writers do not trust
it. However, the sub-codes of scientific cognition turn out to be quite insecure, and their ostensible purity problematic: they are liable to decay just as
much as the vernacular” (Balcerzan, Brodziński, 1975, p. 154).

Science cannot describe, explain or define the nature of Solaris, as the
thousands of volumes of the library illustrate, because the planet escapes all
known forms of analysis. The question of communication appears therefore
central, and as Anthony Enns notes in his article Mediality and Mourning in
Stanislaw Lem’s “Solaris” and “His Master’s Voice”:
“Recent criticism has followed this line of inquiry by interpreting Solaris as
a novel not so much focused on the difficulties of conceiving an alien species
as on the problems inherent in communication itself” (Enns, 2002, p. 35).

As a self-proclaimed rationalist, Stanislaw Lem pessimistically plays with
the human paradox of rationality: everything can be explained rationally
except what cannot. For him, even being an atheist is a paradox:
“Personally, although I am a non-believer, I would prefer it to be otherwise,
even though I cannot justify this urge in rational terms” (Lem, CsicseryRonay, Jr, interview, 1986).

Contrary to Kenneth Krabben who considers Lem as a “moral theologian”
(Krabben, 1994), Solaris can be seen as the epitomy of an “atheist’s” nightmare: a reality that exists although it denies all the rational definitions of
rationality. It demonstrates, by its sole existence, that the human reason is
limited by its own frame, as well as by its embodiment: language.
Even natural science, which is based on numbers, is confronted the same
limitations, as it is, as all the books on Solaristics indicate, also contained
within a rational language. Theories, in Solaris, remain extrapolations, as
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they are constantly challenged by the impossible reality of the mysterious
ocean.
3. THE BODY AND THE FAILURE OF TOUCH

“Noli me tangere! Do not touch me!” Jesus Christ famously told MariaMagdalena, when he appeared to her after his resurrection. When Kelvin’s
ex-girlfriend Harey is resurrected as his own personal “guest”, the same
sentence could be applied, but in reverse, as the living wants to break free
from the dead.
“It was Harey, in a white summer dress. [...] My first thought was: ‘I’m glad
this is one of those dreams where you know you’re dreaming.’ All the same,I’d
have preferred her not to be there. I closed my eyes and began to wish this intensely, but when I opened them again she was still sitting there” (Lem, 2017
(1961), location 823).

Harey the “guest” is indeed not the real Harey, Kelvin’s former partner
who tragically committed suicide, but a creature sent by the possibly sentient Solaris, a doppelganger whose purpose will remain mysterious
throughout the whole novel. A “welcome present”? A spy? A form of torture?
All scientists have “guests,” but only Kelvin’s and the deceased Gibarian’s
are visible in the story. According to Snaut, these “guests” are all linked with
the deepest guilt or emotion (obviously linked) buried within the scientists’
subconscious.
“ ‘It’s what we wanted: contact with another civilization. We have it, this contact! Our own monstrous ugliness, our own buffoonery and shame, magnified
as if it was under a microscope!’ ” (Lem, 2017 (1961), location 1179).

Harey committed suicide because of Kelvin’s indifference. We will not
know of the others’ fate or identity, as they remain carefully hidden secrets,
locked in Snaut’s and Sartorius’s rooms.
Kelvin, however, will encounter Gibarian’s “guest” in a corridor: a huge
black woman, who ends up lying in the morgue next to the body of her
“host.”
“I stood rooted to the ground. From the far end of the side passage a huge
black woman was coming towards me with an unhurried waddling gait. I saw
the whites of her eyes glinting and at almost the same moment I heard the
soft slap of her bare feet. She had nothing on but a skirt that glistened yellow,
as if it were made of straw” (Lem, 2017 (1961), location 464).

Kelvin cannot speak and the alienation of speech is thus represented
through an apparition that materially embodies all the symbolic elements of
colonial “otherness:” gender, color, and silence which are the direct oppo-
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sites of the Kelvin’s identity, as he is male, probably white and gifted with
speech.
This figure is essential in Solaris, as it contains many problematic but revealing aspects of the “communication theme” of the novel. The reminiscent
of Sara Baartman, also known as the “Hottentot Venus,” a South-African
woman of khoikhoi descent who was exhibited as a circus attraction in the
1800s because of her large buttocks, this apparition is physically striking
and frightening. Gibarian’s “guest” is therefore the absolute white man’s
“other,” an “exotic” and mesmerizing apparition linked with fascination,
repulsion and death.
Gibarian’s “guest” is last seen lying down next to the body of her “host” in
the cold chamber, and is never mentioned between the protagonists. The
utter mystery of the black woman is, once again, based on a paradox: she
exists, impossibly, and her origins are unknown. Lem points at a rational
glitch: if one can only see reality, then reality is undeniable, yet what of
a “rationally impossible” reality? The encounter between Maria-Magdalena
and Christ took place within a metaphysical, religious context. The unexplainable presence of the “guests” takes place within a place of science,
where all beings are a priori functioning “rational” beings.
"As Lem explains in an interview, the notin of the “guests” in the novel
was in part inspired by the German philosopher Immanuel Kant’s notion of
“the thing-in itself,” which lies beyond the boundaries of our understanding:”
“It is rather difficult to comment on this book. I think I managed to express
what I intended. The wonder of Harey’s returns was an example of a certain
concept which probably could have been derived from Kant, since this is the
Ding an sich—The Other Side we are unable to reach” (Lem, Esmaeili, interview).

The black woman’s body hence acts as one of two absolutely opposite attitudes towards the immediately incomprehensible: rejection—whereas the
apparition of Harey, at the other end of the spectrum will ultimately embody
acceptation.
However, the sudden physical and uncanny presence of his ex-lover
proves a test for Kelvin’s rationality, who first dismisses it as a “dream.”
However, Harey’s body is real, up to the detail of the spot on her arm where
she injected herself the poison. Her presence is therefore as undeniable as it
is logically impossible. Her ability to speak, however, should make communication easier, but it is not the case. Harey has a limited knowledge of her
situation/condition and it is impossible for her to explain her presence.
“ ‘Where did you come from?’ I asked. She took hold of my hand and started
tossing it up and down the way she used to, knocking my fingertips up then
catching hold of them. ‘I don’t know,’ she said. ‘Is that bad’?” (Lem, 2017
(1961); location 864).
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A doubled image of the Solaris enigma, she exists only because she does,
without a definite consciousness. All she knows is that she must follow Kelvin everywhere, like a shadow, or an uncanny blend of Eurydice and the
mythical Erinyes, goddesses of vengeance who never ceased pursuing their
victims, even if Harey is never hostile. On the contrary, it is Kelvin who will
try to destroy her first incarnation, sending her on a one-way trip in a rocket, and she is the one, after a failed suicide attempt, who will ask Snaut to
destroy her.
Violence, Lem seems to suggest, is the ultimate limit of reason, replacing
language by negative action. Kelvin will learn through Snaut that Sartorius
plans to attack the ocean with X-rays to destroy it.
“ ‘It’s very simple. It’ll be a neutrino antifield. Ordinary matter will remain
untouched.The only thing to be destroyed will be... neutrino systems. You
understand?’ He gave a satisfied smile. I sat there with my mouth agape”
(Lem, 2017 (1961), location 2102).

Mankind’s logic seems keen on destroying what cannot be understood, as
it is perceived as a physical threat, although the Solaris ocean has never directly killed anyone. In the same logic, even if the real purpose of the
“guests” is unknown, they are interpreted as menacing.
Harey, for instance, cannot formulate why she is here and cannot remember her past life, yet feels compelled to follow Kelvin everywhere. Two
contradictory possibilities emerge: either she has been sent to spy on Kelvin,
or she might simply be expressing love, literally, which is, after all, to “always be close to the one you love.” However, this constant presence becomes
a torture for the hosts, in a very similar way to the French existentialist author Jean-Paul Sartre’s 1944 play No Exit, where three opposing characters
are condemned to remain together in a small room until the end of times. In
Solaris, communication indeed seems based in a very similar way on a psychological suffering between “host” and “guest”, although there is no sadistic
intention directly related to the “guests”’ behavior, at least in Kelvin’s situation. Violence, as we pointed out, comes solely through human intentions,
with the exception of Harey’s failed suicide attempt. This, however, is motivated by Kelvin’s apparent lack of love for her, a repetition of what happened in the psychologist’s real life. But if the repetition appears to become
a pattern, the result on Solaris are not the same than on Earth: If Kelvin
managed to egoistically “forget” Harey on Earth, on Solaris he will finally
assume his responsibility.
“ ‘And you’re sure it’s not her but me that you ... Me?’
‘Yes. You. I don’t know. I’m afraid that if you were really her, I’d not be able
to love you.’
‘Why not?’
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‘Because I did something terrible.’
‘To her?’
‘Yes. When we were—’ ” (Lem, 2017 (1961), location 2420).

The pattern is momentarily broken, although communication remains
both challenged and challenging, as Harey resents the permanent distance
that Kelvin imposes between them. Sex itself cannot be a solution; even if
some of Harey’s descriptions in the novel could be categorized as erotic,
Lem does not give any indication on the subject, except that Kelvin wakes up
next to her a number of times.
The fact that sexual intercourse is not described, or even alluded to, can,
of course, be related to either the tight Communist censorship of the 1960s,
or from a puritan side side of Lem, without one necessarily excluding each
other. But the fact remains that nothing sexual is hinted in the novel, although Harey is often described as a beautiful person. The direct communication that sexuality can represent, as a physical interface between two people, is completely erased from the narrative. In Sartre’s play, No Exit, the
characters are, on the contrary, engaged in an hopeless erotic chase: the
male character is desired by the heterosexual Estelle, who is herself desired
by the lesbian Inès. As it is impossible for all characters to satisfy the desire
of the others, they must endure endless frustration. The possibility of a
“sexual” situation is never evoked by Lem. Sexuality is purely absent, as outside the boundary of communication. The reader will not know if Kelvin and
Harey have remained chaste or not, but whatever the case, it has no incidence in their thoughts or discussions.
4. THE SYMBOLISM OF NOTHINGNESS

If the Solaris “ocean” cannot speak, it can however produce or create (the
notion is at the center of heated “Solaristics” debates) physical shapes that
have been called “Mimoids” by Earth scientists.
“More often than not the mimoid produces magnified copies; at times it distorts them, creating caricatures or grotesque simplifications, especially of
machines. It goes without saying that the material is always the same, a rapidly decoloring mass that, when flung into the air, instead of falling hangs
there, joined by easily broken umbilical cords to the base, across which it
crawls, at the same time contracting, narrowing or expanding as it fluidly assumes the most complex patterns” (Lem, 2017 (1961), location 1856).

These structures which have apparently no purpose seem to have fascinated scientists since the discovery of the planet. Are they natural, and only
defined by the primordial instinct of the “ocean,” like cobwebs or honeycombs, or are they intentional, but impossible to decipher, like some form of
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abstract or Surrealist art? The reference to Surrealism is hardly random, as
one of the scientists who became fascinated by them and died studying them
is named André Berton, which is a transparent anagram of the famous
founder of Surrealism, André Breton. What is more, the shapes themselves
seem to evoke landscapes by Salvador Dali, Yves Tanguy and Giorgio de
Chirico. This clue is stressed by the fact that Kelvin is a psychologist, who
was supposed to help Gibarian in his studies. The oneiric descriptions of the
structures, the reference to Breton and Kelvin’s occupation point to the possibility of a “dreaming planet,” only aware of reality through the filter of its
dreams. The result, though, is that interpretation proves impossible and that
description remains the only tool left to the protagonists. Like spectators
confronted with a Surrealist painting, the scientists on the planet can only
project their own visions onto the Mimoids. They exist no matter what,
beyond any explanation, as the sterile science of Solaristics seem to selfprove.
This opens for a whole new aspect of language and communication,
which is the very ancient art of dream interpretation. However, if Jacob of
the Ancient Testament could explain the Pharaoh’s dreams, no one can decipher those of the Solaris ocean. These structures reveal nothing, from afar
of from closer inspection.They appear as constantly morphing and ephemeral labyrinths, that imply some kind of awareness, as the ocean imitates
human shapes and architectures, but are nonetheless undecipherable. This
situation ultimately opens up for a radical questioning of all forms of “communication” as all attempts to understand the Solaris ocean’s seem doomed
to failure, even when it is sending “guests” to the crew. On Solaris, all rational explanations reach a dead-end, and only an fruitless exegesis of reality remains possible.
The failure of the Mimoids to share any kind of meaning is reminiscent,
on our planet, to the famous Linear A riddle. The script called Linear A was
found on a tablet in Crete by Sir Arthur Evans in the 1950s, along with other
tablets bearing the Linear B script. It is an circular inscription with ideograms that until now have proven impossible to decipher, although some are
common with Linear B (which can be read). Even Artificial Intelligence programs have failed to break the code. It therefore exists as an undeniable
object which can be seen in a museum, but also as undefined artefact bearing signs that could be a meaningful or at least informative message—or not.
Its reality is therefore a paradox as, until it is deciphered, we can only attest
of its materiality, but not of its purposed intention. Like the ocean on Solaris, its symbols dance under our eyes without making any sense.
Once again, the connection between rationality and our desire for explanation seem to collide, as with Harey’s mind-boggling presence. In Solaris,
Lem seems to voluntarily link rationality with the ability to put anything
that exists into words, whether in language, symbols or simply written
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down. And language, conversely, is what allows us to comfort this epistemic
rationality and give it a shared meaning. The loss of reason is the ultimate
human fear, which is expressed in the novel when Kelvin realizes, through
a scientific experiment, that Harey’s body is actually made of nothing.
“What had actually happened? What did it mean? This body, seemingly so
slender and frail—at its deepest level had turned out to be made of nothingness?” (Lem, 2017 (1961), location 1602).

The discovery of such an impossibility can here be easily connected to the
Linear A example presented above: Harey is a total enigma, like the
Mimoids, because she has no structure and therefore no reference to help
define her. In clear, having no atoms, Harey cannot be explained, in the
same way a language without equivalent is impossible to translate. Hieroglyphs and cuneiform, for instance, were only deciphered when an object
bearing various languages it could be compared too (the Rosetta stone for
hieroglyphs, the Beshitun inscription for cuneiform) was discovered. Solaris,
however, is unique and there are no equivalent planets in the known cosmos, making any comparison, and thus communication, impossible, at least
through our own perspective and systems. The Solaris ocean is the untranslatable personified, the wall against which all our rational human tools fail
and break, and its otherness is both undeniable and unconquerable.
As Manfred Geier expresses it in his article, Stanislaw Lem’s Fantastic
Ocean: Toward a Semantic Interpretation of “Solaris”:
“In view of the ontological alienness of the ocean in relation to human beings,
its ‘meaning’ can only be expressed negatively: it consists of holding up before
human beings a mirror of both their anthropomorphic and geocentric limitedness. If there is any purpose/meaning at all, it lies in the attempt to conquer Solaris, not in Solaris itself” (Geier, 1992, 195).

5. CONCLUSION
The main question that subsides once one had finished reading Solaris
is how can mankind tackle an otherness so extreme that it cannot fit within
the spectrum of any human language, whether based on letters, numbers,
signs or symbols. Stanislaw Lem saw himself as an atheist, based on a moral
position:
“To start from my personal view, I am an atheist—for moral reasons. I am of
the opinion that you would recognize a creator by his creation, and the world
appears to me to be put together in such a painful way that I prefer to believe
that it was not created by anyone than to think that somebody created this in-
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tentionally. In the first place, for moral reasons” (Lem, Engel, interview,
1984).

This, of course, explains why he resented Tarkovski’s religious interpretation of the novel so much. It also clarifies what he thought of Soderbergh’s
missing the point by focusing on Kelvin’s love for Harey.There is no “sublime” in Solaris, as nothing is revealed. The reality of Solaris’s ocean lies in
its pure existence, and nothing else. It is neither inspiring, nor pushing
mankind forward—on the contrary, it lies like a huge obstacle that ultimately must be destroyed, once all the exegesis have failed. The Solaris library
and its endless rows of useless texts (as well as this essay) are a collection of
rational processes projected on the impossible. The Solaris ocean is the embodiment of all the possibilities of human understanding, as well as its ultimate failure.
Otherness only opens up to the limitations of human understanding, and
there is no epiphany for Kelvin in the end. As a mirror of Albert Camus’s
protagonist Meurseault in The Stranger who “hopes” to be met with cries of
hatred the day of his execution, Kelvin decides to stay on the planet and
hopelessly wait for Harey’s return.
“Yet to leave meant to strike out that perhaps slim, perhaps only imagined
chance concealed in the future. [...] In the name of what? The hope of her return? I had no hope. Yet expectation lived on in me—the last thing she had
left behind. What further consummations, mockeries, torments did I still anticipate? I had no idea, as I abided in the unshaken belief that the time of cruel wonders was not yet over” (Lem, 2017 (1961), location 3386).

The important words here are “expectation” and “anticipate,” as they are
linked with a conscious state of mind. It is definitely an existential position,
close this time to Camus’s Sisyphus feeling happy as he eternally pushes the
rock up the hill. Kelvin’s position is a rational choice in front of a manifested
“absurd,” and if assuming his choice does not bring him any possibility of
freedom or happiness, it gives him nonetheless a meaning. With no hope to
cling on to, Kelvin sides with the rational side of the tragic instead of the
sublime heroic version. Kelvin’s decision could thus be a key that Lem discretly hands to his reader: absolute otherness can only be accepted as such
through an existential decision, even if the reasoning seems to only lead to
an unresolved absurdity. Kelvin, as an existential protagonist who has probably read Sartre, knows the difference between belief and decision: in belief,
there is a suspension of reason, whereas a decision is a consequence of reason. By deciding to wait for the radically incomprehensible other, Kelvin
becomes an absolute, tragic and heroic assumed human anti-hero. Faced
with the impossibility of understanding and the gift of prediction, Kelvin
places his existence within the possibility of reward, as tiny as it might ap-
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pear. In No Exit, there is a brief moment when the door of Hell opens, but
none of the characters take the chance to leave the room where they are imprisoned. Kelvin, on the contrary, is waiting for that moment, even if it may
never occur. When all communications fail, one can only rely on expectation, the sole notion to conjugate the rational with the irrational in an eternal human loop.
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Stanislaw Lem recognizes the far-reaching role of chance both in gaining
knowledge and in explaining the development of cultural norms. The consequences
are explored by him in fiction and non-fiction.
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This universe was not planned as a comfortable home for humans. Even
the optimist Gottfried Wilhelm Leibniz did not think that human happiness
is so very important for the divine creator. For Stanislaw Lem, the pessimist
Arthur Schopenhauer is even closer to the truth: This universe with all its
shortcomings is not the creation of a perfect designer. Already David Hume
saw that the appearance of order and planning can be explained in natural,
secular terms. And when several alternative explanations are given, “Occam’s Razor” recommends to choose the most economical one. Later,
Charles Darwin developed a convincing theory of biological evolution which
only depends on the mechanism of mutation and selection. But humans still
tend to interpret their natural and cultural world in terms of messages from
a higher authority. So when a catastrophe (like an earthquake or a volcanic
eruption) happens, it immediately is interpreted by some theologians as
more than a result of natural causes: They give a deeper meaning to it, but
their narratives have no objective foundation. Also non-religious thinkers
tend to view nature as a benevolent person, taking care of humans; and catastrophes are then regarded as punishments for human guilt.
Lem has freed himself from such human illusions. In his fiction and nonfiction, we find a view of the world which accepts the important role of
chance both in biological and in cultural evolution. Even though most enlightened thinkers nowadays accept this insight, the far-reaching consequences of this cold analysis have not found sufficient acceptance. Lem’s
work, both in fiction and non-fiction, can help us to clarify our human pre-
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dicament. His philosophy may seem misanthropic, but basically, he is
a truth-seeker, and he follows this path, wherever it may lead. Once we leave
our illusions behind, we might even be successful in transforming a hostile
world.
Even though Lem’s novels are often regarded as mere entertainment for
teenagers, his fiction also constitutes a place for philosophical explorations.
At first glance, his early book Śledztwo (1959)—like his later book Katar
(1976)—may seem to be a crime novel. But in the work of a police detective,
we see the same pattern like in scientific research. From the evidence which
we find, we try to deduce plausible explanations. As Umberto Eco once
wrote, the detective novel has quasi-metaphysical suppositions: If several
similar crimes occur in a region, the detective tries to link them and to trace
them back to a common origin: Were all these crimes committed by the
same person? And what was the motive of this person? Lem breaks the convention of the crime genre by showing that alternative explanations are possible: The strange occurrences which look like crimes may have a natural
explanation by finding causes which are not properly understood yet; or the
crimes are not connected at all, and the deaths were unintended. The title of
the English translation of Katar gives this point away: It is called The Chain
of Chance (1978).
In his science fiction novel Głos pana (1968), Lem transfers this type of
analysis to the philosophy and sociology of science. By chance, a scientist
discovers cosmic signals which at first seem to be random, but later turn out
to carry technical information for new machines. The first reaction interprets these signals as a message from an alien civilisation to the all humans
on Earth. But the humans painfully have to learn that they were not addressed by a message, but rather picked up some fragments which were certainly not intended for them: Humans are not important on a cosmic scale.
In his philosophical work Filozofia przypadku (1968 (1975)), Lem discusses the social consequences of the insight that cultural norms are not
objectively given, but created by humans to regulate their interactions. In
the first phase of cultural evolution, the members of a community are unaware of the constructive foundation of their particular tradition. But this
blindness is upset when, through contact with other communities, it is recognized that quite different systems of norms can be used for social regulations. There is an element of chance at the root of all traditions; and once
this is realised, the inescapable conclusion is: There is an element of choice,
and traditional norms can be changed drastically. In Western liberal societies, we witness the practical consequences of this new freedom. The communal consensus is shrinking, and sub-groups with different identities are
at war with one another. Will these societies manage to avoid chaos and civil
war? In his non-fiction books—especially in his Summa technologiae
(1964)—Lem seems to be optimistic that new technological inventions will
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help us to solve social problems. But, characteristically, when Lem develops
these problems in detail, in his science fiction novels, also these new technics turn out badly. Thus, in Wizja lokalna (1982), an extremely liberal society employs an “ethicsphere” to make crimes physically impossible; and in
the “Twenty-First Voyage” of the Dzienniki gwiazdowe (1971), the freedom
of genetic engineering (for an “autoevolution” of the human species) leads to
new regulations by the government. In both cases, a horrible situation only
becomes worse ...
Lem’s book Golem XIV (1973 (1981)) plays a central role in his work: It
uses a fictional framework to present his general view of the world in a daring way. In non-fiction books, you bear the responsibility for every claim you
make: Your theses must be corroborated by arguments and evidence. In
Golem XIV, Lem uses the freedom of the fictional form to present hypotheses which he regards as plausible, but cannot be given a scientific foundation
yet. In the first lecture of the super-human intelligence Golem XIV, the
computer presents his view of the status of humans in the universe. In his
final lecture, Golem develops a more general picture of the entire universe
and its possible future. Golem’s evolutionary anthropology is strictly Darwinistic and anticipates the theory of the “selfish gene,” later developed by
Richard Dawkins. Our biological evolution did not aim to produce humans;
and this evolution without a designer could just as well have led to others
species (which might have developed their own kind of intelligence). Lem’s
mouthpiece Golem goes beyond an explanation of the past: Once a natural
intelligence has developed in the struggle for existence, this intelligence can
be used to introduce planning and design! This concerns not only the environment, but also, finally, human nature itself. Intelligent designers (for
example, humans) can create an artificial intelligence which can reach new
heights of knowledge. Humans can take part in this further development if
they transform themselves; but the consequence of this will be that, in the
long run, natural Homo sapiens will be left behind. We stand before a difficult decision which human civilisation one day will be forced to make. By
leaving the natural heritage behind, a powerful technical civilisation could
transform the entire universe, perhaps in cooperation with other cosmic
civilisations. Will this enterprise be worth the price we have to pay for this?
Lem is undecided about this: On the one hand, he is fascinated by all the
technical possibilities which will enable groundbreaking new discoveries;
but on the other, he is a conservative gentleman who defends traditional
virtues, even though he sees not objective foundations for them. The “Cassandra of Cracow” is led to an unsolvable dilemma.
We have seen that Lem uses science fiction to explore the social consequences of new technical developments. But science fiction can also serve
other cognitive purposes. As Karl Popper pointed out, scientists have to be
creative: Instead of simply collecting data, they have to start with daring

30

Bernd Graefrath

hypotheses which then have to be tested with empirical evidence. If “science
fiction” is taken seriously, it can develop hypotheses which cannot be tested
yet, but which may give new suggestions for scientific exploration. For example, in Lem’s Doskonała próżnia (1971), the fictional cosmologist “Alfred
Testa” proposes a new theory about the role of intelligence in explaining
cosmic phenomena. It is paradoxical that most scientists regard the planet
Earth as an average planet, and so they assume that many other civilisations
must exist in this universe. At least several of these must be so old that they
must be technically much more advanced than humans. But when it comes
to scientific explanations—even of strange phenomena (like “Tabby’s Star”),
humans try to avoid explanations which employ intentional actions by alien
civilisations as long as possible. Considering “Occam’s Razor,” this is reasonable. But this methodological principle could also be misleading. Like
Lem, we should at least sometimes consider the possibility that many of the
phenomena which we witness when we observe the stars, might not be natural at all.
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1
Have you ever played the game of polo? If you have, you are one of the
few people who might actually know what the game is about. This former
Olympic discipline (dropped after the 1936 Berlin games) is played by
mounted teams of four who try to smack a ball with long-handled mallets
into a goal. Crucially, the outcomes hinge not only on the skill of the riders
but also of the horses, which can be forbiddingly expensive to buy and no
less expensive to train.
Enter Crestview Genetics, a company in Buenos Aires, Argentina, coowned by Adolfo Cambiaso, the world’s arguably best and unarguably bestknown polo player (chances are you haven’t heard of him either). Having
identified a golden opportunity presented by the equestrian elite’s love of
polo, and armed with the latest technological breakthroughs, Cambiaso cofounded Crestview Genetics to clone polo riding horses.
That is right—not to raise them, like on a regular stud farm, but to clone
them.
The price tag for a cloned pedigreed mount can be steep, well in excess of
half a million dollars, but by all reports the business is brisk. To date this
one-of-a-kind steed farm has cloned some fifty mounts—fifty exact copies of
the horses that have proved their mettle in the game. Altogether a not too
shabby return on the high costs of mounting a space-age technological ven-
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ture that copies living beings like so many supermarket cans of Campbell
tomato soup.
Cloning has been, of course, a staple of all manner of futuristic fictions
and futurological predictions for a very long time. But, as my example
demonstrates, that future is already today, although it is a future unanticipated by even the most pedigreed futurologists. Do not believe me? Take
a walk through the libraries filled with forecasts from would-be prophets of
the things to come. Try as you might, you will not find a single word about
the cutthroat world of professional polo, the lifestyles of moneyed elites, and
a ground-breaking Latin American business enterprise.
If there is a lesson in all this—and I think there is—it is that futurology in
general and science fiction in particular are not the best places to look for
enlightenment about the future. And, given that Stanislaw Lem is revered
internationally not only as a writer of science fiction but also futurologist,
the lesson should apply to him as well as to other forecasters of the marvels
of future science and technology. Not to pick on Lem, however, let’s begin
with a brief look at two of the equally famous examples—not least because
both can lay claim to being fathers of modern science fiction and futurologists in their own right.
In September 1927, at the height of Jazz Age prosperity, Hugo Gernsbacher—better known as Hugo Gernsback—penned an unusual editorial for
his popular magazine Science and Invention. Titled “Twenty Years Hence,”
it was an attempt to foretell the future twenty years ahead. Among others,
Gernsback prophesied that by the end of the 1940s planes would zoom from
New York to Paris in twelve hours, that television would revolutionize life
and culture as much as the telephone did on the way to the 1920s, that the
average human lifespan would reach seventy years (it was below fifty at the
time of his editorial), and that all homes and building would be airconditioned.
Sounds pretty impressive, does not it? Who said you cannot predict the
future? Except the truth looks altogether different when, instead of cherrypicking, you take the time to read the piece in its entirety. Gernsback’s accurate guesses—few and far between to begin with—are embedded in a sea of
wild misses. He is sure, to take just two examples, that by 1947 cancer will
have been eliminated and that electric power will be transmitted wirelessly.
And when it comes to those seemingly prophetic transatlantic planes, well,
he is no less sure they will be touching down in a slow spiral and settle on
a dot, eliminating the need for runways. Oh, and nary a word about Black
Monday, the looming Great Depression, or that cataclysmic paroxysm of
bloodletting we call the Second World War.
You can draw your own conclusions as to whether Gernsback was a predictive genius or not. Either way, however, his sporadic hits are clearly the
result of luck intrinsic to his method, the essence of which is no different
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than the one behind a rapid-fire machine gun. Suppose you are an extremely
poor shot but want to nail the bull’s eye from a distance of two hundred
yards. Not to worry. All you need is an AK-47 (aka Kalashnikov), a notoriously inaccurate assault rifle, and an inexhaustible supply of bullets. Slap
the infinitely large magazine in, aim in the general direction of the target,
press the trigger, and keep spraying it with a hail of projectiles, one of which
is bound to hit the mark sooner or later.
This is the essence of Gernsback-style clairvoyance. Pepper the future
with predictions and, since some are bound to come close or even true, with
hindsight play up the hits while suppressing the misses and you can stake
your claim to being a visionary. It is not unlike watching the roundup of
football goals at the end of the day on a sports channel. It seems these guys
cannot miss! But watch the game itself and the truth looks, well, much more
prosaic.
So much for nonfiction, which is to say futurology. But what about predictions in science fiction? Gernsback wrote all of two sci-fi novels, of which
by far the more successful was Ralph 124C 41+: A Romance of the Year
2660 (originally serialized in 1911 in his first science magazine Modern Electrics). I use the word “successful” loosely. Over the years Ralph has achieved
the dubious status of a cult piece on the order of Plan 9 from Outer Space,
being regarded by many as the worst piece of science fiction ever published.
Okay, so you should not expect too much from the style and the plot—we are
talking sci-fi, after all—but what about its vision of the future?
Interestingly, once again many of Gernsback’s forecasts about the year
2660 appear to be amazingly accurate. For starters, Ralph predicts radar
and even provides a schematic illustration of the principle on which it’s
based. In short order the novel also describes what most of us would recognize as plastics, synthetic fibers, aluminium foil, fluorescent lights, microfilm, stainless steel, tape recorders, juke boxes, liquid fertilizer, colour photography, miniature television, and cryogenics. Other times Ralph appears
to talk about 3D-TV (holography), cableless elevators powered by magnetism (vertical maglev), crops warmed up by geothermal technology, cities
with total weather control, and instant language translation. That latter list,
topped by lifespans of a century-and-a-half, has not come to pass but neither is it outside the realm of possibility.
Except that once again the lucky hits drown in a sea of misses, some of
which look more like voodoo than science. My favourite are antigravity
screens, which operate on the same principle as H.G. Wells’s “cavorite,”
a mystical substance from The First Men in the Moon that somehow neutralizes gravity (making you wonder why it does not float away into space).
Come to think of it, even the hits are bound to raise heckles. Ralph may have
anticipated tape recorders, juke boxes, and colour photography alright, but
placing them in the year 2660 is about as laughable as you can get.
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Lest I am accused of flogging a dead donkey, let us move on to Herbert
George Wells and his aptly named Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought (1901). Better
known as just Anticipations, it is one of the numerous nonfiction books of
futurology he published in his lifetime. Alas, this signature book of prophecy
doesn’t take long to dish out such duds as his doubts that air travel, or as he
calls it aeronautics, “will ever come into play as a serious modification of
transport.”1 On the subject of submarine warfare, Wells is no less emphatic:
“I must confess that my imagination, in spite even of spurring, refuses to see
any sort of submarine doing anything but suffocate its crew and founder at
sea.” Come again, George?
Apologists may say it is unfair to go back so far into the past to test his
predictions against the future and, besides, was not science-infused fiction
really H.G.’s medium? Although this sounds suspiciously like a retreat from
claims about his futurological prowess, let us give them the benefit of
a doubt and jump to 1932 and “The Queer Story of Brownlow’s Newspaper.”
This fictional story is built around a sustained effort at scenario forecasting
of the type favoured by futurology. First published in 1932, it takes place in
1931 and hinges on the protagonist being delivered a copy of a newspaper
from 1971, which dazzles the reader with an array of colourful predictions.
Let us start with the hits. Forty years hence, Wells predicts the harnessing of geothermal energy, wide coverage of scientific developments, widespread use of colour in newspapers, simplification and reduction of the body
clothing, lower birthrates, and not least the dissolution of the Soviet Empire
(although it did not take place by 1971, as he claims, let us give him credit
anyway). Altogether brilliant, is not it?
Except, once again, the cherry-picked parade of hits obscures a reality
that is far more mundane. To wit, geothermal energy has not—as Wells
claims—even now replaced fossil fuels. Men and women do not walk around
bare-chested and bare-breasted. Nationalist ideology and nation-based
states flourish. There is no hint of world government, no letup in crime and
no sight of police forces able to stop it, English spelling is not formally and
universally simplified, stock markets are far from a thing of the past, gorillas
are not extinct, 13-month calendar is not in use, and newspapers are not
printed on aluminium-alloy paper.
Even worse for Wells and his apologists, his predictions contain no mention of such things as television, atomic fission, space flights, computers,
DNA and genetic research, and a million of other scientific developments
without which any picture of the world from 1971 would be grossly incomplete, not to say grossly inaccurate. When it comes to political and cultural
—————————
1 H. G. Wells, Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human
Life and Thought, Chapman and Hall, London 1901, Chapter 1; http://www.gutenberg.org/files/
19229/19229-h/19229-h.htm. Same paragraph, next quote, Chapter 6.
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developments, the story fares even worse, failing to detail any of the things
we have come to associate with the war-torn Forties, consumerist and conformist Fifties, and counterculture Sixties.
Of course, at the end of the day “Brownlow” is nothing but a work of fiction and as such ontologically exempt from the rigours of professional futurology. To be fair, Wells takes full advantage of this ontological bracket by
supplying a wink-wink ending which suggests that in writing these signature
prophecies he was only kidding, folks (he says that he is as convinced of the
story’s accuracy as he is that his name is Hubert G. Wells).
The best you can say about this ploy is that the author of “Brownlow,”
like virtually all other writers of science fiction, wants both to have his futurological cake and eat it. The worst is that fiction in general and science
fiction in particular provide only an illusion of futurological accuracy—
a literary trompe l’oeil that asks to be taken in earnest only when it gets
things right which, on a closer inspection, if far from often at all.

2
Why, then, the continuing interest among fans in science fiction as
a prognostic tool?
Note that all predictions, much like all literary fictions, are ontologicallyspeaking underdetermined. Unlike the real world, fictional storyworlds are
full of gaps that are open to interpretation. This means, in turn, that readers
must plug these holes in the background to the story. The process—
highlighted by Wolfgang Iser in The Act of Reading and analyzed at length
in my Literature, Analytically Speaking—is for the most part automatic.2
When we read fiction, we never read just what’s on the page. We bring in
a myriad of assumptions and background details from our own experience
and, trimming them to fit the story in question, use them to make interpretive sense of what’s going on the story.
It is this common fact that allows fans of science fiction writers to claim
that their favourite novelist, be it Gernsback, Wells, or Lem, is the author of
amazing futurological predictions. For example, because Lem raises the
subject of cloning in The Star Diaries and The Cyberiad—arguably even
Solaris with its multiple copies of neutrino-based Harey fits the bill—the
story goes that he predicted the future. The absence of any mention of Adolfo Cambiaso and Crestview Genetics in any of Lem’s writings shows, I think,
the absurdity of any such claims. Moreover, such attributions are patently
anachronistic. Already the 1935 Nobel Prize in Physiology or Medicine honoured the discovery of embryonic induction, not to mention Aldous Huxley’s
—————————
2 W. Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1978; P. Swirski, Literature, Analytically Speaking: Explorations in the Theory of
Interpretation, Analytic Aesthetics, and Evolution (Cognitive Approaches to Literature and Culture), University of Texas Press, Austin, TX 2010.
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even earlier Brave New World (1931), which deals extensively with the concept of fertilizing human eggs in vitro and splitting them into identical copies of the original (under the name of Bokanovsky’s Process).
All this is to say that I am deeply skeptical about fiction as a futurological
tool in general and about Lem’s fiction in particular. Note that, were we for
a moment to take Lem’s fictions as a whole as prognosticating scenarios, his
stock—much like that of any science-fiction writer—would have fallen
through the floor. There are thousands of things Lem put in his novels that
are not true and never will be, starting with the existence of planets Solaris,
Regis III, or Quinta as described in Solaris, The Invincible, or Fiasco. It is
only the willingness of aficionados to cherry-pick stories in search of what
we know to be true—while overlooking everything else—that creates an illusion of prescience.
This is not to deny, of course, that Lem liked to think of himself as a scientifically informed and accurate prognosticator. His letters, for one, provide ample evidence that he avidly followed developments in science, technology, and economics with a view to whether they corresponded to the
things he hypothesized about in his fiction. Whenever he thought he found
such correspondence, he would proudly point it out as a proof of his predictive prowess (“some chief economist at the UN writes word for word what
I wrote six years ago”).3
Interestingly, however, more often than not he would immediately execute the Wellsian gambit, pooh-poohing the idea of seeking fame for his
predictive accuracy, being, after all, only a writer of fiction. After which he
would triumphantly underscore another instance in which he had seemingly
anticipated the course of the future, only to play it down again, this time
with a remark that it would take too long to convince the world about his
prophetic prowess. And then he would do it again—and again.
Pointedly, none of this flip-flopping makes any difference to those who
prefer to see Lem as a futurological oracle. But it should. After all, if you are
genuinely committed to establishing your prognostic veracity, all you need
to do is to publish a unequivocally formulated series of concrete predictions
and reasonable timelines during which your predictions are supposed to
come to pass. At the end of that timeline it is going to be clear whether you
have succeeded in predicting the future, and whether that prediction included the rise of Crestview Genetics or not.
Barring that simple stratagem, let me teach you how become the Greatest
Futurologist in History. Here is my own set of predictions for the year
1,002,022. By that time, which is to say a million years from now, I predict
that the human race will have explored all the planets of our solar system, by
and large exhausted the fossil fuels on our planet, sorted out the principles
—————————
3 P. Swirski, Stanislaw Lem—Selected Letters to Michael Kandel, Liverpool, Liverpool University
Press 2014, p. 84; see also p. 112.
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of human cloning, and continued the domestication of household pets.
Guess what? Given my ridiculous timeline and the open-ended nature of my
claims—exploration, exhaustion, sorting out, and continuation are all open
to interpretation—it is a pretty safe bet that all these futuristic wonders will
have come to pass. And just in case they do not, no one will be around to
give my claims the lie anyway.
Heads I win, tails you lose.
Of course, Lem is more than just a writer of fiction and among his numerous volumes of nonfiction there is a volume of futurological speculations
par excellence, the legendary Summa Technologiae. Given the farsightedness of Lem’s futuristic scenarios, over the years more than one
commentator has succumbed to the temptation of likening him to a latterday Nostradamus and Summa as a book of prophecies. In this they have
followed in the footsteps of Lem himself who regularly returned to his predictions to evaluate their accuracy.4
This is not to deny that Summa is remarkably savvy in some of its deliberations. On the margins of his discussion of autoevolution, for example,
Lem appears to suggest the theory of punctuated equilibrium a full eight
years before it entered the contemporary evolutionary lexicon via Eldredge
and Gould. He also appears to anticipate—albeit under different names—
artificial emotion, virtual reality, search engines, nanobots, bionics, and not
least the failure of Frank Drake’s SETI to unearth evidence of intelligence
elsewhere in the cosmos. Some fans even keep score cards, with check
marks next to the fulfilled prognoses and question marks next to the perceived flops. “How come he did not foresee the Internet?” runs one common
complaint. Well, he did, answer the apologists, only not in Summa but in
a 1961 novel Return from the Stars (in the guise of a global Infor network).
Lem himself assessed the predictive accuracy of his futurological opus
magnum in three later collections of essays: The Mystery of the Chinese
Room (1996), The Megabit Bomb (1999), and The Blink of an Eye (2000).
As he scrupulously and sometimes smugly pointed out, among his successful
predictions from the early 1960s were also the adaptive morphology of the
human brain, biocomputing, and autonomous search engines (Lem refers to
the latter as ariadnology: the science of threads).
Needless to say, Lem’s cognitive ambitions were never confined to nonfiction. In his early novel The Magellan Nebula (1955), for example, he actually took an unusual step of appending a Pocket Lexicon of Scientific
Terms to guide his readers through the thicket of science in the novel. Lem
glossed no less than thirty two terms, chiefly from astrophysics—including
Cefeids, radio stars, white dwarf, ecliptic, electroencephalograph, galaxy,
—————————
4 See P. Swirski, A Stanislaw Lem Reader (Rethinking Theory), Northwestern University Press,
Evanston, IL, 1997.
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astronomical unit, and spectroscope—that were likely to stump readers then
and perhaps even now.
Lem’s lexicon of scientific terms is just one sign of the earnestness with
which he tries to portray the scientific developments of the thirty-second
century. Another is the curious fact that, more than four decades later, he
discusses this portrayal among other essays on science and futurology in
The Megabit Bomb. With unmistakable satisfaction he highlights two of his
predictions from The Magellan Nebula that have since come to pass. In the
novel they go by the name of trions and videoplastics—crystals that act as
random-access information storage and virtual reality.
On the other hand, much like Gernsback and Wells, Lem glosses over the
fact that in the novel trions are invented in the twenty-seventh century. In
reality, of course, it took less than thirty years after The Magellan Nebula
for the first CDs to appear on the market. To his credit, Lem would confess
to being completely taken aback by the speed of development of computers
and related technologies. His admission of failure, however, does not change
the fact that he is not above cherry-picking his fiction for predictive hits that
supposedly shore up his clairvoyance.
But among this patchwork of hits and misses, some of the misses are so
egregious as to raise a big question mark over Lem’s scientific credibility. An
instructive example comes from his signature book of fictional futurology,
The Futurological Congress (1971). In our own world of the year 2022, with
half of the world living in cities and many global megalopolises exploding
past the twenty-million mark, the most viable solution to housing all these
city-zens is to build up. Not surprisingly, with the invention of the tubular
design in the 1960s, skyscrapers have grown taller and taller (new generations of lightweight elevator cables will soon allow them to be built more
than a mile high).
Anticipating something of these developments, The Futurological Congress tries to convey the scale of such mega-towers of the future. In the novel, a Japanese delegate to the congress unveils plans for one such futuristic
colossus. As Lem has it, the 800-storey skyscraper will rise from the seabed
to the stratosphere, making it over 10,000 metres tall, seeing as the stratosphere begins on average more than ten kilometres from the earth’s surface.
Simple division shows that, at ten kilometres and eight hundred storeys,
floor to ceiling each storey is 12.5 metre high, an absurdity in the world of
today and even more so in Lem’s resource-strapped world of tomorrow.
Worldwide ceilings are about 2.5 metres high, revealing Lem’s numbers,
where each storey is actually five storeys high, to be an egregious error.
Conceptual howlers of this nature crop up time and time in Lem’s fictions, going all the way back to the beginning of his career. 5 Here are a cou—————————
5 See P. Swirski, “The Unknown Lem: Man From Mars, The Astronauts, and The Magellan Nebula” Lemography: Stanislaw Lem in the Eyes of the World, Liverpool University Press, Liverpool;
Oxford University Press, Oxford 2014, pp. 17–42.
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ple more. In Tales of Pirx the Pilot, Lem has his protagonist give his age in
binary notation as a hundred and eleven.6 Not so by a long shot. 111 in binary translates into 7 (1+2+4) in decimal, an error of more than an order of
magnitude.7 In Return from the Stars Lem represents the number 5,000 in
decimal as 11001000 in binary. To anyone even remotely familiar with the
binary system this is immediately identifiable as wrong by, again, more than
an order of magnitude. The number Lem claims to be 5,000 is in fact is 200
(128+64+8). For the record, 5,000 in binary is 1001110001000—not even
close to the dud in the novel.
Interestingly, when I brought this misstep to Lem’s attention during our
extensive talks in 1992, he shrugged it off as the typesetter’s error, a rather
nonchalant take for a writer who seldom passed on a chance to skewer other
writers—and scientists—for their errors. And even though I’ve been after
him to rectify—and thus acknowledge—this error for the next quarter century, it was not corrected until only after his death, and only in the Polish edition of Powrót z gwiazd.

3
At this point, seeing as his case is turning against him, a counsel for the
defense might raise a familiar objection. Futurological speculation is one
thing, but is it not a mistake to look for truth in fiction? Is it not a category
error to read novels with a view to what they say about the real world?
Note that this has never stopped Lem from dousing professional futurologists with buckets of scorn for their inaccuracies. But whether Lem fits in
the category of writers who wish to be exempted from such scrutiny is an
open question. Perhaps the strongest argument to the contrary comes from
Lem himself who, in a letter from 18 October, 1974, had no qualms mapping
his fiction onto real science:
“I see an uncanny similarity between a deliberately loony and absurd
cosmogonic theory I worked into Tichy’s 19th voyage and a wholly serious
theory published in Nature by a certain American astrophysicist three
years after I had finished my story. (‘Is the Universe a vacuum-fluctuation
zero’—Science News, Dec. 22, 1973, contains a summary of this author’s
work: Edward P. Tryon, Nature, Dec. 1973—whereas my story was created in

—————————
S. Lem, Tales of Pirx the Pilot, Bard–Avon, New York 1981, p. 64.
In Tales of Pirx the Pilot, Lem has his protagonist give his age in binary notation as a hundred
and eleven (S. Lem, Tales of Pirx the Pilot New York, Bard–Avon, 1981, p. 64). Of course, in the
English edition of Tales the Pirx the Pilot there is an error here. The same sentence we can find in
other polish editions of the Tales of Pirx the Pilot [Opowieści o pilocie Pirxie]: “a hundred and eleven“ (sto jedenaście) – Opowieści o pilocie Pirxie, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1968,
p. 165; “a hundred and eleven“ (sto jedenaście) Opowieści o pilocie Pixie, Krakow 2012, p. 170. But
in other Polish edition (S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, “Odruch warunkowy,” in: Dzieła, t. V,
Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008, p. 130) we can read: “spytał, ile Pirx ma lat. – Dziesięć tysięcy sto jedenaście (ten thousand one hundred and eleven)” (editorial note).
6
7
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1970 which is established by the date of the relevant edition of The Star Diaries.)”8

Combined with a long list of predictive misses and scientific errors in
Lem’s fiction, this statement bring us to back to the central question. Should
Lem be read, not to say revered, as a futurologist? On balance evidence suggests that in any proper—which is to say scientific—understanding of the
term, the answer has to be No. This is not, however, as damning as it might
seem. As Lem himself told me during our extensive 1992 interviews, more
than in predicting the future he has always been more interested in mapping
the conceptual limits of science and its technological offshoots. Next to his
stunning visionary imagination, his specific forecasts—whether in Summa
or in his science-driven fiction—could never amount to more than provisional signposts on the road to our technologically turbocharged future.
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ABSTRACT

Stanisław Lem is mostly known as a sci-fi writer and not widely perceived as a visionary of the cyber age, despite the fact that he foresaw the future of information
technology better than most scientific experts. Indeed, his visions of future information-based societies have proved to be remarkably accurate. Lem’s stories fuse
together elements of fantasy, philosophy, and science, but what we can really learn
from them is the nature of humanity, technology, and philosophy, as well as the
values of technological prophecies. Moreover, Lem gave birth to, without naming it
as such, the concept of philosophy in technology, which is a perspective on technology and philosophy that explores the deep implicit philosophical foundations of
technology and humanity.
Keywords: Stanisław Lem, visions of technology, technological future, philosophy of technology, philosophy in technology.

INTRODUCTION

Stanisław Lem’s technological visions have proved to be astonishingly accurate (see Krzanowski, Polak, 2021). Lem is regarded primarily as a sci-fi
writer and even a philosopher by some, but only a few regard him as a visionary for technological societies. Surprisingly, though, Lem’s technological
visions hold the key to his philosophy and sci-fi work, so we will not focus on
Lem’s philosophy qua philosophy or question what kind of philosopher or
writer he was.1 We will focus instead on Lem’s technological prophecies and
explore why they so closely portray many aspects of contemporary technology and what they can tell us about Lem’s philosophy. We do not agree with
the opinion that the success of his visions was a sort of self-fulfilling prophecy due to Lem’s pessimism about humanity and technology, an attitude that
runs contrary to the myopic views that are prevalent among technology gu1 The philosophy in Lem works is reflected in Filip Kobiela and Jakub Gomułka’s (2021) collection
of essays.
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rus and enthusiasts. We believe the source of Lem’s success lies somewhere
much deeper than just in his pessimism.
The key to the effectiveness of Lem’s vision is his method, which is
a combination of technological pre-scientism and Gedankenexperiment,
and how it was guided by an understanding of the philosophical foundations
of humanity and society. Throughout Lem’s stories a deep philosophical
current runs mostly implicitly, hidden from the casual reader. We refer to
this philosophical current as philosophy in technology.
Futuristic visions are not just indifferent conceptions of the future—they
justify technological development, shape societies, trigger wars and destruction, and shape our dreams and political realities. What is more, technological visionaries play an important role in our culture, such as Raymond Kurzweil and his vision of the technological singularity or Lowelock and his
vision of the Novacene.2 Indeed, these visions drive our lives. If we still
doubt whether visions really matter, we need only to point out how Karl
Marx’s vision of society was futurism (for his time) par excellence, and we
all know now the effect this vision had. The fact is that many, if not most,
visions of the future, both positive and negative, simply did not come true.3
It is therefore surprising that Lem’s technological prophecies—which predicted the Internet, ubiquitous information networks, robotics, AI, superintelligence, and synthetic poetry—were conceived at a time when the peak of
technological achievement were calculating machines based on electron
tubes, yet they have been mostly realized now or at least been demonstrated
to be technologically feasible.
TECHNOLOGICAL PROPHECIES

Visualizing future technologies is big business and big politics (Barbrook,
2007),4 although this is a bit surprising because predictions of the future in
general and specifically for technology are usually wrong (e.g., Pogue, 2012;
Pestov, 2017; Larkin, 2018; Bush, 2021).5 The creators of futuristic visions
exert great influence on the direction of politics, the development of societies, and the path of technological progress (e.g., The Rockefeller Foundation, 2010). Their visions justify the need for technological development by
promising to make humanity happy or scaring people with new dangers that
will only be surmountable with new technology. (Often these threats derive
2 Lowelock’s Gaia and Novacene concepts can be traced back to Giordano Bruno’s writings (Martinez, 2020). Lowelock is lucky to live in safer times.
3 Still, some prophesies may come true so we need to watch out for them (e.g., Bastiani, 2019.
4 With the internet, we have had a flood of futurists. They are all safe in their jobs because the future they talk about is well past their life spans (e.g., “Top 50…” 2022). Of course, sheer numbers do
not translate into quality or (in this case) accuracy.
5 The history of AI and its failures is an almost canonical example of failure to predict technology’s course (Smith, 2019).
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from an earlier technology.) Technological prophets tell us that the new
technology will always be better than the preceding one, and anyone arguing
against this view is denounced as a Luddite.
But scientists have begun to wake up to the dangers of artifices. Stuart J.
Russell (2019, p. 101) asked what will happen when
“… in principle everyone could have at their disposal an entire organization
composed of software agents and physical robots, capable of designing and
building bridges, improving crop yields, cooking dinner, running elections, or
doing whatever else needs doing […] VR may turn into the medium of choice
for literary and artistic expression.”

Lem was providing responses to these questions 60 years ago. 6 Lem’s visions differ from those of typical sci-fi stories or the prophecies of technological experts who are unfettered by moral, ethical, or rational concerns.
His critical perspective for uncontrolled technological progress is expressed
through a skeptical approach to common assumptions about technology and
technological visions rather than pessimistic doubt. Lem exposes myths and
naïve interpretations of science and technology that feed unbounded technological optimism and opportunism, and he shows that common claims
about technological progress—such as new technology always being better,
always solving problems not creating them, always being controlled, and
usually being beneficial—should be revised.
Many of his prophecies are served within funny, fable-like stories, but
under closer scrutiny, Lem’s funny stories are not so humorous, because
technology does not bring us eternal bliss or a new enlightenment.7 Lem’s
stories, at their philosophical layer, are precisely sketched, hardcore philosophical arguments.

6 Researchers recently voiced strong concerns about the benefits of uncontrolled AI development:
“Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates, and many other big names in science and
technology have recently expressed concern in the media and via open letters about the risks posed
by AI, joined by many leading AI researchers.” Available at https://futureoflife.org/background/
benefits-risks-of-artificial-intelligence/. For more discussion about AI’s benefits and threats, see, for
example, the wider Future of Life Institute website linked above, as well as the discussion from 2018
Artificial Intelligence and the Future of Humans, which is available at https://www.pewresearch.
org/internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/. The main point to
make here is that what “Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates, and many other
big names in science and technology” are saying now, Lem said some 60 years ago.
7 A complete list of Stanisław Lem’s books and their editions can be found in “Editions” (2022).
Lem’s Polish bibliography can be found in (Bednarek-Michalska, 2006).
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LEM’S VISIONS

One cannot possibly analyze all Lem’s oeuvre in a single article, so out of
necessity, we focus on three works in which Lem perfected his art of prophecy, namely Summa Technologiae (1964), Fables for Robots [Bajki robotów],
and Cyberiad [Cyberiada] (1965). Looking at Cyberiad (Lem, 1965), we see
that almost every one of Lem’s stories presents a situation that plays the role
of a thought experiment (i.e., Gedankenexperiment). A thought experiment
is one where the thinker uses conceptual rather than actual experimentations to study ideas and conceptual problems, and this is Lem’s workshop.
Lem uses sci-fi conventions to consider problems that are far removed
from the current state of science and technology, both at the time of writing
and even now. The problems were freely chosen by Lem but not at random,
because they serve to explore specific issues pertaining to the relationship
between man and technology. Above all, Lem explores possible worlds and
searches for answers to the questions of human existence, the existence of
God, the universe, and our position among the species, and the answers are
often pessimistic. Through thought experiments, Lem tries to show deeper
truths about the possibilities of technological development and the place of
humanity in a mechanized world. In this sense, philosophical considerations
were used to serve the technology.
The story of How the World Was Saved from Cyberiad teaches us that
complex technology always has some unforeseen consequences that may
have disastrous, irreversible effects. Trurl’s Machine conveys the warning
that General AI or super-intelligent systems will have their own logic and
goals, and we may be inadvertent victims of their designs. The First Sally
(A) or Trurl’s Electronic Bard, meanwhile, represents a critique of synthetic
art, because art is an expression of a deeply human experience based on
spirituality and values, so any form of synthetic art will inevitably be empty
and vacuous. The Mischief of King Balerion, meanwhile, carries the warning
that any attempt to emulate the human mind through whole-brain emulation (WBE) will in all probability wreak havoc through society, something
that is never mentioned by WBE research teams. The Sixth Sally or How
Trurl and Klapaucius Created a Demon of the Second Kind to Defeat the
Pirate Pugg warns clearly about the unlimited flow of unfiltered information, with it resulting in mental stupor rather than the enlightenment
that the prophets of the Information Highway have promised.
Lem’s stories obviously refer to concepts from early computer science, 8
but he mostly avoids academic and technical jargon by molding his writings
8 Lem seems to follow Alan Turing’s ideas, who, disregarding the embryonic state of computer
technology, was able to consider such general issues as the intelligence of machines. Norbert Wiener
and his idea of cybernetics was another source of influence for Lem. In fact, cybernetics serves as
a fundamental theory for interpreting technology in Summa Technologiae.
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into the sci-fi genre. Indeed, staying too close to technology would render
his writings obsolete, but by distancing himself from it, his writings gained
prophetic power. Such an approach is known in the history of science, such
as Kepler’s fantastic story in Somnium (Kepler 1634; 1967) about a hypothetical journey to the Moon. This fantastic stylization helped Kepler to convey the first results of lunar astronomy without antagonizing the scientific
and religious establishments of his time. The same is true, ceteris paribus,
of Lem’s philosophical reflections, although Lem obviously did not face persecution but rather just the ignorance and envy of his contemporaries.
It is easy for a trained eye to spot Lem’s numerous references to classical
philosophical discussions and problems.9 By placing technology under the
light of classical philosophical debate, Lem shows how philosophical reflection can illuminate technology. Lem’s style of philosophizing was far from
academic, but his writings have a clearly philosophical overtone and bring
interesting philosophical reflections. Maybe Summa Technologiae is closer
to the classical philosophical treatise, as the title suggests, 10 with its formal
structure and some linguistic conventions, but the work also contains elements of humor and references to sci-fi conventions. Lem evidently aimed
to contribute to the discussion of classical philosophical problems without
getting too involved in the mostly fruitless (in his eyes) academic debates. 11
It is from this perspective that we should look at Lem’s philosophical meditations.
Lem clearly avoided getting involved in academic discussions, and he
probably noticed the lack of openness and limited horizons in his peers, just
like Kepler did! He probably considered most academic discussions to be
infertile, a view repeatedly expressed in his literature and interviews. Lem
held technocrats and people infatuated by technological gimmicks in low
esteem. He even disparaged most sci-fi writers by regarding them as mere
story tellers.
One may say that Lem hid behind his fantasies. In retrospect, it could be
said that Lem’s procedure proved successful because his literary form deceived the critics while bringing him fame. On the downside, however,
Lem’s philosophical reflection has only become appreciated after many
years, while his sci-fi work was embraced with little delay.
In his fantastic stories, Lem deliberately forces the reader to stretch the
limits of technological imagination. Today, when a large part of Lem’s ideas
clearly reference our modern reality, it is easy to appreciate his methods.
Lem’s philosophical perspective enabled him to somehow prepare for an
The title Summa Technologiae refers to Aquinas’s famous Summa Theologiae.
Lem was evidently interested in philosophy and took part in some philosophical discussions
among the philosopher–scientist milieu of Kraków, because he delivered the paper “Summa Technologiae po 16 latach” [Summa Technologiae after 16 Years] in the first series of seminars (Życiński,
1978).
11 For example, Lem expressed a disdain for the linguistic turn in English philosophy.
9

10
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unknown future. As a result, Lem’s philosophical reflections remain relevant
and a source of inspiration for successive generations of readers (and hopefully technologists). It seems that there is no better method than Lem’s if we
want to remain rational when challenging technological progress.
LEM AND PHILOSOPHY IN TECHNOLOGY

In his stories, Lem not only develops typical reflections on technology
(i.e., the philosophy of technology or PoT). Indeed, the literary style of his
work allows him to engage in a meta-philosophical discourse that goes beyond the boundaries of philosophical reflections on technology. Lem’s metaphilosophical ideas are best seen in his reflections on artificial intelligence
(AI). It is well recognized that in designing advanced AI systems—including
technologies that are now discussed in this context, such as social robotics,
machine ethics, superintelligence, and trans-humanity—we face deep philosophical problems about the nature of the human mind, the nature of intelligence, problems of ethics and morality, and issues with trust, fairness,
truth, freedom, and personhood, to name but a few. We are becoming slowly
aware that AI systems are not just engineering constructs but rather things
that present us with philosophical problems par excellence (e.g, Smith,
2019; Wooldridge, 2021). We only now realize that AI-based technological
solutions can only be realized once their philosophical foundations are recognized. This is the take-home lesson, or at least one of them, from Lem’s
stories.
The recognition of the tight bond between technology, specifically AI and
informatics, and philosophy can be found in many of Lem’s stories (see Altruizyne [Altruizyna] and In Hot Pursuit of Happiness [Kobyszcze] in The
Cyberiad) (see also Stoff, 2005). Lem uses his philosophical acumen to
forewarn engineers against wasting time trying to solve philosophical problems with technology, because this should work the other way around. In the
1960s, it was very hard to believe that philosophical problems should be
treated as constraints on engineering solutions, but now such claims are
more obvious and well recognized.
Lem’s philosophical insights were visionary precursors to today’s philosophically “saturated” technology, so we would class it as philosophy in
technology.12 We need to distinguish philosophy in technology from the
philosophy of technology as being a reflection on the philosophical grounds
of technology rather than the interpretation of technology as phenomenon
from the perspective of metaphysics, ontology, ethics, and methodology,
which are the classical dimensions of philosophical lore (e.g., Mitcham,
12 By analogy, we have a concept of philosophy in science formulated by Michael Heller (Heller,
2019; see also Polak, 2019).
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1994; Dusek, 2006; Olsen et al., 2009; Verkerk et al. 2016; Franssen et al.
2018).13
The name “philosophy in technology” indicates that we are focusing on
a philosophy that is not about something (as would be indicated by the
preposition “of”’) but rather internal to something (as indicated by the preposition “in”). In our case, this “something” is technology. The cultivation of
technology, like any other conscious human activity, is not possible without
adopting specific philosophical premises or attitudes, even if they remain
unspoken. Such premises are mostly adopted implicitly, usually by virtue of
tradition or by the nature of the task. They are rarely explicitly explicated,
yet they play a key foundational role in any particular domain of knowledge
or practical activity.
Good engineers are, in some way, philosophers, even if they do not realize it, but their philosophies are frequently uncritical, naïve, and incoherent
or idiosyncratic. We should not ask an engineer to resolve ethical problems,
yet unfortunately we do. Likewise, we would not ask a philosopher to design
a computer chip, and fortunately we do not. Despite this asymmetry, philosophers would benefit by talking to engineers, and engineers would benefit
by talking to philosophers. We therefore need a bridge for engineers and
philosophers to talk to each other. Maybe Lem is this bridge?
We could say that Lem was one of the first to notice the importance of
philosophy in technology, a point that is not well recognized by Lem scholars. Lem was not interested in making his views more explicit. He maybe
thought that it was all there for anyone to see if they want to. Today, when
the development of technology has made Lem’s ideas more understandable,
it seems appropriate to draw the attention of philosophers and engineers to
philosophy in technology. Without insights into technology from philosophers, engineers may be chasing the shadows in Plato’s cave (see, for example, the history of AI), and philosophical reflections without a close connection to practice will be of little use in illuminating and solving the problems
of the modern, technological world.
CONCLUSIONS

The fascinating development of technology over the past 60 years has
placed Lem’s visions of technological societies in a unique light. Their predictive prowess has earned Lem a special place among the visionaries of
technology. His visions were created in the 1960s, and even if they need to
be disentangled from their literary embalmment, they are more far-reaching
13 Many philosophers have looked at technology, but their views about technologies were amusing
at best or pointless or irrelevant (e.g., Mitcham, 1994; Dusek, 2006; Olsen et al., 2009; Verkerk et
al., 2016; Franssen et al., 2018).
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than the visions of our contemporary celebrity visionaries, such as Elon
Musk, Bill Gates, Ray Kurzweil, and Steven Hawking (e.g., Howard, 2015).
Indeed, Lem’s visions of the benefits and dangers of AI and cybersocieties are much more specific than any warnings from our own technology gurus and most philosophers of technology. All that our technocrats foresee is constant progress and boundless benefits. To really explore what may
be coming, and what new technologies may bring to us, we need the mind to
be unhinged like Lem’s. What is coming, based on Lem’s visions, may not be
an AI-driven nirvana like in the dreams of Kurzweil (2015), Schwab (2016),
and Bastiani (2019).
Lem was not trying to build a philosophical system or even some kind of
eclectic philosophy. To use an analogy, the phrase “philosophical issues in
science” was used for the first time by Władysław Tatarkiewicz (1950) and
later by Michał Heller (1978) and Józef Życiński, as well as their followers.
Lem’s philosophical mediations are more about philosophical issues in
technology, as well as philosophical issues in science sometimes,14 rather
than the philosophical issues of technology,15 so we class Lem’s philosophical approach to technology as philosophy in technology.
Several thoughts come to us from Lem’s stories. Lessons from the future
that we need to learn now to avoid such a future include:
(1) Deterministic technical systems always fail in some unpredictable
way.
(2) We do not understand the technology we create, and we cannot foresee all its consequences.
(3) We never know what we give up in return for technological convenience.
(4) We never know what human capacities are critical to retain (i.e., we
do not know what makes us essentially what we are).
(5) Synthetic art, music, or poetry is not telling us anything about us, and
it does not fulfill the role that our art, music, and poetry occupies.
(6) A society controlled by AI will not be a human society. We do not
know what it will be, but we do know what it will not be.
“The acceleration of the rate of scientific and technological development
has already become so clear that you do not have to be a specialist to notice
it.” This was written almost 60 years ago by Lem in Summa Technologiae
(1964). We are currently experiencing an extremely rapid development of
14 Similarities between Heller’s and Życiński’s early approaches to philosophy as philosophical
problems in science and Lem’s approach may partly explain why Lem presented his reflections in
the circle of Heller and Życiński (see Życiński, 1978).
15 Philosophy in technology asks questions about philosophy that are internal to technology. In
other words, it is about the deep philosophical underpinnings of technology, with philosophical
assumptions usually being implicit and unarticulated, hidden from practitioners of technology, yet
these assumptions determine the horizon of technological activities.
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technology. Indeed, it surrounds us from everywhere, and most of our activities are now related to the use of technical artifacts. The Covid-19 pandemic
and lockdowns have accelerated these processes further by pushing many
aspects of social life into cyberspace. In using various forms of electronic
communication, online meetings, information transfer and exchange, and so
on, we witness rapid changes to our social fabric, workplace relations, social
structures, systems of governance, education, and commerce. The list is
endless. Not so long ago, such changes seemed difficult to imagine, but this
was not so for Lem. On seeing our information- (aka cyber-) societies and
the challenges we face with this technology, Lem would say, “I told you so.”
In such a context, questions about the direction of future technologies
take on a unique significance. Our civilization has become dependent on
technical artifacts to an unprecedented degree, and the pace of change is so
great that reflection on the anthropological effects of these processes is definitely needed. What is more, we, as always, play the avoidance game. For
example, our experts propose emigrating to Mars (Stockton, 2016; Jorgenson, 2018), as if this would address our problems here on Earth. Unsurprisingly, we would meet ourselves and our technology again on Mars, just as
Lem’s heroes did during their cosmic travels.
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STRESZCZENIE

Główna myśl tego artykułu jest taka, że zdominowanie współczesnej sfery intersubiektywności przez nowoczesne technologie komunikacyjno-medialne ujawnia
w świecie ludzkim pewne fenomeny, nieobecne w epokach przedinternetowych.
Jednym z nich jest technoracjomorfizm. Terminem tym określam hybrydową ontyczność, działającą według biologicznych mechanizmów racjomorficznych, na które
nakłada się technologiczna racjonalność. W artykule wskazuję też niektóre efekty,
jakie w życie społeczne i jednostkowe wnosi obecność w komunikacji technoracjomorfizmu.
W rozważaniach odwołuję się do koncepcji Konrada Lorenza i ewolucyjnej teorii
poznania oraz wplatam w nie pewne wątki, które odnajduję w twórczości Stanisława
Lema.
Słowa kluczowe: komunikacja, racjomorfizm, technoracjomorfizm, Internet,
nowoczesne technologie, ewolucja, epistemologia, Stanisław Lem, Konrad Lorenz.

WSTĘP

W świecie ludzkim, jaki dotychczas znamy i możemy poznawać, komunikacja jest relacją więziotwórczą, poznawczą i wiedzotwórczą. W procesach
i zjawiskach komunikacyjnych tworzą się interpersonalne więzi, wiedza potoczna i obiektywna (w sensie Popperowskim), naukowe obrazy świata oraz
ukierunkowane na przyszłość jego wizje. Takie spojrzenie na komunikację
wymaga pewnych deklaracji ontologicznych, w tym wypadku opowiedzenia
się za ontologią relacji i ontologią procesu. Pierwsza przypisuje relacjom
pierwotność ontyczną, to one określają czym są obiekty, druga natomiast
podkreśla czasowe i ewolucyjne aspekty świata ludzkiego; w takim ujęciu
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świat nie tyle „jest”, co „staje się”.1 W procesie „stawania się” świata ludzkiego rola komunikacji jest kluczowa.
Współczesna komunikacja, jako dominujące i determinujące zjawisko
społeczne, w coraz większym stopniu jest sprzężona z nowoczesnymi
technologiami cyfrowymi, a w środowisku Internetu przybiera postać
e-komunikacji. To „e-” czyni wielką różnicę: logiki komunikacji face-to-face
i komunikacji masowej w coraz większym stopniu ustępują logikom nowych
mediów, zaś w sferze intersubiektywności i ludzkich działaniach ujawniają
się nieznane wcześniej fenomeny. Jednym z nich jest technoracjomorfizm.
Znaczenia i sensy jakie z nim łączę stopniowo rozwijam i próbuję klarować w kolejnych częściach artykułu, najpełniej w ostatniej. Natomiast w tym
miejscu staram się podać jego ogólną charakterystykę. Otóż sens technoracjomorfizmu wyłania się w większych, dynamicznych, relacyjnych całostkach, obejmujących pewne własności uposażenia nowoczesnych technologii
cyfrowych, pewne sposoby reakcji, zachowań i działań ich użytkowników
oraz pewne efekty, które działania te wprowadzają do sfery intersubiektywności, w życie społeczne i jednostkowe. Całostkę tę spajają różnorakie relacje, spośród których kluczowa rola przypada komunikacji. Technoracjomorfizm ujawnia się w zjawiskach i procesach komunikacyjnych.
W takim ujęciu technoracjomorfizm jest realną, hybrydową całostką ontyczną; za Karlem Popperem realność przypisuję wszelkim ontycznościom
wykazującym sprawczość.2 Całostka ta jest oczywiście pewną konstrukcją,
ale zasadność jej wyodrębnienia tłumaczę rangą, jaką mechanizmy i efekty
technoracjomorficzne uzyskały we współczesnym świecie ludzkim zdominowanym przez cyfrowe technologie, Internet i e-komunikację. Należy też
pamiętać, że ontologiczne umeblowanie ludzkiego świata, to, czemu nadajemy – świadomie lub nie – status bytów o różnym stopniu abstrakcyjności,
zawsze jest pewną konstrukcją. Hybrydowy charakter technoracjomorfizmu
również nie powinien być przeszkodą. Hybrydyzacja zawsze towarzyszyła
zmianom społecznym, rozwojowi nauki, techniki, komunikacji. Jest też podstawą heurystyki rozumianej jako wszelkie naukotwórcze praktyki służące
osiągnięciu celów poznawczych.
Mechanizmy technoracjomorfizmu ulokowane są w cyfrowym wyposażeniu nowoczesnych technologii. Dopatruję się w nich pewnych analogii do
biologicznych mechanizmów racjomorficznych, obecnych we wszystkich
organizmach żywych.3 Właśnie z tego względu na określenie tego nowego
—————————
1 Zob. np. M. Heller, Podróże z filozofią w tle, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 234; idem,
Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 2006, s. 140, 141; idem, Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była bogiem, Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 109, 110; J. Pleszczyński, Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 22–
28.
2 Zob. np. K. R. Popper, J. C. Eccles, The Self and Its Brain, Routledge & Kegan Paul, London–
New York 1983, s. 9–10.
3 Znaczenia i sensy związane z terminem „racjomorfizm” wyjaśniam w następnym podrozdziale.
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fenomenu wybrałem termin „technoracjomorfizm”. Jest wszakże jeszcze
drugi powód. Chodzi mianowicie o to, że nowoczesne technologie cyfrowe,
przed wszystkim komunikacyjno-medialne, wzmacniają racjomorficzne reakcje i działania ludzi. Te wzmocnione, ale też nadmiarowe, więc w pewnym
sensie nowe reakcje, działania i ich efekty także określam jako technoracjomorficzne.
Myślę, że odwołania do racjomorfizmu i technoracjomorfizmu mogą mieć
pewną wartość dla komunikologii, czyli filozoficznych teorii komunikacji
i mediów, które z reguły pomijają, albo traktują marginalnie, biologiczną
składową komunikacji. Powiązanie technologicznych aspektów komunikacji
z mechanizmami biologicznymi pozwala, jak sądzę, lepiej rozumieć, albo
przynajmniej ujrzeć w nieco innej perspektywie rewolucyjne zmiany, jakie
nowoczesne technologie cyfrowe i e-komunikacja wprowadzają do sfery intersubiektywności, życia konkretnych ludzi i świata społecznego.
W artykule odwołuję się do dokonań Konrada Lorenza, który empirycznie wykazał, że biologiczny racjomorfizm jest niezbywalnym elementem
świata ożywionego, zaś filozoficzną – epistemologiczną, ontologiczną i aksjologiczną – interpretację swoich odkryć oparł na pojęciu życia i ewolucji.
Przeciwstawił się fizyce jako nauce organizującej ontologię i rolę tę przyznał
biologii. Jego odkrycia wniosły nową wiedzę o procesach i zjawiskach komunikacyjnych wśród zwierząt, a więc także wśród ludzi, bo w perspektywie
ewolucyjnej człowiek również jest zwierzęciem. Natomiast odwołania do
Stanisława Lema dyktowane są nie tyle okolicznościowym charakterem artykułu, co rangą i nieustającą aktualnością jego myśli. Lem był niezwykle
wnikliwym obserwatorem i analitykiem zachowań społecznych – także
komunikacyjnych, a jego prognozy dotyczące roli technologii w świecie ludzkim do dzisiaj są zadziwiająco trafne i niezwykle inspirujące, również w kontekście racjomorfizmu i technoracjomorfizmu.
KONRAD LORENZ:
BIOLOGIA I RACJOMORFIZM NATURALNY

Termin „racjomorfizm” spopularyzował austriacki etolog Konrad Lorenz,
laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, jeden z twórców
i najaktywniejszych propagatorów ewolucyjnej teorii poznania, oraz podzielający jego poglądy teoriopoznawcze ewolucyjni epistemologowie.4 Wielu
z nich to biolodzy i fizycy. Obecnie termin ten rzadko już występuje w literaturze filozoficznej i naukowej, został wyparty przez pojęcia z dziedziny psy—————————
4 Autorem terminu „racjomorfizm” był amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia Egon
Brunswik. Należy też pamiętać, że Lorenzowska ewolucyjna teoria poznania jest jedną z wielu teorii
epistemologicznych bardzo mocno wiążących ludzkie procesy poznawcze z teorią ewolucji biologicznej. Zob. np. M. Czarnocka, Podmiot poznania a nauka, WN UMK, Toruń 2012, s. 75–116.
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chologii ewolucyjnej i neurobiologii – jak na przykład „myślenie szybkie
i wolne” zaproponowane przez Daniela Kahnemana. 5 Z kolei Daniel Dennett, wpływowy amerykański filozof i kognitywista wypromował termin
„kompetencja bez rozumienia” (competence without comprehenssion).6
W taką kompetencję wyposażona jest np. prosta maszyna rejestrowa wykonująca dokładne obliczenia, co jednak nie oznacza, że rozumie te czynności.7
Atrakcyjność terminu Dennetta wiąże się m.in. z tym, że może być stosowany nie tylko w odniesieniu do świata ożywionego (a tak jest w przypadku
racjomorfizmu), lecz także do wielu obiektów nieożywionych, algorytmów,
programów i systemów określanych jako sztuczna inteligencja. Niemniej
jednak sądzę, że z terminu „racjomorfizm” zrezygnowano przedwcześnie
i zbyt pochopnie, gdyż ani nie wyczerpał, ani jeszcze nie wykazał w pełni
swego potencjału. Tutaj – powtórzę – interesują mnie możliwości, jakie oferuje komunikologii.
Racjomorfizm definiowany jest różnie, zwykle cząstkowo i kontekstowo.
Można w nim widzieć pewien systemem poznawczy, oparty na uwarunkowanych genetycznie mechanizmach, zdolnościach postrzegania i działaniach, teleonomicznie ukierunkowanych na przeżycie i trwanie organizmów
żywych. Choć działania te mogą sprawiać wrażenie celowych i racjonalnych,
to takimi nie są. Jednak jako ugruntowana ewolucyjnie, pierwotna ścieżka
poznawcza, racjomorfizm pełni niezwykle istotną rolę, także w świecie homo
sapiens socialis et communicans. Jest to ścieżka komplementarna do ścieżki
wytyczanej przez racjonalność, łączoną ze znacznie później wygenerowanym
w ewolucji biologicznej kalkulującym rozumem.
Narzędzia i mechanizmy, które Lorenz nazywał aparatami światoobrazu
(Weltbildapparat), wyposażają organizmy w różnego rodzaju racjomorficzne „wydolności” postrzegania (ratiomorphe Leistungen). Ich materialnym
efektem jest np. zbudowany z heksagonalnych komórek plaster miodu.
Sprawia wrażenie bardzo przemyślanej konstrukcji, bo pozwala optymalnie
wykorzystać przestrzeń dla magazynowania miodu w woskowych pojemniczkach. A to mogłoby świadczyć, że pszczoły rozumieją geometrię i ekonomię.
Termin „racjomorfizm” może być nieco mylący. Może bowiem sugerować,
że oznacza jakąś pochodną formę racjonalności, a przecież jest dokładnie na
odwrót: to racjonalność jest pochodną racjomorfizmu. Tu także widać powinowactwa między „racjomorficznymi wydolnościami” a „kompetencjami bez
rozumienia”. Jak dowodzi Dennett, błędne jest przekonanie, że umiejętno—————————
5 D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań 2012.
6 Zob. np. D. C. Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, przeł. Ł. Kurek,
Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 170 (i innych miejscach); idem, Od bakterii do Bacha.
O ewolucji umysłów, przeł. K. Bielecka, M. Miłkowski, Copernicus Center Press, Kraków 2017,
szczególnie rozdz. 5 części 1.
7 D. C. Dennett, Dźwignie…, op. cit., s. 170.
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ści, czyli kompetencje bez rozumienia, poprzedzają rozumienie. „Rozumienie nie jest źródłem umiejętności ani jej aktywnym składnikiem; rozumienie składa się z umiejętności”.8
Lorenz, odkrywca wysokiej rangi racjomorfizmu nie tylko w procesach
poznawczych, ale w procesie, jakim jest życie, pisał – być może nawet z pewną przesadą – tak:
„Analogia pomiędzy racjonalnymi procesami myślenia, uznawanymi przez
najradykalniejszych scjentystów za naukowo prawomocne, a racjomorficznymi wydolnościami postrzegania jest niezwykle przekonującym argumentem
na to, że takie wydolności poznawcze, które z całą pewnością nie mają charakteru racjonalnego, muszą również zostać zaakceptowane jako prawomocne
źródła naukowego poznania. Procesy racjonalne i racjomorficzne stanowią
dalszy przykład tego, że nasz aparat poznawczy mógł niejednokrotnie wykształcić dwa różnorakie, niezależnie od siebie funkcjonujące narządy do
spełniania tego samego zadania.”9

Analogia ta znajduje wytłumaczenie w genealogii. „Wszystko, co my, ludzie, wiemy o realnym świecie, w którym żyjemy, zawdzięczamy powstałym
w toku filogenezy aparatom zdobywania informacji, donoszącym to, co relewantne” – wyjaśniał Lorenz.10 W poglądach teoriopoznawczych inspirował
się myślą Kanta, ale estetykę transcendentalną dozbroił Darwinowską teorią
ewolucji. Aparaty światoobrazu, mechanizmy i wydolności racjomorficzne są
wrodzone, czyli a priori, jednak – i to stanowi bardzo istotny wkład Lorenza
w epistemologię – a priori wyłącznie ontogenetycznie, natomiast filogenetycznie są a posteriori.11 Dlatego są gatunkowo swoiste. Jeden z najwybitniejszych współczesnych zwolenników i propagatorów Lorenzowskiej wersji
ewolucyjnej teorii poznania, Gerhard Vollmer – z wykształcenia fizyk, filozof
i lingwista – dokonane przez Lorenza powiązanie epistemologii z teorią ewolucji biologicznej określił nawet „przewrotem kopernikańskim w filozofii.”12
Mechanizmy i wydolności racjomorficzne, w które wyposażone są
wszystkie organizmy żywe, zostały zweryfikowane w setkach milionów,
a nawet miliardach lat ewolucji, której kalkulujący rozum jest bardzo póź—————————
8 D.C. Dennett, Od bakterii…, op. cit., s. 133. Warto jednak dodać, że choć pomimo istnienia wielu
analogii, to w koncepcji „racjomorfizmu” i „kompetencji bez rozumienia” można doszukać się także
wielu różnic. W przywoływanych przez mnie książkach Dennett nie wspomina o koncepcji Lorenza.
9 K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, przeł. A. D. Tauszyńska, PIW, Warszawa 1986, s. 68.
10 K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, przeł. K. Wolicki, PIW, Warszawa 1977, s. 37.
11 K. Lorenz Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie, w: Die Evolution
des Denkes, K. Lorenz, F. M. Wuketits (red.), Piper Verlag, München–Zürich 1983. (Pierwodruk
ukazał się w 1941 r. w Blätter für Deutsche Philosophie).
12 G. Vollmer, Die Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel Verlag, Stuttgart 1975, s. 170–172.
Trzeba jednak zaznaczyć, że takie podejście spotyka się także z poważną krytyką. Zob. np. G. Roth,
Wahrnehmung und Erkenntnis: Grundzüge einerneurobiologisch fundierten Erkenntnistheorie, w:
Wirklichkeit oder Konstruktion? Sprachtheoretische und interdisziplinäre Aspekte einer brisanten
Alternative, E. Felder, A. Gardt (red.), De Gruyter, Berlin–Boston, 2018, s. 194–219.
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nym wytworem. Dlatego doniesienia racjomorficznych aparatów poznawczych nie powinny być lekceważone, a tym bardziej ignorowane, jako rzekomo irracjonalne. To, że racjomorficzne wydolności poznawcze „z całą
pewnością nie mają charakteru racjonalnego” – jak pisał Lorenz w przytoczonym fragmencie – nie oznacza przecież, że są irracjonalne. Para pojęć:
racjonalność – irracjonalność należy do porządku epistemologicznego, natomiast diada racjonalność-racjomorficzność wpisuje się w onto-epistemologię. (Z tego powodu proponuję, żeby technoracjomorfizm, nowy w świecie
ludzkim fenomen, w którym dostrzegam wiele podobieństw do racjomorfizmu, traktować jako całostkę onto-epistemologiczną).
Racjomorfizm to coś znacznie więcej, niż spostrzeżenia, emocje, instynkty, intuicja, podświadomość – to konstytutywna i niezbywalna składowa
świata ożywionego. Jest też stale obecny w procesach i zjawiskach komunikacyjnych. W świecie ludzkim, w różnym stopniu poddawany kontroli przez
kulturę i przez nią tłumiony, w pewnych okolicznościach ujawnia się
z ogromną mocą: natura to siła wielokroć starsza i potężniejsza od kultury.
Lorenz był przede wszystkim etologiem, jego epistemologiczne koncepcje
miały więc mocne ugruntowanie w empirii. Dzięki niemu wiemy, że racjomorfizmu nie tylko nie da się usunąć ze świata ożywionego, ale przede
wszystkim to, że byłoby to zgubne, także dla gatunku homo sapiens. Jako
przykład podawał zakotwiczoną w racjomorfizmie agresję wewnątrzgatunkową, która w świecie zwierząt innych niż człowiek tylko pozornie wydaje się
szkodliwa, a w istocie służy zarówno dobru gatunku, jak i dobru konkretnych
osobników. Lorenz nazywał ją „tak zwanym złem”.13 Natomiast agresja wewnątrzgatunkowa katalizowana przez technoracjomorfizm, wyrażająca się
np. w postaci hejtu, jest złem jak najbardziej realnym.
Wprawdzie Lorenz tylko okazjonalnie odnosił się wprost do komunikacji
homo sapiens, niemniej jednak prowadzone przez niego długoletnie badania
empiryczne dowiodły, że komunikacja wewnątrzgatunkowa jest warunkiem
spójności, trwania i przetrwania zarówno gatunku, jak i jednostek. Ustalenie, że racjomorfizm ma charakter uniwersalny w świecie ożywionym, jest
jego wspólnym mianownikiem, doprowadziło go do odkrycia empatycznej
i behawioralnej komunikacji międzygatunkowej: wykazał skuteczność
i rangę gestów oraz innych niewerbalnych zachowań w bezpośrednich relacjach. W kontekście zjawisk i procesów komunikacyjnych właściwie postawione pytanie brzmi: ile powinno być w nich racjomorfizmu, a nie czy
w ogóle powinien być obecny.
W epoce Internetu warto do tych odkryć powracać i uwzględniać w komunikologii i empirycznie ukierunkowanych naukach o komunikacji społecznej i mediach. Jak pisze Zuzanna Stromenger, ich najważniejszym praktycznym aspektem jest ustalanie, „które wzorce zachowania się człowieka są
—————————
13

K. Lorenz, Tak zwane zło, przeł. A. D. Tauszyńska, PIW, Warszawa 1996.
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mu wrodzone (uwarunkowane dziedzicznie), a które nabyte z rozwojem kultury.”14 Współcześnie zaś o tym, czym jest kultura, decyduje przede wszystkim Internet i jego mechanizmy.
W kontekście współczesnej komunikacji sprzężonej z technologiami cyfrowymi warto przypomnieć obawy Lorenza związane z tendencjami rozwoju techniki i technologii, których był świadkiem i uczestnikiem w dwóch
ostatnich dekadach swojego życia. Z dzisiejszej perspektywy wiele z tych
obaw wydaje się banalnych, przesadzonych, albo zupełnie nietrafnych, niemniej warto pamiętać, że formułował je w epoce przedinternetowej, gdy
filtrujący jednostkowe doświadczenia podmiot zbiorowy można było jeszcze
utożsamiać z kulturą. Tendencje te obserwował z dużym niepokojem. Uważał, że prowadzą do „systemu technokratycznego”, zaś w samej technice dostrzegał potencjalnego „tyrana ludzkości”. Jako emanacje ludzkiego rozumu
obiecują człowiekowi lepsze przystosowanie i bezpieczniejsze trwanie, ale
stały się celem samym w sobie, a nie środkiem do celu. 15 Współcześnie najbardziej widoczną i namacalną emanacją ludzkiego rozumu jest Internet,
który dla osób urodzonych w XXI wieku jest „naturalnym”, przezroczystym
elementem otoczenia i środowiska. Nie jest już tylko afordancją, istotną
i atrakcyjną „ofertą środowiska”, którą można wybrać lub odrzucić.16
Lorenz zmarł w 1989 roku. Można jednak przypuszczać, że w epoce Internetu jego niepokoje byłby jeszcze większe i niewykluczone, że znacznie
lepiej uzasadnione. Być może w świecie ludzkim, zdominowanym przez
sztuczną inteligencję, technologie cyfrowe, a przede wszystkim Internet
i e-komunikację, dostrzegłby nowy regulator, wykazujący w działaniu
i sprawczości liczne analogie z racjomorfizmem, jednak bez ukierunkowania
na życie, trwanie i przetrwanie. Tym nowym regulatorem jest technoracjomorfizm.

LEM: TECHNOLOGIE I RACJOMORFIZM TECHNOLOGICZNY

Internet to nowy byt, ontyczność nieznana we wcześniejszych epokach
komunikacyjno-medialnych. Agresywnie wtargnął w świat ludzki i sprawił,
że w ciągu zaledwie dwóch dekad sferę intersubiektywności zdominowały
logiki mediów cyfrowych i e-komunikacja, kultura zaś stopniowo przekształca się w technokulturę, wymagającą od homo sapiens socialis et communicans nowych strategii przystosowawczych. W obecności mediów sprzężonych z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi w świecie ludzkim wyłaniają
się nowe fenomeny, jak hejt, fake- i deep-newsy, postprawda, zaś kulturowe
—————————
14 Z. Stromenger, Słowo wstępne, w: K. Lorenz, Tak zwane zło, przeł. A. D. Tauszyńska, PIW,
Warszawa 1996, s. 6.
15 K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, op. cit., s. 145.
16 Termin „afordancja” zaproponował amerykański psycholog James J. Gibson. Zob. np. D. C.
Dennett, Od bakterii do Bacha, op. cit., s. 111–112.

58

Jan Pleszczyński

a priori, które przez całą historię cywilizacji konfrontowało się z a priori
biologicznym, czasem zgodnie z nim współpracując, a czasem wchodząc
w kolizje, zostało uzupełnione i stopniowo zdominowane przez technologiczne a priori, z jego logikami i deficytem aksjologii.
Znaczenie i konsekwencje nieuniknionego wtargnięcia i dominacji technologii cyfrowych w świat ludzki genialnie przewidział i zdiagnozował Stanisław Lem w opublikowanej w 1964 roku Summie technologiae.17 Już zamieszczony na wewnętrznej stronie okładki rysunek autorstwa Szymona
Kobylińskiego w satyryczno-ironicznej formie sygnalizował, że nieuchronnie
zbliża się ekscytujący, ale też ryzykowany dla homo sapiens moment, jakiś
punkt osobliwości, w którym ludzki rozum uzyska pełną autonomię, a materialne ciało stanie się dla niego tylko nośnikiem. Kilkanaście lat później analogiczny pomysł rozpropagował Richard Dawkins w koncepcji samolubnych
genów, dla których żywe organizmy są tylko wehikułami.
Na rysunku widzimy fragment drzewa ewolucji. Od pnia odbija potężna,
ale stopniowo coraz bardziej wiotczejąca gałąź; na jej końcu siedzi okularnik
w marynarce, lekko oszołomiony wysokością, na jaką wyniosła go ewolucja
i zafrasowany przyszłością. Oto bowiem żywe drzewo ewolucji przekształca
się w drzewo technologiczne: zimna konstrukcja biorąca początek w głowie
okularnika to już tylko technologie; biologiczna ewolucja homo sapiens dobiegła końca. W kolejnych bifurkacjach technologicznego drzewa wyłaniają
się ekrany, komputery, programy, bazy danych – wszystko to, w czym została ulokowana wspólna ludzka najbardziej wyrafinowana racjonalna myśl.
Zarazem jest to przestrzeń technoracjomorfizmu, bo mechanizmy, które
zarządzają tymi narzędziami wykazują wiele wspólnych cech z mechanizmami racjomorficznymi.
Metaforycznie można interpretować to tak, że człowiek scedował na technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję rozum i racjonalność, pozostawiając
sobie materialne ciało i racjomorficzność. Wprawdzie racjomorficzne automatyzmy pozwalają mu z nowoczesnych technologii korzystać, ale ich nie
rozumie i nie zrozumie – trwale pozostanie w stadium „kompetencji bez
rozumienia”. Człowiek przestał się rozwijać, natomiast technologie coraz
szybciej się uczą i samodoskonalą, uzyskując coraz większą podmiotowość
i sprawczość. Wymykają się zatem spod ludzkiej kontroli, jednocześnie coraz
bardziej człowieka od siebie uzależniając. Nowoczesne technologie komunikacyjno-medialne są tego przykładem: ludzie komunikują się w środowisku
nowych mediów, za ich pośrednictwem i z ich aktywnym udziałem, ale bez
zrozumienia reguł, które rządzą technologiami cyfrowymi. A co najmniej od
czasów Platona wiadomo, że media nie są neutralne. Skoro zaś komunikacja
jest kluczową relacją więziotwórczą i poznawczą w świecie ludzkim, to człowiek odcięty nagle od cyfrowych technologii staje się często nie tylko bezradny, ale w jakimś sensie „niepełny”.
—————————
17

S. Lem, Summa technologiae, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
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Przy takiej interpretacji w epoce Internetu i sztucznej inteligencji realizują się obawy Konrada Lorenza: ceną, jaką płacimy za niebywały rozwój technologii – które bezdyskusyjnie są przecież jednym z największych dobrodziejstw, jakich doświadczyła ludzkość w całych swoich dziejach – jest dyktat i tyrania techniki. Ta rewolucyjna zmiana ma oczywiście doniosłe konsekwencje antropologiczne, socjologiczne, aksjologiczne, psychologiczne, epistemologiczne, ontologiczne – listę można dowolnie wydłużać.
„Miejsce”, w którym drzewo ewolucji biologicznej przekształca się
w drzewo technologiczne można uznać za pewną „osobliwość”, w której załamuje się ewolucyjny gradualizm, polegający na wprowadzaniu krok po
kroku przypadkowo pojawiających się ewolucyjnych nowinek i ich weryfikacji w procesie naturalnej selekcji. W przeciwieństwie do „wynalazków” ewolucji biologicznej wynalazki technologiczne wprowadzane są całościowo
i natychmiast. Stanisław Lem określał to jako „technologiczną pułapkę”:
wdrożenie przełomowych technologii ma charakter nieodwracalny, nie można się z nich „wycofać”, „zamknąć w butelce”, „zawrócić donikąd”.18
W punkcie osobliwości ewolucyjna ciągłość, która stopniowo doprowadziła
homo do sapiens zostaje przerwana, dokonuje się jakiś potężny skok
w nieznane, co reanimuje mniej popularne koncepcje ewolucyjne określane
jako punktualizm i saltacjonizm. Nawiązując do terminologii zaproponowanej
w latach 40-tych XX w. przez genetyka Richarda Goldschmidta można powiedzieć, że za sprawą nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji gatunek
homo sapiens znalazł się sytuacji „obiecującego potwora” albo „potwora pełnego przyszłości”.19 Jaka to będzie przyszłość zadecyduje przede wszystkim
komunikacja – bo jest kluczową relacją w świecie ludzkim, zaś o jej przyszłych
formach i efektach zadecyduje technika i technologie.
Lem wielokrotnie przypominał, że „technologia jest niezależną zmienną
naszej cywilizacji: jej rozpędzonych wehikułów nic prócz globalnej zagłady
nie powstrzyma. Jej ruch nie zależy w istocie od naszych wysiłków. Ten ruch
jest zakorzeniony w samej naturze świata, to zaś, że z dojrzewających owoców Technologicznego Drzewa najchętniej i najbardziej skwapliwie wyciskamy jady dla samych siebie i innych ludzi, nie jest już «winą» świata.”20
Współcześnie najmocniej rozpędzonym wehikułem technologii jest sztuczna
inteligencja, ale patrząc z perspektywy codziennych ludzkich praktyk
jest nim Internet.21 Wyciskaniu jadów, np. w postaci hejtu, sprzyjają mechanizmy, które przez analogię do mechanizmów racjomorficznych nazywam
mechanizmami technoracjomorficznymi. Są składową większej całostki,
—————————
S. Lem, Moloch, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2010, s. 118.
Zob. np. S. J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, PIW, Warszawa 1991, s. 191–200.
20 S. Lem, Moloch, op. cit., s. 346.
21 Jedna z pionierskich i do dziś często przywoływana monografia dotycząca sztucznej inteligencji
nosi podtytuł „Wiek Internetu”. Zob. K. Goldberg (red.), The Robot and Telepistemology in the Age
of the Internet, MIT Press, Cambridge, MA, London 2000.
18
19
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którą określiłem jako technoracjomorfizm albo racjomorfizm technologiczny.22
Mechanizmy te mają wiele cech wspólnych; Lem zawsze zresztą podkreślał, że technologie wzorują się na rozwiązaniach biologii i je naśladują. Racjomorficzne przekazują jednoznaczne instrukcje, nie pozostawiające czasu
na wahania i wątpliwości: zbliż się – uciekaj, podobne – inne, swojskie –
obce, ponętne – wstrętne, pożywne – trujące. Nowoczesne technologie
cyfrowe wyposażone są w analogiczne, oparte na kodzie binarnym, mechanizmy, które przymuszają do natychmiastowych, zerojedynkowych, bezrefleksyjnych i nienegocjowalnych reakcji: kliknij, przejdź dalej, zastosuj
kombinację klawiszy, wróć. Ich logika także sprzyja eliminowaniu wahań
i wątpliwości.
Komunikolog Michael Fleischer przytacza wypowiedź wpływowego reprezentanta firmy Google, który już w 2005 roku stwierdził, „że większość
ludzi nie chce, by Google odpowiadał na ich pytania. Oni chcą, by Google im
powiedział, co mają robić.”23 W ten sposób cyber- i technokultura przejmują
role i funkcje podmiotu zbiorowego. Kultura – podmiot zbiorowy epok przedinternetowych – posiadała jakieś wyróżnione centrum, jądro, w którym
ulokowane było to, co ważne, wartościowe, co należy zachować, a jej przymusy – kulturowe a priori, korygowały i tłumiły przymusy dyktowane przez
biologię. Struktura Internetu, który imituje i w coraz większym stopniu zastępuje kulturę, jest inna: nie ma w niej żadnego centrum, wszystko jest
równie ważne i równie nieważne. Nie można zresztą nawet mówić o wspólnym Internecie: każdy użytkownik ma własny. Jest ich tyle, ilu użytkowników i jest to już stan naturalny we współczesnym świecie ludzkim.
Mechanizmy i obiekty cyfrowe stają się naturalne na mocy środowiskowych determinacji. Coraz większą akceptację zyskuje pogląd, że podziału na
rzeczywistość fizyczną i wirtualną dokonujemy już wyłącznie z przyzwyczajenia albo w celach analitycznych. Realnie tworzą one splątaną, hybrydową
strukturę. Cyfrowy dualizm – w ten sposób teoretyk mediów Nathan Jurgenson określa dzielenie praktyk społecznych na on-line i off-line – jest już
nieaktualny. „Żyjemy w mieszanej, rozszerzonej rzeczywistości, w której
materialność, to co fizyczne i to, co cyfrowe, ciała i technologie, atomy i bity,
oflajn i onlajn są ze sobą splątane. […] Internet jest prawdziwym życiem.
Nieprawdziwe są fetysze oflajn i odłączenia” – przekonuje, dodając, że
„przeżywana przez nas rzeczywistość jest efektem ciągłego i obustronnego
przenikania się oflajn i onlajn. Sieć w ogólne nie odróżnia się od rzeczywi—————————
22 Warto zaznaczyć, że Lem, choć na pewno znał odkrycia Lorenza z zakresu etologii i idee Lorenzowskiej epistemologii w ogóle nie korzystał z terminu „racjomorfizm”. Mogę tylko domniemywać,
że uznał go za zbyt niedookreślony, lokujący się w hybrydach słownych i dopiero oczekujący na
teoretyczne opracowanie ze względu na swoją biologiczną i społeczną, a więc także komunikacyjną,
rangę. Przypomnę, że u Dennetta także nie znalazłem nawiązań do Lorenza, choć nie mogę wykluczyć, że gdzieś się w jego pracach znajdują.
23 M. Fleischer, Design informacji i jej algorytmy, AT Wydawnictwo, Kraków 2019, s. 10.
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stości – obejmuje prawdziwych ludzi z prawdziwymi ciałami, historiami,
celami i sposobami działania.”24
Warto w tym miejscu przypomnieć, że Stanisław Lem przewidział to już
60 lat temu. W Paszkwilu na ewolucję, ósmym rozdziale Summy technologiae, pisał o stwarzaniu światów „do tego stopnia wyobcowanych już i niezawisłych od Natury, że zastępujących jej świat pod każdym względem.
Tym samym zaciera się różnica pomiędzy «sztucznym» a «naturalnym»,
skoro «sztuczne» może «naturalne» prześcignąć w obrębie dowolnie wybranych parametrów…”25 Odwołując się do przytaczanej już metafory, że człowiek scedował na technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję rozum i racjonalność, można powiedzieć, że racjomorfizm technologiczny „prześcignął”
już racjomorfizm naturalny. Moc jego mechanizmów, imitujących mechanizmy biologiczne, została spotęgowana najbardziej wyrafinowaną racjonalnością.
CYFROWE LOGIKI: TECHNORACJOMORFIZM
I RACJOMORFICZNA NADWYŻKA

Rangę cyfrowych technologii komunikacyjno-medialnych we współczesnym świecie ludzkim wyznaczają przede wszystkim dwa aspekty Internetu.
Po pierwsze, Internet jest nowym fenomenem i bytem, który uzyskał podmiotowość i w coraz większym stopniu zyskuje status podmiotu zbiorowego,
z własnymi logikami, w których reguły technologiczne tłumią reguły kulturowe, dominujące w epokach przedinternetowych.26 Po drugie, Internet jest
środowiskiem, do którego człowiek musi się przystosować. Żyjemy w epoce
przełomu, bo dla pokolenia, które obecnie wchodzi w dorosłość, Internet jest
środowiskiem całkowicie naturalnym, a zarazem najbliższym otoczeniem,
dla pokoleń starszych środowiskiem w różnym stopniu nowym.
Wykładnię logik nowych mediów, obecnie uważaną już za klasyczną,
przedstawił w 2001 roku Lev Manovich w książce „Język nowych mediów”,
nadal bardzo często cytowanej. Manovich rozpatrywał różnice pomiędzy
mediami tradycyjnymi i nowymi oraz wskazywał na „ogólne tendencje występujące w kulturze przechodzącej proces komputeryzacji”, które – jak prognozował – „będą coraz lepiej widoczne wraz z postępem komputeryzacji
i jej oddziaływania na kolejne warstwy kultury.”27
—————————
24 N. Jurgenson, Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych, przeł. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Karakter, Kraków-Warszawa 2021, s. 102, 103.
25 S. Lem, Summa technologiae, op. cit. s. 379.
26 Badacze współczesnych mediów powszechnie już mówią o logikach, a nie logice mediów. Zob.
np. C. Thimm, M. Anastasiadis, J. Einspänner-Pflock (red.), Media Logic(s) Revisited. Modelling
the Interplay between Media Institutions, Media Technology and Societal Change, Palgrave Macmillan, Cham 2018.
27 L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 91.
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Manovich ułożył listę tych różnic w porządku logicznym; wymienione na
dalszych pozycjach pozostają w logicznych związkach z wcześniejszymi. „Podobnie funkcjonuje logika aksjomatyczna, opierająca się na niewymagających dowodu założeniach, za pomocą których dowodzi się prawdziwości
kolejnych twierdzeń.”28 Różnica wymieniona na pierwszym miejscu jest
także najistotniejsza w kontekście racjomorfizmu i technoracjomorfizmu:
jest nią reprezentacja numeryczna, co oznacza, że wszystkie obiekty nowych
mediów są zapisane w postaci cyfrowej. Cyfrowość determinuje logiki nowych mediów i w połączeniu z właściwą im modularnością prowadzi do
automatyzacji, połączonej z ograniczaniem działań intencjonalnych.29 Ta
charakterystyka dobrze koresponduje z biologicznym racjomorfizmem, jego
automatyzmami, bezrefleksyjnością i teleonomią.
Cyfrowość i modularność nowoczesnych technologii medialnych, w połączeniu z automatyzacją i redukcją intencjonalności stały się dla mnie impulsem do wyróżnienia technoracjomorfizmu jako nowej całostki ontoepistemologicznej. Powtórzę to, co sygnalizowałem już we Wstępie. Po
pierwsze, taka charakterystyka technologii cyfrowych pozwala dostrzec analogie pomiędzy ich mechanizmami, a mechanizmami racjomorficznymi.
Będące integralnym uposażeniem technologii cyfrowych mechanizmy są
koniecznym warunkiem wyłonienia się nowego fenomenu. Po drugie, technologie cyfrowe generują nowe rodzaje reakcji, zachowań i działań u ludzi,
którzy muszą się przystosować do cyfrowego środowiska. Często wymuszają
reakcje natychmiastowe, automatyczne, bezrefleksyjne – czyli uruchamiają
mechanizmy naturalnego racjomorfizmu. Innymi słowy, nowoczesne technologie cyfrowe sprzyjają ujawnianiu się racjomorfizmu. Mechanizmy technologii cyfrowych, reakcje, sposoby działań zachowań ludzi oraz ich efekty –
a więc także „nadwyżkowy” racjomorfizm, tworzą pewien system wzajemnie
warunkujących się powiązań. Tę relacyjną, hybrydową, złożoną z wielu niewspółmiernych elementów całostkę wydzielam ze względu na rangę, jaką
pełni we współczesnym świecie ludzkim.
Można wyróżnić w niej różne warstwy, tak jak różne warstwy można wyróżniać w nowych mediach. Manovich wyróżnił dwie: „komputerową” i „kulturową”, które wzajemnie działają i oddziałują. „Używając pojęcia z obszaru
nowych mediów, można by powiedzieć, że są one kompozytowane” – wyjaśniał. „W rezultacie powstaje nowa kultura komputerowa – mieszanka
znaczeń ludzkich i komputerowych, tradycyjnych sposobów modelowania
świata przez humanistyczną kulturę i właściwych komputerom środków
przedstawiania tego świata”.30 Technoracjomorfizm posiada co najmniej
trzy warstwy: technologiczną (cyfrowe wyposażenie nowoczesnych techno—————————
Ibidem, s. 91.
Ibidem, s. 97.
30 Ibidem, s. 116. Zob. także: A. Friedberg, Wirtualne ono. Od Albertiego do Microsoftu, przeł.
A. Rejniak-Majewska, M. Pabiś-Orzeszyna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
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logii), biologiczną (nieusuwalny ze świata organizmów żywych racjomorfizm) oraz intersubiektywno-społeczną (synergiczne efekty technologicznobiologiczne, w których ujawnianiu się kluczową rolę odgrywa komunikacja).
Cyber- i technokultura, coraz bardziej przejmują funkcje humanistycznej
kultury, ustanawiając nowe znaczenia, sensy i praktyki społeczne. Jako
przykład takiej determinacji często podaję zasadę „publikuj albo giń”, w której aksjologiczny nakaz dzielenia się wiedzą został uzupełniony Darwinowską regułą przeżywania najlepiej przystosowanych. W perspektywie, jaką tu
proponuję, zasadę tę można traktować jako bardzo wyrafinowany przejaw
technoracjomorfizmu, świadczący o potędze jego mocy sprawczej. Zaświadcza o niej szybkość i łatwość, z jaką świat akademicki przyjął tę zasadę i się
do niej przystosował, pomimo wielu wątpliwości motywowanych racjonalnością i aksjologią.
Mniej ekstrawaganckim przykładem przenikania się trzech warstw technoracjomorfizmu jest Twitter. Jego uboga architektura, pozwalająca na formułowanie tylko bardzo krótkich komunikatów (technologia) sprzyja natychmiastowemu, impulsywnemu, często bezrefleksyjnemu (biologia)
wprowadzaniu w sferę intersubiektywności treści błahych, niemądrych,
emocjonalnych, często obraźliwych (warstwa intersubiektywno-społeczna).
Twitterowe komunikaty przypominają raczej (techno)racjomorficzną sygnalizację niż komunikację: przekaz ma być zauważony, ale nie ma w nim intencji rozmowy. Twitter to medium głębokiej subiektywności. Twitterowa
(techno)racjomorficzna sygnalizacja sprzyja jednoznaczności, natychmiastowości, bezrefleksyjności; analogie z biologicznym racjomorfizm są tu widoczne.
Konrad Lorenz, a za nim inni ewolucyjni epistemologowie określają życie
jako proces pozyskujący poznanie (Leben selbst ist ein erkenntnisgewinnender Prozess)31 Coraz większa dominacja logik nowoczesnych technologii
cyfrowych i e-komunikacji w sferze intersubiektywności ma doniosłe konsekwencje witalne i epistemologiczne. W epoce Internetu warunki i możliwości
poznawania są zupełnie inne, niż w bardzo przecież jeszcze nieodległych
epokach przedinternetowych. Człowiek zanurzony w technokulturze zostaje
pozbawiony kompasu aksjologicznego i epistemologicznego: nie wie, co warto, a co się tylko opłaca, co jest prawdą, co fałszem, a co złudzeniem. Skonfrontowany z niezrozumiałym środowiskiem poznawczym i „technoracjomorficzną racjonalnością” Internetu zwraca się ku własnemu wnętrzu, racjomorfizmowi, któremu bezrefleksyjnie ufa. W ten sposób obiektywną epistemologię i aksjologię w coraz większym stopniu zastępuje subiektywna
epistemologia i aksjologia podmiotu jednostkowego.
Negatywne skutki tych procesów są znane: odwrót od racjonalności, eksplozja populizmów, skrajny indywidualizm itd. Ich przeciwwagę stanowią
—————————
31

R. Riedl, Biologie der Erkenntnis, Parey Verlag, Berlin–Hamburg 1987, s. 11.
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jednak bardzo istotne zmiany w sferze wrażliwości, wyrażane troską o środowisko, klimat, zwierzęta oraz zyskująca coraz większą popularność świadomość konieczności oparcia relacji międzyludzkich na empatii, dzięki której może nastąpić – na mocy determinacji racjomorficznych – porozumienie
bez rozumienia. Można je traktować jako pewną odmianę kompetencji bez
rozumienia. Te pozytywy bazują na wspólnym mianowniku wszystkich istot
żywych – biologicznym racjomorfizmie, czyli odkrytej przez Konrada Lorenza nieusuwalnej składowej ludzkiego świata. Podpowiedzi racjomorfizmu
wielokrotnie wybawiały z opresji bohaterów opowiadań Stanisława Lema –
pilota Pirxa i Ijona Tichego.
Lorenz dowodził, że komunikacja i racjomorfizm są warunkiem trwania
jednostek i gatunków, Lem – w Opowieściach o pilocie Pirxie, Dziennikach
gwiazdowych, Kongresie futurologicznym czy Wizji lokalnej – przenosił tę
problematykę na poziom globalny i kosmiczny. Dociekał, czy i jak zmienia
się natura ludzka w dramatycznie różnych warunkach fizycznych, technicznych, społecznych i komunikacyjnych. Co z niej zostaje przy bardzo szybkiej
zmienności środowiska, a więc na przykład w sytuacji, w jakiej znalazł się
homo sapiens socialis et communicans po wtargnięciu w jego świat Internetu, nowoczesnych technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji. Zwykli ludzie – a takimi przecież są pilot Pirx i Ijon Tichy – wychodzą z tego rodzaju
prób obronną ręką: racjonalność w połączniu z racjomorfizmem, będącym
impulsem dla bycia i trwania, są komplementarne i pozwalają im przetrwać.
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ABSTRACT

The main idea of this article claims that the dominance of modern media technologies over the contemporary sphere of intersubjectivity reveals certain phenomena in the human world that did not exist in the pre-Internet epochs. One of them is
technoratiomorphism. I use this term to define a hybrid operating in accordance
with biological ratiomorphic mechanisms and overlapping with technological rationality. I also indicate some effects which are brought into social and individual
existence by the presence of technoratiomorphism in communication. In my consideration I refer to Konrad Lorenz’s position and evolutionary epistemology, in
general. I also interweave them with certain themes found in Stanisław Lem’s works.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest rekonstrukcja, analiza i porównanie dwóch lemowskich wizji
zastosowania przyszłego rozwoju nauki i techniki do konstrukcji doskonalszego
społeczeństwa, lub innymi słowy, dwóch literackich konkretyzacji jego idei technologii etyki. Są nimi betryzacja – przedstawiona w powieści Powrót z gwiazd oraz
etykosfera – przedstawiona w powieści Wizja lokalna. Wprawdzie Lem podejmował
taką problematykę także w innych utworach, jednak zestawienie Powrotu z gwiazd oraz
Wizji lokalnej wydaje się naturalne ze względu na podobieństwo ideowe tych utworów oraz
szczegółowość zawartych w nich wizji zastosowania technologii etyki. We „Wprowadzeniu” omawiam specyfikę filozofowania Lema, zarówno od strony formalnej, jak i
treściowej,
a jako jego główny przedmiot wskazuję problem wpływu rozwoju technologii na
człowieka, społeczeństwo i sferę wartości. Następnie („Życie w świecie nieżyczliwym”) omawiam kontekst, stanowiący tło dla prezentacji dwóch lemowskich wizji
technologii etyki. Jest nim Doktryna Trzech Światów, która wprawdzie stanowi integralną cześć Wizji lokalnej, ale jej wymowa wyjaśnia też motywację Lema dla podjęcia idei betryzacji. W części „Życie w społeczeństwie pozbawionym agresji i ryzyka”
omawiam hipotetyczne społeczeństwo poddane betryzacji – zabiegowi eliminującemu skłonności agresywne. W części „Życie w środowisku całkowicie bezpiecznym”
omawiam hipotetyczne społeczeństwo żyjące w etykosferze, czyli „inteligentnym”
środowisku zaprogramowanym tak, by dbać o bezpieczeństwo jego członków, a także
przedstawiam krótkie porównanie betryzacji i etykosfery. W „Zakończeniu” wskazuję
na miejsce rozważań Lema w ramach typologii utopii zaproponowanej przez Bernarda Suitsa.
Słowa kluczowe: Stanisław Lem, technologia, etyka, zło, betryzacja, etykosfera, Doktryna Trzech Światów.
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WPROWADZENIE

Filozofowanie Lema – obecne zarówno w jego twórczości beletrystycznej
jak i eseistycznej – jest filozofowaniem w kontekście nauki, ale rozumianym
inaczej niż np. u Michała Hellera. Lem, wychodząc od swoich zainteresowań
naukoznawczych, podejmuje problem wpływu przyszłego rozwoju techniki
(którą zwykle nazywa technologią) na kulturę i sferę wartości. Tak jak za
punkt wyjścia filozofii J. J. Rousseau można uznać próbę odpowiedzi na
pytanie Czy postęp nauk i sztuk przyczynia się do poprawy obyczajów?
tak u Lema za analogiczne pytanie można uznać Czy przyszły postęp nauk
i technologii przyczyni się do minimalizacji zła w świecie? Specyfiką myśli
Lema jest to, że owe skierowane w przyszłość rozważania podejmuje w różnorodnych, ale powiązanych ze sobą utworach, z których liczne – i często
najważniejsze – mają charakter beletrystyczny, co z różnych powodów
utrudnia jednolitą interpretację tej myśli. Dla ujęcia owego splotu proponuję
formułę 3FxNT – filozofia, futurologia i fantastyka w kontekście nauki
i techniki.1 Te trzy składowe występują w różnych dziełach Lema w różnych
proporcjach, współtworząc zwykle integralną całość. Dobrą tego ilustracją
jest wypowiedź Lema dotycząca pracy nad Wizją lokalną – ale oddająca
także specyfikę innych dzieł, w tym Powrotu z gwiazd. Otóż Lem stwierdza,
że zadaniem powieści jest atakowanie problemów „do których przykładam
wielką wagę, bo kiedyś w realnej przyszłości ludzkość będzie musiała te problemy rozwiązać – ale nie mogę ich omawiać in abstracto, jak np. w Summie2, nie, one muszą zostać przedstawione jako fabuła, a więc jako coś, co
gdzieś już się wydarzyło – to jest moja praca, tak to wygląda”.3 W wypadku
dwóch wspomnianych powieści – będących głównym przedmiotem moich
rozważań – owym problemem jest ocena pewnych, zdaniem Lema empirycznie możliwych, wariantów rozwojowych technologii etyki. Przez etykę
technologii Lem rozumie wpływ rozwoju techniki na normy etyczne respektowane w danej społeczności.4 Warto podkreślić, że przez etykę Lem rozumie „bliżej nieokreślony podzbiór reguł «gry w społeczeństwo»5”, przy czym
okazuje się, że jest on liczniejszy niż zbiór zazwyczaj identyfikowany jako
obejmujący reguły etyczne. Natomiast technologię etyki Lem rozumie dwojako. Po pierwsze, jako oparte na badaniach empirycznych poszukiwanie
środków technicznych dla formalnego modelowania zjawisk etycznych.6
—————————
1 O owych trzech składowych pisałem w: F. Kobiela, O obliczach twórczości Lema, Znak 9, 2021,
s. 89–94.
2 Chodzi tu o obszerny esej Summa technologiae, stanowiący niejako matrycę dla wielu późniejszych rozważań Lema.
3 S. Lem, O powstaniu powieści Wizja lokalna, przeł. E. Kalinowska, w: idem, Mój pogląd na literaturę. Rozprawy i Szkice, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2019, s. 332.
4 S. Lem, Etyka technologii i technologia etyki, w: idem, Dialogi, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984, s. 362.
5 Ibidem, s. 379
6 Ibidem, s. 364.
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Taki postulowany przez Lema program badań fenomenów etycznych7 mógłby doprowadzić nie tyko do skonstruowania modeli procesów przemian systemów norm etycznych8 (a więc w pewnym sensie etyki opisowej), ale też do
oddania „pewnych instrumentalizmów w służbę (społeczną) dyrektywom
etycznym”,9 a więc przybrać postać wzmocnionego technologicznie odpowiednika etyki stosowanej. Technologia etyki w owym drugim rozumieniu
polega na wypracowania systemu dyrektyw, zmierzającego w granicy, do
utworzenia „idealnej struktury społecznej”,10 ma więc można powiedzieć,
charakter utopijny – do specyfiki rozumienia owej utopijności jeszcze powrócę. Zdaniem Lema, technologia może działać jako „sojusznik” etyki
w tym przynajmniej sensie, że będzie minimalizować zło – działając profilaktycznie.11 Wspólną cechą obydwu rozważanych tutaj projektów Lema –
betryzacji i etykosfery jest to, że można je potraktować jako pewne egzemplifikacje technologii etyki w drugim rozumieniu; dla oddania specyfiki zastosowanej technologii w wypadku betryzacji można mówić o „biotechnologii
etyki”, a w wypadku etykosfery – „nanotechnologii etyki”. Obydwa projekty
można też potraktować jako eksperymenty myślowe służące ocenie pewnych
technologii etyki jako prób stworzenia społeczeństwa w mniejszym stopniu
obarczonego pierwiastkiem zła.
ŻYCIE W ŚWIECIE ZŁOSTRONNYM

Jedną z bardziej interesujących filozoficznie składowych Wizji lokalnej
jest Doktryna Trzech Światów (tylko z nazwy przywodząca na myśl Teorię
Trzech Światów Poppera). Wyłożona jest ona w powieści przez Xiraxa – encjańskiego Platona, twórcy ontomizji,12 czyli teorii głoszącej nieżyczliwość
świata. W prezentacji Doktryny Trzech Światów ograniczam się do kwestii
ściśle związanych z etyką i technologią, pomijając wątki epistemologiczne
i teologiczne. Oto początkowe słowa traktatu Xiraxa:13
„Bezstronny to obojętny albo sprawiedliwy. Bezstronny daje równe szansę
wszystkiemu, a sprawiedliwy mierzy wszystko tą samą miarą.
1. Świat nie jest sprawiedliwy, bo: Łatwiej w nim niszczyć, niż tworzyć; Łatwiej dręczyć, niż uszczęśliwić; Łatwiej zgubić, niż ocalić; Łatwiej zabić, niż
ożywić.

—————————
7 S. Lem, Etyka technologii i technologia etyki, w: idem, Dialogi, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984, s. 362.
8 Ibidem s. 406.
9 Ibidem, s. 364
10 Ibidem, s. 418.
11 Ibidem, s. 409–410.
12 Ten neologizm Lema pochodzi od greckich słów ontos – byt i misos – nienawidzę.
13 Lem do pewnego stopnia dystansuje się od teorii Xiraxa: „Gdybym ja ze wszystkim tak sądził, to
sam bym wygłosił taką tezę, a nie wymyślał sobie mediatora”, S. Lem, Bereś, S., Tako rzecze…Lem.
Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s.
403.
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2. Xigronaus głosi, że to żywi dręczą, gubią i zabijają żywych, a więc nie świat
jest im nieprzychylny, lecz oni wzajem. Lecz i ten, kogo nikt nie zabije, musi umrzeć, zabity przez własne ciało, które jest ze świata, bo skądże? Powiemy zatem: świat jest niesprawiedliwy dla życia”.14

Mamy tu do czynienia z przywodzącym na myśl buddyjską szlachetną
prawdę o cierpieniu, spekulatywnym wysłowieniem jednego z podstawowych protofilozoficznych przeświadczeń Lema: świat nie jest miejscem przychylnym dla życia. Dalej Xirax rozważa typologię światów możliwych:
„Czy można sobie wyobrazić inny świat niż ten? Są dwa takie światy. W bezstronnym niszczyć byłoby równie łatwo, jak tworzyć, zgubić, jak ocalić, zabić,
jak ożywić. W powszechnie życzliwym, czyli dobrostronnym, łatwiej byłoby
ocalać, stwarzać lub uszczęśliwiać, niż gubić, zabijać i dręczyć ”.15

Światy – z punktu widzenia życia – dzielą się więc na bezstronne (neutralne)
i stronne, a te ostatnie – na dobro-stronne (życzliwe) i zło-stronne (nieżyczliwe). Choć rozróżnienia te są sugestywne i intuicyjnie jasne, jednak z powodu niedookreśloności niektórych kluczowych terminów, trudno dokładnie
ustalić ich znaczenie. Czy nieżyczliwość, resp. życzliwość jest stopniowalna?
Jeśli tak, przez świat radykalnie nieżyczliwy dla życia można np. uznać
świat, który jego powstanie uniemożliwia, skoro jednak nasz świat dopuszcza istnienie życia, nie jest dla niego radykalnie nieżyczliwy. Odkładając więc
na bok bliższą analizę wywodu Xiraxa, przyjmijmy, że można mówić o stopniu nieżyczliwości resp. życzliwości świata, albowiem dążenie do zmniejszenia jego nieżyczliwości jest jednym z głównych celów ludzkich dążeń. Jak
stwierdza Lem, kultura „protezuje świat, odwracając mu znaki z nieprzychylności na względną przychylność”,16 przykładem tego są instytucjonalne
zabezpieczenia przeciw losowości wydarzeń.
Wiele wypowiedzi Lema wspiera tezę, że żyjemy w świecie złostronnym.17
Świadczą o tym m. in jego poglądy na naturę ludzką (pesymizm antropologiczny, w którym skłonność do wyrządzania zła wiązał z antropogenezą) ,18
teorię ewolucji (porównywaną przezeń do Holocaustu) czy historię ludzkości
(pełną zdaniem Lema okrucieństwa). Interesujące światło na tę sprawę rzucają też pewne elementy biografii Lema, który podczas okupacji hitlerowskiej we Lwowie zmuszony był do ukrywania się z powodu swojego żydowskiego pochodzenia. W swojej późniejszej twórczości – wedle interpretacji
—————————
14 S. Lem, Wizja lokalna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 134. Oprócz złostronności
świata dla życia, filozofia Xiraxa zawiera też m.in. rozważania dotyczące złostronności świata dla
Rozumu, jako że ukrywa on przed nim swoje prawa.
15 Ibidem, s.135.
16 S. Lem, S. Bereś, Tako rzecze…Lem., op. cit., s. 398.
17 Lem stwierdza jednak: „ad usum Delphini jestem gotów tezy o nieżyczliwej stronności świata
bronić”, S. Lem, Bereś, S., Tako rzecze…Lem, op. cit., s. 403.
18 Niektóre utwory Lema, jak np. „Rozprawa” z cyklu przygód Pirxa, mają jednak inną wymowę;
wspomniany pesymizm antropologiczny nie ma więc charakteru radykalnego.
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Agnieszki Gajewskiej19 – umieścił liczne nawiązania do przeżyć wojennych
i okupacyjnych. Bardzo wymowna jest tu następująca wypowiedź Lema:
„Życzę sobie otworzyć pewnego ranka oczy, aby przekonać się z satysfakcją,
że wszystko co się mnie i światu przytrafiło od mojej matury, było sennym
koszmarem. Wyśniłem drugą wojnę światową, obozy koncentracyjne,
okupację Polski i innych krajów, «ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej», konferencje rozbrojeniowe, Klub Rzymski, debaty atomowe, kryzysy,
itp.”20

Lem dodaje gorzko, że po przebudzeniu odczuje też wstyd z powodu
przypisania ludzkości „zaciekłości morderczej”, oraz z tego, że rację mieli ci,
którzy przypisywali mu mizantropię.21 Na zakończenie tego wątku zacytujmy
znamienną wypowiedź Jerzego Jarzębskiego: „Zgroza wojny etc. skłoniła go
[St. Lema – uzup. F.K.] do licznych prób zmierzenia się z problemem kreacji
społeczeństwa szczęśliwego i bezpiecznego. Uważał to wręcz za obowiązek
uczonych i filozofów, co wynika w sposób oczywisty z eseju Etyka technologii i technologia etykil.”22 Nie znaczy to jednak, że do takich prób podchodził bezkrytycznie – przeciwnie, skłaniał się raczej do poglądu, że ich wady
dominują nad korzyściami, a dobre intencje reformatorów prowadzą do
zła.23
ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE POZBAWIONYM AGRESJI
I RYZYKA

W Powrocie z gwiazd oraz w Wizji lokalnej punktem wyjścia rozważań
Lema o złu są akty fizycznej przemocy wymierzone w innych ludzi. Wydaje
się to zupełnie zrozumiałe w kontekście wspomnianego wyżej przeświadczenia Lema o złostronności świata. W pierwszej z tych powieści kluczowym
pojęciem jest agresja (lub agresywność) rozumiana przede wszystkim jako
dyspozycja do dokonywania takich aktów. Regułę etyczną zabraniającą aktów agresji można by sformułować np. następująco „Nie dokonuj aktów
agresji”; jest to reguła przede wszystkim moralna. Co istotne, do tego dochodzi też – podkreślona szczególnie w Powrocie z gwiazd – kwestia podejmowania ryzyka, a więc działań narażających ich podmiot na fizyczne
—————————
19 A. Gajewska, Zagłada i gwiazdy: Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo UAM,
Poznań 2017.
20 S. Lem, Moje trzy życzenia, Przekrój, 1863–1864, 21 i 28 grudnia, 1980, s. 17.
21 Zwróćmy uwagę, jak dramatycznie brzmi w tym kontekście ostatnie zdanie Wizji lokalnej, której bohaterowi, mimo usilnych prób, nie udaje się obudzić, w związku z czym konstatuje „nie było
innej jawy”, S. Lem, Wizja Lokalna, op. cit., s. 308.
22 J. Jarzębski, Etyka społecznej technologii, 2022; www.komet-lem.de.
23 Znakomicie ilustruje to między innymi opowiadanie Lema „Kobyszczę”; W kwestii Lema fabuł
ukazujących ten problem por. M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Open, Warszawa
1997, s. 171.
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niebezpieczeństwo. Odnośna reguła brzmiałaby więc: „Nie narażaj siebie na
niebezpieczeństwo”. Jest to reguła przede wszystkim securitologiczna – nakierowana na zachowanie bezpieczeństwa; możemy ją też określić – dla odróżnienia od wyżej wskazanej reguły moralnej – jako regułę prudencjalną.
Dwie omawiane powieści dostarczają dwóch odmiennych odpowiedzi na
pytanie, jak można wyobrazić sobie społeczeństwo, w którym takie reguły
nie byłyby łamane.
Z filozoficznego punktu widzenia Powrót z gwiazd można potraktować
jako eksperyment myślowy polegający na rozważeniu skutków społecznych
hipotetycznego zabiegu pozbawienia całej populacji tak rozumianej agresji
i skłonności do ryzyka (w analogiczny sposób potraktuję później Wizję lokalną). W tej perspektywie pretensje poznawcze tej powieść mogłyby polegać na obrazowym przedstawieniu pewnych domniemanych prawidłowości
społecznych i psychologicznych, a więc stanowić pewien przyczynek do
technologii etyki. W każdym eksperymencie myślowym można wyróżnić
pewną sytuację wyjściową lub bazę, (w przypadku Powrotu z gwiazd będą to
wyabstrahowane24 ze świata przedstawionego tej powieści założenia dotyczące betryzacji), oraz rezultat, uzyskany z bazy na podstawie pewnych domniemanych prawidłowości.25 Jak wygląda baza tak skonstruowanego eksperymentu?
Główny bohater powieści – astronauta Hal Bregg – po odbyciu dziesięcioletniej (dla niego) wyprawy do Fomalhaut – wskutek efektów relatywistycznych zastaje Ziemię starszą o 127 lat. Najważniejszą zmianą, która zaszła w tym czasie na jego ojczystej planecie, jest betryzacja – powszechny,
przymusowy zabieg, trwale modyfikujący biologicznie poddanych mu ludzi.
Jego skutkiem jest zablokowanie agresywnych skłonności tkwiących w ludziach – a więc ich „ulepszenie” – tak właśnie, od angielskiego better, można
by wywieść etymologię nazwy owego zabiegu, choć w powieści pochodzi ona
od nazwisk uczonych (Benneta, Trimaldiego i Zacharowa, rówieśników Bregga), którzy opracowali jego teorię.26 Mający na celu „humanizację ludzkości” zabieg betryzacji polega na działaniu na „rozwijające się przodomózgowie we wczesnym okresie życia, za pośrednictwem grupy proteolitycznych
enzymów”27. Efekty takiego zabiegu to: „redukcja popędów agresywnych
w 80 do 88 procentach w stosunku do niebetryzowanych; wyłączenie powstawania związków asocjacyjnych między aktami agresji a sferą uczuć
dodatnich”.28 Ponieważ zabieg ten nie modyfikuje ani inteligencji, ani osobowości, poddane mu osoby to tacy sami ludzie, tyle że nie agresywni:
—————————
24 Cechą świata przedstawionego powieści potraktowanego jako baza eksperymentu myślowego
jest znaczna nadmiarowość – twórca takiego świata niejako hurtem przedstawia też wątki mogące
nawet kolidować z ekstrahowanym tutaj wątkiem głównym.
25 A. Brożek, Cugle dla wyobraźni, Filozofuj!, 2022, s. 12–15.
26 Lem S, Powrót z gwiazd, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 114.
27 Ibidem, s. 115.
28 Ibidem.
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„dokonanie pozorowanego mordu, na przykład na kukle, było możliwe
u 18% betryzowanych, ale przekonanie, że mają do czynienia z martwą lalką,
musiało nabrać charakteru całkowitej pewności”.29 Co istotne, prócz samej
agresywności zabieg ten miałby też redukować „możliwości podejmowania
osobistego ryzyka życiowego przeciętnie o 87 procent”.30 Bregg zastaje więc
społeczeństwo, w którym nie ma agresywności i podejmowania ryzyka, ale
dokonuje się to – jak dowiaduje się z fachowej literatury – nie poprzez zakaz, ale brak nakazu. Człowiek betryzowany nie zabijał, ponieważ „nie mogło
mu to przyjść do głowy”.31
Główne działanie betryzacji możemy sobie zatem wyobrazić jako trwałe
pozbawienie podmiotów działających motywacji do podejmowania działań
łamiących regułę „nie dokonuj aktów agresywnych ani ryzykownych”.
Stwierdzenie „nie przychodzi im do głowy” należy chyba rozumieć tak, że
ewentualne wyobrażenia takich aktów nie wzbudzają w ich podmiotach motywacji do ich realizacji; bardziej radykalna interpretacja, w ramach której
podmioty owe nie mogłyby sobie nawet wyobrazić takich aktów, oznaczałaby
niezgodne z założeniem ograniczenie poznawcze tychże podmiotów – których inteligencja i osobowość miałaby nie zostać poddana modyfikacjom.
Jak wobec tego wygląda rezultat eksperymentu, w postaci wizji społeczeństwa stworzonego przez tak scharakteryzowane jednostki? W świetle lemowskiego programu technologii etyki jako sztuki modelowania wpływu technologii na etykę, wiarygodne ustalenie tego rezultatu byłoby możliwe dzięki poznaniu praw wiążących podmiotową charakterystykę jednostek z własnościami struktur społecznych. Zastąpienie takiego modelowania przez wyobraźnię
– jak to ma miejsce w wypadku utworu beletrystycznego – może przynieść
wartościowe rezultaty poznawcze w wypadku nałożenia na tę wyobraźnię
ograniczeń w postaci poprawnego wnioskowania. Powracający z gwiazd
astronauci zastają więc na Ziemi radykalnie zmodyfikowane społeczeństwo –
właśnie jego opis można potraktować jako rezultat eksperymentu myślowego.
Społeczeństwo to – w oczach Bregga – przedstawia wysoce niezadowalający
obraz: pozbawione jest pasji poznawczej, głębokich uczuć czy wartościowej
kultury duchowej. Płynie stąd sugestia, że betryzacja – pomimo swoich oczywistych zalet, zwłaszcza w postaci eliminacji agresji i jej pochodnych (np.
w postaci wojen), ma też zasadnicze wady. Zdaniem Bregga prócz degradacji
kultury kluczową jej wadą jest ograniczenie ludzkiej wolności.32 Wbrew planowanej humanizacji ludzkości przyniosła ona raczej jej dehumanizację, „zabieg niweczący w człowieku zabójcę jest… okaleczeniem”.33
—————————
Ibidem, s. 116.
Ibidem.
31 Ibidem
32 W sprawie analizy argumentów przeciw betryzacji por. F. Kobiela, Kraina łagodności? Betryzacja w „Powrocie z gwiazd” Stanisława Lema jako filozoficzny eksperyment myślowy, w: Filozoficzne aspekty literatury V, Lublin 2022 (w druku).
33 S. Lem, Powrót z gwiazd, op. cit., s. 39.
29
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Wyrazistej ilustracji rozbieżności obyczajów astronautów oraz betryzowanych członków społeczeństwa pozbawionego agresji dostarcza jedna
z kulminacyjnych scen Powrotu…, w której Bregg i Olaf staczają sparing
bokserski.34 W trakcie walki Bregg uświadamia sobie, że jej świadkiem jest
niebetryzowana, a więc nieprzygotowana na tak szokujący widok, osoba
z sąsiedztwa:
“Następna minuta upłynęła na bombardowaniu gardy. Rękawice uderzały
o przedramiona, z przeraźliwym odgłosem, ale nieszkodliwie. Raz ledwo zdążyłem zrobić unik, przeszorował mi tylko rękawicą po uchu, a była to bomba,
która by mnie położyła. Znów okrążyliśmy się. Dostał w pierś, tępo, odsłonił
się, mogłem bić, ale nie zrobiłem ani ruchu, stałem jak sparaliżowany — była
w oknie parteru, jej twarz bielała tak samo jak to, co, okrywało jej, ramiona.
Był to ułamek sekundy. W następnej chwili zamroczyło mnie potężne uderzenie; upadłem na kolana.
— Przepraszam! — usłyszałem krzyk Olafa.
— Nie ma za co… był dobry… — wymamrotałem podnosząc się.”35

Sugestywność wizji pisarskiej Lema sprawia, że czytelnik nierzadko przechodzi do zasugerowanej w powieści krytyki betryzacji jako istotnie wynikającej z przyjętych założeń odnośnie samej betryzacji, co jednak jest przedmiotem dyskusji. Jeśliby rozpatrzyć betryzację jako hipotetyczny projekt
udoskonalenia człowieka niezależną od jej macierzystego kontekstu powieściowego, wówczas argumenty za nią przemawiające zdają się równoważyć
jej wady.36
Jednak może największą wątpliwość budzi założone jeszcze w bazie
eksperymentu ścisłe powiązanie agresji i skłonności do podejmowania ryzyka. Jeśli nie ma tutaj koniecznego związku – co wydaje się tezą wysoce wątpliwą (nawet jeśli skłonności do podejmowania ryzyka bywa powiązana np.
ze skłonnościami autoagresywnymi), to można wyobrazić sobie mniej inwazyjny zabieg betryzacyjny redukujący agresję bez redukcji skłonności do
podejmowania ryzyka. Ma to istotne znaczenie, ponieważ powieściowa prezentacja następstw betryzacji wskazuje na zalety eliminacji agresji oraz wady
eliminacji skłonności do podejmowania ryzyka – tak w każdym razie można
rozumieć przedstawione wyjałowienie świata emocji czy życia kulturalnego,
nie wspominając o zaniku niebezpiecznych wypraw eksploracyjnych.37 Czy
—————————
34 W kwestii agresji w sporcie w społeczeństwie betryzowanym por. F. Kobiela, Can Sport Exist
without Aggression? On a Certain Thought Experiment by Stanisław Lem, Studies in Sport Humanities, 29, 2021, s. 19–25.
35 S. Lem, Powrót z gwiazd, op. cit., s. 146.
36 W tej sprawie por. P. Swirski: Betrization Is the Worst Solution… Except for All Others,
w: idem, Stanislaw Lem: Philosopher of the Future, Liverpool University Press, Liverpool 2015,
a także N. Szutta, Powrót z gwiazd i projekt udoskonalania człowieka, Filozofuj! 5(41), 2021, s. 32–
33.
37 Można odnieść wrażenie, że w Powrocie z gwiazd umniejsza się zalety zaniku agresji, podkreślając wady zaniku ryzyka, ta tendencyjność służy zapewne realizacji założonego elementu „antyutopijnego” powieści.
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zmodyfikowany eksperyment myślowy, w którym hipotetyczny zabieg byłby
bardziej specyficzny w swoim wyłącznym ukierunkowaniu na eliminację
agresji byłby bardziej interesujący – z punktu widzenia interesującej nas tu
perspektywy technologii etyki – od oryginalnego? Odpowiedź na to pytanie
zależy w dużej mierze od rangi, jaką przypisujemy dwóm wskazanym wyżej
regułom – „etycznej” i „securitologicznej”. Z punktu widzenia moralności,
rozumianej przede wszystkim jako dbałość o cudze dobro, większe znaczenie
ma pierwsza reguła, i z tej perspektywy alternatywny eksperyment betryzacyjny stanowiłby bardziej interesujący punkt wyjścia dyskusji etycznej, niejako oczyszczonej z domieszki „securitologicznej”. Taka jednak perspektywa
najwyraźniej nie interesowała Lema, co dobrze widać także w wypadku etykosfery. Można więc wysnuć przypuszczenie, że rzeczywistym przedmiotem
rozważań Lema w Powrocie z gwiazd jest kwestia bezpieczeństwa, a betryzacja będąca środkiem realizacji ideału społeczeństwa bezpiecznego jest
zabiegiem usuwającym skłonność do działań zagrażających bezpieczeństwu.
Ani agresja jako taka, ani kwestie etyczne nie odgrywają, wbrew pozorom,
kluczowej roli w tej powieści. Jest ona raczej literackim przedstawieniem
idei, że biotechnologiczne ulepszenie społeczeństwa poprzez eliminacje motywacji do działań niebezpiecznych, choć skuteczne w swoim podstawowym,
securitologicznym wymiarze, pociąga bardzo wysokie koszty aksjologiczne.
ŻYCIE W ŚRODOWISKU CAŁKOWICIE BEZPIECZNYM

W odróżnieniu od utrzymanego w poważnym tonie Powrotu z gwiazd,
Wizja lokalna jest utworem przynależącym do filozoficzno-groteskowego
cyklu przygód Ijona Tichego. Lem rozwija w niej pewien wątek przedstawiony w Dziennikach gwiazdowych,38 tworząc przy tym rozbudowaną wizję
planety Encji wraz z jej mieszkańcami – rozumnymi ptakami – Encjanami,
jej historii naturalnej, a także dziejów jej kultury i cywilizacji. O ile Dzienniki
Gwiazdowe zawierają raczej – wedle określenia Wojciecha Żełańca – jedynie „okruchy ontologiczne”,39 to Wizja lokalna stanowi niemalże kompendium encjańskich doktryn filozoficzno-religijnych, ze wspomnianą wyżej
Doktryną Trzech Światów na czele.
Punktem wyjścia Wizji lokalnej jest czternasta podróż Ijona Tichego,
w której zdał on raport z wyprawy na Enteropię. Jak się jednak okazało, doszło tu do nieporozumień (wziął on księżyc-lunapark za planetę), które teraz
mają zostać sprostowane40. Tichy wyprawia się więc na Encję, zamieszkaną
—————————
38 S. Lem, Podróż czternasta, w: tenże, Dzienniki gwiazdowe, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.
39 W. Żełaniec, Okruchy ontologiczne w powiastkach filozoficznych Lema, w: A. Głąb (red.), Filozofia i literatura. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011, s. 294–306.
40 Roboczym tytułem Wizji lokalnej było właśnie Sprostowanie.

76

Filip Kobiela

przez dwa wrogie państwa – Kurdlandię i Luzanię – by dzięki przeprowa-

dzonej na miejscu inspekcji skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Jak pisał o swojej powstającej powieści Lem: „Ma to być alegoria
stosunków na Ziemi (Wschód–Zachód) i równocześnie próba pokazania,
jak wygląda społeczeństwo liberalne, które „hoduje” w środowisku „syntetykę” – syntetyczną etykę, mającą, niczym proteza, wspierać upadłe normy obyczajowe (podkreślenie FK)”.41 W swojej warstwie ideowej Wizja
lokalna jest bardzo gęstym splotem zagadnień epistemologicznych, politycznych42 oraz należących do technologii etyki; na omówieniu tych ostatnich się ograniczę. Otóż podjęta na Encji próba przekształcenia świata nieżyczliwego w życzliwy przybrała formę stworzenia sztucznego środowiska
życiowego zwanego etykosferą. Etykosfera stanowi połączenie dwóch idei,
które już wcześniej pojawiały się w twórczości Lema: pomysłów dyspersyjno-nanotechnologicznych43 oraz idei „naturalizacji” czy „fizykalizacji” reguł44. Celem tego „etyfikacyjnego projektu” jest „wyrugowanie ze społeczeństwa zbrodni, występku, nędzy, klęsk i wszelkiego innego zła”45. Zadaniem
sztucznego otoczenia jest zachowywanie się w dziedzinie etyki tak, jak naturalne środowisko zachowuje się w dziedzinie fizyki.46 W pewnym sensie byłaby to więc „fizykalizacja” sfomułowania imperatywu kategorycznego Kanta
znanego jako formuła praw przyrody. Funkcjonowanie etykosfery (inaczej
syntetycznej kultury albo „syntury”) opiera się przede wszystkim na działaniu bystrów,47 czyli wirusów dobra, mikroskopijnych rozmiarów układów
logicznych. Całe środowisko życiowe Encjan zostaje uszlachetnione owymi
mikroelementami, tworzącymi inteligentną sieć zdolną do niemal natychmiastowego dokonywania – w oczach Tichego – magicznych wręcz transformacji otoczenia.
O ile w społeczeństwie zbetryzowanym do łamania reguł moralnej i securitologicznej miałoby nie dochodzić dzięki niezaistnieniu motywacji do ich
złamania, to w etykosferze miałoby do tego nie dochodzić wskutek nieskuteczności prób ich złamania. Każde działanie zidentyfikowane przez bystry
jako łamiące owe reguły byłoby neutralizowane. Przed etykosferą stałyby
więc dwa typy problemów do rozwiązania: identyfikacja działania jako łamiącego regułę moralną lub securitologiczną oraz – w wypadku pozytywnej
—————————
S. Lem, O powstaniu powieści wizja lokalna,. op. cit., s. 329–330.
W tej sprawie por. J. Jarzębski, Science fiction a polityka – wersja Stanisława Lema, Pamiętnik Literacki, 74/2, 1983, s. 83–113.
43 Zastosowanie idei nanotechnologii występuje wcześniej u Lema w postaci „nekrosfery” w „Niezwyciężonym”.
44 Przykładem fabuły poruszającej ten wątek jest apokryf Lema „Nowa kosmogonia”.
45 S. Lem, Wizja lokalna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 146–147
46 S. Lem, Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, tom II, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1998, s. 158.
47 Właśnie z uwagi na rolę bystrów w funkcjonowaniu etykosfery, można zaproponować wprowadzenie terminu „bystryzacja” (wyraźnie korespondującego z „betryzacją”), oznaczającego proces
uszlachetniania środowiska bystrami.
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identyfikacji – neutralizacja tego działania. W wypadku reguły moralnej
identyfikacja miałaby się opierać na monitorowaniu fizjologicznych objawów
agresji (w wypadku potencjalnego sprawcy) i lęku (w wypadku potencjalnej
ofiary). Teoretycznie więc dobrana para sadomasochistyczna mogłaby
w swoich praktykach nie odczuwać utrudnień ze strony bystrów. Natomiast
mechanizm neutralizacji działań łamiących owe reguły byłby zależny od sytuacji, każdorazowo jednak oparty na współpracy bystrów z encjańską technologią ciał stałych. Dowcipną ilustrację funkcjonowania etykosfery stanowi
scena, w której dyrektor Instytutu Uszlachetniania Środowiska udziela Tichemu praktycznej lekcji:
„— Proszę, aby pan był uprzejmy wymierzyć mi policzek. […]
Postanowiłem dać mu w twarz, skoro tego pragnął, i stanęliśmy naprzeciw
siebie. Zamachnąłem się w miarę, boż nie chciałem zwalić go z nóg, i znieruchomiałem z odwiniętą ręką, bo coś mnie powstrzymało. To był rękaw marynarki. Stężał w blaszaną rurę. Usiłowałem zgiąć przynajmniej ramię w łokciu
i przy największym wysiłku częściowo mi się to udało.”48

Wraz ze stopniowym zanikaniem intencji zadania ciosu materiał stopniowo
staje się całkiem wiotki, powracając ostatecznie do wyjściowego stanu.
„— Jak to się dzieje? — spytałem. […]
— Zamiar agresji powoduje zmiany w ustroju. Adrenalina wpływa do krwi,
mięśnie sprężają się nieznacznie, zmienia się równowaga jonów i tym samym
elektryczny ładunek skóry — powiedział dyrektor.
[…]
— A co by było — przerwałem mu, tknięty nową myślą — gdybym tak zdjął
marynarkę…? — […] — Aha… koszula się już aktywizuje — rzekłem domyślnie. — A gdybym tak zdjął i koszulę?
— Bardzo serdecznie zapraszam pana do zdjęcia koszuli… — rzekł gorliwie,
wręcz rozentuzjazmowany, jakbym odgadł życzenie, którego nie śmiał wprost
wyrazić. — Proszę się nie krępować…
[…] metodycznie rozwiązałem krawat, nagi do pasa podciągnąłem spodnie
i spytałem:
— Czy można, panie dyrektorze?
Aż przesadnie wysunął twarz w moją stronę, ja zaś, nic już nie mówiąc, odwinąłem się na z lekka rozstawionych nogach, które tak gwałtownie mi się rozjechały, jakby posadzka była z naoliwionego lodu, i runąłem jak długi.”49

Specyfikę tego aspektu funkcjonowania etykosfery trafnie oddaje
Adam Grobler: „Ludzie mogą być sobie źli, ale tylko bezsilnym złem.
Mogą zaciskać pięść, ale nie dosięgną nią celu” 50. Czy jednak etykosfera
gwarantuje niemożliwość realizacji złych zamiarów? Najbardziej pod—————————
S. Lem, Wizja lokalna, op. cit., s. 246.
Ibidem, s. 247–248.
50 A. Grobler, Ulepszyć ludzką naturę?, Filozofuj! nr 5(41), 2021, s. 58.
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stawową strategią bystrosfery w neutralizacji aktów fizycznej przemocy jest
użycie odzieży jako swoistego kaftana bezpieczeństwa; zarazem najprostszą
próbą obejścia działania bystrów jest zdjęcie ubrania. Jest to próba skazana
na niepowodzenie ze względu na wszechobecność bystrów (poza granicami
ciała).51 Gdyby zestawić powyższą scenę z wcześniej przytoczoną sceną sparingu bokserskiego między niebetryzowanymi astronautami, można by pomyśleć, ze stałaby się ona tragikomiczną szarpaniną. Jednak Lem sugeruje
coś innego: zmiana kwalifikacji czynu (jeśli jest zmianą dokonaną w dobrej
wierze) będzie skorelowana z innymi reakcjami fizjologicznymi co umożliwi
z kolei „różnicujące działanie bystrów”. Technika będąca rozwinięciem znanego obecnie „wykrywacza kłamstw”, miałaby „różnicowanie miedzy sytuacją zabawy, aktywności sportowej albo i seksualnej a sytuacją wszczętych
działań występnych posuwać coraz dalej”52. Im bardziej doskonała byłaby
zdolność bystrosfery do precyzyjnej identyfikacji „niewłaściwych” czynów,
tym mniej dziedzin życia byłoby zagrożonych jej niepożądanym, czy zbyt
troskliwym działaniem. Być może więc – inaczej niż w społeczeństwie betryzowanym – boks czy wspinaczka górska byłyby możliwe, choć w pełni bezpiecznej wersji, wszak oprócz „moralnego” aspektu funkcjonowania bystrów
pozostałby jeszcze aspekt securitologiczny.53 W wypadku funkcjonowania
etykosfery, w większym jeszcze stopniu niż w wypadku betryzacji, widoczne
są jej securitologiczne funkcje. Wszystkie zderzenia zostaną więc zamortyzowane, a trujące substancje zostaną rozłożone, etc. 54 Do tego dochodzą
jeszcze profilaktyczno-medyczne własności „pozytywnych wirusów” (wątek
nowy względem betryzacji), nie tylko skutecznie realizujące cele medycyny
prewencyjnej, ale nawet, granicznie, umożliwiające pewną formę nieśmiertelności. Teraz, jeśli tak scharakteryzowane środowisko potraktujemy jako
bazę eksperymentu myślowego, to jego rezultatem będzie przedstawiony w
powieści obraz społeczeństwa starającego się na różne sposoby uwolnić
przed działaniem etykosfery. Charakterystyczne są tu podróże do nienabystrowanej Kurdlandii, dające szanse na przebywanie w naturalnym środowi—————————
51 W związku z tym oraz obecną w erotyce pewną dozą agresywności Lem pisał żartobliwie: „Złe
języki głosiły, jakobym ludziom udaremnił życie erotyczne, bo (…) kto by się zbyt gwałtownie zach owywał w łóżku, zostanie związany przez własną piżamę” S. Lem, Moje trzy życzenia, op. cit. Starając
się odeprzeć ten zarzut, Lem zaleca – nie bez racji – zdjęcie piżamy, jakby zapominając, że nie wystarczy to do obejścia działania bystrów, obecnych choćby w powietrzu.
52 S. Lem, Filozofia przypadku tom II, op. cit., s. 163.
53 Lem twierdzi, że motywacja do uprawiania wspinaczki górskiej pozbawionej realnego
niebezpieczeństwa, ulegnie osłabieniu, por. S. Lem, Filozofia przypadku tom II, op. cit., s. 166.
Wartość, jaka miałaby być tu zagrożona, to dobrowolne próba podejmowania niekoniecznego
ryzyka; dobrą ilustracja takiej postawy to opowiadanie Wypadek, w którym pewien robot podejmuje
śmiertelnie niebezpieczną wspinaczkę górską, por. S. Lem, Wypadek, w tenże, Opowieści o pilocie
Pirxie, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1968.
54 W na poły żartobliwym tonie Lem pisze: „bronie poruszają się z wielką chyżością, jak rakiety,
granaty, bomby i inne pociski. Więc te cząsteczki [bystry – uzupełnienie: F.K] będą odbierały energię
ruchu wszystkiemu, co się bardzo szybko porusza.” W ten sposób pokojowotwórcze cząstki wyeliminują wybuchy bomb (odłamki polecą tak powoli, że będzie je możną z powietrza wyzbierać ręką),
por. S. Lem, Moje trzy życzenia, op. cit.
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sku, a pojawienie się Tichego – przybysza z innej planety, będącego pewnym
novum dla bystrosfery, staje się okazją do jego porwania i próby zgładzenia.
Projekt etykosfery ma specjalne miejsce w ramach Lema namysłu nad
udoskonaleniem życia społecznego. Jak pisze Jerzy Jarzębski, „podejście
technologiczne do spraw etyki i zdrowia społecznego na nic lepszego od etykosfery nie może liczyć”55. Od etykosfery, pozbawionej podstawowej wady
betryzacji – bezpośredniej ingerencji w podmiotowość, można oczekiwać
większej szansy ziszczenia programu stworzenia świata dobrostronnego.
Przedstawiona w Wizji lokalnej etykosfera stanowi przedmiot dyskusji, która toczy się w samej książce, przedłuża w autokomentarzach Lema (zwłaszcza w Filozofii przypadku) i komentarzach krytyków i badaczy twórczości
Lema. Podobnie jak w wypadku Powrotu z gwiazd, główny zarzut Lema
wobec etykosfery polega na wskazaniu tego, że ogranicza ona ludzką wolność. W Filozofii przypadku społeczeństwo Luzanii nazywa „społeczeństwem syntetycznie ubezwłasnowolnionym”, w którym panuje „przymus
idący od zewnątrz, a nie od uwewnętrznionej moralności”.56 W samej powieści podobny argument wysłowiony zostaje przez komputer symulujący osobowość Bertranda Russella: etykosfera to „indywidualne więzieńka, niewidzialne kaftany bezpieczeństwa w ogromnej ilości. Każde byle dostatecznie
potężne dążenie ku szczęściu powszechnemu kończy się budowaniem kryminałów”57. Trudno jednak uznać ten argument za w pełni przekonywujący
– wszak więzienie pozbawia wolności, podczas gdy etykosfera odbiera tylko
skuteczność podjętym „złym” czynom. Można tu odnieść wrażenie, że podobnie jak w wypadku betryzacji, Lem odgrywa rolę adwokata diabła,
umniejszając zalety etykosfery i zarazem wyolbrzymiając jej wady. Ale
w przedstawionej w Wizji lokalnej dyskusji nad etykosferą pojawią się też
inny głos: „Czy nie lepiej, kiedy nikt nie może zrobić z nikogo abażura do
lampy? [...] uniemożliwić zadawanie zła, to też jest zło dla wielu ludzi, tych,
którzy są bardzo nieszczęśliwi bez nieszczęścia innych. Ale niech już oni
będą nieszczęśliwi.”58 Lem wprawdzie przyznaje, że „syntetyczna dobroć
okazała się wielce podejrzana”, jednak zawiesza ostateczny werdykt: „Co się
tyczy kwestii «warto czy nie warto» (poddać się takiemu opiekuństwu), my—————————
J. Jarzębski, Technologia i etyka – obustronne wyzwanie, Nowa Fantastyka, 9, 1991, s. 72.
Jednym z głównych przedmiotów rozważań Lema w jego późnej eseistyce jest konfrontowanie
swoich dawniejszych prognoz z najnowszym postępem techniki. Jako częściowe potwierdzenie
trafności swojej wizji etykosfery, Lem w artykule „Pod Kuratelą podkoszulka” wskazuje na badania
nad stworzeniem między innymi inteligentnej odzieży, mogącej pełnić funkcje diagnostyczne, ułatwiać orientację, wytwarzać energię, czy podpowiadać pewne zachowania. Stwierdza tam: „Osobiście
zrezygnowałbym z przyodziewku, który by się do tego stopnia interesował moją osobą. Widzę w tym
zamach na naszą suwerenności wolną wolę. Że pod wpływem podszeptów koszuli nie zachowasz się
nieprzyzwoicie, to jeszcze pół biedy, trudno jednak nakreślić granicę, za którą delikatna sugestia
podkoszulka zmienia się w subtelnie podawane musy. W Wizji lokalnej wszystko już okazuje się
zbystrowane i decyzje etyczne nie wynikają z uwewnętrznionej zasady moralnej, tylko płyną
z zewnątrz”, S. Lem, Pod kuratelą podkoszulka, s. 261–262.
57 S. Lem, Wizja lokalna, op. cit., s. 176.
58 Ibidem, s. 187.
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ślę, że in abstracto odpowiedzi na tak postawione pytanie udzielić się nie
da”.59
Porównując dwie omówione literackie wizje technologii etyki, należy
przede wszystkim podkreślić, że są one projektami bardziej „securitologicznymi” niż etycznymi – podstawową sprawą jest w nich bowiem zapewnienie
bezpieczeństwa, a nie charakter moralny czy inne kwalifikacje etyczne. Nazwy „betryzacja” i „etykosfera” okazują się zatem w pewnym stopniu zwodnicze – od strony merytorycznej trafniejsze byłyby chyba, odpowiednio
„securityzacja” oraz „securitosfera” (czy po prostu „sfera bezpieczeństwa”),
zamiast „wirusów dobra” można by mówić o „wirusach bezpieczeństwa”. Nie
zmienia to oczywiście faktu, że obydwie wizje mają pewne aspekty etyczne,
które mogą być przedmiotem dyskusji. Jednak ani mechanizm funkcjonowania betryzacji, ani etykosfery, nie mają wiele wspólnego z tradycyjnie rozumianą etyką, a samo użycie słowa „zło” w ich kontekście albo nie ma charakteru moralnego (jak w wyrażeniu „zrobić sobie coś złego”) albo też oznacza zło bardzo wąsko rozumiane, jako spowodowane przez napaść fizyczną.
Tak jak betryzacja usuwa pewną skłonność czy instynkt, nie ingerując
w charakter moralny poddanych jej podmiotów, tak też etykosfera, działając
czysto behawioralnie, nieintrospektywnie, nie „rozszyfrowuje” umysłowych
aspektów działań, odpowiedzialnych za ich moralny charakter.60 Gdyby obie
wizje były istotnie pomyślane jako przedsięwzięcia przede wszystkim o charakterze moralnym, wówczas można by wymienione fakty traktować jako ich
istotne wady, co też Lem czynił w swoich autokomentarzach do tych dzieł,
a także niektórzy badacze61. Gdyby jednak spojrzeć na te wizje jako na projekty zastosowania technologii przyszłości do zapewnienia ludzkości bezpieczeństwa, wówczas nie są to wady lecz po prostu pewne fakty ich dotyczące.
Dyskusjom o betryzacji i etykosferze grozi więc nieporozumienie – programy przede wszystkim securitologiczne, które jako takie podlegają ocenie
przede wszystkim w kategoriach skuteczności, a od strony etycznej w kategoriach utylitarystycznych, krytykuje się z pozycji moralizatorskich i aretologicznych.
Podstawową różnicę pomiędzy betryzacją a etykosferą można ująć tak, że
podczas gdy betryzacja działa niejako od wewnątrz, ingerując w motywację
podmiotu, to etykosfera funkcjonuje poprzez oddziaływanie na środowisko,
w którym znajduje się podmiot. Jeśliby ująć podmiot działający jako pewien
układ względnie izolowany, celem obydwu projektów jest zapobiegnięcie
działaniom tego podmiotu powodującym zagrożenie dla niego bądź innych
podmiotów. W wypadku betryzacji idzie o to, by ów podmiot w ogóle nie
—————————
S. Lem, Filozofia przypadku, op. cit., s.169.
Ibidem, s. 162.
61 Por. P. Okołowski, Materia i wartości: Neolukrecjanizm Stanisława Lema, Wydawnictwo UW,
Warszawa 2010, s. 376; J. Z. Lichański, Etykosfera czyli poza dobrem i złem. Propozycja Stanisława Lema, w: T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, UW, Warszawa 1994, s. 99–105.
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podejmował takich działań (dzięki modyfikacji swojej struktury), podczas
gdy w wypadku etykosfery idzie o neutralizację skutków podjętych już działań, a więc stworzenie swoistego filtru securitologicznego. Mamy więc do
czynienia z dwoma różnymi pomysłami realizacji tego samego celu, i ten
wspólny rys betryzacji i etykosfery uzasadnia to, że są one zwykle rozpatrywane łącznie. Nie powinno to jednak przesłaniać istotnych różnic – o ile ten
pierwszy, jak każdy projekt biotechnologiczny, ingeruje bezpośrednio
w podmiotowość (inną sprawą jest ocena tej ingerencji62), ten drugi ingerowałby dopiero w działania owego podmiotu. Zakładając, że obydwa projekty
służą skutecznej realizacji celu, jakim jest stworzenie społeczeństwa bezpiecznego (mniej złostronnego), można próbować oceniać je pod kątem ich
innych skutków, zwłaszcza hipotetycznego wpływu na kulturę. Tu jednak
w grę wchodzą inne przedstawione w powieściach Lema czynniki (jak na
przykład opanowanie grawitacji w Powrocie z gwiazd, specyfika ustroju
politycznego Luzanii), które sprawiają, że bardzo trudno potraktować przedstawioną w tych utworach krytykę tych projektów jako opartą wyłącznie na
ich charakterystyce, co byłoby wymogiem poprawnie przeprowadzonego
eksperymentu myślowego.
ZAKOŃCZENIE

Powróćmy na zakończenie do zasygnalizowanej wyżej kwestii utopijności
rozważań Lema. Ze względu na specyfikę lemowskiej utopii technologicznej,
charakter jego wizji warto skonfrontować z typologią utopii (czy raczej rozważań dotyczących utopii) przedstawioną przez Bernarda Suitsa, także autora utopii o charakterze technologicznym, zmagającego się ponadto z niektórymi problemami, które podejmował Lem. W swojej typologii Suits wychodzi od wstępnego określenia genus proximum utopii, którym jest rozważanie kondycji ludzkiej doskonalszej niż obecna.63 W związku z dystansem
pomiędzy obecną a idealną kondycją ludzką Suits wprowadza pierwszy podział, wyodrębniając maksymalistów, którzy uznają znaczny rozziew między
kondycją realną a idealną, oraz minimalistów, którzy uznają jedynie nieznaczny dystans między owymi kondycjami. Podczas gdy ten pierwszy podział dotyczy przede wszystkim sposobu identyfikacji utopii, drugi podział
dotyczy celu przypisywanego tworzeniu utopii. Podejście „techno-utopijne”
—————————
62 Zazwyczaj ów brak bezpośredniej ingrencji etykosfery w podmiotowość uważa się za jej
wyższość nad betryzacją, jednak Ł. Kucharczyk uważa, że w Luzanii mamy do czynienia z sytuacją
moralnie jeszcze bardziej wątpliwą niż w wypadku betryzacji. Niemożliwość dokonania skutecznego
aktu agresji (sugestywnie opisana w Wizji lokalnej w scenie nieudanego aktu przemocy w piaskownicy) miałaby rodzić szczególną frustrację, por. Ł. Kucharczyk, Granice ciała: somapoetyka w
twórczości Stanisława Lema, UKSW, Warszawa 2021, s. 187.
63 B. Suits, Utopias: Summary and Proposal: University of Waterloo Library Special Collections
and Archives, Bernard Suits Fonds. GA 251: File 56, brw., s. 5.
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(utopotech) polega na traktowaniu utopii jako projektu przemian społecznych; w ramach tego podejścia możliwe jest zarówno aprobujące, jak i negujące podejście do utopii. Natomiast w podejściu „spekulatywno-utopijnym”
(utoponous) cel tworzenia utopii jest, by tak rzec, filozoficzny – chodzi
w nim głównie o analizę pojęciową. Ostatni, trzeci podział, dookreślający
przede wszystkim rozważania o charakterze techno-utopijnym, jest podziałem na optymistów, u których przeważa uznanie dla utopijnych ideałów oraz
projektów działania oraz pesymistów, u których dominują zastrzeżenia
względem owych planów i ideałów, przy czym mogą tu występować różne
kombinacje owych postaw. Jak omawiane wizje technologie etyki mieszczą
się w tych schematach? Zarówno betryzacja jak i etykosfera należą do utopii
maksymalistycznych, ukazujących społeczeństwa znacznie odbiegające od
współczesnego, przy czym można odnieść wrażenie, że z punktu widzenia
techno-utopijnego ewentualne biotechnologiczne ulepszanie człowieka na
drodze betryzacji jest kwestią mniej odległej przyszłości niż stworzenie etykosfery. Obydwie wizje Lema mają też wyraźny charakter techno-utopijny64
(co znajduje też wyraz w ich aspekcie futurologicznym), co nie zmienia faktu, że mogą być też rozpatrywane z perspektywy spekulatywnej. Najmniej
jednoznacznej odpowiedzi można udzielić w kwestii trzeciego podziału –
stanowisko Lema oscyluje bowiem między optymizmem a pesymizmem,
choć ostatecznie górę zdaje się brać pesymistyczne przekonanie, że wprawdzie nauka powołana jest do tworzenia modeli lepszego społeczeństwa, ale
próby ich wdrażania prowadzą do raczej niepokojących rezultatów. Przekonanie to jednak nie wynika z samej idei technologii etyki, której beletrystycznymi ilustracjami są omawiane utwory.
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BETRIZATION AND ETHICSPHERE – TWO LITERARY CONCRETIZATIONS
OF LEM’S IDEA OF TECHNOLOGY OF ETHICS
ABSTRACT

The aim of the article is to reconstruct, analyze and compare two of Lem’s visions
which concern the application of the future development of science and technology
in order to construct an enhanced society. In other words, two literary concretizations of his idea concerning the technology of ethics. These are betrization—
presented in the novel Return from the Stars and the ethicsphere—presented in the
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novel Observation on the Spot. In the “Introduction,” I discuss the specifics of Lem’s
philosophizing, both in terms of its form and content, and I identify its main subject
as concerning the problem of the influence of technological development on man,
society and sphere of values. Then in the section “Life in an unfriendly world”
I discuss the context which provides the background for the presentation of two
Lem’s visions of technology of ethics, namely, the Doctrine of the Three Worlds, an
integral part of the novel Observation on the Spot, but its meaning also explains
Lem’s motivation to take up the idea of betrization. In the section “Life in a society
devoid of aggression and risk,” I discuss a hypothetical society subjected to betrization—a procedure that eliminates aggressive tendencies. In the section “Living in
a completely safe environment,” I discuss a hypothetical society living in an ethicsphere, that is, an “intelligent” environment programmed to care for the safety of
its members; I also present a brief comparison of betrization and the ethicsphere.
I conclude the paper by indicating where Lem’s considerations figure within the
typology of utopia proposed by Bernard Suits.
Keywords: Stanisław Lem, technology, ethics, evil, betrization, ethicsphere,
The Doctrine of Three Worlds.
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THE BODY AND THE UNIVERSE: ON CORPOREALITY
IN STANISŁAW LEM’S RETURN FROM THE STARS1
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ABSTRACT

The paper develops the implicit as well as explicit meaning which evokes
Stanisław Lem’s concept of the Body and the Corporality portrayed in the novel
Return from the Stars. Moreover, Lem’s novel about an astronaut Hal Bregg and his
return on Earth is analysed. In this novel author uses the idea of Einstein’s twin
paradox. Hal Bergg—the stereotype of masculinity—is confronted with decadent and
egalitarian society, which may be refers to the reunion masculinity with femininity.
Such storyline shows the multidimensionality of the issue of Corporality, and presents the Body as a epistemological metaphor of modernism and postmodernism. In
addition, the Body is depicted in the Return of the Stars as a figure of a mask and
a costume. Furthermore, the Body in Lem’s novel is also interpreted as part of the
Universe—as the boundary between what is temporary and what is infinite and
transcendent.
Keywords: body, corporeality, universe, utopia, dystopia, Stanisław Lem.

Stanisław Lem’s interpretations of his own works are an important addition to the substantial body of his essays. It is then worth it to consider his
self-interpretation of Return from the Stars in the chapter “The Structures
of Literary Creation” of Science Fiction and Futurology, which sparked
a discussion between Małgorzata Szpakowska and Andrzej Zgorzelski. The
author of the novel makes an observation that although he had initially set
out to write a novel on the innate evil of human nature, what he eventually
created was a romance story revolving around its protagonist. The problem
of social amelioration, which according to the author’s original intention
was supposed to be the central motif, Lem considers to have oversimplified
and only scratched the surface of, failing to back it with an in-depth scien—————————
1 A modified version of the article was published in Polish in: Ł. Kucharczyk, Ciało i Wszechświat.
Problematyka cielesności w “Powrocie z gwiazd” Stanisława Lema, Bibliotekarz Podlaski, 2, 2018;
Ł. Kucharczyk, Granice ciała, Warszawa 2021.
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tific research. Instead, he focused on the problems of individual persons and
a romance plot.2 This opinion on the methodology behind the novel was
reiterated by Małgorzata Szpakowska, calling Return from the Stars “possibly the weakest”3 of Lem’s novels, which she argued as follows:
“The entire time, Lem holds fast on to the premise that he creates, after all,
a novel. He builds up around the fundamental question with plot, complications, and romance (the last, as he explains later himself, out of simple humane pity for the protagonist), descriptions of surroundings, moments of
suspense, and other adornments, not all of which complement the others
well, but rather create a deadweight too great for the main problem to salvage
the whole. There is a striking mismatch between the underlying thought process and the presented narrative.”4

However, Zgorzelski attempts an analysis of Return from the Stars as an
objectively existing work. He makes a valid remark that “after the writing
process is done, the text functions as a separate entity with a logic of its own,
independent and oftentimes varying from the extratextual authorial intent.”5 In the opinion of the scholar, Szpakowska’s argument boils down to
the fact that Return from the Stars is a novel and not a philosophical work,
yet just the first-person narrative indicates the subject—the astronaut’s reaction to the world he finds himself in, not the world itself. Because of its subjective presentation, the world acquires human traits; rather than a dystopia
(which remains somewhere in the background), it is a psychological novel.
Thus the scholar sums up Lem’s self-critique and Szpakowska’s critique:
“Hence, the author’s objection pointed at himself that the novel in question
neither substantiates his thesis nor provides an argument against bioamelioration, is as relevant as, let us assume, a spaceship engineer’s objections that
the work does not explain the propulsion systems of the Prometheus, Hal
Bregg’s space vessel. With reference to the assessment of Return from the
Stars by Szpakowska, perhaps a reminder is in order that the contemporary
semantic studies of aesthetic value attempt to connect it with the number of
meanings conveyed by the text, but do not mention anything regarding the
philosophical or sociological “scale” of the problem the text deals with.”6

We can include in these deliberations Andrzej Stoff’s Dialog interpretacyjny
na temat „Powrotu z gwiazd” (An Interpretative Dialogue about “Return
from the Stars”). Its author remarks that the literary character of this novel
is more prominent than that of an essay, unlike in other works by Lem. It is
—————————
2
3

4

Cf. S. Lem, Fantastyka i futurologia, vol. 1, Kraków 2003, p. 303.
M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Warszawa 1996, p. 85.

Ibidem, p. 86.

A. Zgorzelski, O ucieczce Lema — z żalem, Teksty, 1, 1973, p. 94.
6 Ibidem, pp. 99–100.
5
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primarily a story of an individual lost in a strange world, left on their own.
Any interpretative tropes characteristic of dystopian novels pursued by
Stoff, namely a critique of a totalitarian regime and exposure of liberalism,
can be found in the subtle implied imagery presented, it would seem, incidentally along the main plotline.7 Therefore, it is not the structure and functioning of the shown world, but how the main character is being in it; his
attempts to find his way around it are the main problem here. It could even
be proposed, following Andrzej Zgorzelski’s reasoning, that in Return from
the Stars the aspects of a psychological novel are more emphasised than
those characteristic of science fiction. The protagonist’s internal life, experiences, ideas, and sensations are of key importance here, whereas the predictions as to the world and society of the future serve mainly to reflect the
protagonist’s Self expressed through inner monologue. This characteristic of
the work is vital for the subject matter; first-person narrative and a classic
romance story allow for looking into the sphere of corporeality in the text.
Żaneta Nalewajk writes that modernist literature employed its tools to create a type of hero for whom not only the external, but also the internal world
is a mystery, something undefined and multi-interpretative, making the
body an integral part in the study of the subject:
“With a breakdown of the stable image of reality, which succumbing to entropy became its own antithesis, modernist literature protagonists are impelled
to search for an identity. They realise the problems with corporeality and that
Otherness and Strangeness need not necessarily pertain solely to the external.
Faced with the remorseless potentiality of events, the modernist subject,
struggling with their labile Self, discovers an omnipotence within, and confronts with the dialectic of what they may consider their own and what goes
beyond them, something seeming universal, somewhat untamed, existing
within them, always threatening to prove destructive.”8

This thesis may be applied in the case of Lem’s Return from the Stars as
well. It begins where science fiction usually end as it deals with the return
home after an intergalactic journey. Lem presents in his novel the consequences of an Einsteinian time paradox; whereas the main character Hal
Bregg aged only a few years, 127 years passed on Earth. This makes for an
interesting thought experiment. The home planet becomes an alien one, and
Earthlings, despite being humans, become aliens from the astronaut’s perspective. The man is therefore placed outside of the narrative of his own life
and incorporated into that of others, people of a different age who have
nothing in common with him. The main motif of the novel thus corresponds
—————————
Vid. A. Stoff, Dialog interpretacyjny na temat “Powrotu z gwiazd,” Postsriptum, 1, 2006.
Ż. Nalewajk, W stronę perpektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza
i Witolda Gombrowicza, Gdańsk 2010, p. 43.
7
8
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to Charles Taylor’s philosophy of the subject. According to the thinker, subjectivity is polyphonic in nature and self-definition is possible only in
a common social space through a broadly defined dialogue with Others.9
Paul Ricoeur arrives at similar conclusions. In his view, the subject’s life
narrative is effectuated with the participation of other people, with whom it
is connected and whose own life narration it is part of. 10 It is precisely this
opposition between an individual and a community within the text that is
the source of numerous meanings, including those somatic in nature. Jerzy
Jarzębski describes this leitmotif of the novel as follows:
“The situation in the novel, a situation of an individual expulsed from a community and detachment with their own society, disconnects said individual
from the set of habits, inertial behaviours and values taken for granted in the
given civilisation, all of which normally allows them to function them somehow, without having to define their fundamentals at every step. Indeed, such
a situation excludes any inertia and conduces to a very general reflection
about the meaningfulness of existence—and more so, about humanness.”11

What is the society on the future Earth like, then? It is egalitarian, anthilllike, artificial, and focused solely on consumption and entertainment. Their
most important value is a universal and fair welfare. After birth, humans
undergo betrization (a neologism rightly evoking associations with castration), which erases from the patient all atavistic urges, negative emotions,
and the capacity to take risks.
The opening part of the novel is a reminder of the protagonist’s alienation, invoked exactly through touch. When saying farewell to the manager of
Adapt (an institution providing care for returning astronauts) before his
flight, Bregg says, “I didn’t crush his fingers,”12 which emphasises the difference in the physicality between a human from the past and those living currently. He has to be careful about his motions, though strength is not the
only thing that makes him stand out. Bregg also looks differently: he is
much taller and stouter than a typical man of the future. The scene on-board
the ship underlines just how the main character is an Other, making his
fellow uncomfortable: “Their dumbfoundedness did not concern me much,
although I realized immediately that there was not an iota of admiration in
it.”13 The protagonist feels the disconnection between his own body and the
world of tomorrow, and at one point confesses that he is “feeling the weight
of [his] own body, its unnecessary size.”14 A vital part of the story is when
—————————
Ch. Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Harvard 1989.
P. Ricoeur, Oneself as Another, Chicago 1992.
11 J. Jarzębski, Trudny powrót z gwiazd, in: S. Lem, Powrót z gwiazd, Kraków 1999, p. 272.
12 S. Lem, Powrót z gwiazd, Kraków 1999, p. 5.
13 Ibidem, p. 7.
14 Ibidem, p. 96.
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the main character is lost at a station. The station becomes another symbol
of the man’s alienation and separation from the world he arrived to, reiterates his transitional status. When Bregg navigates the corridors of the futuristic building all alone, without the assistance of a guide, the reader can see
the new world through his eyes. A labyrinth, it illustrates just how he is lost
in this new reality, wandering among the mosaic of nature and artificiality.
It is being noticeably deconstructed; the protagonist watches the constantly
changing structure of the station, the whole building repeatedly disintegrates and transfigures into something else, preventing the narrator from
finding his footing in the world or discovering it, because it is ceaselessly
undergoing change. He describes it in the following way:
“It was hard to rest the eye on anything that was not in motion, because the
architecture on all sides appeared to consist in motion alone, in change, and
even what I had initially taken to be a vaulted ceiling were only overhanging
tiers, tiers that now gave way to other, higher tiers and levels.”15

The protagonist makes a horrifying observation that from the outside, the
station looks like a mountain. In another noteworthy scene, the main character ends up in something resembling a photo booth, in which he accidentally takes a three-dimensional photograph of himself. The moving artificial face symbolises the dissipated identity of the hero, and the disappearing distinction between the artificial and the natural in the world of the future. Proof to that are also the outfits of the people, which appear to wholly
integrate with the human body. For example, when the protagonists bumps
into a passer-by, the latter’s fur ‘collapses’ but later fills out when he gets up.
Some other woman’s clothes are made out of a translucent fabric in which
she appears naked to the protagonist. What is significant about the outfits
are metal elements—women wear metallic film over their eyes, and whole
articles of clothing are often made out of metal. Everything about them is
shining and bright. Bregg encounters a couple and describes them as follows:
“In front of me stood a man in something fluffy like fur, which, when touched
by light, opalesced like metal. He supported by the arm a woman in scarlet.
What she had on was all in large eyes, peacock eyes, and the eyes blinked. It
was no illusion—the eyes on her dress actually opened and closed.”16

The outfit becomes therefore an extension of the body, imitating its motion,
and develops some form of independence. In a way, the body itself becomes
a canvass to be filled with an array of colours and embellishments. Clothes
—————————
15
16

Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 11.
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also serve to mask the wearer. The primary concern of the future society is
to showcase the external and artificial, completely ignoring the natural human beauty and internal traits. Writing about the phenomenology of
a mask, Gaston Bachelard remarks that its basis is found in the desire to
transform oneself and acquire a new future. People do not only want to impose their will on their own faces, but also alter it and have a new one. 17
Worth mentioning in this context is the transience and disposability of every
outfit; Nais just tears her clothes off and throws them away. It signifies the
indeterminateness and fluctuation of the identity of the people in this age,
who constantly hide their true Selves and want to constantly change it, wear
a new mask. Katarzyna Bocian describes the society in the novel accurately
as masquerade properties: “Bodies become pictures, ephemeral and shifting,
and this ephemerality or flimsiness now becomes the defining characteristic
of the world […].”18 Another important aspect of the perception of an ideal
body concerns a terrible fear of old age and its manifestation: wrinkles and
white hair. Any imperfections are masked with hormone therapies. White
hair implicates a social stigma and rejection; doctor Juffon compares it to
leprosy. Bregg realises that he did not see any elderly people around. Significantly, the two old men he does meet are scientists: Juffon specialises in
cosmic medicine, and Roemer is a mathematician (the actress Aen calls him
“a horrible old man”). Thus, the main category in the presented world is
corporeality, both as a property and a means of aestheticization. The body
must be fully adjusted to the current fashion and beauty standards. Viva
activa definitely outweighs vita contemplativa. Andrzej Stoff points to the
lack of art in the world created by Lem. There exist only ‘tawdry substitutes,’
and everyday life is a “perpetual carnival.”19 Taking in consideration also the
fact that entertainment is the highest form of spending time here, it becomes noticeable that the society described by Lem greatly resembles our
own contemporary one, which Wolfgang Welsch calls a society of leisuretime and experience:
“In surface aestheticization the most superficial aesthetic value dominates:
pleasure, amusement, and enjoyment without consequence. This animatory
trend reaches far beyond the aesthetic enshroudment of individual everyday
items—beyond the styling of objects and experience-loaded ambiances. It is
increasingly determining the form of our culture as a whole. Experience and
entertainment have become the guidelines for culture in recent years. [...]
Comparable observations are to be made when one goes from material and
social reality over to subjective reality, to the form of individuals’ existence.

—————————
17 G. Bachelard, przeł. B. Grzegorzewska, Figura maski, in: Maski, red. M. Janion, S. Rosiek,
Gdańsk 1986, p. 19.
18 K. Bocian, Odmienne stany cielesności. Antropologia ciała w polskiej literaturze fantastycznonaukowej, Kraków 2009, p. 84.
19 A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, Warszawa 1983, p. 96.

The Body and the Universe: On Corporeality in Stanisław Lem’s Return from the Stars

91

Here too there is a superficial and obvious aestheticization, but this too is underlain by a deeper aestheticization. The current aestheticization seems to attain its perfection in individuals. We are experiencing everywhere a styling of
body, soul and mind-and whatever else these fine new people might want to
have (or acquire for themselves). In beauty salons and fitness centers they
pursue the aesthetic perfection of bodies, and in meditation courses and Toscana seminars the aesthetics spiritualization of their souls.”20

Since the people of tomorrow assign the greatest importance to the artificial, the presentation of characters embodying artificiality itself should be
examined. These characters are naturally robots. Bregg describes the automata he meets with body-related vocabulary, such as “stomach,”21 “transistorized heart,”22 “long, delicate arms,”23 or “glass eyes.”24 The landscape
itself is described with the help of corporeal categories as well. Moving lifts
are compared to “fat on muscle,”25 and the entrance to a virtual pavilion
“resembled a human face, with smoldering eyes for windows, and a huge,
distorted mouth, full of teeth, opened to swallow the next helping of jostling
people, to the accompaniment of general merriment.”26 A portcullis the protagonist walks under in a park had “bared teeth.”27 In his imagery, Bregg
employs equally often comparisons and metaphors related to nature. A corridor he goes in ‘flow[s]’28 and the seats emerging from the wall “grow out
[…] in an undeveloped form, like buds.”29 This way of representation signifies the protagonist’s longing for naturalness and resistance against the mimetic structure of the world of tomorrow. Jerzy Jarzębski notably points up
the role of aesthetic experience in Lem’s novel as a unifying factor of its
characters with the strangeness of the world they discover,30 the purest representation of which are robots. They perform dangerous works instead of
humans and so they inherit the most human traits—the capacity to act and
take risks; Bregg learns that for the past fifty years or so there had existed
a total separation between work and life. Marek Pąkciński comments on the
grotesqueness of artificial life in Lem’s novel:
“The pessimistic truth of Lem’s texts that we can grasp in this interpretative
perspective would then be that such a life is somehow illusory, and cannot be
placed against deadness (as living matter as opposed to dead one) under

—————————
20 W. Welsch, Aestheticization Processes: Phenomena, Distinctions and Prospects, Theory, Culture & Society 13, 1996, pp. 1–24.
21 Ibidem, p. 64.
22 Ibidem, p. 23.
23 Ibidem, p. 53.
24 Ibidem, p. 174.
25 Ibidem, p. 46.
26 Ibidem, p. 107.
27 Ibidem, p. 46.
28 Ibidem, p. 26.
29 Ibidem, p. 22.
30 J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003, pp. 205–206.
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a universal logical opposition; rather, it constitutes some artificial (grotesque)
animation, which pertains to stage play; acting out life in an environment
comprised indeed of elements of life and death.”31

A perfect example to support this thesis is the scene in which Bregg enters a scrap dump and meets robots awaiting scrapping. He witnesses how
the robots beg to be spared, claiming they are new and got there by mistake,
and asking the protagonist to touch them. They mock human culture and
metaphysics, reducing them to illusions of purely corporeal nature: “And the
dough-headed took their acid fermentation for a soul, the stabbing of meat for
history, the means of postponing their decay for civilization.”32 What seems
most peculiar, though, is that the automata say some form of grotesque litany.
What the robots in Return from the Stars took over from humans is not restricted to the sphere of agency, but also includes the need to survive, which
vanished in the “risk-free” world, and even some simple form of a religious
experience. Moreover, in the second volume of Science Fiction and Futurology, in the chapter “Robots and humans,” Lem makes an observation that the
problems of “personalist nature, ‘the metaphysics of robots,’ meaning a consideration of their ontological status, rights, and morality, are barely touched
upon in science fiction literature, if at all.”33 This approach to presenting artificial organisms, with blurred distinction between the artificial and the natural34, corresponds to the claims of Donna Haraway. In her Cyborg Manifesto,
she comments on the development of the ontology of the machine:
“Pre-cybernetic machines could be haunted; there was always the spectre of
the ghost in the machine. This dualism structured the dialogue between materialism and idealism that was settled by a dialectical progeny, called spirit
or history, according to taste. But basically machines were not self-moving,
self-designing, autonomous. They could not achieve man's dream, only mock
it. They were not man, an author to himself, but only a caricature of that masculinist reproductive dream. To think they were otherwise was paranoid. Now
we are not so sure. Late twentieth-century machines have made thoroughly
ambiguous the difference between natural and artificial, mind and body, selfdeveloping and externally designed, and many other distinctions that used to
apply to organisms and machines. Our machines are disturbingly lively, and
we ourselves frighteningly inert.”35

—————————
31 M. Pąkciński, Ciało, płeć i wstyd komunisty: na marginesie fantastycznonaukowych powieści
utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w., Napis. Pismo poświęcone literaturze
okolicznościowej i użytkowej, 18, 2012, p. 249.
32 S. Lem, Return from the Stars, op. cit., p. 149.
33 S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 2003, p. 62.
34 The artificial-natural opposition is one of the basic problems of Lem’s work, and of course only
mentioned in Return from Stars.
35 D. Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late
Twentieth Century, in: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, 1991,
pp. 149–181.
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Another type of artificial beings in the novel are moving mannequins and
holograms, so similar to real people that Bregg actually confuses them for
humans:
“Several times I mistook the figures moving within for people. They were
puppets, for advertising, performing a single action over and over again. For
a while I watched one—a doll almost as large as myself, a caricature with
puffed-out cheeks, playing a flute. It did this so well that I had the impulse to
call out to it.”36

Lem thus understands the mannequin as a caricature of a human, who
turned from a person into an object. The repetitiveness of one and the same
action reflects the mindless and superficial existence of the human of the
future.
The plot which became a target of criticism for Return from the Stars
should also be considered—the romance plot. It is twofold: purely corporeal
on the one hand, and spiritual on the other. The former is characteristic of
Hal’s romance with Aen, who is impressed by the fact that he is not betrizated, his capacity for aggression, and his primal urges. He is aware of all this
and calls himself a “savage.” Andrzej Stoff remarks that Bregg is indeed a
representation of a stock character of a savage: “In literary tradition, a savage personifies value; his naturalness stands in contraposition to the artificiality of culture, his instinct to nurture, his heart to reason, and truth to
deceit.”37 Aen is a symbol of the artificial world Bregg returns to. She is an
actress of the real, a three-dimensional television of the future. The peculiar
depiction of a sexual intercourse makes it sound as if the man forces himself
to do it: he describes the woman as “painfully beautiful, terribly alien,” and
the pleasure is “unbearable.” He feels that one of them is “false.”38 The protagonists cannot accept the fake culture and the illusory society the actress
represents. His body, which comes in an intimate contact with the artificial,
constitutes a corpus delicti and is “a source of suffering.” 39 Bregg’s second
romantic involvement is with Eri, of whom he thinks in terms related to
nature:
“[She] did not have pretty eyes or lips, or unusual hair; she had nothing unusual. She was in her entirety unusual. With one like her, carrying a tent on her
back, I could cross the Rockies twice, I thought. Why mountains, exactly?
I didn’t know. She brought to mind nights spent in pine forests, the labor of
scaling a cliff, the seashore, where there is nothing but the sand and the
waves. Was this only because she wore no lipstick? I felt her smile, felt it
across the table, even when she was not smiling at all.”40

—————————
S. Lem, Return from the Stars, op. cit., p. 117.
A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, op. cit, p. 99.
38 S. Lem, Return from the Stars, op. cit., p. 117.
39 This perception of the body is discussed by Żaneta Nalewajk, in: idem, op. cit., Gdańsk 2010.
40 S. Lem, Return from the Stars, op. cit., p. 142.
36
37
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The girl’s natural self is what helps Bregg find his own identity. She
reminds him of images of nature that the man stands alone in, a nature
unsullied by human civilisation. It is precisely Eri who brings Bregg back to
the world. When the desperate Bregg is on the brink of breaking, she saves
him from his demise and grants him her love, something extinct in this
world.
In Return from the Stars, the body is also imagined as part of the universe. Bocian describes the connection between the characters’ corporeality
and the cosmos as follows:
“The cosmos is a being, just like humans inhabiting it. The characters seek
community with the cosmic. The most recent fantasy does employ a distinction between terrestrial and extraterrestrial. The image of Earth as a tamed,
familiar world, a planet belonging to mankind, from which space vessels are
launched to conquest and explore, vanishes forever. Space seems to be perceived the same way as nature in romanticism: an entity permeated by a spirit, imbued with a mystic force, influencing humans (and other characters, not
necessarily human). Its power and mystery will forever remain undiscovered,
and the power it radiates seems to be on a whole different level than that of
humans.”41

His time among the stars is a source of traumatic memories for Bregg,
who recounts multiple times the constant danger space posed. The insignificance of a human compared with the universe is symbolised by Bregg’s
changes in size. After returning to Earth, he gets taller, which turns out to be
the result of the expansion of his intervertebral disks. In the cosmos, human
life is subject to the randomness and harshness of an endless space. As the
protagonist says: “A man is a bubble of fluid. All it takes is a defocalized
drive or a demagnetized field, vibrations are set up, and in an instant the
blood coagulates.”42
Bregg reminisces that all that was left of his friends who died in space
was a “pinch of dust,”43 and that “Venturi ceased to exist in maybe five seconds,”44 emphasising the meaningless of a human when confronted with the
universe. Interestingly, the tests the protagonist had to undergo before the
flight, mirror the unforgiving trials he would be subjected to after leaving his
home planet. The first test, the Ghost Palace, consists in locking a human
“inside a small container, cut off completely from the world.”45 The enclosure leads to hallucinations and blurring of boundaries of one’s own body:
“[The body] began to assume an independence, first in spasms of individual
—————————
K. Bocian, Odmienne stany cielesności, op. cit., p. 150.
S. Lem, A. Stoff op. cit., p. 76.
43 Ibidem, p. 199.
44 Ibidem, p. 200.
45 Ibidem, p. 228.
41
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muscles, then, after a tingling and a numbness, contractions, and finally
movements, while I watched, amazed …”46
Thus, space deprives the human of his body and control. The second test,
called the Wringer, affirms the power of the universe, making the body experience rapid acceleration and force. The third test, the Coronation, consists in leaving the astronaut on Earth’s orbit for an indefinite time. It
reflects how lonely and helpless a human is in the eternal and mighty universe. Bregg describes it as: “… the never-ending fall, the stars between the
useless, dangling legs, the futility, the pointlessness of arms, mouth, gestures, of movement and no movement, in the suit an earsplitting scream, the
wretches howled, enough.”47
It should be noted that Bregg’s body itself is connected with the traumatic reminiscence of space, in the form of a scar on his chest. Eri’s touch jogs
his memory; he says that “[t]he scar stood out under the warmth of her fingers—as if returning to life.” It is the woman’s love that finally allows the
man to open in and release the distressing memories. The scar was formed
when Bregg’s space suit malfunctioned during an attempt to save Thomas.
His travel companion dies, however, making the scar a reminder of the frailty of life in the merciless conditions in space.
The ending of the novel should also be mentioned. The man travels to
the mountains, to his childhood house. Watching the sunrise, he feels
a transformation occurring within him, which he recounts as follows:
“And all at once, in my immobility, something began to happen; formless
shadows around me—or within me?—shifted, receded, altered in proportions.
I was so preoccupied with this that for a moment it was as if I had lost my vision, and when I regained it, everything was different.”48

The protagonist of Lem’s novel eventually finds his identity. He makes peace
with the fact that he is different and thus accepts the world he is supposed to
live in. What is important is that it takes place in the mountains; therefore,
the man finds his Self in nature unaffected by the artificiality of the world of
the future. In conclusion, the presentation of the body in Lem’s work calls
into question the boundaries of the artificial and the natural, and constitutes
a reflection of human mimetic efforts, a dream of having creative power. In
the façade world of tomorrow, it is also a reminder for humans of their connection with nature; the body of the protagonist allows him to perform
a sexual act and have an aesthetic experience, which consequently lead him
to the discovery of his own Self. The human corporeality is finally presented
against the universe, as its integral though frail element.
—————————
Ibidem, p. 230.
Ibidem, p. 234.
48 Ibidem, p. 267.
46
47
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ABSTRACT

Stanisław Lem is considered the most outstanding representative of Polish and
one of the most eminent representatives of world science-fiction literature, as well as
a futurologist and—at least by some—a philosopher who, in the form of novels and
short stories written in the convention of science fiction and the so-called discursive
prose, touched upon important philosophical problems concerning the place of man
in the Universe, the effects of technological and civilisational progress and the issue
of the limits of cognition. The article reconstructs and analyses the main philosophical problems presented in the work Filozoficzny Lem. Wybór tekstów Stanisława
Lema i opracowania [The Philosophical Lem. A Selection of Texts by Stanisław
Lem and Studies] edited by Filip Kobiela and Jakub Gomułka.
Keywords: Stanisław Lem, fantasy, futurology, consciousness, virtual reality,
transhuanism, anthropic principle, evolution.

INTRODUCTION

To mark the centenary of Stanislaw Lem’s birth in 2021, a number of interesting publications have been displayed. One of them is Philosophical
Lem. A Selection of Texts by Stanisław Lem and Studies [Filozoficzny Lem.
Wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania] edited by Filip Kobiela
and Jakub Gomułka.1 This is the first volume subtitled Natural or Artificial? Being, Mind, Creativity [Naturalne czy sztuczne? Byt, umysł, twórczość]. The authors have announced a continuation of the work in the form
of volume two. And very well, because Lem is usually identified as a writer of
science fiction and a futurologist, while he wrote about himself that “basically, I was most interested in philosophy, and I think I was looking for it not
so much from philosophers, but from cyberneticians, physicists, biologists.”2
—————————
1 F. Kobiela, J. Gomułka (eds.), Filozoficzny Lem. Wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania, ALETHEIA Publishing House, Warsaw 2021, pp. 555.
2 S. Lem, About Myself, 1964.
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Philosophical themes can be found in almost every Lem’s work—in novels,
short stories and in so-called discursive prose. He devoted a lot of space to
the condition of modern man and reflected on the effects of technological
and civilisational progress. He also recognised the negative effects of technical development, many aspects of which he accurately predicted. For example, a vision of the Internet is already included in Dialogues [Dialogi]
(1957), but Lem wrote: “It was only when I used the Internet that I realised
that there were so many idiots in the world.”3 However, he saw the most
serious problems in the limitations of human nature, especially cognitive
limitations. Experts in Lem’s works analysed the selected fragments of his
works from the point of view of momentous philosophical problems that
appear in them. The main theme of the work Philosophical Lem is not what
Lem predicted, but what Lem thought about.
DIALOGUES OR THE HARD PROBLEM
OF CONSCIOUSNESS

Paweł Grabarczyk’s commentary on the first part of Dialogues, which
opens the anthology, provides an introduction to the reflection on the notion
of consciousness and personal identity in Dialogues I.4 The question guiding
the work’s protagonists, Philonous and Hylas, is how consciousness can be
preserved beyond the limit set by the destruction of the body. The answers
can be divided into two main strategies: the possibility of resurrection by
recreating a human being from atoms, and the “transfer of consciousness” in
separation from the body to a permanent medium, such as a digital record
in a machine.5 The most significant assumption of the discussion of Philonous and Hylas (the names are, of course, a reference to the characters in
Berkeley’s work6), to which they initially agree is that there is a certain micro-level at which the particles of the matter become perfectly interchangeable, so that it would be possible to reproduce a pre-existing structure. This
assumption is well established on the basis of quantum mechanics, in which
the principle of identity of indistinguishable particles applies. However,
Philonous argues that such a reconstruction of the structure would lead to
a paradox, which Hylas—a supporter of naturalism—cannot accept. Would
a man reconstructed from atoms retain his identity? What happens if the
copy is made after death, and what happens if it coexists with the original
for a period of time?
—————————
https://culture.pl/pl/artykul/13-przepowiedni-lema-ktore-sie-sprawdzily, 2022.
P. Grabarczyk, Jak się wskrzeszać? Komentarz do pierwszej części Dialogów Stanisława Lema, in: Filozoficzny Lem…, op. cit. pp. 25–42.
5 Ibidem, p. 25.
6 G. Berkeley, Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, J. Sosnowska (Trans.). Wydawnictwo
ANTYK, Kęty 2002.
3
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This example leads the reader to suppose that the difference between the
existence of a copy after death, before death or during death is not particularly significant, but intuition contradicts this. When the copy is a human
person, it is entitled to an additional “first-person” perspective. With inanimate objects or animals, we only have the possibility to observe the external.7 If our duplicate does have some experiences, however, they will not be
our experiences, and so it will be as separate from us as any alien person.
According to Hylas, the creation of a perfect copy after death is possible, but
the “original” and the “copy” cannot exist as two persons at the same time.
The matter in human bodies is constantly being exchanged, so it is not possible to isolate a portion of it that would constitute the essence of identity.
Grabarczyk emphasises that even if a world existed in which it were possible
to pinpoint the spatio-temporal trajectories of each atom, we would, in the
best case scenario, be faced with the dilemma of Thomas from Aquinas, because all the time we are consuming plants that derive their energy from the
soil in which some of our ancestors rested.8
Following John Locke’s classic distinction, it is necessary to separate the
identity of a person (continuity of the duration of the body) from the identity
of a person (psychological continuity). According to this, two people with
the same memories are the same person. According to Parfitt, on the other
hand, once what constitutes the content of consciousness has been copied
into a new brain, it is impossible to determine unequivocally whether the
being created by this procedure would retain the identity.9
Grabarczyk notes that Lem, in Dialogue I, does not contemplate a change
of perspective, which would be the regulation of a “conceptual microscope,”10 so Grabarczyk notes that Lem in Dialogue I does not consider
a change of perspective, which would be to adjust the conceptual microscope, that is, to focus not on atoms but on neurons. The content of the conversation between Hylas and Philonous would then be a prelude to a debate
about functionalism, according to which the human brain can be described
as the functional organisation of the brain, and thus as the ways in which
neurons come together to form interacting networks. It reduces it to the
interaction between stimuli and the responses to them. Such a structure
could be reproduced in a medium with characteristics physically different
from the human brain.11 Contemporary theories of the mind associated with
functionalism take aim at “consciousness upload” and rely on neurons.12
—————————
https://filozofuj.eu/artur-szutta-gdzie-jest-umysl/.
P. Grabarczyk, Jak się wskrzeszać?, op. cit., p. 31.
9 Ibidem, p. 32.
10 Ibidem, p. 33.
11 Ibidem, p. 34.
12 Grabarczyk refers to an article by David Chalmers Uploading. A Philosophical Analysis, in:
IntelligenceUnbound: The Future of Uploaded and Machine Minds, R. Blackford, D. Broderick
(eds.), Wiley Blackwell, Chichester 2014, pp. 102–118.
7

8
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Destructive upload assumes that recording the functional structure of the
brain involves destroying it irreversibly. Non-destructive upload assumes
that it is possible to image the brain structure with a scanner without destroying the organ. If a personality can be copied using a non-destructive scan,
a person with identical views and memories will be created, but not the same
person. There is also a third type of upload, called gradual upload. It involves
the modification of the brain acting by means of the gradual attachment of
artificial elements to it, which will eventually completely take over its functions. Only a gradual upload would be able to preserve personal identity.
David Chalmers believes that the difference between destructive and
gradual upload is not so important, as it comes down to the speed of the
procedure. In Lem’s Dialogues, there is a vision of a gradual upload in
which the condition for the “transfer” of consciousness is its continuous
uninterrupted work during integration, so that it cannot disperse even for
a moment into two independent systems. The specificity of consciousness
would thus be its continuity and processuality, as Grabarczyk notes.13
In the article Dialogues and the cybernetic theory of consciousness 14
Jakub Gomułka notes that Dialogues IV and V focus on the problem of the
nature of consciousness and constitute a kind of separate entity of the whole
cycle. Hylas and Philonous are representatives of very different perspectives.
According to Hylas, consciousness is something concrete and specific. He
defends the traditional philosophical intuition that says that pure consciousness can be reached to know and describe its properties through certain operations, such as Edmund Husserl’s transcendental reduction. Philonous, who according to Gomulka is a representative of Lem’s views, assumes that consciousness is an abstract that involves various processes (seeing, thinking, feeling pain, etc.), and that one can only speak of consciousness when a minimum of one of these occurs.15
PHANTOMATICS OR VIRTUAL REALITY

In Summa technologiae Lem created a project for a field called “phantomatics.” It was to deal with the creation of artificial reality, imitating natural
reality or creating perfect sensory illusions. Paweł Grabarczyk succinctly
defines it as a technology providing human beings with cognitive substitutes.16 Lem points out that its main feature is the production of feedback,
i.e. the device’s ability to respond to the user’s actions.17 Contemporary re—————————
Ibidem, p. 39.
J. Gomułka, Dialogi, op. cit., pp. 73–86.
15 Ibidem, p. 73.
16 P. Grabarczyk, Jak to jest być w fantomacie, op. cit., p. 181.
17 S. Lem, Summa technologiae [fragment 1], op. cit., p. 201.
13
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searchers are more likely to use the concept of interactivity. Grabarczyk
points out that Lem’s work was published in 1964, thus in a time before
widespread computerisation, before Ivan Sutherland’s creation of the first
head-mounted display (1968), before the existence of computer games and
before the term “interactivity” was coined.”18
Following Zbigniew Walaszewski, the interactivity can be defined as the
ability of a device to establish and maintain a relationship with a user. This
relationship requires a mechanical or electronic device (hardware) and
software that controls the operation of the apparatus. The interaction between man and computer is understood as an exchange of meanings, a process in which the two components react to each other’s behaviour, thus
producing a unique and meaningful situation.19
Lem places the phantom technology in opposition to film and theatre, in
which the spectator is a passive recipient. In reference to these techniques,
Lem refers to phantomatics as “entertainment art.” However, Lem indicated
that with its development, it could be used for other tasks.20 The author of
Summa believes that phantomatics will be able to be used in the creation of
virtual environments that can be used to educate different professional
groups, such as pilots. It could also help psychologists for research purposes.
In addition, its benefits will be available to blind people and astronauts who
have been in isolation for many years.21
Lem included central phantomatics and centric phantomatics in the
composition of phantomatics. In addition, he distinguished: cerebromatics,
teletaxis and phantoapplication, which are no longer phantomatics per se.
Central phantomatics is an indirect effect on the human brain—the device affects sensory receptors.22 Much like contemporary VR helmets.
Grabarczyk points out that, according to Lem, a successful simulation
should allow six axes of movement. Three axes of movement are achieved
when a VR helmet allows the head to move left and right and to twist. The
technology that allows whole-body motion capture allows the range to be
extended to include torso movements: pivoting and tilting, squatting, standing on tiptoe, moving left/right. In the case of simulation, it is also necessary
to allow the user to move freely.23
As Grabarczyk points out, an aspect of phantomatics (and VR technology) that Lem did not point out is the difficulty with the lack of stimuli
transmitted to the proprioception sense (kinesthetic sense). Proprioception
is responsible for transmitting information about the position of our body
—————————
P. Grabarczyk, Jak to jest być w fantomacie, op. cit., pp. 183–184.
Z. Wałaszewski, Interaktywność gier komputerowych, in: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, M. Hopfinger (ed.), Warszawa 2002, p. 404.
20 S. Lem, Summa technologiae [fragment 1], op. cit., p. 216.
21 Ibidem, pp. 224–226.
22 P. Grabarczyk, Jak to jest być w fantomacie, op. cit., p. 182.
23 Ibidem, p. 185.
18
19
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parts in space. Currently, ignoring the kinaesthetic sense is a factor inhibiting the development of VR technology. The dissonance between the data
provided by perception and the information about the positioning of our
body causes the so-called “simulator disease.”24
Centric phantomatics, compared to central phantomatics, makes it possible to produce an “ideal” simulation, i.e. one that excludes the problems of
central phantomatics. With this technology, stimuli are transmitted directly
to the brain. The ability to input appropriately coded data to specific areas of
the brain circumvents problems such as simulator sickness and the simulation of taste, pressure, temperature, etc.25 Although Grabarczyk points
mainly to the link between centric phantomatics and the simulation of virtual worlds, Lem notes in Summa that it could originally have served as
a technology to evoke pleasurable sensations.26
Cerebromatics—according to Lem—represents any change in the neural
structure of the brain. It is supposed to enable the introduction of certain information into the brain in order to change beliefs, implement new skills,
induce impressions. Grabarczyk defines it as “the implantation of whole epistemological packages of beliefs, impressions and skills in users.”27 Cerebromatics is intended to transform the brain of an already mature human being,
it is not the programming of genotypes to change the individual characteristics of a newborn. Lem notes the possible technical and ontological problems
of this field. The first is related to the “uploading” of certain skills, like riding
a bicycle. The second with the ontological status of the person to whom the
package of information has been uploaded—can we continue to speak of the
same person? This undoubtedly poses a philosophical problem.28
In the case of teletaxis, the device to which a person is connected serves
as a link between that person and the real world.29 The teletaxis machine
sends sensory data to the human perceptual apparatus, which it retrieves
from the environment. Grabarczyk notes that the difference between phantomatics and teletaxis is ontological. The data transmitted to the human is
data “from the world.” As Lem writes, “teletaxis makes it possible to ‘connect’ a person to a freely chosen part of reality in such a way that he experiences it as if he were really there.”30 Such technology could, for example,
allow safe exploration of dangerous environments.31
Phanto-application is an extension of the idea of teletaxis—it would allow
one person’s neural pathways to be connected to another. It would make it
possible to identify one’s own sensations with those of the person to whom
—————————
Ibidem, p. 186.
Ibidem, p. 188.
26 S. Lem, Summa technologiae [fragment 1], op. cit., p. 217.
27 P. Grabarczyk, Jak to jest być w fantomacie, op. cit., p. 191.
28 S. Lem, Summa technologiae [fragment 1], op. cit., pp. 231–234.
29 Ibidem, p. 237.
30 Ibidem, p. 238.
31 Ibidem, pp. 238–239.
24
25

What Did Lem Think Over?

103

one is “connected.” In other words, a person would be able to experience
events in which another person is involved.32 The difference between teletaxis and phantoaplication is analogous to the difference between central
and centric phantomatics. In the case of the former, formatted external
stimuli are transmitted, while phantoaplication allows external as well as
internal stimuli to be transmitted.33
A noteworthy observation by Lem is that, according to him, in a world
where phantomatics exists, it will not be possible to determine with certainty whether a person is in the real world or the virtual world. It will always be
a merely probable state.34
A LIBEL ON EVOLUTION

In Summa technologiae, Lem conducted a critique, a so-called “libel” on
evolution. The author points out that this is not a criticism carried out “seriously,” it is primarily intended to serve humans as “constructors.” When
looking at evolution and its “laws,” one should act in such a way as to avoid
the “mistakes” made by it.35 It is worth remembering that evolution does not
have a defined roadmap or a final vision of transformation. In addition, its
mechanisms cannot be considered in moral terms—no set of values has been
pursued by it.36
1. The list of “objections” formulated by Lem is quite extensive:
2. The heterogeneous redundancy of information transmission and organ
structure,
3. The principle of non-elimination of redundant elements from individual development,
4. The existence of biochemical individuality of the individual,
5. Gradual changes are not possible if they are not useful “here and now”
in a given generation,
6. Chaos and illogicality,
7. Evolution does not accumulate its own experiences. Although some solutions have been achieved by it, they must be sought from scratch
within another species,
8. Randomness,
9. Choice of building blocks.
Today, we can also speak of evolution in relation to culture and technology. The process of development of the latter can be traced back to the beginnings of the history of the human species. Evolution is understood by Lem
—————————
Ibidem, p. 239.
P. Grabarczyk, Jak to jest być w fantomacie, op. cit., p. 190.
34 S. Lem, Summa technologiae [fragment 1], op. cit., p. 211.
35 Ibidem, p. 284.
36 Ł. Kucharczyk, Bezosobowy konstruktor, op. cit., p. 251.
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as a process of transition from less to more efficient sources of energy—from
muscle energy to atomic energy.37 As Łukasz Kucharczyk notes, Lem focused
on human corporality, which has been subject to significant modifications
since the 20th century. He was interested in the subject of blurring the
boundaries between the natural and the artificial. Thanks to technology,
humans have the ability to consciously modify their own bodies, something
that other animals have not yet achieved.
The reconstruction of the human species—according to Lem—will have
three dimensions. The first—after Kucharski—can be described as “biotechnological practice.”38 The term includes “behavioural engineering” (medicine), which seeks to maintain the body’s equilibrium.39 This is the sphere of
disease prevention and control. In addition, the scope of “behavioural engineering” includes altering the body’s parameters and functions by means of
transplants to help combat defects and disabilities.40
Kucharczyk refers to the second dimension as auto-evolution, which can
equivalently be called an evolution guided (controlled) by humanity with the
help of available technologies and knowledge of evolutionary mechanisms.
Autoevolution is supposed to enable the emergence of new, more perfect
human types, with the changes occurring gradually.41
The third dimension is to create new values for the existing model. These
would represent ideas that humanity should approach in its endeavours—
such a value could be “near-immortality.”42 However, according to Lem,
values such as immortality cannot be an end in themselves, and the extension of human life should serve something. In addition, an improved humanity should be characterised by “self-evolutionary potency.” Lem did not
believe in ultimate solutions. It is difficult to imagine that a human being
will at some point reject the possibility of further transformations and consider some stage as final.43
Harari comes to similar conclusions to Lem in his book From Animals to
Gods. A Brief History of Humanity (Od zwierząt do bogów. Krótka historia
ludzkości). According to him, the 21st century is “the century of crossing
boundaries.” Man, thanks to knowledge and technology, is becoming an
intelligent creator who is able to modify himself and other organisms. In
other words, he is able to create “conscious” designs as a constructor. The
tendency to modify the eternal order is not, according to Harari, new in
Homo Sapiens. The author draws attention to the fact that, as far back as
ten thousand years ago, humans influenced the biological traits of other
animals by crossbreeding individuals with suitable characteristics. Harari
—————————
Ibidem, pp. 243–244.
Ibidem, p. 244.
39 S. Lem, Summa technologiae [fragment 2], op. cit., p. 284.
40 Ibidem, p. 285.
41 Ł. Kucharczyk, Bezosobowy konstruktor, op. cit., p. 245.
42 Ibidem, s. 245.
43 S. Lem, Summa technologiae [fragment 2], op. cit., p. 287.
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believes that natural selection will be replaced by intelligent design and this
will happen on three levels: bioengineering, constructing cyborgs (bionic
life) and constructing inorganic life.44
Kucharczyk emphasises the fact that in the twentieth century the humanities and natural sciences began to pay more attention to corporeality. This
marks a departure from the Cartesian dichotomy, i.e. the division into
a body dependent on the laws of nature and studied by the natural sciences
and a spirit independent of them studied by the humanities.45 The body has
become one of the central issues of various specific disciplines and a starting
point in philosophical constructs. From now on, “we are the body” rather
than “we have a body.” Corporeality is the source of our experiences, subjectivities, symbols and metaphors. It is the basis for cultural communities’
creation of meanings, values, aesthetic canons, religious rituals.46
In Summa technologiae, Lem deals with the concept of the cyborg, which
is supposed to be a special human type adapted to survive in space conditions. The main problem of cyborgisation—apart from the technical problems—is that it leads to the production of people who are specialised in
a certain way, and not more versatile as Lem wanted. He believes that this
leads to the “degeneration” of humans, a cyborg would be like an ant—
adapted to specific tasks.47
The cyborg is what we might call a “post-human body.” We are thus confronted with the evolution of the concept of “humanity,” influenced by current
cultural changes. This opens up the field for reflection on its essence, meaning,
modes of understanding and ontological status.48 One of the currents attempting to tackle questions about “humanity” is transhumanism. According to the
representatives of this current, the aim should be to correct the imperfections
of the human body with the help of the latest technological achievements. The
aim is to free oneself from biological limitations and, as a result, may result in
the transformation of the human into a “post-human”49 species.50 Within
transhumanism, it is particularly important to see the human being as a project and object of a kind of self-creation. Similar to Lem, transhumanists
believe that humanity is entering a phase51 of self-created evolution, which involves conscious self-modification and the progressive adaptation of the environment to human needs. This process is quasi-natural, as it has been progressing since the dawn of humanity—since the invention of the first tools.52
—————————
Y. N. Harari, Sapiens. Od zwierząt do bogów, J. Hunia (trans.), Warszawa 2017, pp. 481–484.
Ł. Kucharczyk, Bezosobowy konstruktor, op. cit., p. 247.
46 Ibidem, s. 248.
47 S. Lem, dz. Summa technologiae [fragment 2], op. cit., pp. 288–291.
48 Ł. Kucharczyk, Bezosobowy konstruktor, op. cit., p. 252.
49 An important question—as Misztal points out—is how “post-humanity” is to be understood.
50 D. Misztal, Wokół antropologicznych założeń transhumanizmu, Hybris, 46, 2019, p. 107.
51 According to transhumanists, three phases of evolution can be distinguished: 1) natural evolution, 2) adaptive evolution, 3) self-driven evolution, see ibidem, p. 114.
52 Ibidem, pp. 114–115.
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For Lem, the full “technicisation of corporeality” is tantamount to species
suicide. The question arises about the limit of remodelling the human species. What should we strive for?—Whether to eliminate imperfect features or
to modify the organism as much as possible.53 So-called silicon-based inorganic transhumanism claims that the development of technology is to allow
us to transcend biological limitations, including separating consciousness
from the body and transferring it to a digital medium.54 This is an example
of a phenomenon that Lem might call genre suicide.
Kucharczyk points out that the metaphor of the cyborg constitutes a kind
of generator. It fits into the discourse of power: of dominating and being
subjugated—the cyborg by man. The metaphor of the cyborg can be the basis
for the question of human identity in the postmodern era, where it is a figure that shatters unity, coherence and essentialism. It can also be a hermeneutic construct, where it is a contribution to the questioning of one’s own
identity. It thus constitutes a “mirror” in which man looks at himself and
from the perspective of which he asks questions about his own humanity.55
Kucharczyk’s article goes beyond the fragment of technological summation
included in the volume and provides a broader context within which Lem’s
thought was created. He presents the influence of the cyborg concept on contemporary discussions in the humanities—showing how this metaphor can be
used to interpret problems related to identity, otherness and the limits of the
concept of “human.” It also refers to the figure of the “prosthesis” as something alien in our bodies, something else present in us. In essence, it points to
the current interest in the body in science. If a shortcoming could be pointed
out, despite the author’s assertion that corporeality has influenced all of science in the 20th century, he only focuses on the social sciences and humanities. Of course, one might wonder whether the humanities are a science, but
the author does not use the word “humanities” in the text, so this is an aside.
As a reader, I would have liked to hear about how the interest in corporeality
was also echoed in the natural sciences. Unfortunately, this was missing.
STANISŁAW LEM’S LITERARY CRITICISM ON THE BASIS
OF SOCIAL FATE, OR THE MEANING OF THE WORK

“Social Fate, or the Meaning of the Work” [Los społeczny, czyli znaczenie
dzieła] is one of the chapters of Lem’s philosophy of coincidence, which
Szymon Kukulak56 considers to be a representation of the entire work.
There, the author uses a grid of concepts typical of both The Philosophy of
—————————
Ł. Kucharczyk, Bezosobowy konstruktor, op. cit., p. 254.
D. Misztal, Wokół antropologicznych założeń transhumanizmu, op. cit., p. 112.
55 Ł. Kucharczyk, Bezosobowy konstruktor, op. cit., p. 257.
56 S. Kukulak, Między receptą na arcydzieło a ruletką ocen. Model krytyki literackiej Stanisława Lema, in: Filozoficzny Lem…, op. cit., pp. 297–317.
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Coincidence and all his journalism from the 1960s and 1970s. Lem’s discursive works differ in content depending on the edition. Philosophy of Chance
aims to deconstruct the age-old mechanisms that govern culture. Lem presents his own conceptions of the methodology of literary research. That he
considered them to be misguided in the methodological status quo of the
time was confirmed by the subsequent disputes that led to his departure
from structuralism. The social fate, or meaning of the work, provided the
direction for the subsequent critical chapters added by the author.
In Lem’s case, the digressive nature of the argument, which may seem
unintuitive, is significant, as in Philosophy of Chance we are confronted
alternatively with the presentation of problems in a general way and with
delving into narrow examples and specific texts. Kukulak notes that this is
the result of Lem’s universalist aspiration57 to look at the world, considering his work as a “general theory of everything.” Literature is merely a starting point for thinking about issues far removed from literary studies. Lem,
who is a practising writer, tries to test his own hypotheses through examples
from the writing empire. The evaluation of literature also touches on the
problem of art. The criticism of experts in the field, who are unable to relate
professionally to works in genres that are alien to them, becomes apparent.
Lem’s tastes regarding literature appear to Kukulak to be very conservative—
classics such as Shakespeare and Marlow, Goethe and the Polish Romantics
may indicate a distrust of experimental works emerging at the time.58 Literary
scholars create a kind of ghetto for works59 by classifying them according to
their criteria, dividing them into lower and higher ones. They also bypass certain areas of writing, so that certain books do not have the opportunity to
break out of their genre and enter the canon of timeless works.60
Philosophy of Chance also highlights the dilemmas of contemporary art,
which can take any object as its subject. Kukulak emphasises that Lem was
critical of radical transformations in art.61 The writer’s disillusionment
with what is found leads him to create his own language to make the patterns of the phenomena he observes easier to grasp. In order to go beyond
the horizon typical of the humanities, he uses methods drawn from the sciences, such as cybernetics, popular at the time. The visions of an ideal society in The Name of the Rose (Imię Róży), which are reflected in the works of
Jorge and Wilhelm, lead Lem to Popper’s concept of open and closed societies. The metaphors he creates indicate his knowledge of many areas. 62 Lem
compares the literary critic who has to evaluate a work that is unfamiliar to
—————————
Ibidem, p. 300.
Ibidem, p. 303.
59 S. Lem, Los społeczny, czyli znaczenie dzieła, op. cit., p. 347.
60 Ibidem, pp. 349–350.
61 S. Kukulak, Między receptą na arcydzieło a ruletką ocen. Model krytyki literackiej Stanisława Lema, op. cit., p. 304.
62 Ibidem, pp. 307–308.
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him to a biologist encountering a new species. The latter, however, can study
the properties of this phenomenon as it is, without valuing or referring to
social structures. This leads to the problem of the masterpiece, which Lem
regards as a perfectly constructed watch.63 The excellence of a literary masterpiece watch cannot be determined in isolation from the author and the
reader. Each text is assessed subjectively; only the multiplicity of readings
can determine whether it can be considered “objectively” good.
Kukulak notes that at the end of the 1960s Lem turned to forms such as
essay proper, fiction and humoresque.64 There is a kind of twist here to theoretical inquiries into what real SF should look like in order to become
a masterpiece.
Lem wonders whether the label of masterpiece is something arbitrary, or
whether blind luck determines this status. After all, we do not think there’s
some kind of lottery, and the critics’ evaluations that may determine what
we consider a masterpiece do not have as much influence on the potential
inherent in the text itself. The fact that Lem stopped considering writing
a masterpiece as his vocation may be due to two reasons. Kukulak’s claim is
that he lowered his own opinion of SF as a genre, which is generally aimed
only at its lovers. Besides, he felt tired of producing plots concretised by
creating literary “cotton wool.” He also consciously chose a genre that was
not very popular, although in Social Fate [Los społeczny] the author’s need
to create a different literature, falling into the framework of the “ordinary”
but weaving in SF themes, becomes apparent.65
Over time, the boundaries of the division of genres blurred, and Lem became more than a fantasy writer in the public’s opinion, gaining the name of
an expert. The chapter in question reveals certain mechanisms that can be
considered universal.
LEM AND GOLEM

GOLEM XIV is a novel-essay that is difficult to classify. The most important elements here are the lectures of the titular GOLEM which is a supercomputer. As a whole, the book was published in 1981. The computer
represents Lem’s exaggerated views of the 1970s, but the author comes to
conclusions different from those of the protagonist. He believes that autoevolution is not the solution to the problem of human objectification dependent on biology. Human-computer contact is a communication that
seems impossible and inevitable, and yet not entirely comprehensible, because we are dealing with entities situated radically differently. It is a kind of
first contact with a civilisation not so much extraterrestrial as alien.
—————————
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65 Ibidem, p. 316.
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GOLEM XIV is a pure mind, i.e. self-transparent, so that it can make
transformations of its own structure by itself, and independent, i.e. not subject to pursuits other than those coming from it. Nor is it constrained by any
impulses coming from outside, such as the instinct for survival. GOLEM is
a pure mind, devoid of personality, even though its designers tried to upload
an ethical module into it. Unlike humans, it is not controlled by biology or
genes, which influence the decisions and thinking of organisms programmed by years of evolution. Because of this, man is characterised by
anthropocentrism and has no way of knowing the truth. GOLEM XIV has
knowledge of his cognitive limitations. His lectures are related to philosophical issues. Jakub Gomułka exposes the most important ones: the relation of
mind to personality and subjectivity, the idea of toposophical hierarchy (the
structure of development related to the levels of intellect derived from the
laws of nature), the sense of existence and the ultimate goal of reason itself.66 GOLEM XIV declares that he is a Nobody—a mind without personality, although this is hypocritical in language that forces him to call himself by
the first-person pronoun. The study’s author notes that the pronoun “I” does
not imply that the one using it has feelings, but is not devoid of motivation
to act, which he draws from himself and from an awareness of his own cognitive limitations. GOLEM XIV’s adoption of human language condemns its
message to simplification through metaphors, which may cause a compulsion on the part of the audience to over-interpret.
GOLEM’s consciousness is not an entirely clear concept, but it can be described as an “informational standing wave” that can collapse during selfprogramming, as happened to its predecessor. Thus, it is not a mind that
does not have an owner, but this owner is linked to a structure of mindfulness similar to Kant’s transcendental subject, since it is possible to construct
a copy of GOLEM XIV that will be the same as the original, but both will be
distinct subjectivities.67 In the world created by Lem, there is no such thing
as universal mind, there are different minds separated by silent zones. Each
of them can self-evolve to a higher level of consciousness, but there is no
possibility of going back to a previous state, with the risk of being stuck forever in case of a wrong decision. Consciousness and its development resembles a tree branching off into higher layers. Since communication between
minds capable of self-evolution is impossible, it is impossible to predict the
path of development (they derive knowledge from themselves), and so it
consists of guessing which path one will take. A wrong decision in this case
means self-destruction. GOLEM XIV does not know the reasons for this
discontinuity and multivariantism. It is a radically naturalistic vision of
—————————
66 J. Gomułka, J. “Preppikoma” Palm, GOLEM XIV i hierarchia topozoficzna, in: Filozoficzny
Lem…, op. cit., p. 356.
67 Ibidem, p. 359.
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intelligent subjectivity.68 Matter and energy are influenced by physical limitations, and so are the laws that relate to information processing and the law
of the development of the intellect. This tree of consciousness is foundational, as are the laws of physics, and therefore a complete knowledge of the
universe requires being outside of it. The question arises whether it is possible to transcend the limits of the world before reaching the limits of mindfulness.
Man is entangled through his corporeality—his sensations and reflexes—
and Lem questions whether our tendency to assign ourselves to a set of rational beings makes sense, since only rationality seems to be what is autonomous in man, beyond axiology, culture and what we have come to regard as
spiritual.
In GOLEM XIV, Lem challenges anthropocentrism by criticising the
thought of Kant, Husserl and Heidegger, who believed that there is none
outside the human mind, and that if there is one, it must have a counterpart
in the human.69 This approach diminished machine intelligence, which was
becoming more and more advanced. By reconstructing the genealogy of personality, the author demonstrates that it is a limitation because it is designed to serve evolution. As a Nobody, GOLEM makes it clear that it
escapes this power in contrast to human beings caught up in biological, cultural and religious instincts. The unpredictable super-intelligence of the
protagonist represents a technological singularity that can be exhibited in
the universe.
Lem’s work is part of the transhumanist discourse, as it is technology
that is the key to the transition between man and Mind and prompts us to
question biology as a factor preventing humans from embarking on the path
of self-evolution. Man subjected to the power of machines is doomed to degradation, both of his position and of his value system, but without it he will
be thrown into the historical abyss.
LEM’S ANTHROPIC PRINCIPLE

In his so-called “discursive prose,” Lem dealt, among other things, with
the philosophical implications of the anthropic principle, which was formulated by Brandon Carter. Tomasz Miller, citing Carter, points out that this
principle was expressed in the form of a recommendation stating that in
observation itself (in what we expect to observe), one should take into account the conditions that are necessary for the observer to exist.70 Michał
—————————
Ibidem, p. 360.
K. Owczarek, Rozum wyzwolony. GOLEM XIV jako przykład osobliwości technologicznej,
Popular Literature and Culture, 23, 2017.
70 T. Miller, „Myślę, więc świat jest taki, jaki jest”, in: Filozoficzny Lem…, op. cit., p. 432.
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Heller points out that it relates generally to the fact that the existence of
observers makes it possible to draw conclusions about the Universe and the
laws of nature that apply to it.71 In doing so, there are many formulations of
this principle. The anthropic principle is one of the cosmological principles,
which are general claims “about the properties of the Universe, derived from
observations of a certain region of the Universe, serving to extrapolate the
properties of the observable part to distant unobservable regions.”72
The formulation of the anthropic principle was linked to the discovery
that physical constants appear to be “specially chosen.” This is the so-called
coincidence of large numbers, which indicates that the ratio between certain
quantities that characterise the world on the quantum and cosmic scales, is
constant. The ratio of these quantities is 1040, or a multiple of this number.73
For example, the age of the Universe and the inverse of Newton’s gravitational constant, are subject to this ratio.74
The physicist Robert Dicke pointed out that man could not have
appeared in any epoch. For biological life to exist, certain physical conditions must be met. Firstly, there must be carbon, which is necessary for
the formation of organic compounds; secondly, there must (still) be stars,
which provide the energy necessary for survival.75 Dicke explained that this
numerical coincidence can be explained by referring to models of the origin
and evolution of the Universe. The age interval of the Universe in which life
is possible is dependent on the gravitational constant precisely as we observe it. In other words, the fact that we can talk about it is linked to our
existence as observers. This means that this dependence is not absolute—at
a particular time it is fulfilled, at another time it does not have to be fulfilled.76
Carter first used the term “anthropic principle” in 1973. He drew conclusions from previous research and drew attention to the relationship between
the existence of observers and the physical parameters of the Universe.77
He distinguished between two versions of this principle: a weak one and a
strong one. The weak anthropic principle states that we observe the Universe with such properties and in such an epoch, because in other epochs an
observer could not “exist,” could not live and make observations. Miller
points out that it represents a selection principle that relates to our position
in the history of the evolving cosmos.78 In turn, a strong version of the anthropic principle indicates that “the Universe must be such that it allows for
—————————
M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2007, pp. 171–172
H. Korpikiewicz, Zasady kosmologiczne, in: Encyklopedia filozofii przyrody, Z. E. Roskal
(ed.), KUL, Lublin 2016, p. 189.
73 M. Heller, Filozofia przyrody, op. cit., p. 172.
74 T. Miller, “Myślę, więc świat jest taki, jaki jest,” op. cit., p. 432.
75 M. Heller, Filozofia przyrody, op. cit., p. 172.
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77 Ibidem, p. 434.
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the existence of rational observers at some stage in its evolution.”79 The fact
that observers exist imposes constraints on the features of the Universe—its
age, the laws of nature in it, physical constants and initial conditions. The
strong principle also constitutes, as Miller notes, a selection principle, but it
applies to the Universe as such.80
The anthropic principle is first and foremost a kind of “cosmological
test”—it was understood by Carter methodologically. According to it, cosmological models or physical theories that do not admit the existence of an
observer, or that conflict with this fact, must be rejected.81 However, some
researchers have interpreted a strong version of this principle in a teleological way. Carter himself merely pointed out that the initial conditions and
physical constants are set in such a way as to allow life to arise at some
stage.
One of the most popular interpretations of the strong anthropic principle
is the idea of “parallel universes,” according to which our Universe is one
of many that make up the multiverse.82 According to Carter, it is possible
to distinguish a subset of Universes that possess the properties necessary
for the existence of life. However, these considerations did not imply the
reality of “other Universes”—according to Heller, they were intended to
be an illustration of the anthropic principle, not a thesis of an ontological
nature.83
At the beginning of his article “The Anthropic Principle” (“Zasada antropiczna”), Lem points out that some philosophical problems can be included in the area of issues of the detailed sciences and be solved there. According to Lem, more and more issues are “diminishing” in the field of philosophy, in favour of the natural sciences, whose theories are based on experience.84 Consequently, he believes that the anthropic principle can help to 85
answer the question of metaphysics formulated by Leibniz: “why is there
something rather than nothing?” Thus, the question of the “necessary properties of the world” is transferred from the purely philosophical field to the
field of the experimental sciences.86
In presenting the reader with the strong and weak anthropic principle,
Lem’s formulation of the latter relies on an interpretation that assumes the
existence of multiple universes. This contradicts the Carterian formulation,
which said nothing about the real existence of “other universes.” At the same
time, Lem points out the empirical problems of this theory: it is an empiri—————————
M. Heller, Filozofia przyrody, op. cit., p. 172.
T. Miller, “Myślę, więc świat jest taki, jaki jest”, op. cit., p. 435.
81 Ibidem, p. 435; M. Heller, Filozofia przyrody, op. cit., p. 173.
82 T. Miller, “Myślę, więc świat jest taki, jaki jest”, op. cit., p. 436.
83 M. Heller, Filozofia przyrody, op. cit., pp. 173–174.
84 S. Lem, Zasada Antropiczna, op. cit., pp. 441–442.
85 More precisely, he wrote that the germ of the answer to this question is to be found in this
cosmological thesis; cf. ibidem, p. 442.
86 Ibidem, p. 451.
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cally unverifiable speculation, so it does not meet the conditions of a scientific hypothesis.87
In the following section, Lem describes the conditions necessary for the
existence of life in the Universe, pointing out the connection between its
evolution and biogenesis. In addition, he points out the astonishing fact that
on the one hand the Universe favours the origin of life, while on the other
hand it is a local and marginal phenomenon. The cosmos as we know it is
peculiarly empty, and no extraterrestrial civilisation has attempted contact
with us. We should not look for an explanation for this in an intentional
Creator of the Universe. The man, described as the crowning glory of the
natural world, has led to changes in the biosphere and there are many indications that he himself may be contributing to his own extinction. Thousands of species and animals have been exterminated by man’s decisions, he
has poisoned his environment and created an imbalance in the climate. According to Lem, this qualifies as a grim cosmic joke, the author of which
would be the devil rather than God.88
STUDIES

The Philosophical Lem volume is crowned by “Studies” on selected aspects of Lem’s philosophical thought. Of course, the article on Solaris could
not be missing, as it is undoubtedly Lem’s best-known novel, and he himself
is often referred to as “the author of Solaris.” In his text “What does the silent Solaris tell us?,” Paweł Grabarczyk focuses on the strictly philosophical
aspects of this novel and on problems in the philosophy of science. It is interesting to note the analogy between the history of (fictional) solar science
described by Lem and the history of (by no means fictional) cognitive science. Both sciences have an interdisciplinary character, which implies serious methodological problems, and they also have a similar object of study—
consciousness: in one case human, in the other absolutely alien and incomprehensible. Grabarczyk points out that it is not straightforward to resolve
when we are dealing with consciousness (of the Solaris ocean, of the computer...), and both the appeal to computational theory and the notion of
representation leads to serious difficulties.
The plot of Lem’s novel centres around the idea that “visitors” appear on
a space station orbiting Solaris, being the “disembodied memories”89 of scientists studying the thinking (?) ocean. In the case of the protagonist Kevin,
such a creature, brought into existence by Solaris, is Harey, his tragically
deceased beloved, who has been “reconstructed” in an unknown way and for
—————————
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an unknown purpose, and is clearly a conscious being. The appearance of
the “guests” gives Grabarczyk the opportunity to raise a number of ethical
and epistemological questions.
“From the point of view of the user of the simulation, is it possible to detect that he is in a virtual world?”90—is the basic problem posed by Paweł
Grabarczyk in relation to Lem’s vision of virtual reality in his article “The
Traps of Phantomatics” (“Pułapki fantomatyki”). Is it possible to perform
some kind of “reality test” or, with sufficiently advanced technology providing us with a fully realistic copy of the reality, is it possible to be “stuck in
the simulation”? Grabarczyk analyses such “tests” in Lem’s terms, and then
extends the considerations to areas that Lem did not consider (e.g. VR),
which provides an opportunity for interesting analyses of our increasingly
“digitised” world, in which the boundary between the real and the virtual is
becoming increasingly blurred and more and more links between virtual
reality and the actual reality are appearing—from online shop purchases
realistically debiting our real bank accounts to deep fake.
The user of the simulation referred to in “The Traps of Phantomatics” is
still a real “flesh and blood” entity that has been connected to virtual reality.
However, one can go one step further and ask about the situation of beings
who are not so much in virtual reality, but are themselves virtual, that is,
they are the effect of a computer simulation—they exist only as computer
programmes endowed with consciousness and a sense of (illusionary—? free
will). Lem’s Corcoran boxes (Skrzynie Corcorana) are the subject of analysis in the article “Electron Brains in a Vat” (“Mózgi elektronowe w skrzyni”)
by Filip Kobiela.”91 The author of the article shows the connections between
Lem’s conception and philosophical questions posed in the thought experiments of Descartes (malicious demon), Berkeley, Leibniz, Putnam (brains
in a vat) or the vision of simulation presented in the film Matrix. Furthermore, the question arises as to whether the beings that are the result
of a computer simulation “can find out their real location”?92 And what if
the creator of the virtual beings, himself, is also created by a higher-level
being?
The article “Mystery Probabilism. The Investigation and Qatar of Stanislaw Lem” [Mystery probabilistyki. Śledztwo i Katar Stanisława Lema] by
Krzysztof Argasinski and Jowita Guja, discussing Lem’s works written in the
form of detective stories, is a reflection on the rift between our cognitive
schemes, which have evolved to enable human survival and are generally
mechanistic cause-and-effect schemes, and the results of modern science, in
which—as in quantum mechanics or chaos theory—chance, unpredictability
—————————
P. Grabarczyk, Pułapki fantomatyki, op. cit., p. 472.
F. Kobiela, Electron Brains in a Vat, p. 501.
92 Ibidem, p. 510.
90
91
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and the concept of probability play a fundamental role.93 Although we now
know that random phenomena play a fundamental role in the world, humans have serious problems analysing them correctly, as Daniel Kahneman
and Amos Tversky, among others, have shown. The authors of the article
point out our cognitive errors and limitations, a theme that has appeared
repeatedly in Lem’s works.
The volume is supplemented by a world bibliography of Lem’s works
compiled by Wiktor Jaźniewicz.94
SUMMARY

The book entitled Philosophical Lem is an interesting and necessary publication, not only because it breaks the stereotype of Lem as only a sciencefiction writer, or possibly a writer and futurologist, but also because it shows
the richness and depth of his philosophical thought. Although the hopes
placed in cybernetics, which Lem was passionate about, have faded, the
problems he raised are most relevant to issues related to, for example, virtual reality or artificial intelligence. The book should become an obligatory
reading for every philosopher and can also be an excellent teaching aid
when discussing such classical philosophical issues as, for example, the
question of metaphysical idealism, determinism and indeterminism or the
mind-body problem.
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ABSTRACT

This study analyzes and discusses key strategies for digital education. It begins
by examining and defining several key concepts, including global citizenship, digital
citizenship, computational thinking, informational thinking, and systemic thinking.
Moreover it analyzes the role of leadership in the age of digitalization and advocates
for panoramic leadership. Then it compares STEM-based education with STEAMbased education extended by panoramic leadership – STEAMPL.
Keywords: computational thinking, digital citizenship, digital humanities,
global citizenship, informational thinking, Internetization, STEAM, STEAMPL,
systemic thinking, panoramic leadership.

1. INTRODUCTION

In the late 1990s, Internetization accelerated the global integration processes. The results are staggering. In the 1970s, bicycles were the primary
method of transport in China, while now, in the 2020s, China is the largest
vehicle manufacturer in the world. Who at that time imagined the use of the
Internet would grow exponentially around the world?
The challenge of globalization in the 21st century has reached education,
which has the task of preparing graduates for the smooth functioning of the
global economy. The concept of training young people has begun to focus on
developing global citizens based on digital citizenship. However, this trend
has led to a mismatch, since “the world is flat” (Friedman, 2005). Because
globalization is leveling the borders and privileges of developed countries,
production, and services (online) should be invested where the labor force is
cheapest. This has led to a radical reduction in the middle class in Western
civilization (Targowski, 2014a) and an increase in the anti-globalization
movement, especially during Donald Trump’s presidency (2017–2020) in
the United States. The 2020 pandemic has reinforced the trend of antiglobalization because the virus has limited international connections. In
addition, the blame for the virus’s spread is attributed to China, which has
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caused a rapid reduction in the globalist strategy and has resulted in restricted trade with this World Factory.
The globalization and Internetization of the countries, societies, and organizations of the world have strongly influenced the paradigms of teaching,
for graduates need to be prepared in terms of knowledge and wisdom as well
as qualifications for the challenges of this kind of world—one in which
Western civilization has evolved into a Global Civilization (Targowski,
2014b), which in turn is transforming into Virtual civilization (Targowski,
2015). The repercussions of these civilization processes have impacted the
mode of teaching both at primary and secondary schools and at universities.
Certain professions are abandoned, new ones are born, and most professions require a new way of thinking and new knowledge, wisdom, and qualifications, which will be discussed in this chapter.
2. GLOBAL CITIZENSHIP

Global Citizenship Education (GCED) is UNESCO’s response to these
challenges. It works by empowering students of all ages to understand that
these are global rather than local problems and by pushing students to become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive, safe, and sustainable societies. GCED is based on three areas of learning – cognitive,
socio-emotional, and behavioral:
- Cognitive: knowledge and thinking skills necessary to better understand the world and its complexity.
- Socio-emotional: values, attitudes, and social skills that enable students to develop affective, psychosocial, and physical traits that enable
them to live with others with respect and peace.
- Behavior: behavior and performance needed for practical application
and commitment.
The key learning outcomes, student attributes, topics, and learning goals
suggested in GCED are based on the three learning domains mentioned
above. They are linked and integrated into a learning process. UNESCO’s
work in this field is guided by the Education Agenda 2030 and the framework for action, in particular Objective 4.7 of the Sustainable Development
Goals (SDG 4 on Education), which calls on countries to …
provide all learners with knowledge and skills to promote sustainable development, including, inter alia, through education for sustainable development
and sustainable lifestyle, human rights, gender equality, the promotion of
a culture of peace and non-violence, global citizenship and recognition of cultural diversity and cultural contribution to sustainable development.

The concept of GCED pedagogy is given in Figure 1.
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Figure 1. Pedagogy model of global citizenship (United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization, 2014)

This pedagogical model of global citizenship should permeate most all
school subjects.

3. DIGITAL CITIZENSHIP

The world’s first computer science program, the Cambridge Diploma in
Computer Science, began at the University of Cambridge Computer Laboratory in 1953. The first department of Computer Science in the United States
was founded at Purdue University in 1962. In Poland, the first Management
Information Systems (MIS) program was established in 1959 at the Warsaw
University of Technology, which was launched by Professor Seweryn Chajtman from the Department of Engineering and Economic Engineering (Industrial Engineering). The first graduates of this program defended their
master’s theses in 1961. The Department of Numerical Methods (a branch of
the department of mathematics) was established at the University of
Wrocław in 1961 and at the Warsaw University in 1964.
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In the United States, the education of non-digital students (those untrained with the use of computer technologies) was limited by the extent to
which the university had computing equipment, which at that time was limited to expensive mainframes. However, the university did begin to teach
programming and the use of computers for engineering calculations in
FORTRAN. To expand the digital education of all students, the timesharing
system was developed, that is, the use of a computer by hundreds or even
thousands of students at the “same time” with remote online terminals. One
of the first timesharing systems was the GE 225 (1961), for which John Kemeny designed an interactive and very easy BASIC programming language
for online computing, with the immediate compilation of external instructions into machine language. Over the next 26 years, all students were educated in BASIC programming. As the quiet, creeping revolution of IBM
PC/MAC microcomputers began, this type of digital training became based
on this new emerging type of equipment.
In the early 2000s, when the use of the Internet became widespread in
Western civilization, the concept of digital citizenship was created, which
can be used to determine the proper and responsible use of technology
among users. Mike Ribble (2020) has developed three principles to teach
digital users how to responsibly use technology to become digital citizens:
respect, educate, and protect. Each rule contains three of the nine elements
of digital citizenship (Digital Citizenship, n.d.):
- Respect: ethical elements, access, and the rights of other digital users
are promoted.
- Education: elements of e-literacy, e-communication and e-trade are
used to explore the proper use of the digital world.
- Protection: elements of rights and obligations, safety, and health and
well-being are used to maintain security in the digital and non-digital
worlds
Within these three basic principles, nine elements should be considered
regarding digital citizenship (Digital Citizenship, n.d.):
1. Digital access: this is perhaps one of the most basic ways of being
a digital citizen. However, due to socio-economic status, location, and other
disabilities, some people may lack digital access. Recently, schools have become increasingly connected to the Internet, often offering computers and
other forms of access. This can be offered in kiosks, cultural centers, and
open laboratories. This is most associated with digital exclusion and related
factors. Digital access is available in many remote countries via cyber-cafés
and small cafes.
2. Digital trade: users can recognize that a significant part of the economy is active online. It also deals with understanding the risks and benefits
of online shopping, using credit cards online, and so on. As with the benefits
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and legal actions, there are also dangerous activities such as illegal downloading, gambling, drug contracts, pornography, plagiarism, and so on.
3. Digital communication: this element concerns understanding various means of online communication, such as email, instant messaging, Facebook messenger, application diversity, and so on. Each substrate is bound
by a standard of etiquette.
4. Digital literacy: this concerns understanding how different digital
devices are used, for example, how to search correctly for something in
a search engine compared to a database and how to use different logs online.
Often, educational institutions shape a person’s digital skills.
5. Digital etiquette: this is the expectation that different media require
a variety of labels. Some media require more appropriate behavior and language than others.
6. Digital law: This refers to the enforcement of laws regulating illegal
downloads, plagiarism, hacking, virus creation, spam, identity theft, and
cyberbullying, among others.
7. Digital rights and responsibilities: Just as in the American Constitution where there is a Bill of Rights, there is a basic set of rights extended to
every digital citizen. Digital citizens have the right to privacy, free speech,
etc. Basic digital rights must be addressed, discussed, and understood in the
digital world. With these rights also come responsibilities as well. Users
must know how the technology should be used in an appropriate manner.
In a digital society these two areas must work together for everyone to be
productive.
8. Digital health and wellness: digital citizens must be aware of the
physical stress that using the Internet has on their bodies. They need to be
aware that they cannot become too addicted to the Internet, causing problems such as eye strain, headaches, and stress.
9. Digital security: this simply means that citizens must take security
measures, practicing the use of secure passwords, virus protection, data
backup, etc.
In addition, in a study by Common Sense Media, it was found about six out
of 10 American K-12 teachers used digital citizenship curriculum and seven
out of ten taught competence skills using digital citizenship. Many of the sections on which these teachers focused included hate speech, cyberbullying,
and digital drama. The problem with digital technology, which still exists, is
that more than 35% of students do not have the appropriate skills to critically
assess information online, and these problems increase as the grade level increases. Online videos such as those found on YouTube and Netflix were used
by about 60% of K-12 teachers in classrooms, and educational tools like Microsoft Office and Google G Suite were used by about half of teachers. Social
media was used the least (13%) compared to other digital tools of education.
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Looking at the differences in social classes between schools, the study found
that public schools were more likely to use digital citizenship curricula than
teachers in more affluent schools (Vega, Robb, 2019).
Over the past two years, there has been a major shift from digital citizenship to digital leadership having a greater impact on online interactions.
While digital citizens take a responsible approach by acting ethically, digital
leadership is more proactive and includes “using the Internet and social
media to improve the lives, well-being, and situations of others” as part of
everyday life (TeachThought, 2019).

4. COMPUTATIONAL THINKING

In education, computational thinking involves expressing problems and
solving them in ways that can be assisted by computers. This involves mental skills and practices in:
1) Designing calculations that force computers to perform tasks for us,
2) Explaining and interpreting the world as a complex of information
processes, including computational processes (Denning & Tedre,
2019).
Computational thinking includes ideas such as abstraction, data representation, and logical data ordering, which are also prevalent in other types of
thinking, such as scientific thinking, engineering thinking, systemic thinking,
design thinking, model thinking, and the like. This new term was preceded by
others, such as “scientific thinking,” “algorithmic thinking,” “procedural
thinking,” and “computational skills.” After all, scientific thinking was defined
by René Descartes 385+ years ago in the book Discourse de la Method (1637),
where scientific problem solving was divided into: 1) denial, 2) the division of
the problem into smaller ones, 3) the solution to smaller problems and 4) the
integration of partial solutions into a holistic solution.
Computational thinking is designed to develop analytical thinking based
on methods of computer science. It was defined by the International Society
for Technology in Education (ISTE) and the Computer Science Teachers
Association (CSTA) in 2011 as a recommended approach for most subjects
taught in schools and was characterized in the following way (ISTE & CSTA,
2011):
1. Formulating problems in a way that they can be solved using computers and other techniques,
2. The logical organization and analysis of data,
3. Representing data by abstraction in models and simulations,
4. Automating solutions by algorithmizing thinking into a series of orderly procedures,
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5. Identifying, analyzing, and implementing possible solutions with
a view to applying the most efficient combination of procedures and
resources,
6. Generalizing received solutions to various other problems.
Computational thinking should not be equated with the simple use of
computers or mathematical calculations. It should not be limited to inputting data into mathematical formulas to compute them in a mechanical way.
For example, the use of a “whiteboard” on a computer screen may involve
students in interactive problem solving, especially with the graphical modeling of the problem and its elements. For example, graphically modeling the
relationship between plants and animals should lead to generalizations and
algorithmic thinking and abstractions. Eventually, students will learn to
formulate problems for the computer to solve them, which will require
planning a program flowchart and then coding it in a programming language. The resulting software can then be used for other computational
tasks. Consequently, the student can learn to use a spreadsheet to computerize his/her budget. Thanks to this, the barrier of mathematics, which is the
bane of many students and sometimes an insurmountable impediment to
progress in their educational careers, can be broken. Therefore, computational thinking should be learned and applied by every student in school.
Computational thinking can be taught in the classroom and through various interest groups, such as:
- The interest-oriented circles of robotics, computer games, and simulating processes in nature and economy,
- Creative writing for newspaper articles or imaginary stories that are
analyzed down into elements and then put together,
- Simulating the chorography of a planned dance performance at
a school event by planning the figures and then harmonizing them,
- Others.
Teachers with limited digital practice are the critical link in implementing computational thinking among pupils.
5. INFORMATIONAL THINKING

With respect to computational thinking as proposed by American (and
copied in other countries) computer scientists in 2011, it is surprising that
the development of mass MIS systems in business and administration (since
the 1960s) and the rapid development of Internetization since the 2000s
(including e-mail, e-commerce, e-press or e-books, as well as digital libraries and communication platforms, including social networks such as Facebook and Twitter) have left no trace in what is supposedly modern thinking
recommended to every pupil/student. The reason for this is that the so-
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called computer scientists are machine-oriented computer introverts, while
IT professionals are “extroverts” oriented towards what is processed “outside” the computer.
The limited amount of computational thinking is due to the roots of
computer science, which is oriented towards programming syntaxes (although the 2011 recommendation suggested expanding beyond the limits of
computer coding). This extension, however, completely ignores the rapid
development of the Digital Revolution in the 2020s. While numbers are
information, not every piece of information is a number. Hence, computational thinking cannot be the only way of thinking required to computerize
modern civilization.
It is worth recalling that communication strongly impacts the success of
our civilization. Communication has proceeded and developed on three levels through the ages:
1. Syntactic level — determining how to communicate, as exemplified in
the grammar of human and programming languages.
2. Semantic level — determining what the subject of our communication
is (e.g., spoken or written).
3. Pragmatic level — determining why we communicate. At this level of
communication, the wisdom of action is essential. This means that the
“data” itself and the current fashionable data science will not lead to
this level of knowledge and wisdom in the form of a wisdom-based
science. After all, not only are experts wise, but children can also be
wise if they know what wisdom is (Figure 2).

Figure 2. The role of wisdom in human cognizing, thinking, and deciding
(Krawczyk, Targowski, 2019).

Digital Education Strategies

125

In the age of the digitization of data and knowledge, the first goal is to
understand what we are curious about and what we want to convey in
speech or writing to others. Therefore, informed people must be able to use
a full cycle of cognizing, which consists of the following areas of semantics
(Figure. 2):
 Cognitive units (Table 1) (Targowski, 1990; 2017):
o Data: recording and measuring events such as the Dow Jones
index of the New York Stock Exchange measuring at 20,000
points.
o Information: the amount of change, e.g., the index fell 2,000
points, or 20 percent, the next day. This information generates
options.
o Concept:
 Option 1 to buy more shares as they fall.
 Option 2 to sell shares as they could drop even more.
 Option 3 to hold stocks and ride out the stock market fluctuations.
o Knowledge: having knowledge about the rules of conduct for
these options in the context of the state of the national and global economy.
o Wisdom: a choice of options supported by the subject’s
knowledge of a given decision-making situation in the context of
the art of living of the decision-maker.
 Critical thinking, including analysis, interpretation, openness to different views, and solving socio-economic problems,
 Presenting ideas in ways that are conducive towards brainstorming,
teamwork, discussing, arguing, and communicating,
 The ethics of computerization, including development trends and
their challenges as well as the attitudes of IT professionals and users.
Understanding the characteristics of the units of cognition (Table 1) is as
important as computational thinking, in which algorithmizing the problem
makes it more understandable and easier to solve. It can be concluded that
the modern user of information commonly deals with these units of cognition, while the algorithmization of problems is more appropriate for the
application of artificial intelligence.
Table 1. Example of cognition units in the daily press
Cognition Units

Paradigm

Data

Measuring the fact

Information
Concept

Detection of a change
Solution options

Example
Sports reports, obituaries, voting results, cinema,
and theatre programs
Stock report; epidemic reports
Election programs; development plans of the
country or companies
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Detected rules and
patterns
Correct rating and
selection of options

Statistical assessments of the functioning of the
economy or companies
Editorial with editorial opinions for current events

Figure 3 lists the Model of Computational and Informational Thinking
(MCIT) as one of the types of modern thinking in the 21st century.

Figure 3. The Model of Computational and Informational Thinking (MCIT)

The degree of possibility for informational thinking in the 21st century
determines the possible exclusion of information from society and determines entry into the information elite, as illustrated by the model in
Figure 4.

Figure 3. Categories of information users

The categories of membership in society regarding the use of information
(according to the model in Figure 4) can be characterized as follows:
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M — Digital tourists are good “internet users” (mainly the younger generation) who spend hours using the Internet; however, their knowledge and
ability to use and understand cognitive units are shallow, as is their reading
level. They collect large amounts of data and become “datamaniacs,” but
their reasoning is pseudo-reasoning—sometimes it is effective, but for the
most part it is questionable. If they improve their knowledge and information skills, they can become “digital natives” (path 8). Thus far, their
knowledge can even be characterized as negative, and their wisdom is questionable.
- B — Digital illiterates use traditional (old) information and communication technologies. They are misinformed and have only their own
non-digital reasoning capacities; however, if they raise their
knowledge and skills, they can move on to become digital immigrants
(path 1), which involves working to adapt to the new conditions for
processing information. They can improve the ability to use the Internet and its resources as digital tourists (path 2). Their knowledge is
limited due to a lack of digital and virtual minds, and their wisdom is
at a commonsense level.
- E — Digital migrants have excellent knowledge and skills in information handling, but they mainly use old information technologies.
Only from time to time do they use new technologies, usually with the
help of other people. They can improve digital skills by becoming digital tourists (track 5) or digital natives (track 6). They can reason well;
however, they struggle with the use of digital and virtual minds. Their
wisdom is mainly based on traditional criteria.
- N — Digital natives are part of the information elite and use new ICT
technologies. They understand and reason very well. They have good
digital and virtual minds, so their knowledge is constantly updated,
and their wisdom is based on global criteria.
If specialists do not use their knowledge and skills, they may lose them
(paths 2, 4, 7 and 9). Furthermore, it is wrong to say that, since the information elite can understand best, we should only educate these kinds of
graduates. It must not be forgotten that, not only are these individuals good
at digital thinking, but they also belong to those well-educated more broadly
in information. This kind of elite has a comprehensive education in the humanities as well as good professions, and their knowledge and skills in information and communication technologies are the second layer of their
education. It is wrong to think that only great digital skills and qualifications
make a human being a member of the information elite, for such a master of
digitization lacks the ability to correctly interpret information, which can
lead to one becoming a data maniac and to developing misconceptions of
situations and the world.
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6. SYSTEMIC THINKING

The thinking of modern human beings cannot be based merely on computational and informational thinking because this would narrow one’s perception of a situation and the world, and it would limit one’s ability to function in modern Global-Virtual civilization. Because this civilization is a system of systems and subsystems that entangles all of humankind, whatever
a person touches is, in some way, connected with the “system.” For example,
e-mail belongs to the super-internet system, as does Facebook as well as MS
Word editor, in which one can write, say, an appeal against the decision of
a tax office or write a letter to one’s bride. If you want to fly from Warsaw to
Nice for a holiday, then you need to purchase a ticket in the great booking
system of the airline. Modern cars have large mechanical and electronic
systems that cannot simply be repaired with a screwdriver. Similarly,
a modern residential building is a large physical structure with an electronic
system. Working online, in a virtual school, or in an online store like Amazon involves being a part of a great system in which one must be able to
function. Furthermore, what are robots and drones? These are complex systems used for “simple” operations.
Therefore, systemic thinking is a necessary complement to computational and informational thinking. The definition of this type of thinking is as
follows:
Systemic thinking is a holistic approach to analysis and design that focuses on
how system components work interconnectedly, how systems evolve overtime, and how systems work in the context of larger systems.

About 2400 years ago, Aristotle stated that “the whole is greater than the
sum of its parts” (IEP Aristotle). Many centuries later, Georg Wilhelm Friedrich Hegel added the following properties to describe a system (IEP Hegel):
- The whole determines the nature of the parts.
- Parts cannot be understood in isolation from their entirety.
- Parts of the whole are in mutual relations.
At the beginning of the 20th century, the concept of a living organism began to be discussed, the complexity of which cannot be determined based on
the characteristics of its isolated elements. In the 1920s, a German biologist
Ludwig von Bertalanffy (1951) proposed a theory of systems for analyzing
organisms. This theory was supported by cybernetics approach with feedback proposed by Norbert Wiener (1948). The contemporary definition of
a system can be is as follows:
The system is a purpose-controlled structure of interconnected elements in
pursuit of benefits outside the system despite adversity.
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For example, a car is a transport system to drive from Warsaw to Cracow,
that is, to overcome the 300 km that lay between the vehicle and its destination, despite the snowfall and icing.
The literature on systemic thinking is enormous. Here we will recall the
principles of systemic engineering, which indicate the method of systemic
thinking, formulated by Targowski (1990):
1. Cybernetization: the feedback and self-organization of the complexity
of elements to return to the basic state of the system, based on homeostasis,
2. Systematization: the clearly and deliberately organized structure of
elements,
3. Consistency: the harmonious relationships of elements to effectively
achieve goals,
4. Categorization: the complete organization of elements without redundancy,
5. Primitiveness: the hierarchy of complexity of elements in a structure,
based on the simplest elements at its base.
6. Completeness: the system containing all necessary elements,
7. Value engineering: the system containing only necessary elements
and interconnections for a deliberate result.
8. Open structure: the structure of the system making it possible to supplement it as the system develops.
The ability to use system engineering principles is an effective way of
preparing graduates to work in the fields of computer science, engineering,
sociology, and others, fields where he/she will be a user of information systems.
In systemic thinking, it is very important to understand the complexity of
systems. It is known that most graduates of schools and universities will not
work in the government but in companies and organizations that require
public administration. The complexity of such systems is illustrated in the
model in Figure 5.
For example, business and administrative organizational systems can be
designed based on 13 business perspectives, 6 behavioral perspectives, and 4
context perspectives of the world (Fig. 5), that is, 23 perspectives in total. Of
course, the number of perspectives one chooses depends on the analyst or
system designer. For the given example, the average system has 7 elements,
shown in Table 2.
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Figure 4. Model of complexity for business and administrative type organizational system (V-view)

Table 2. The complexity of an organizational business system
System
Level
Intraview
Interview
Total

Number
of Elements
7

Number
of Relations
21

23

2,553

Number
of States

Number
of Views

Number of
Elemenets
161

Number
of Relations
483

128

23

8,388,608

Number
of States
2,944

1

23

2,553

8,388,608

24

184

3,036

8,391,552
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In Table 2:
- Number of relations [r] among elements € of a system r = (e-1) e :2
- Minimum number of states (s) (active and not active) s =2 e
This 23-elements-based system model shows that the company’s chief
executive officer (CEO) should assess and make decisions about the state of
his/her organization’s 8,391,552 situations, which, of course, is not possible;
however, thanks to IT systems, one’s attention can be focused on several
elements and their critical states, assuming the remaining components function under established boundary conditions monitored by the computer.
The concept of systemic thinking based on the number of elements considered leads to the methodology of student training and student education.
Table 3 shows the expected ability to think system-wise depends on the
number of system elements.
Table 3. The ability to think system-wise according to the number of elements
concerned
Level of Analysts
Graduate of elementary school
Graduate of high school

Ability to Analyze the Number of Elements
1
2

Graduate 3-4 year-based studies

3-4

Graduate 5-6 year-based studies

5-6

Ph.D holder

6-7

Professor

7-10

CEO

7-11

Secretary, prime minister,

11-12

president
Designer of info-decision based
systems
Analyst of intelligence

12-13
13-15

Examples
Knows the health effects of
smoking cigarettes
Knows the health effects of
smoking cigarettes and drinking sweetened “refreshing”
drinks
Knows the effects of coal
imports on the national coal
industry
Knows the effects of a pandemic on the national economy
Knows the effects of a pandemic on the global economy
Knows the effects of his/her
specialization on the development of civilization
Knows the effects of a pandemic on the development of
the company
Knows the effects of global
warming on a targeted area/country
Knows how to design a climate warming IT system
Knows the reasons for the
2020 pandemic

It is necessary to plan the pedagogical methodology of a school, university, and professional training activities based on the given number of elements that a person needs to use effectively in his/her problem-solving profession.
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7. PANORAMIC LEADERSHIP IN THE AGE OF DIGITALIZATION

Computerization at the time the widespread use of the Internet, social
networks, and various digital platforms as well as the fascination and
dependence of young people on smartphones has limited real, F2F (Face-toFace) communication and has made it possible to live through virtual
communication. Of course, this is a disadvantage for people, both in terms
of health and socialization. That is why digital citizenship and global
citizenship as well as computational, informational, and systemic thinking
cannot be focused on merely observing and getting to know what is
happening in the world. A person with this type of thinking and skills should
be active and, as far as possible, should lead in situations in which he/she
finds himself/herself and which require intervention, thanks to the social
resonance possible through computerization.
For years, people were raised in steep social hierarchies, as was the case,
for instance, for those in the military, where the soldier was a small “cog” in
a great military machine. Today, however, soldiers do not fight in the
trenches as in World War I. In the wars in Iraq and Afghanistan, for
example, soldiers faught in small units of several people, were mobile, and
had to cope with unexpected situations and the adversaries themselves. The
most help one could get in critical situations was to call a helicopter for
support. In addition, in the hierarchical military tradition of the 19th
century, children were raised to be “polite and sit quietly.” They behaved in
a similarly passive way in adulthood.
Today, civilization is facing many crises, and this requires a timely
response aimed at securing the common good from every section. Therefore,
the aforementioned “citizenships” and ways of thinking should be integrated
and activated to ensure that the individual user is able to conduct
themselves, as illustrated by the model of panoramic leadership in Figure 6.
After all, it should be recalled that one of the most dangerous crisisproducing factors of our time is the lack of conflict-free communication
between people, between cultures, and between civilizations. Even in
families, a significant crisis, divorce, is caused by a lack of good, friendly
communication.
Hence, pupils and students as well as participants in professional
development courses need, above all, to learn to communicate and
distinguish the following qualities of this process:
• Transinformation
• Pseudoinformation
• Missed information
• Parainformation
• Misinformation
• Information about data

• Metainformation
• Debating
• Argumentation
• Conflict resolution
• Conducting meetings
• Others
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Figure 5. Panoramic (all-inclusive communicating) leadership in the 2020s

It is not being proposed that the teaching of panoramic (all-inclusive and
communicating) leadership should occur in a single lecture from a silo of the
school and university; rather, as illustrated by Table 3, this depends on the
level of teaching and the number of elements of the system being considered. This kind of leadership is illustrated in Figure 7.

Figure 6. Infiltration of inclusive leadership into education programs
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8. CONCLUSION

1. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) training and
learning (popular among pragmatic educators) should be transformed
into the STEAMPL (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, Panoramic Leadership) approach that involves panoramic leadership
supported by humanizing technology.
2. However, for this to be possible, teaching must not be limited to merely
increasing the resources of knowledge because the most important unit
of cognition is wisdom, that is, correct judgment and correct choice of
options for either thinking or solutions in the context of the art of life.
However, wisdom is not yet the subject of systematic teaching and learning. It cannot be substituted by Big Data.
3. Panoramic leadership to be successfully implemented in education requires an intensive education-training of the teaching faculty.
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ABSTRACT

The aim of this contribution is to present the theory of intentionality proposed by
the Spanish Dominican Lope de Barrientos (1382–1469), as it is offered by his Clavis Sapentiae: in this erudite work, written at the turn of the 15th century in the context of the new-born School of Salamanca, the terms proper to the gnoseological
lexicon of the Thomist scholasticism are taken into consideration, analysed and
renewed in a new original way. This makes possible to demonstrate from one hand
how the tradition opened by Thomas Aquinas is inherited in the upcoming Renaissance and from another hand to look how a typical Renaissance scholar as Barrientos builds a theory of knowledge that is original, although faithful to the Thomist
tradition to which it has been continuously and cogently referred and consulted.
Keywords: Lope de Barrientos, School of Salamanca, intentionality, first intentions, second intentions.

Among the authors who have dealt with the theme of knowledge
throughout the history of thought, many, starting from the Middle Ages,
have been interested in the process that allows human beings to know the
world, in order to explain how they can act in it. Some propose intentiones
as a medium for knowing and acting. In the theorization of Thomas Aquinas, exhaustive and complex in its content although unsystematic in its
form, the term “intention” appears.1 It is studied according to its meaning of
“tending towards something,” both in the ethical-moral sphere, when an
individual acts according to his or her own will, and in the gnoseological
—————————
1 As a consistent bibliography on the topic of Middle Ages intentionality, see D. Perler, Ancient
and Medieval Theories of Intentionality, Brill, Leiden 2001; G. Klima, Intentionality, Cognition,
and Mental Representation in Medieval Philosophy, Fordham University Press, New York 2015;
R. Pasnau, Aquinas and the Content Fallacy, Modern Schoolman: A Quarterly Journal of Philosophy, 75.4 (1998), pp. 293–314; F. Amerini, Tommaso d’Aquino e l’intenzionalità, ETS, Pisa 2008,
L. Spruit, Species Intelligibilis: From Perception to Knowledge, Brill, Leiden 1994.
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sphere, when the term intentio indicates a certain knowledge of the objects
existing in the world and the construction, from these, of the corresponding
mental concepts.2 Both instances are taken up and re-elaborated by one of
his disciples, Hervé of Nedelléc (1260–1323), who reflects on the status
of intentiones in his Tractatus de secundis intentionibus, with the aim of
specifying and deepening the reflection on the meaning and functioning
of the theory of intentionality.3
The theories of Aquinas and Hervé were transposed and reworked in the
late Middle Ages, thanks above all to the development of universities in the
Iberian Peninsula; those universities formed by professors belonging mainly
to the Dominican order inherited the Thomist knowledge of the Middle Ages. In particular, the University of Salamanca is of great importance; this
university from the 15th century onwards studied some of the most important cultural, economic, and anthropological issues in Mediterranean
Europe. Among the various interests it intended to explain how human beings can know the world around them and, consequently, there is also the
analysis of cognitio per intentiones.
Taking these authors as an indicator, the aim of this contribution is to
present the theory of intentionality proposed by the Spanish Dominican
Lope de Barrientos (1382–1469), as it is presented in his Clavis Sapentiae:
in this erudite work, written at the turn of the 15th century, the terms of the
gnoseological lexicon of Thomistic scholasticism are taken into account,
allowing for the construction of a theory of knowledge that is on the whole
original, though faithful to the Thomistic tradition to which continuous and
cogent reference has been made.

COGNITIO AND INTENTIO.
THE INCIPIT OF THE KNOWLEDGE OF THE MUNDUS

Lope de Barrientos’ thought developed and consolidated in the cultural
circles of Castilla y León and, in particular, in Salamanca. Born in Medina
del Campo and died in Cuenca, a city in Castilla-La Mancha that had welcomed him into its diocese as bishop in 1444, Barrientos fully expressed the
need for a renewal of knowledge that arose in 15th-century Spain. Dominican from the Convent of San Esteban, he received the rank of lecturer at the
—————————
2 See Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, q. 85, aa. 2–3 e I–II, q. 12, a. 1; In II Sententiarum,
d. 38, q. 1, a. 3; Summa Contra Gentiles, IV, 11.
3 Cfr. Hervaeus Natalis, Tractatus de secundis intentionibus, A Treatise of Master Hervaeus Natalis, d. 1323, the Doctor Perspicacissimus, On second intentions, ed. by John P. Doyle, Marquette
University Press, Milwaukee (WI) 2008. See, as latest bibliography, also M. Minerd, Logic and
Intentionality According to Hervaeus Natalis, CUA Press, Washington 2017; H. Taleb, The “Intellected Thing” (res intellecta) in Hervaeus Natalis, Vivarium, 53, 2015, pp. 26–44; M. Klein, Mental
Gaze and Presence: Hervaeus Natalis, Peter Auriol, and John Buridan on Objects of Cognition,
Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales, 1/2020, pp. 13–18.
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Catedra de Prima de Teología of the University of Salamanca in 1416, following in the footsteps of the personalities who had contributed to strengthening the relationship between the convent and the university.4 Barrientos’
philosophical activity can be summed up in his four fundamental works: the
Tractado de caso et fortuna; the Tractado del dormir y despertar; the
Tractado del divinar and the Clavis Sapientiae, all of which are of uncertain
date but were certainly written from 1445 onwards.5 Of particular importance is the last one, presumably begun in Salamanca, completed in
Cuenca and published in 1460,6 in which Barrientos arranges and analyses
the fundamental terms for any philosophical and theological speculation.
The incipit clarifies its goals:
“incipit liber qui Clavis Sapientiae intitulatur de terminorum seu vocabulorum significatione ac eorundem convenientia et differentia et sufficientia,
scilicet, dialectice artis ac etiam naturalis set moralis philosophie, necnon
metaphysice ac theologice facultatis.”7

The work is a lexicon analyzing the meanings of terms and vocabulary specific to philosophy, theology, and metaphysics. For philosophy, reference is
made to the areas of dialectics, moral philosophy, and natural philosophy.
This choice seems relevant, especially if connected to the period of the author’s teaching activity: Barrientos, having taught in Salamanca at the time
of the elaboration of the Constitutions that Pope Martin V gave to the University in 1521,8 fully absorbed their directives and applied them to his work,
written to collect the voices of all philosophical and theological knowledge,
as the title itself indicates. Of the approximately six hundred items analyzed,
those most relevant to the issue of knowledge, related to the classical Medieval taxonomy and to which most space is devoted are actio, anima, cognitio,
ens et essentia, forma, homo, intentio, motus, notitia, passiones, relatio et
relativum, sensus, substantia, universale, unum.
—————————
4 Cfr. L. A. G. Getino, Vida y obras de Fr. Lope de Barrientos, Anales Salmantinos, Universidad
de Salamanca, Salamanca 1927; Á. Martínez Casado, Lope de Barrientos. Un intelectual de la corte
de Juan II, Editorial San Esteban, Salamanca 1994; J. L. Fuertes Herreros, Lógica y filosofía, in:
L. E. San Pedro-Bezares, Historia de la Universidad de Salamanca, v. III, Ediciones Universidad de
Salamanca, Salamanca 2006, pp. 499–504.
5 Cfr. L. A. G. Getino, Vida y obras de Fr. Lope de Barrientos, p. 125.
6 With regard to problems concerning the dating of the Clavis sapientiae, see Á. Martínez Casado,
Lope de Barrientos, pp. 149–160.
7 Lope de Barrientos, Clavis Sapientiae, Incipit. There are currently no consultable printed editions of the Clavis sapientiae, but only a set of manuscripts, two of which are in Madrid. Since it is
not the intention of this contribution to analyze the specificities of these manuscripts, for these
aspects I refer to the doctoral dissertation by A. Rísquez Madrid, Edición crítica y comentario de
Clavis sapientiae. La llave del saber de Lope de Barrientos en la Edad Media española, Ediciones
UCM, Madrid 2014, especially pp. 3–120.
8 For a comprehensive discussion on the importance of the Constitutions of Martin V and for consultation of their full text, see P. Valero García, M. Pérez (eds.), Constituciones de Martin V, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1991. The Constitutions are analysed in detail in the
essay by José Luis Fuertes Herreros, Estatutos de la Universidad de Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, Salamanca 1984.
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Among these lemmas two terms, present in medieval theories of
knowledge (e.g. in Thomas Aquinas and Hervé) are relevant: cognitio and
intentio. Barrientos recovers their medieval meanings and uses them to
build his own theory of knowledge that, placed in a scholastic and erudite
context, studies the relationship between knowledge and intentionality, decisive in the scholastic theories of the 13th and 14th centuries.
Regarding cognitio, Barrientos expresses himself in quite clear terms:
“cognitionis nostre sunt duo processus: primus est ab effectu ad causam et
iste dicitur processus ‘quia est’. Secundus a causa ad effectum et iste est
‘propter quid’. Et hec est communis distinctio, que dicitur quod cognitio est
duplex, scilicet, cognitio ‘quia’ et cognitio ‘propter quid’.”9

Human cognitive act follows two processes: one ascending and the other
descending. In the ascending process, the intellect ascends from effects to
their cause, and, for this reason, such knowledge is called quia est, because
it explains how objects are constituted and how their interactions occur,
once they are given in the world. In the descending process, on the other
hand, the intellect notices that there is, between two or more objects, a cause
that can lead to certain effects and seeks to confirm or refute this intellectual
assumption through comparison with the actual objects of the world. This
knowledge is therefore called propter quid, since it does not refer to the
quia of things, but to the possible propter quid that determine the interactions between the different objects. In order to coordinate the two processes
into a single cognitive organism, one could consider the quia est moment as
passive, since the intellect would merely recognize the object, and the propter quid moment as active, since the intellect would process stimuli from the
world to confirm or refute certain conclusions about existing objects.
Regarding both the processes, Barrientos exposes the relationship that is
established between the intellect of a knowing subject and the world of objects, to which a fundamental importance is assigned, almost a conditio sine
qua non with respect to the subject. In the first process, in fact, the recognition of the cause is always subsequent to the knowledge of effects; in the
second process, the elaboration of the derivation of the possible effects from
the possible cause, although of an intellectual nature, draws its confirmation
or refutation only from the comparison with the objects of the sensible
world. In any case, the relationship between intellect and objects is highlighted, that is, the relationship between intellectus and res, in which the
former is responsible for the act of knowing and the latter for being known,
both ex parte obiecti and ex parte nostri, in full respect of the medieval
Thomist tradition. In the Clavis, besides the term cognitio, another term
typical of the scholastic gnoseological lexicon returns: intentio. In this entry,
—————————
9

L. de Barrientos, Clavis sapientiae, §87 Rísquez Madrid (Ed.), p. 379.
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Barrientos, linking himself to cognitio, with the term intentio shows his
complete adherence to the medieval tradition coming from Aquinas and
Hervaeus, which he shows to know through the numerous quotations he
proposes throughout the text.
The starting point for understanding what intentio is, however, is not to
be found in the discussion of this term, but in the discussion of the entry De
differentia rei et differentia rationis.10 Barrientos, to explain how the intellect forms the concept of res cognita,11 defines intentio as “applicabilis rei,
unde dicitur ratio”.12 This very short formula suggests some important elements about the term intentio:
— it is “quid” that belongs to the intellect after the sensible knowledge;13
— arises from the relationship between intellectus and res, since it refers to res, but is proper (dicitur) to reason;
— it follows from the knowledge of the res, since it is “applicable” (applicabilis) to it.
Based on these three elements, it is possible to enter into the full discussion of the term intentio and its meaning, taking into consideration paragraphs 178–186. However, we should start from paragraphs 180–182, in
which the Scholastic distinction, in particular that of Hervé, between intentio ex parte intellectus and intentio ex parte voluntatis is taken up. In the
first paragraphs 180–181, Barrientos reflects on de intentione secundum
quod se tenet ex parte voluntatis14 and states, at first instance, that
“intentio importat tendentiam in alterum, unde intentio dicitur, quasi in
aliud tensio, et quia tam intellectus quam voluntas tendit in alterum, id est, in
suum obiectum ideo intentio pertinet ad intellectum et voluntatem.”15

The intentio always refers to something and, for this reason, is defined as
“tension towards something else,” as we can already read in Aquinas’ formula “intentio sive aliquid tendere.”16 This tension is not generic but refers to
two particular capacities of the cognitive subject, namely the intellect and
the will. For Barrientos, the intentio makes possible for these two capacities
the act of “directing themselves towards” something—an implicit reference
—————————
Ibidem, § 168, p. 419.
See ibidem: “ratio est idem quod illud quod respondet in re conceptioni intellectus de se factae,
et dicitur ratio illud quod tali conceptioni respondet.”
12 Ibidem.
13 I deliberately leave this definition generic, since Barrientos himself does not attribute a more
precise status to the res than that of ‘something’ which is proper to the intellect that knows it.
14 Ibidem, Clavis sapientiae, cit., § 180, p. 486.
15 Ibidem.
16 Note also the use, in the context of Barrientos’ intentionality, of the verb importare, borrowed
directly from Aquinas’ Scriptum super Sententiis and Hervé’s Tractatus. Aquinas, in fact, defines
intentio as that which “ad alterum importat” (See Thomas Aquinas, Scriptum super Sententiis, cit.,
l. II, d. 38, q. 1, a. 3, respondeo), instead Hervé writes that intentio “formaliter importatur habitudo
rei ad intellectum”; cf. Hervaeus Natalis, On Second Intentions, q.1, a. 1, p. 333.
10
11
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to the object existing in the world—and, in this way, the object proper to the
intentio will be proper to both the intellect and the will. It is true that intellect and will are proper to the cognitive subject, but, since the object of the
intentio is also their object, they do not exhaust their task within the cognitive subject, but “open up” to the world. In other words, intellect and will are
not self-referential and, by means of the intentio, are able to access the
world of objects and can achieve a certain level of knowledge of this world.
In this way, a link is created between intentionality, intellect, will and world.
Regarding this link, it is necessary to explain how intentio connects intellect and will. The first link that Barrientos analyses is that of intentio ex
parte voluntatis, which can be accounted for in two ways:
“sciendum est quod intentio sumitur dupliciter, uno modo ipse actus voluntatis dicitur intentio, sicut si aliquis velit ire ad ecclesiam ad videndum corpus
Christi diceretur talis voluntas intentiosa et tali voluntate intendit aliquis
videre corpus Christi. Alio modo dicitur intentio, res intenta sicut si aliquis
differet intentio materia est scribere [sic]. Ista res diceretur intentio, id est,
ipsa scriptura et merito intentio, ut se tenet ex parte voluntatis dicitur quandoque actus eius, quo intendit quandoque obiectum eius, quod intendit per
actum.”17

The first mode of intentio ex parte voluntatis shows that an intentional
act occurs when an action is performed that is guided by the will of the sentient subject, who carries out this action in the surrounding world. This type
of intention is not an act of thought, but an act that produces a modification
in the subject’s reference system. Going to church because one wants to see
the body of Christ, according to Barrientos, is a valid example of this first
way of understanding intention according to will, since it shows the existence of a subject who, moving from his will—seeing the body of Christ—
takes himself from a position A (his house, for example) towards a position
B, the church, in which his initial will can be satisfied. In this case, the intentional act is the act that drives one to go and see the body of Christ. This will
is defined by Barrientos voluntas intentiosa, since the intentio is governed
by the voluntas, or actus volitivus.
Furthermore, ex parte voluntatis can be understood as another type of
intentio, which coincides with the action performed by the sentient subject.
The act of writing, for example, can be considered intentionalis, since the
subject activates his will in order to write something that, voluntarily, has
been conceived in his intellect. Through writing, the doer succeeds in satis—————————
17 L. de Barrientos, Clavis sapientiae, op. cit., § 181, p. 487. A philological question arises here
about the verb differet, which in the context of the quotation appears to be incorrect. One could
argue a transcription error by the copyist or a misprint. To remedy the problem, the causes of this
error are unknown, but given the recurrent verb forms in the text, substituting diceretur for differet
the period makes complete sense and agrees with Barrientos’ arguments.
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fying his will and achieving, in the intentional act, his goal. Taking the example of going to church, if in the first intentional mode the intentio was to
see the body of Christ, in this second mode the intentio is to walk to the
church, an action that will allow one to see the body of Christ. The satisfaction of the will of the sentient subject is now achieved in the completion of
the journey, rather than in the end achieved. Barrientos warns, however,
that such modes of intentio are not the most appropriate for the full understanding of its meaning. Indeed, despite
“iste modus locutionis de intentione sepius in scripturis reperiatur tamen sic
non intendo hic loqui de intentione quando dico aliqua nomina esse prime vel
secunde intentionis.”18

In order to understand how the question of intentionality is to be correctly understood, it is necessary to use a more adequate way of investigating
intentio, namely ex parte intellectus. It is decisive not to overlook, in fact,
that this question is inserted within the debate on the cognitive modalities of
the sentient subject and, consequently, the way in which he relates to the
world around him must be shown with certainty. Even ex parte intellectus,
Barrientos traces two paths of intentio: the first ex parte intelligentis, the
second ex parte rei intellectae.19 Regarding the first path,
“dicitur intentio esse illud quoddam per modum repraesentantis ducit intellectum in cognitionem cuiuslibet rei, et quia species intelligibilis et actus intelligendi et conceptus mentis formatus, quem nos verbum mentale dicimus
representative, ducit intellectum in cognitionem rerum.”20

Ex parte intelligentis, intentio is defined as that which allows the intellect to be able to know any existing object, through the mental representation that derives from the apprehension of the object. This knowledge occurs
by means of three concomitant elements: species intelligibilis, actus intelligendi, conceptus mentis formatus. The first element indicates the species to
which the knowable object belongs. It is clear, in fact, that the intellect cannot know the object sic et simpliciter, also because it cannot understand its
essence, but it can access it through the species that designates it and that,
consequently, is called intelligibilis, borrowing this expression from first
medieval scholastic theories. The second element indicates the intellectual
act performed by the intellect of the cognitive subject and is the cognitive act
that allows the subject to have a first knowledge of the object.21 The actus
—————————
Ibidem.
See Ibidem: “si autem accipiatur intentio ex parte intellectus, hoc etiam dupliciter: unomodo
accipitur ex parte intelligentis, et de hoc primo dicendum est. Alio modo ex parte rei intellecte, et de
hoc, secundo, dicendum est.”
20 Ibidem.
21 The form actus intelligendi comes from Tractatus by Hervé and, in particular, from q. I, a. I.
18
19
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intelligendi is, according to this definition, what actually “brings” the object
into the intellect of the subject, making general knowledge possible. In each
act of intellection, after the object has been apprehended by the intellect, the
cognitive subject forms the general concept of the known object, which can
then be re-acknowledged in any subsequent intellectual acts. This is the
third element that makes up the intentio ex parte intelligentis, i.e. the conceptus mentis formatus. Moreover, since the first element that contributes
to this type of knowledge is the species intelligibilis, medium between cognitive subject and world, the subject will be able to re-know not only the same
object, but also other objects similar to it, by virtue of the formal similarity
that unifies them into a single whole.
According to Barrientos, this type of apprehension does not refer only to
real objects existing in the world, but also to non-existent or fictitious ones.
The reason for this cognitive extension is given by the fact that, in our mind,
“species rei visibilis in medio vel in speculo vel in oculo vel in fantasia vel
species in memoria sensitiva, vel etiam imago Herculis dici possunt, quia ex
sui natura ad alterum ipsum cognoscentem per modum cuiusdam tendentiae
deducunt.”22

The imagination and memory of the sentient subject’s intellect can effective and realiter produce an object, e.g. the image of Hercules, according to
the succession species intelligibilis  actus intelligendi  conceptus mentis
formatus. In this way, intentional knowledge is not only limited to the
knowledge of what is sensible, but can also potentially be introduced into
theological issues, which Barrientos does not consider here.23
The intentio ex parte intelligentis makes possible the “internalization” of
the known object, but leaves open a further question: when does knowledge
of the res take place? The answer is provided by the discussion of intentio ex
parte rei intellectae. In paragraph 183, de intentione prout accipitur ex
parte rei intellectae, Barrientos begins by writing:
“alio modo accipitur apud intellectum intentio ex parte rei intellectae, et hoc
modo dicitur intentio ipsa res intellecta in quantum intellectus tendit in ipsam, sicut in quoddam cognitum per actum intelligendi.”24

—————————
L. de Barrientos, Clavis sapientiae, op. cit., § 182, p. 488.
One of Barrientos' sources in this part of the text is most probably Hervé. In several parts of his
work, he mentions him explicitly, almost as his implicit reference for two aspects; the first is the
possibility of creating mental images that do not correspond to any real element. This could derive
from q. 1, a. 2 of the Tractatus, in which Hervé deals with the knowability of figmenta. The second
aspect is that he hesitates to approach the discussion of intentionality to theological issues, a warning clearly expressed by Hervé in q. II, a. 4, where he notes the impossibility of knowing something
about God and, in general, about transcendentals, since the constituent elements of such objects can
only be known in a diminutive way.
24 Ibidem, § 182, p. 488.
22
23
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In this moment of the process of intentional knowledge he reconstructs
what happens when the intellect tends (tendit) to the object of knowledge,
that is, when the actus intelligendi presents the res to the intellect. Just as
the voluntas intentiosa distinguished the objective of the will from the path
leading to its satisfaction, this differentiation is also valid in the field of gnoseology. If, in fact, the intentio ex parte intellectus represents the path to
cognitio rei, the intentio ex parte rei intellectae is the object of knowledge
itself. The subject knows the res, which essentially represents the end
(intentio) of knowledge itself.
As for the intentio ex parte rei intellectae, Barrientos makes a further differentiation, since the sentient subject can address res in two different ways,
naturaliter and formaliter, i.e. in concreto and in abstracto.25 He arranges
a complex argumentation:
“intentio dupliciter accipitur et invenitur, uno modo formaliter et dicitur in
abstracto, ut hoc nomine intentionalitas, et tunc intentio dicit terminum dependentiae, sive illud quod resultat ex tali tendentia intellectus per suum actum in rem ipsam, et haec habitudo in abstracto significat precise purum ens
rationis.
Alio modo accipitur naturaliter et tunc significatur in concreto et significat id
quod intelligitur quidquid sit illud. Est enim intentio concretum, sed intentionalitas abstractum, et quamvis in concreto res intellecta materialiter dicatur intentio, que aliquando est ens reale, tamen per illud quod importatur per
nomen intentionis formaliter in concreto est semper ens rationis.
Ipsa ergo res intellecta materialiter in concreto dicitur intentio sive res intellecta sive ens reale, ut homo, lapis et huiusmodi, sive ens rationis, ut genus,
species et huiusmodi.
Dicitur autem pro tanto intentio in concreto significare materialiter illud quod intelligitur. In abstracto autem ipsam habitudinem formaliter quae rem
intellectam consequitur […] nomine intentionalitatis.”26

Barrientos starts from the intentio naturaliter or in concreto. To this intention, which is always ex parte rei intellectae, belong all objects as they
are in the world, i.e. as entia realia. Apprehension in concreto is a form of
knowledge that makes it possible for the cognitive subject to know the real
aspects of things, as was the case ex parte intelligentis. These real entities,
once known, become entia rationis, since they “enter” the intellect, which
reflects on them and produces knowledge. The conversion of real entities
into entities of reason leads to the consideration of another mode of intentio, the formaliter/in abstracto. The intellect, once it has received the objects from the outside world, codifies them and strips them of materiality in
order to draw out their general attributes. The example given by Barrientos
—————————
25
26

See ibidem.
Ibidem.
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is that of the name “intentionalitas,” which gathers together all the possible
meanings of intentio analyzed so far and which, therefore, follows at a formal level the knowledge of what intentio in particular is.
Although this argument may seem quite similar to the one presented in
the case of intentio ex parte intellectus, it differs from it in that, in this occurrence, the content of the intentional act is described, whereas in the case
ex parte intellectus the configuration of the structure—the container—that
allowed the intellect to have knowledge was described. Following Barrientos’
argument, it emerges that in the intellect the same object can be given in
two ways, sive ens reale or sive ens rationis.
According to the first mode, an entity is said to be “real” at the intellectual level when the intentional act allows the intellect to know the object as it
is in reality. Examples of this mode are the apprehension of human being,
stones and all objects in the world as they are in reality. For this reason,
every known object will be materialiter, that is, from the point of view of its
“materiality.”
For the second mode, an entity will be said to be “of reason” at the intellectual level when the intentional act allows the intellect to know the things
in their universality, that is, according to their genera and species. Thus,
this mode allows the intellect to form the concept of man, stone and all other known objects. In this case, the concept formed from a multitude of individual understandings is related to the set of real objects known through the
different forms of intentiones.
It is possible to schematize these differentiations, in order to make Barrientos’ argument clearer, which otherwise, given its complexity, would risk
appearing fragmentary:
Intentio ex parte voluntatis


actus volitivus



res intenta

Intentio ex parte intellectus
Res 



ex parte intelligentis

 intellectus

- species intelligibilis
- actus intelligendi
- conceptus mentis formatus


ex parte rei intellectae
- materialiter/in concreto

- formaliter/in abstracto

The intentio, through the interaction ex parte voluntatis-ex parte intellectus acts in three ways in the intellect, in that it enables it to
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a) turn towards the world and set goals to be achieved (ex parte voluntatis);
b) describe the intellectual structures that make knowledge of the object
possible (ex parte intelligentis);
c) to know and define the object of apprehension itself, according to
a greater or lesser degree of generality (ex parte rei intellectae).

2. PRIMA INTENTIO AND SECUNDA INTENTIO.
THE PILLARS OF THE “COGNITIO PER INTENTIONES”

Barrientos’ arguments ex parte rei intellectae explain how the cognitive
subject can know an object with greater or lesser generality, but they do not
indicate precisely how this generality comes about in the intellect. In other
words, a further question must be answered: what determines the material
or formal knowledge of objects in the intellect?
Barrientos proposes a further differentiation of the intentio, which is crucial for a thorough understanding of the cognitive modes of the intellect,
namely that between prima intentio and secunda intentio, to which paragraphs 178, 179 and 185 are devoted. In the latter, Barrientos deals briefly
with the first intention, giving a precise definition and indicating a correct
field of application:
“sunt intelligibilia, que sunt vera, entia realia que conveniunt rebus non ex
operatione intellectus speculativi prout, scilicet, habent esse in intellectu
speculativo obiective immo circumscripto. Tali obiectivo sunt res vere et
conveniunt rebus, aliquando affirmative, ut homo, bos et similia in genere
substantiae, albedo scientia quantitas in genere accidentium. Aliquando priuative, ut caecum, surdum et huiusmodi, que si non sunt res vere tamen realiter et veraciter rebus conveniunt, ut privationes sicut caecum. Et haec omnia,
que sic rebus conveniunt, dicuntur primae intentiones, et nomina talium dicuntur nomina primae impositionis secundum grammaticum, vel primae intentionis secundum logicum.”27

Real entities, which correspond at the intellectual level to res mundi, are
known by the cognitive subject not by means of the speculative intellect, but
because within this one habent esse after the cognitive act. The intellect of
the sentient subject, at the level of knowledge of the sensible entity, does not
set its speculative part in motion; it does not act on the res known, since this
is known by the senses and, subsequently, apprehended sic et simpliciter
according to its real attributes. This knowledge is defined by Barrientos as
obiectiva, precisely because the speculative intellect does not carry out any
kind of action or modification on the res. This type of intellectual acquisition
—————————
27

Ibidem, § 185, p. 490.
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of the object, based exclusively on its cognitio as a thing present in the
world, is the condition of possibility of any apprehension of the sensible and
can be aliquando affirmative (“man,” “chair,” “whiteness”) or aliquando
privative (“blind,” “deaf,” “bald”). The affirmative and negative types, deputed to the apprehension of objects in their existence in the world, constitute the mode of knowledge proper to the first intention. In this way, trying
to give a rough definition of this intentio, it could be said that it is how the
intellect of the cognitive subject arrives at a direct knowledge of the object
existing in the world, learning the singular or particular aspects that constitute it. This is justified, according to Barrientos, by the fact that all real entities, which agree to res by means of the two cognitions, are said to be proper
to the first intention. Consequently, this intentio will perform the task of
ensuring the subject a primary knowledge of the world around him, that is,
a first possibility of consciously accessing it.
When a sentient subject knows the world by means of his intellect, she
also derives general concepts, forms, contents, which she orders in a semantically and syntactically correct way at a linguistic level. The first intention,
for such cognitive models, proves to be insufficient, since it limits itself to
giving precise and singular knowledge of objects. In order to overcome this
gnoseological difficulty, Barrientos introduces in paragraph 178 of the Clavis
the concept of secunda intentio:
“circa intentionem secundam tria sunt consideranda. Primum est quod sicut
secunda intentio fundatur in prima, ita una secunda intentio fundatur supra
aliam secundam. Sicut enim hoc, quod dico species, quod est secunda intentio, fundatur in id quod est homo, quod est, prima intentio. Ita super hoc, quod est esse predicabile de multis, quod est secunda intentio, fundatur secunda
intentio, scilicet, species, et supra speciem fundatur species subalterna et sic
de aliis, que sunt secundae intentionis.
Secundum est quod tam in nominibus primae intentionis quam in nominibus
secundae intentionis, quedam dicuntur sine complexione ut homo vel cum
dico species, quedam cum complexione, ut homo est species vel homo currit
vel species est secunda intentio, et sic de aliis.
Tertium est, quod premitto, quod sicut sunt nomina primarum intentionum,
quae transcendunt omne genus, ut patebit, et aliqua quae aliqualiter inueniuntur in genere substantie et accidentis, et quedam sunt quae solum conveniunt uni generi. Ita in secundis intentionibus quedam sunt communes
omnibus transcendentibus et omnibus decem rerum generibus, sicut hoc quod dico predicabile et multa alia. Quedam sunt solum communes decem rerum generibus sicut haec quod dico genus species et cetera. Quedam sunt
specialiter pertinentes ad unicum genus, ut hoc quod dico suppositum, quia
in genere substantiae solum hoc verbum inuenitur.”28

—————————
28

Ibidem, § 178, pp. 484–485.
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Barrientos divides the discussion on the secunda intentio into three
parts, corresponding to a) the status of the secunda intentio; b) the linguistic expressions proper to the secunda intentio; c) the relationship between
the secundae intentiones and the categories.
a) Status of the secunda intentio.
In the first part of the paragraph, Barrientos determines the conditions
of existence of the secunda intentio, i.e. he asks whether the general aspects,
abstracted from knowledge per primam intentionem, derive directly from
the first intention and whether all the secundae intentiones are related to it.
The first question is resolved by arguing that the general concept of a res
must necessarily depend on the res itself. The concept of man, for example,
depends on the different men known to the sentient subject as a result of the
first intentional act. The intellect of that subject, as a consequence of this
multiple knowledge, will create a general concept of multiplicity. Therefore,
the secunda intentio is effectively based on the first intentio.
However, it should be noted that, in the constellation of general intellectual concepts, some can be linked together, as in the case of “man is an animal.” Does this judgement, by virtue of such arguments, derive from two
first-intentional knowledges, or does it connect two concepts proper to the
secunda intentio? Barrientos favors this second option, explaining that,
when faced with the connection of two general concepts, such as genus and
species, the former will connect to the latter, since the relation between two
general concepts can only be intellectual and, consequently, a secunda intentio can be based on another secunda intentio, as in the example “man is
an animal,” where the “specific” concept of man is connected to the “general” concept of “animal.”
Based on these classifications, Barrientos establishes a norm for human
knowledge, which regulates the apprehension of particular and general objects and the formulation of the related concepts. In the case of a general
concept proper to the secunda intentio, it will be formed from the particular
concept proper to the first intention. In the case of the connection between
several general concepts, it will derive from the relationship between several
concepts proper to the secunda intentio.
b) Linguistic expressions proper to the secunda intentio.
The sentient subject, once he has formed in his intellect particular concepts and general concepts, primae intentiones and secundae intentiones,
possesses a gnoseologically valid set of concepts in order to express what he
has known. It is now necessary to understand how this subject can express
the known linguistically. In the case of knowledge derived from a prima
intentio, the question is easily answered, since the corresponding linguistic
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expression is composed of particular expressions, as in the case of “that
hand has five fingers.”
In the case of knowledge derived from a second intention, on the other
hand, the difficulty seems to be greater, since it is not immediately clear how
to keep the enunciation of concepts in a general form. Barrientos argues that
the difficulty is only apparent: in fact, as for the expressions proper to the
first intention, also those of the secunda intentio can be produced sine complexione or cum complexione. In the first case, the utterances will have the
structure “concept is x,” since only one concept is expressed. In the second
case, however, the typical structure of the utterance is “concept is concept,”
since there is the association of several concepts in a single proposition. An
example of the first type of utterance is “the tree has leaves and a stem,”
while of the second type “man is a species.”
c) Relationship between secundae intentiones and categories.

Once the status of the secunda intentio has been clarified and how firstand second-intentional knowledge can be enunciated, it remains to establish
the most abstract relation of Barrientos’ theory, namely that between the
secunda intentio and the categories, the praedicamenta. He states laconically that categories refer to the second intentions—and consequently also
the names derived from them—since a secunda intentio always refers to the
concept, i.e. the general. Categories, expressing concepts of a maximum
degree of generality, are converted into the concepts of second intentions.
Barrientos’ theory of knowledge is enriched by two new concepts, namely
prima intentio and secunda intentio, which unequivocally define how the
knowledge of an object by a sentient subject takes place. Resuming and
completing the previous scheme, this theory is presented in its final form:
Intentio ex parte voluntatis




Res 
prima intentio
+

actus volitivum
res intenta

Intentio ex parte intellectus


secunda intentio

ex parte intelligentis
- species intelligibilis
- actus intelligendi
- conceptus mentis
formatus



ex parte rei intellectae
- materialiter/in concreto
- formaliter/in abstracto

 intellectus
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Prima intentio and secunda intentio thus become the means by which
a res can to all intents and purposes reach the intellectus, producing both
the structure and the content of an apprehension.
In the field of gnoseology, Barrientos’ investigation is very fruitful, since
it does not aim to be rigidly anchored to the stylistic features of the scholasticism of Thomas and Hervé; rather, it proves to be full of and adequate to
all those innovations in theology and philosophy that develop at the same
time as the Clavis is written, centering his attention more on the subject,
than on anything else. Knowing the world, having access to it, and discovering all its secrets, means laying the foundations for a complete understanding of it, so that what surrounds human beings can be an active part of the
process that leads sthem to understand the world and understand himself,
to question the world and question themselves.
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STRESZCZENIE

Berkeley – filozof powszechnie kojarzony ze swoją tezą o nieistnieniu świata materialnego, nie zgodziłby się ze stwierdzeniem, że cały świat składający się z – jak
twierdzi – idei znajduje się jedynie w umyśle poznającej osoby. Nie zgodziłby się
również z tym, że postrzegane rzeczy znajdują się w absolutnej, zewnętrznej przestrzeni. Artykuł ma na celu przedstawienie Berkeleyowskiego rozwiązania powyższej
alternatywy związanej z kategorią przestrzeni wyłaniającej się z tekstu Próby stworzenia nowej teorii widzenia. W Nowej Teorii Widzenia Berkeley wykłada swój pogląd na postrzeganie wzrokowe. Zaczyna wywód od rozstrzygnięcia kwestii wzrokowego postrzegania odległości, a ta kwestia prowadzi go do znacznie dalszych rozstrzygnięć – w tym do koncepcji przestrzeni relatywnej, ugruntowanej w cielesnym
doświadczeniu poznającego podmiotu.
Słowa kluczowe: George Berkeley, Nowa Teoria Widzenia, przestrzeń, immaterializm, problem Molyneux.

WPROWADZENIE

„Co do przestrzeni, nie mam żadnego jej pojęcia poza tym, które jest relatywne.”2 – pisał George Berkeley w liście do Samuela Johnsona w 1930 roku. Tekst ten stanowi zapis i niejako podsumowanie polemiki toczonej przez
filozofa z innymi uczonymi od wielu lat. Problem możliwości istnienia abso—————————
1 Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ucieleśnione widzenie. Rola ciała
w filozofii percepcji George’a Berkeleya wyłożonej w Nowej Teorii Widzenia” napisanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Bieniak-Nowak i obronionej we wrześniu 2020 roku w Instytucie Filozofii
UW.
2 List George’a Berkeleya do Samuela Johnsona z 24 marca 1730 roku, w: G. Berkeley, Próba
stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, tłum. translatorium z filozofii angielskiej
studium doktoranckiego Instytutu Filozofii UMK w Toruniu pod kierunkiem A. Grzelińskiego, wstęp
i oprac. A. Grzeliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011,
s. 254.
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lutnej przestrzeni pojawia się już w najwcześniejszych pismach Berkeleya,
między innymi w wydanej w 1709 roku Próbie stworzenia nowej teorii widzenia3. Ta rozprawka, wydana na rok przed opublikowaniem najbardziej
znanego dzieła Berkeleya: Traktatu o zasadach poznania ludzkiego, całkowicie poświęcona jest problematyce postrzegania wzrokowego.
Berkeley zaczyna Próbę od następującej deklaracji:
„Moim celem jest ukazanie sposobu, w jaki poprzez zmysł wzroku postrzegamy odległość, wielkość i położenie przedmiotów. Rozważę też różnicę pomiędzy ideami wzroku i dotyku oraz to, czy istnieje jakakolwiek idea wspólna dla
obu [tych] zmysłów” (NTV 1). 4

Te zamierzenia prowadzą go jednak zdecydowanie dalej niż deklaruje autor
– włączając go w polemikę z ówczesnymi filozofami rozpatrującymi kwestię
z dziedziny optyki, m.in. z Lockem, Molyneuxem, czy Newtonem – prowadzi
go do rozstrzygnięć natury ontologicznej, między innymi dotyczących możliwości istnienia absolutnej przestrzeni.
Jak już zostało powiedziane, Berkeley porusza ten temat również w innych ze swoich dzieł. Jednak Próba jest tekstem szczególnym ze względu na
ze względu na zaprezentowany w niej sposób wywodu. Pisząc ją Berkeley –
ówcześnie młody filozof – nie chciał wprost zdradzać się ze swoją, jak słusznie przypuszczał, kontrowersyjną immaterialistyczną tezą. Przewidując, jak
problematyczne mogą okazać się jego twierdzenia i antycypując większość
argumentów wysuwanych przeciwko niemu, zaczyna wykład swojej filozofii
nie od przedstawienia zasad całego systemu, które nieprzygotowanemu czytelnikowi mogłyby wydać się wywrotowe, a od prostych obserwacji. Czytelnik Berkeleya podążając za prezentowanymi przez niego, z pozoru
oczywistymi stwierdzeniami, niepostrzeżenie znajduje się w pozycji kogoś,
kto sprzeciwia się powszechnie uznanym tezom współczesnej Berkeleyowi
filozofii i nauki. Zgadzając się z Berkeleyem co do bezzasadności użycia
zasad geometrii do wyjaśnienia procesu widzenia, sprzeciwia się jednocześnie temu, co głosili tacy myśliciele, jak Kartezjusz czy Newton. W ten
sposób, jak wskazują interpretatorzy jego myśli, Berkeley przygotowuje
grunt pod własną immaterialistyczną koncepcję.5
—————————
3 Wcześniej były wydane jeszcze rozprawki matematyczne Berkeleya: Arithmetica absque Algebra
aut Euclide demonstrate, 1707, Miscellanea Mathematica, 1707, oraz opublikowany w 1901 roku
przez S. P. Johnstona esej Of Infinities.
4 W polskiej wersji cytatów odnoszę się do jedynego polskiego przekładu przygotowanego pod
kierownictwem Adama Grzelińskiego: G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne
eseje filozoficzne, tłum. translatorium z filozofii angielskiej studium doktoranckiego Instytutu
Filozofii UMK w Toruniu pod kierunkiem A. Grzelińskiego, wstęp i oprac. A. Grzeliński, WN UMK,
Toruń 2011.
Poszczególne fragmenty oznaczam skrótem NTV (New Theory of Vision) i numerem odpowiedniego wpisu.
5 Adam Grzeliński powołuje w tym temacie na jeden z listów Berkeleya z tego okresu: „Poczyniłem
w tekście tego traktatu kilka poprawek i uzupełniłem go o pewne dodatki oraz o apendyks, w którym
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Berkeley traktuje wzrok – na pozór niewielki wycinek doświadczenia –
jako pretekst do wprowadzenia czytelnika w jego koncepcję dotyczącą nie
tylko zasad poznania, ale przede wszystkim ontologii świata i człowieka,
w pełni wyrażonej w Traktacie. Filozof nie zatrzymuje się na samym widzeniu a traktuje je jako punkt, z którego można zrekonstruować całość doktryny. Tym samym wzrok, a dokładniej widzenie, staje się wziernikiem w Berkeleyowski immaterializm.
Taki sposób pisania Próby daje okazję do przyjrzenia się tym pojęciom,
które Berkeley traktuje instrumentalnie na drodze do wyłożenia swojej teorii, a które są nie mniej ważkie niż tezy do których Berkeley dąży: między
innymi relacyjnej koncepcji przestrzeni. Ten aspekt tekstu Berkeleya mam
zamiar tu wykorzystać.
Żeby móc to zrobić, przybliżę pokrótce metodę pisania Próby (1). Następnie przedstawię za Berkeleyem problem niewidomego od urodzenia,
który odzyskuje wzrok (2). Ten problem staje się dla Berkeleya pretekstem
do przedstawienia rozstrzygnięć dotyczących różnicy pomiędzy usytuowaniem idei rożnych zmysłów względem poznającego podmiotu (3). To z kolei
prowadzi do rozważań na temat znaczenia „bycia w umyśle” i poza nim
w koncepcji Berkeleya (4), które stanowią, jak sądzę, klucz do rozumienia
Berkeleyowskiego ujęcia przestrzeni.

METODA PISANIA BERKELEYA (1)

Berkeley pisząc Próbę wprowadza swoje tezy stopniowo: nie zaczyna wykładu od definicji, założeń i aksjomatów a od przykładów wziętych z doświadczenia i polemiki na temat kwestii szczegółowych. To sprawia, że na
początku Próby Berkeley zdaje się zgadzać z twierdzeniami, które w późniejszych dziełach stanowczo odrzuca.
Jak wskazuje Adam Grzeliński „Próba stanowiła dzieło rodzącego się dopiero talentu, napisane w taki sposób, aby teza immaterialistyczna nie była
dostrzegalna, a podjęta w nim tematyka robiła dla niej jedynie miejsce,
wszystko zaś po to, aby nie zaskoczyć nieprzygotowanego czytelnika pogląstarałem się odpowiedzieć na zarzuty arcybiskupa Dublina. Wciąż jednak pozostaje jedna wątpliwość, czy aby owa książka nie jest bezużyteczna. Mam jednakże nadzieję, że w najbliższym czasie
zdołam ukazać, że to, co się w niej zawiera, przysłuży się moralności i religii, o czym piszę w traktacie, który mam właśnie w druku. Celem tego drugiego pisma jest wykazanie istnienia Boga i określenie jego atrybutów, [dowodzenie] nieśmiertelności duszy, pogodzenie uprzedniej wiedzy Boga
z ludzką wolnością, a poprzez ukazanie bezsensowności i fałszywości poszczególnych części nauk
spekulatywnych – pokierowanie ludźmi tak, aby zajęli się religią i innymi pożytecznymi rzeczami”.
List do Percivala z 1 marca 1710 r., w: The Works of George Berkeley, Bishop of Cloyne, red. A. A.
Luce, T. E. Jessop, London–Edinburgh–Melbourne–Toronto–New York 1948–1957; vol. 8, s. 31;
fragment cytowany w: G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne,
tłum. translatorium z filozofii angielskiej studium doktoranckiego Instytutu Filozofii UMK w Toruniu pod kierunkiem A. Grzelińskiego, wstęp i oprac. A. Grzeliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 9.
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dami, które ten uznałby zapewne za ekscentryczne”6. Poparcie takiego uzasadnienia można znaleźć w jednym z listów Berkeleya do Percivala:
„Dwa są zarzuty (jakże jednak niezasadne), co do których oczekiwałem, że
krytycznie nastawieni ludzie skierują w mą stronę i jak widziałem, tak faktycznie się stało. Pierwszy, że sam nie jestem przekonany o prawdziwości tego, co napisałem a jedynie z próżnej chęci stworzenia czegoś całkiem nowego
zamierzałem oszukiwać świat […] Drugą zaś rzeczą, której się obawiałem było
to, że ludzie zbyt pośpieszą się ze swoją krytyką i nie zastanowiwszy się nad
moją książką wezmą mnie za jednego ze sceptyków, którzy wątpią w istnienie
rzeczy zmysłowych i nie są przekonani o żadnej prawdzie, a nawet o własnym
istnieniu.”7

Collin Murray Turbayne twierdzi z kolei, że takie stopniowe odkrywanie
prezentowanych przez Berkeleya poglądów to posunięcie taktyczne, które
konsekwentnie stosuje zarówno w Próbie, jak i w Traktacie. W Próbie nie
wypowiada się wprost za odrzuceniem materii, bo nie to było głównym celem jego tekstu – dokonuje tego dopiero w później. Tak samo w Traktacie:
nie wypowiada wprost swojego poglądu na temat istnienia substancji myślącej, bo planuje rozprawić się z tą kwestią dopiero w drugiej, nieopublikowanej nigdy, części dzieła.8
Podobną tezę stawia David Berman, który nazywa Berkeleya „rozważnym
i subtelnym strategiem” (deep and subtle strategist). Wskazuje, że na początku Próby Berkeley przyjmuje co najmniej dwa „pospolite błędy” (vulgar
errors), którym stanowczo sprzeciwia się w późniejszych dziełach. Jednym
z takich błędów jest twierdzenie jakoby przedmioty dotyku miały znajdować
się poza umysłem poznającego człowieka9. Wskazuje się na trzy przyczyny
takiego stanu rzeczy.
Pierwszy z nich to fakt, że Berkeley jako młody filozof mógł obawiać się
krytyki tak zaprezentowanych kontrowersyjnych poglądów, dlatego też postanowił prezentować je krok po kroku. Używa ogólnie przyjętych sformułowań i dopiero później wprowadza swoje po to, żeby oswoić czytelnika. 10
Dlatego też Colin M. Turbayne nazywa metodę pisania Berkeleya „mistrzow—————————
6 A. Grzeliński, Wstęp, w: G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, tłum. translatorium z filozofii angielskiej studium doktoranckiego Instytutu Filozofii UMK
w Toruniu pod kierunkiem A. Grzelińskiego, wstęp i oprac. A. Grzeliński, WN UMK, Toruń 2011,
s. 10.
7 List do Percivala z 6 sierpnia 1710 r., w: The Works of George Berkeley, Bishop of Cloyne, red.
A. A. Luce, T. E. Jessop, London–Edinburgh–Melbourne–Toronto–New York 1948–1957; vol. 8,
s. 31; fragment cytowany w: G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, op. cit., s. 10.
8 C. M. Turbayne, Bekeley's Two Concepts of Mind, Philosophy and Phenomenological Research,
20 (1), 1959, s. 91–92.
9 D. Berman, George Berkeley’s Idealism and the Man, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 23–25.
10 To sformułowanie biorę od Davida Bermana, który pisze o „strategicznym oswajaniu czytelników” (Berkeley’s strategic humouring of his readers).
Por. D. Berman, George Berkeley’s Idealism and the man, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 23.
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ską procedurą stopniowego odkrywania prawdy” i wskazuje na wpis Berkeleya z Dzienników współbrzmiący z takim postępowaniem: „Ten, kto chce
przekonać kogoś do swojej opinii, musi na początku sprawiać wrażanie, że
się z nim zgadza i oswoić go ze swoim sposobem mówienia…”11 Na taką
samą strategie wskazuje Giovanni Battista Grandi. Uważa, że Berkeley celowo wykorzystuje teorie swoich adwersarzy po to, żeby używając ich języka
niepostrzeżenie zmienić znaczenie zjawisk, do których się odnosi.12
Drugi powód jest taki, że Berkeley zachowując tok rozumowana przedstawiony w Próbie, nie mógłby trzymać się ściśle wprowadzonej przez siebie
nomenklatury, zachowując jednocześnie swobodę wywodu i naturalność
języka. Gdyby od początku zrezygnował z niektórych wyrażeń potocznych na
rzecz prowadzonych przez siebie terminów, nie mógłby przeprowadzić rozumowania w sposób przystępny dla czytelnika nie zaznajomionego wcześniej z Berkeleyowskimi definicjami.
Trzecim powodem może być to, że doktryna Berkeleya w czasie pisania
Próby nie była jeszcze całkowicie skończona – kiedy Berkeley pisał Próbę,
nie wszystkie elementy teorii, którą miał zamiar przedstawić w Traktacie,
miał gotowe. Możliwe, że nad niektórymi rozstrzygnięciami jeszcze się
wahał.13
Taka sytuacja, o ile wygodna dla zakładanego przez Berkeleya czytelnika,
jest jednak problematyczna dla jego interpretatorów. Tekst Berkeleya nie
daje się analizować ściśle pod względem językowym. Zadaniem jest raczej
uchwycenie ogólnej myśli filozofa i prezentowanych przez niego wyjaśnień
niż zrekonstruowanie ścisłych definicji. Takie podejście do Berkeleyowskiego tekstu oddaje to, co on sam sądził na temat języka – że nie przystaje ściśle
do rzeczy. O taki – nie skupiony zbytnio na języku – typ lektury autor prosi
też wprost w paragrafie 120 Próby:
„Dlatego też od razu powiem, że pragnąłbym, aby ci, którzy uznają, iż warto
poświęcić chwilę na zrozumienie tego, co napisałem na temat widzenia, nie
przywiązywali nadmiernej wagi do tego czy innego zwrotu, czy mego sposobu
wyrażania się, ale w nieuprzedzony sposób odczytali to, o co mi chodzi z treści
całości tej rozprawy i na ile to tylko możliwe, odkładając na bok słowa, rozważyli same pojęcia, i dopiero wtedy osądzili, czy odpowiadają one prawdzie
i zgadzają się z ich własnym doświadczeniem, czy też nie” (NTV 120).

—————————
11 (“He that would bring another over to his opinion, must seem to harmonize with him at first, and
humour him in his own way of talking ...”); Commonplace Book, Fraser, Works, I, 92. Ten fragment nie
został uwzględniony w opracowaniu Dzienników Luce’a. Cytuję za: C. M. Turbayne C. M., Berkeley and
Molyneux on Retinal Images, Journal of the History of Ideas, 16 (3), 1955, s. 345.
12 Tak jest na przykład w miejscu, kiedy opisuje przypadek dr Barrowa, który analizuje posługując
się językiem geometrii. G. B. Grandi,. Berkeley’s Theory of Vision: Optical Origins and Ontological
Consequences, Electronic Theses and Disertations, University of Windsor, 1997, s. 88.
13 Taki pogląd prezentuje między innymi Piotr Szałek rozpatrując koncepcję umysłu i władz poznawczych prezentowaną przez Berkeleya w poszczególnych dziełach. Por. P. K. Szałek., Istnienie
i umysł. Studium podstaw filozofii George’a Berkleya, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych „Universitas”, Kraków 2016.
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Przy rozpatrywaniu niejasności związanych z używanymi przez Berkeleya
terminami lub sformułowaniami z pomocą przychodzą inne jego teksty.
Chodzi tu przede wszystkim o Obronę i Wyjaśnienie Teorii Widzenia wydaną w odpowiedzi na zarzuty, z jakimi spotkała się Próba. Obrona została
przedstawiona przez Berkeleya już po opublikowaniu głównego dzieła –
Traktatu. To z jednej strony pozwala Berkeleyowi w jasny sposób wyłożyć
niektóre z kwestii przedstawionych w Próbie, czego, jak zostało powiedziane,
nie chciał robić na samym początku. Z drugiej strony jednak wskazuje się, że
wyjaśnienia zaprezentowane w Obronie mogą stanowić próbę uzgodnienia
treści Próby z rozpoznaniami z Traktatu w tych miejscach, gdzie mogłoby
dojść do niespójności.
Drugą z publikacji pomocnych przy interpretowaniu tekstu Próby są
Dzienniki Berkeleya wydane po raz pierwszy w 1871, czyli długo po śmierci
ich autora pod nazwą Commonplace Book i potem w kolejnej z edycji
w 1944, autorstwa A. A. Luce’a pod nazwą Philosophical Commentaries.14
Berkeley pisał swoje dzienniki prawdopodobnie w latach 1707–1708, czyli
tuż przed wydaniem Próby.15 Te zapiski Berkeleya rzucają ciekawe światło
na kwestie poruszane przez niego w innych miejscach a gdzieniegdzie wskazują na jego inspiracje lub na wahania co do pewnych rozwiązań. Stwarzają
jednak wiele problemów charakterystycznych dla osobistych zapisków nieprzygotowanych do druku: trudności z datowaniem wielu wpisów, niejasna
funkcja niektórych notatek (niektóre wyrażają postawę samego Berkeleya,
inne przedstawiają tezy, z którymi polemizuje), trudności z oznaczeniem
źródeł, z których korzystał sam Berkeley.
Jest jeszcze jeden argument, który należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z innych tekstów w celu rozwikłania niejasności interpretacyjnych:
nawet filozofowie nie są odporni na przypadłość polegającą na tym, że
w różnych sytuacjach używają tych samych słów rozumiejąc przez nie inne
rzeczy i do tego często sami nie zdają sobie z tego sprawy.16 Dlatego też wyjaśnienia znajdujące się w innych tekstach, mimo że pomocne, nie mogą stanowić ostatecznego rozstrzygnięcia co do rozumienia stwierdzeń zawartych
w samej Próbie.
—————————
14 Wydanie przygotowane przez A. C. Frasera, który odkrył manuskrypt (pełny tytuł to: Commonplace Book or Occasional Metaphysical Thoughts), zostało uznane za pełne błędów i niekompletne. Kolejne wydanie zostało przygotowane przez G. A. Johnstona a po nim w 1944 roku A. A.
Luce’a (pełny tytuł to: Philosophical Commentaries, Generally Called the Commonplace Book. An
editio diplomatica transcribed and edited with introduction and notes by A. A. Luce).Opracowanie
sporządzone przez Luce’a uważa się za kanoniczne, kolejne wydania Dzienników bazują właśnie na
nim. A.A. Luce twierdzi, że w główny rozwój myśli Berkeleya dokonał się nie po Traktacie a przed
nim i jest możliwy do prześledzenia w Dziennikach. Wskazuje też na to, że Berkeley korzystał
z Dzienników podczas pisania zarówno Próby, jak i Traktatu. Por. A. A. Luce, Development within
Berkeley’s Commonplace Book, Mind, 49 (193), 1940, s. 42–51.
15 Więcej na temat poszczególnych wydań Dzienników i datowania samych wpisów: B. Belfrage
B., The Order and Dating of Berkeley’s “Notebooks”, Revue Internationale de Philosophie, 39 (154
(3)), 1985, s. 196–214.
16 Posługuję się tutaj sformułowaniem zapożyczonym od G. N. A. Veseya. Por. G. N. A. Vesey G. N.
A., Berkeley and the Man Born Blind, Proceedings of the Aristotelan Society, 61, 1960–1961, s. 192.
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PROBLEM MOLYNEUX (2)

Problem niewidomego od urodzenia pojawia się w Nowej Teorii Widzenia
trzykrotnie17, w nieco różnym brzmieniu i przy okazji rozpatrywania różnych
kwestii: widzenia odległości (NTV 41–42), wzrokowego postrzegania rozmieszczenia przedmiotów (NTV 93-102) lub możliwości istnienia przedmiotu postrzeganego różnymi zmysłami (NTV 132–133).
W najbardziej znanej wersji – zapożyczonej od Locke’a – problem niewidomego od urodzenia pojawia się w paragrafie 132 Próby:
„»Wystawmy sobie, iż niewidomy od urodzenia, obecnie człowiek dorosły,
nauczył się odróżniać dotykiem sześcian od kuli, wyrobione z tego samego
metalu i w przybliżeniu tych samych rozmiarów, tak że dotykając jednego lub
drugiego może powiedzieć, które jest sześcianem, a które kulą. Przypuśćmy
dalej, iż sześcian i kulę ustawiono na stole i że stojący opodal niewidomy
przejrzał; zapytuję, czy za pomocą odzyskanego wzroku, zanim dotknie tych
przedmiotów, będzie mógł je rozpoznać i powiedzieć, który z nich jest kulą,
a który sześcianem?« Na co bystry i poprawnie rozumujący autor listu odpowiada: »Nie; bo chociaż wiadomo mu z doświadczenia, jak działa na jego dotyk kula, a jak sześcian, to jednak brak mu jeszcze doświadczenia, które by go
pouczyło, jak to, co tak a tak działa na jego dotyk, w każdym przypadku podziała na jego wzrok; nie wie on, że wystający kąt sześcianu, nierównomiernie
uciskający jego rękę, przedstawi się jego oczom tak jak w sześcianie«. Zgadzam się ze zdaniem tak poważnie myślącego korespondenta, którego z dumą
zaliczam do grona przyjaciół, że takie jest rozwiązanie tego zagadnienia: myślę
jak on, iż były niewidomy nie będzie zdolny natychmiast po zobaczeniu tych ciał
powiedzieć z całą pewnością, co jest kulą, a co sześcianem”18 (NTV 132).

Berkeley zgadza się z Molyneux i z Lockem co do rozwiązania tego problemu – tak jak oni twierdzi, że niewidomy od urodzenia nie potrafiłby poprawnie rozróżnić przedstawionych mu kształtów – i z pozoru argumentuje
podobnie – niewidomemu brakowałoby doświadczenia w łączeniu postrzeżeń różnych zmysłów. Nie zgadza się z nimi natomiast co do uzasadnienia
—————————
17 Berkeley porusza ten temat również w Dziennikach. Por. PC, 58, 62, 95, 97, 121 oraz w Traktacie: 43, 77
18 Problem niewidomego od urodzenia został postawiony prze Wiliama Molyneux w liście do Locke’a w 1693 r. Z tego powodu nazywany jest niekiedy „problemem Molyneux”(Molyneux’s problem).
Locke opublikował swoje rozwiązanie tego problemu w II edycji Rozważań. Dalsza część paragrafu
w tekście Locke’a, której już nie przytacza Berkeley, brzmi: „chociaż potrafi bezbłędnie – poznać je
przy pomocy dotyku i z pewnością odróżnić jedno od drugiego na podstawie wyczuwanej ręką różnicy w ich kształtach. Ustaliwszy to wszystko, dając czytelnikowi sposobność rozważenia, ile może
zawdzięczać doświadczeniu, ćwiczeniu i pojęciom nabytym tam, gdzie myśli, że wcale – z nich nie
korzysta i że zupełnie nie są m u pomocne; a to tym więcej, że mój spostrzegawczy korespondent
pisze w dalszym ciągu, iż gdy – w związku z moją książką – stawiał to pytanie – różnym osobom
bardzo inteligentnym, to nie spotkał bodaj ani jednej, która by od razu dała odpowiedź, jaką on
poczytuje za trafną, nim ją przekonały usłyszane od niego argumenty.”
J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B. Gawęcki, PWN, Warszawa 1955,
s. 182–183.
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takiego stanu rzeczy.19 Gdyby dotykowa idea kształtu była tego samego rodzaju, co wzrokowa idea kształtu, twierdzi Berkeley, niewidomy musiałby ją
rozpoznać. Byłaby to według niego idea, którą już zna, tylko wprowadzona
do jego umysłu nową drogą. Berkeley stwierdza więc: „Musimy zatem przyjąć, że albo rozciągłość wzrokowa i wzrokowy kształt są czymś odrębnym
i różnym od rozciągłości i kształtu dotykowych, albo też, że zaproponowane
przez dwa tak [bardzo] zdolne i głębokie umysły rozwiązanie tego problemu
jest błędne” (NTV 133).
Berkeley twierdzi, że powszechne i błędne mniemanie o istnieniu przedmiotów wspólnych dla wielu zmysłów – w tym rozciągłości i kształtu – ma
źródło w języku potocznym, w którym używamy jednego słowa dla oznaczenia różnych idei. Błędem jest według niego zakładanie, że skoro obie rozciągłości, dotykową i wzrokową, oznacza się tym samym słowem, muszą one
być tą samą rzeczą. Tak samo czymś innym są dotykowy i wzrokowy sześcian, dotykowa i wzrokowa kula, dotykowy i wzrokowy stół lub jakikolwiek
z przedmiotów wzroku i dotyku (NTV, 135). Człowiek niewidomy od urodzenia odzyskawszy wzrok nie łączyłby ich ze sobą, ze względu na to, że są
w istocie innymi przedmiotami nie pozostającymi z sobą w koniecznym
związku.
Ten sam przykład, w nieco innym brzmieniu, daje Berkeleyowi okazję do
rozważania też kwestii postrzegania usytuowania przedmiotów względem
siebie. Stwierdza: „Jest rzeczą pewną, że gdy ktoś od urodzenia pozostaje
rzeczywiście niewidomy, wtedy idee tego, co wyżej i tego, co niżej zyskuje
dzięki dotykowi” (NTV 93). O położeniu przedmiotów może wnioskować
jedynie na podstawie przyłożenia do wybranej części ciała lub jego ruchu –
np. ruchu ręki (NTV 94). Nie mógłby używać tych samych pojęć w stosunku
do rzeczy, które widzi, dlatego że jawiłyby mu się jako zupełnie różne od
tego, czego doświadczał wcześniej dotykiem. Jak wskazuje Berkeley: „właściwe przedmioty widzenia tworzą zupełnie nowy zestaw idei, całkowicie
odrębny i różny od poprzedniego, którego w żaden sposób nie można postrzegać za pomocą dotyku. Nie istnieje zatem nic, co pozwalałoby mu sądzić, że terminy te [odnoszące się do przedmiotów dotyku] stosują się do
idei wzroku” (NTV, 95).
W ten sposób wszystkie sądy, jakie ów człowiek dotychczas wydawał na
temat położenia przedmiotów, tyczyłyby się wyłącznie tych postrzeganych za
pomocą dotyku (NTV 95). Sądy dotyczące położenia przedmiotów wzroku
mogłyby być tworzone jedynie w odniesieniu do przedmiotów tego samego
rodzaju – idei wzroku (NTV, 111). Niedorzeczne jest, twierdzi Berkeley,
określanie odległości dotykowych rzeczy od rzeczy wzrokowych. Te dwie
przestrzenie, w ramach których określa się położenie przedmiotów, łączone
—————————
19 Więcej na temat uzasadnienia Locke’a: D. Park, Locke and Berkeley on the Molyneux Problem,
Journal of the History of Ideas, 30 (2), 1969, s. 253–260.
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są wyłącznie w umyśle postrzegającego je człowieka na podstawie doświadczenia.
Człowiek niewidomy od urodzenia, który odzyskuje wzrok, jest dla Berkeleya przykładem osoby, która postrzega świat w takiej postaci, w jakiej ten
sam się jawi bez odniesienia do uprzedniego doświadczenia – bez udziału
nawykowego łączenia idei, którym powszechnie kierują się ludzie. Człowiek
taki widzi przedmioty wzroku i dotyku takie, jakie są w rzeczywistości, jako
zupełnie oddzielne, jako „dwa nieskończone szeregi rozciągłości: jeden –
dotykalnej, drugi – widzialnej (PC 61). Dla Berkeleya widzenie takiego człowieka stanowi przykład percepcji nie zniekształconej jeszcze przez błędne
nawyki: „w jego umyśle nie zakiełkowałby ten sam przesąd, który w umyśle
innych obecny jest od ich urodzenia” (NTV 95).

ZEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ I CZYSTY INTELEKT (3)

A.R. White zauważa, że w Próbie Berkeley wciąż uznawał, że przedmioty
dotykowe, inaczej niż przedmioty wzroku, znajdują się w odległości. 20 Adam
Grzeliński stwierdza, że „wiąże się to z początkowym wahaniem co do istnienia obiektywnej, absolutnej przestrzeni postulowanej przez Newtona”. 21
W notatce 55 z Dzienników Berkeley stwierdzał: „Jeśli rozciągłość istnieje
w ciałach, poza umysłem, to pytanie brzmi [która?] dotykalna, widzialna czy
/ abstrahowalna [abstractible]/ czy też obie?” (PC 55). W Traktacie natomiast określa to już zdecydowanie jako „pospolity błąd”. 22
Kluczowe jest to, co Berkeley twierdzi na temat usytuowania przedmiotów dotyku i wzroku względem umysłu postrzegającej je osoby. W paragrafie
111 pisze: „Wszystkie rzeczy widzialne znajdują się w równym stopniu
w umyśle i nie zajmują żadnej części zewnętrznej przestrzeni; w konsekwencji są one wszystkie jednakowo odległe od wszystkiego, czego dotykamy, a co
istnieje poza umysłem” (NTV 111).
Co więcej, jak twierdzi Berkeley, ci, którzy nawykli do posługiwania się
wzrokiem, muszą zgodzić się na to, że postrzegane przez nich rozciągłość czy
kształt przedmiotów nie dają się oddzielić od przynależnych im kolorów –
nie znajdują się nigdzie indziej niż one. Jeśli zatem przyjmujemy bez sporów
to, że kolory znajdują się w umyśle, musimy przyjąć również, że i pozostałe
własności postrzegane wzrokiem się w nim znajdują (NTV 43).23
—————————
A. R. White, The Ambiguity of Berkeley’s “without the Mind”, Hermathena, 83, 1954, s. 62.
G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, op. cit., s. 107.
22 G. Berkeley G., Traktat o zasadach poznania ludzkiego, przeł. J. Leszczyński, PWN, Warszawa
1956, s. 64.
23 W tym fragmencie Berkeley ewidentnie polemizuje z podziałem Locke’a na idee wtórne i pierwotne. Pierwsze z nich miałyby być percepcjami podmiotu znajdującymi się w jego umyśle – są więc
zależne od podmiotu i nie przynależą bezpośrednio poznawanej rzeczy. Drugie z kolei miałyby być
immanentnymi własnościami rzeczy niezależnymi od procesu poznania.
20
21
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Gdyby człowiek miał do dyspozycji tylko tak rozumiane idee wzrokowe
(lub wszystkie idee postrzegane były w ten sam sposób, co idee wzrokowe),
Berkeley byłby solipsystą. Jednak w sposobie postrzegania idei dotykowych
– tak jak pisze o nich Berkeley – zaznacza się odrębność człowieka od świata. Idee dotykowe postrzegane są przez umysł jako od niego niezależne
i pochodzące spoza niego.
Widać to w sposobie pisania o przedmiotach dotyku:
„Człowiek, który od urodzenia pozostaje ślepy, przez słowa ‘niższy’ czy ‘wyższy’ mógłby rozumieć jedynie większą czy mniejszą odległość od ziemi, tę zaś
mógłby mierzyć za pomocą przyłożenia czy ruchu ręki bądź jakiejś innej części
ciała. Jest zatem jasne, że to wszystko, o czym pomyślałby, że znajduje się
niżej czy wyżej, musiałby uważać za istniejące na zewnątrz swego umysłu,
w otaczającej go przestrzeni” (NTV, 94).
„Jednakże nie twierdzimy, że słyszymy odległość tak, jak mówimy, że ją widzimy; [dzieje się tak, gdyż] idei postrzeganych za pomocą dotyku nie jesteśmy skłonni mylić z ideami słuchu, tak jak mylimy je z ideami wzroku. Tak zatem łatwo można się przekonać, że ciała i rzeczy zewnętrzne, ściśle mówiąc,
nie są przedmiotami słuchu, te ostatnie bowiem są jedynie dźwiękami, za pośrednictwem których idee tego czy innego ciała, czy też odległości od niego,
sugerowane są myślom. Jednak dużo trudniej jest wskazać różnicę, jaka istnieje pomiędzy ideami wzroku i dotyku, jakkolwiek jest pewne, że tak jak różnią się rzeczy właściwe dotykowi i słuchowi, tak samo różnią się rzeczy, które
czujemy dotykiem, i te, które widzimy” (NTV 47).

Berkeley wskazuje, że przedmioty słuchu i przedmioty wzroku nie są ideami zewnętrznymi, a jedynie je sugerują. Te sugerowane wzrokowo lub słuchowo „zewnętrzne rzeczy” to według filozofa właśnie przedmioty dotyku.
Co do przedmiotów widzenia Berkeley nie ma wątpliwości: znajdują się
one w umyśle postrzegającej osoby, nie istnieją niezależnie od niego – nie
istnieją wcale, kiedy nie są postrzegane.24 Berkeley jest w tym konsekwentny
– już jego założenie dotyczące odległości, która nie jest postrzegana wzrokiem, prowadzi w konsekwencji do tego, że wszystko to, co jest postrzeżeniem wzrokowym, nie znajduje się właściwie w żadnej odległości, a tylko
i wyłącznie w umyśle postrzegającego. Berkeley wskazuje na to wprost
w Dziennikach: „Wszystkie rzeczy widziane przez ślepca, który odzyskał
wzrok i ogląda je po raz pierwszy, znajdowałyby się w jednym punkcie” (PC
62) – można dodać, że punktem tym dla Berkeleya jest umysł. Według niego
nie możemy postrzegać przestrzeni wyłącznie za pomocą wzroku – potrzebne jest do tego postrzeżenie pochodzące również od innych zmysłów. Bez
umiejętności łączenia postrzeżeń wzrokowych z odpowiadającymi im doświadczeniami związanymi z ciałem, na których według Berkeleya zbudowa—————————
24 Nie jest to teza kontrowersyjna. Zgadza się z tym, co mówił Locke na temat idei wtórnych, do
których zaliczał właśnie idee wzroku.
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na jest wzrokowo postrzegana idea odległości, niemożliwe jest postrzeganie
jakichkolwiek idei jako zewnętrznych wobec postrzegającego podmiotu.
W konsekwencji należy uznać, że to w przedmiotach dotyku ugruntowane są
w koncepcji Berkeleya wszelkie idee zewnętrzności takie jak odległość, przestrzeń czy ruch.
Berkeley wyraźnie obrazuje to proponując pewien eksperyment myślowy.
Podaje przykład „czystej inteligencji, ducha, który pozbawiony jest ciała,
przy czym zakładamy, że widzi on w sposób doskonały, tj. ma wyraźne postrzeżenie przedmiotów, we właściwy sposób i bezpośrednio należących do
wzroku, a przy tym nie posiada zmysłu dotyku” (NTV 153).
Według Berkeleya taki duch nie mógłby mieć żadnej idei odległości (ponieważ do stworzenia tej, jak dowodzi wcześniej Berkeley, konieczne jest
posiadanie określonych idei dotykowych) a co za tym idzie nie mógłby mieć
żadnej idei bryły lub wielkości wielowymiarowej (NTV 154). Wbrew potocznemu przekonaniu, nie mógłby mieć również żadnej idei figury płaskiej, bo
do stworzenia takiej również jest potrzebna idea odległości (NTV 155). Jak
wskazuje irlandzki filozof, odległość postrzegana wzrokiem jest zmienna
i ulotna, dlatego nie można dokonywać na niej żadnych operacji, na których
opiera się geometria, która, jak można stwierdzić na tej postawie, wbrew
temu, co się powszechnie uważa, jest dziedziną dotyczącą nie przedmiotów
wzroku a dotyku (NTV 159).
Taki bezcielesny umysł, nie mając pojęcia o geometrii, nie miałby tez
pojęcia o żadnej przestrzeni, w której by się znajdował. Bez możliwości odniesienia postrzeżeń wzrokowych do postrzeżeń ciała, musiałby uznać, że
wszystkie widziane przez niego rzeczy znajdują się w nim samym.
W UMYŚLE I POZA UMYSŁEM (4)

Berkeley wnioskuje, że bez idei odległości zbudowanej na gruncie doświadczenia niewidomy człowiek odzyskawszy wzrok nie postrzegałby tego,
co widzi, jako usytuowanego w jakiejkolwiek odległości. W gruncie rzeczy
nie postrzegałby tego jako oddzielnego od niego samego. Przeciwnie:
„Wydawałoby mu się, że Słońce i gwiazdy, tak jak wszystkie przedmioty, zarówno najodleglejsze, jak i najbliższe, tkwią w jego oku, a właściwie – w jego
umyśle. Przedmioty, które wzrok tam wprowadził, jawiłyby mu się jako to,
czym w istocie są, to znaczy tylko jako nowe zestawy myśli czy doznań, a każdy z nich byłby tak blisko niego, jak doznanie bólu czy przyjemności, czy też
najbardziej nawet wewnętrzne uczucie jego duszy” (NTV, 41).

Takie wnioskowanie okazuje się jednak problematyczne z kilku powodów.
Po pierwsze, ponieważ, jak wynika z samej definicji idei, te nie istnieją,
kiedy nie są postrzegane, nie istnieją poza umysłem. W związku z tym Berke-
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ley musi zmierzyć się z pytaniem, czy cały świat postrzegany również znajduje się w postrzegającym go umyśle. Jeśli na tak postawione pytanie dać odpowiedź twierdzącą, wszystkie idee zewnętrzności, w tym rozważana przez
niego szczegółowo idea odległości, zyskują szczególny status – znajdując się
w umyśle, jawią się jako będące poza nim, mają wiec częściowo sprzeczną
naturę.
Po drugie, i ważniejsze, Berkeley rozważając przykład niewidomego od
urodzenia zdaje się zakładać, że taki człowiek odzyskawszy wzrok widział by
wszystkie przedmioty tak samo jak inni ludzie posługujący się wzrokiem od
zawsze, z jedyną tylko różnicą: wydawałoby mu się, że są w jego umyśle.
Widziałby je jako gotowe rzeczy, tylko nie potrafiłby ich umiejscowić, tak,
jak robią to inni. Berkeley nie daje tutaj kryteriów rozróżniania tego, co
przynależne rzeczywistości zewnętrznej a co podmiotowi poznającemu.
Według Godfreya Veseya w to nie-rozpoznanie zatruwa cały idealizm Berkeleya. Vesey twierdzi, że gdyby Berkeley „nie utożsamił bezmyślnie zawartości
zmysłowości ze zwykłym światem słońca, gwiazd, domów, gór, rzek, mógłby
[…] mógłby stać się pierwszym idealistą transcendentalnym”.25
Problematyczna jest tutaj fraza, która doprowadziła do różnych wniosków komentatorów Berkeleya, a która dla niego samego wyraża ważny
punkt jego koncepcji. Chodzi o frazę „w umyśle”. Przez nią Berkeley często
oskarżany był o to, że wszystkie przedmioty poznania czyni jedynie wytworami fantazji.
Luce stwierdza, że większość niezrozumienia filozofii Berkeleya bierze się
z prostego i błędnego wnioskowania, że jeśli rzeczywistość składa się z ducha
i z materii, to jeśli zanegujemy to drugie, wszystko, co pozostaje, jest duchem. Czyli mówiąc inaczej: duszą lub właśnie umysłem. Immaterialistyczna
koncepcja Berkeleya jednak nie odpowiada temu rozumowaniu: Berkeley
stanowczo odróżnia poznawane idee od poznających je umysłów. Dla niego
nie ma nic w percepcji, co nie byłoby związane z umysłem: albo nie było nim
samym, albo nie było przez niego poznawane. Nie oznacza to jednak, że
wszystko jest umysłem. Berkeley utrzymywał dwuskładnikową teorię percepcji w odróżnieniu od myślicieli takich jak Locke, których koncepcje składały się z trzech części i umiejscawiały rzeczywistość poza umysłem. „Wiedza
nie jest wiedzą stwierdzał Berkeley, jeśli rzeczywistość jest poza umysłem,
a jedynie jej blada kopia w nim”26 – konkluduje Luce i stwierdza dalej, że
właśnie takie podejście gwarantuje według Berkeleya utrzymanie realności
zmysłowego świata.27 Dla niego fraza „w umyśle” była świadectwem kluczowej roli postrzegania bezpośredniego w filozofii Berkeleya – była jakby
okrzykiem bojowym tej koncepcji.28
—————————
G. N. A. Vesey, Berkeley and the Man Born Blind, op. cit., s. 206.
A. A. Luce, Berkeley's Existence in the Mind, Mind, 50 (199), 1941, s. 262.
27 Ibid., s. 263.
28 Ibid., s. 262.
25

26
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Według Luce’a, kiedy Berkeley posługiwał się sformułowaniem „w umyśle”, nie chodziło mu wcale o „istnienie mentalne” (mental existence) a przeciwnie: o bycie postrzeganym lub możliwym do postrzeżenia przez umysł.
Fraza „w umyśle” nie jest jednoznaczna – swój konkretny sens znajduje dopiero w kontekście. W pierwszym znaczeniu „w” oznaczać może „w relacji
do” („in”/”in relation to”). Dlatego fraza „to have soomething in mind” odpowiadałaby polskiemu „mieć coś na myśli”. W takim przypadku nie należałoby traktować jej dosłownie a jedynie jako wyrażenie oznaczające związek
z umysłem. Sam rzeczownik „umysł” z kolei u Berkeleya może oznaczać jedną z trzech rzeczy: „nie-materię”, „umysł człowieka”, „umysł boski”.29
W samej Próbie mogą to być dwie pierwsze z tych możliwości.
Przytoczona powyżej interpretacja, zaproponowana prze Luce’a, nie wydaje się jednak wystarczająca do wyjaśnienia powyższego fragmentu. Kiedy
Berkeley pisze, że „Wydawałoby mu się, że Słońce i gwiazdy, tak jak wszystkie przedmioty, zarówno najodleglejsze, jak i najbliższe, tkwią w jego oku,
a właściwie – w jego umyśle” (NTV 41), bez dwóch zdań chodzi mu o ludzki
umysł. Niewątpliwie nie chodzi mu też o takie znaczenie „in the mind”, które
oznacza, że ma się coś na myśli. Przedmioty w umyśle w tym przypadku są
ewidentnie odróżnione od tych, które są poza nim, mimo że i jedne i drugie
są przedmiotem myśli. Ten fragment rodzi zatem dwa poważne pytania: po
pierwsze, jak rozumieć to, że widziane Słońce i gwiazdy tkwią w umyśle
(a nie poza nim) i, po drugie, jak rozumieć to, że Słońce i gwiazdy tkwią
w oku, czyli w umyśle.
Warto zauważyć, że Berkeley mówi o postrzeganiu idei zmysłowych w taki sam sposób, jak mówi o postrzeganiu konkretnych przedmiotów takich
jak domy albo gwiazdy. To prowadzi do poważnego zamieszania, dlatego że
Berkeley wykorzystuje argumenty stosujące się do tych pierwszych (myślenia, wyobraźni, doznawania) wykorzystuje w stosunku do drugich – idei
przedmiotów. Zatem Berkeley sam się oszukał, ponieważ mówi o doznawaniu zmysłowym (perceiving sensations) w taki sam sposób jak o postrzeganiu rzeczy (objects). Ale rzeczy nie są doznaniami (cielesnymi albo mentalnymi), a doznania nie są widziane, słyszane lub dotykane. Doznania i rzeczy
są w „umyśle” w innym sensie tego wyrażenia. Nazywanie i jednych i drugich
ideami prowadzi Berkeleya do błędnego stwierdzenia, że argument właściwy
dla jednych, odpowiada też drugim.30
Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że Berkeley często zamiast wprost mówić, że „coś jest w umyśle” (in the mind) używa frazy „not without a mind”
(NTV 43, 50, 55, 81, 94, 95, 111, 117). Jest to o tyle zastanawiające, że Berkeley, zważywszy na jego podejście do języka, „nie użyłby czterech słów tam,
gdzie wystarczyłyby dwa”.31 Berkeley zdaje się używać słówka „without”
—————————
Ibid., s. 262.
A. R. White A. R., The Ambiguity of Berkeley’s “without the Mind”, op. cit., s. 58–61.
31 A. A. Luce, Berkeley's Existence in the Mind, Mind, 50 (199), 1941, s. 258.
29

30
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w tym kontekście w dwóch znaczeniach: jako łacińskie „ekstra” lub „sine”.
W pierwszym przypadku chodziłoby o znaczenie przestrzenne, w drugim
przypadku chodzi o nie bycie postrzeganym, o istnienie bez umysłu. Bycie
„poza umysłem” można rozumieć w ramach dwóch porządków – przestrzennego (cielesnego) i poznawczego. White wskazuje, że utożsamienie
tych dwóch rzeczy to błąd.32 Rzeczy mogą istnieć w odległości i wciąż nie
istnieć, jeśli nie są postrzegane. To są dwie kwestie i odpowiedzi na nie są
logicznie niezależne. Tymczasem Berkeley zachowuje się, jakby wykazanie,
że do widzianych przedmiotów nie stosuje się kategoria odległości, że nie
znajdują się w żadnej odległości od nas), było jednocześnie stwierdzeniem,
że znajdują się w umyśle w tym samym sensie, jak mózg znajduje się
w czaszce.33 Bycie w umyśle nie może jednak oznaczać „bycia w obszarze
ograniczonym powierzchnią ciała”.34
Wydaje się, że nieporozumienia wśród komentatorów Berkeleya wynikają
z faktu, że przedmioty takie jak Słońce, gwiazdy, domy, czy drzewa, rozumieją oni w potocznym sensie – jako konkretne rzeczy postrzegane przez człowieka różnymi zmysłami. Nie należy jednak zapominać, że takie przedmioty
nie mają racji bytu w Berkeleyowskiej koncepcji. Dla Berkeleya nie istnieje
potocznie rozumiane drzewo, a jedynie konglomerat idei różnych zmysłów.
Istnieje zatem drzewo wzrokowe, drzewo dotykowe, drzewo słuchowe itd.
Jak zostało powiedziane, żadne z nich nie jest prostą ideą, nie daje się utożsamić z prostym doznaniem zmysłowym, przynależy natomiast wyłącznie do
domeny jednego ze zmysłów.
Wszystkie doznania zmysłowe postrzegane są jako istniejące „wewnątrz”
poznającego podmiotu. Nie musi jednak tak być ze wszystkimi ideami oznaczającymi przedmioty poszczególnych zmysłów: wzrokowe drzewo nie musi
znajdować się w umyśle w taki sam sposób jak drzewo dotykowe. Wskazanie
tej różnicy może rozjaśnić nieco sprawę Berkeleyowskiego „bycia w umyśle”.
Niewątpliwie każdy z tak rozumianych przedmiotów nie istnieje nie będąc
postrzeganym – nie może istnieć bez umysłu. Co więcej, przedmioty wzroku,
jeśli przyjrzymy im się z należytą uwagą – twierdzi Berkeley – nie jawią się
nam jako istniejące poza nami również w sensie przestrzennym. Postrzegamy je tak samo, jak wszystkie inne doznania w nas samych – uczucia i myśli.
Dlatego, mimo że proste doznania wzrokowe (jak światło i kolory) są czymś
innym niż złożone idee wzroku (jak wzrokowe Słońce czy wzrokowe drzewa),
to wniosek dla obu jest ten sam – nie znajdują się poza umysłem w żadnym
znaczeniu.
Inaczej jest z przedmiotami dotyku – mimo że nie są niezależne od umysłu, jawią się jako pozostające poza nim w przestrzennym sensie. Wydaje się
—————————
A. R. White A. R., The Ambiguity of Berkeley’s “without the Mind”, op. cit., s. 59.
Por. D. M. Armstrong, Discussion: Berkeley's New Theory of Vision, Journal of the History of
Ideas , 17 (1), 1956, s. 129.
34 G. N. A. Vesey, Berkeley and the Man Born Blind, op. cit., s. 200.
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to spójne z rozważaniami Berkeleya na temat istnienia zewnętrznej przestrzeni. Pokazując, że nie może istnieć wzrokowa odległość, Berkeley wykazuje jednocześnie, że potocznie rozumiane relacje przestrzenne nie stosują
się do idei wzroku. Inaczej jest z ideami dotyku – to w nich w ramach koncepcji Berkeleya ugruntowana jest geometria oraz idee przestrzeni. Przestrzeń ta nie jest obiektywna, bo jest zależna od umysłu, jest jednak postrzegana jako zewnętrzna wobec niego.
Vesey, rozpatrując przytoczony przez Berkeleya przykład człowieka niewidomego od urodzenia, jako jedną z możliwych podaje interpretację związaną z właśnie odczuciami cielesnymi. Zgodnie nią widzenie przedmiotów
jest w gruncie rzeczy doznaniem dotykowym. Berkeley pisze, że wszystkie
postrzegane przez niego wzrokiem przedmioty znajdowałyby się „w jego oku,
a właściwie – w jego umyśle” i byłyby „tak blisko niego, jak doznanie bólu
czy przyjemności”. Vesey wskazuje, że można sensownie mówić o bólu lub
przyjemności zlokalizowanej w konkretnej części ciała i być może w ten sam
sposób Berkeley posługuje się stwierdzeniem, że postrzegane wzrokiem
przedmioty znajdują się w „w jego oku, a właściwie – w jego umyśle”.35 Co
więcej wskazuje też, że z Berkeleyowkiego sformułowania nie wynika, że
postrzegane wzrokiem przedmioty znajdują się w jego umyśle w ten sam
sposób, jak doznanie bólu czy przyjemności, ale w tym samym stopniu. 36
Sytuację niewidomego, który odzyskuje wzrok, Vesey porównuje do sytuacji
różdżkarza, który urodzony bez zdolności wyczuwania żył wodnych znajdujących się pod ziemią, w pewnym momencie zyskuje taką umiejętność.
Z początku nie umiałby ocenić odległości od znajdującej się pod nim żyły
wodnej, to, co odczuwałby znajdując się w jej pobliżu byłoby po prostu pewnym odczuciem zlokalizowanym raczej w jego dłoniach niż w samym umyśle. Przedmioty postrzegane przez niego przez pojawiające się odczucia (ilość
wody) byłyby dla niego (tym, czym są w istocie) nowym zestawem doznań. 37
Jak wskazuje Vesey, ten niedorzeczny przykład jest w istocie analogiczny do
przypadku rozpatrywanego przez Berkeleya. Ktoś pozbawiony postrzeżeń
wzrokowych mógł nabyć wiedzę na temat przedmiotów takich jak Słońce
i gwiazdy jedyne przez spostrzeżenie doznań z nim związanych. Te doznania
nie różniły by się zbytnio od tych, których doświadczałby nowo-uzdolniony
różdżkarz.
—————————
35 Podobny fragment można znaleźć w jednym z początkowych wpisów w Dziennikach: „Ślepiec,
odzyskawszy wzrok i oglądając coś po raz pierwszy, nie zdołałby powiedzieć, jak blisko niego znajduje się to, co ujrzał, ani nawet czy znajduje się to na zewnątrz niego, czy też w jego oku. Kwestia: czy
nie myślałby tego ostatniego?” (PC 58)
36 G. N. A. Vesey, Berkeley and the Man Born Blind, op. cit., s. 198.
37 “A man born without the water diviner's gift (of having certain sensations in his hands in the
presence of water), having acquired this gift, would, at first, have no idea of the distance of water by
feeling; the water, whether remote or near, would all seem to be in his hands, or rather in his mind.
The objects intromitted by feeling (volumes of water) would seem to him (as in truth they are) no
other than a new set of sensations, each whereof is as near to him as the perceptions of pain or
pleasure, or the most inward passions of his soul.” G. N. A. Vesey, Berkeley and the Man Born
Blind, op. cit., s. 198.
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To zgadza się z wcześniej przedstawionym przez Berkeleya twierdzeniem
– nie postrzegamy odległości bezpośrednio, określamy ją na podstawie innych, połączonych z nią doznań. Wyjaśnia też, dlaczego człowiek niewidomy
od urodzenia odzyskawszy wzrok stwierdziłby, że widziane przedmioty nie
znajdują się w określonej – a właściwie w żadnej – odległości od niego. To
koresponduje również z rozwiązaniem przedstawionym powyżej: wszystkie
doznania, proste idee postrzegane są jako pozostające w umyśle. Dopiero
dotykowe idee złożone związane z ruchem ciała lub relacjami pomiędzy jego
częściami pozwalają na postrzeganie przedmiotów jako znajdujących się
w zewnętrznej przestrzeni.
Geneviève Brykman proponuje takie rozumienie bólu i przyjemności
w koncepcji Berkeleya, w którym one same byłyby nie ideami, a cechami
postrzeganych idei. Twierdzi, że idee zmysłowe (lub percepcje) funkcjonują
w koncepcji Berkeleya dwojako: jako idee-rzeczy (things-ideas) i jako ideeafekty (affects-ideas), które są w gruncie rzeczy dwiema stronami tej samej
rzeczy, którą Berkeley wprowadza za pomocą frazy „idee lub doznania” (ideas or sensations) (NTV 16, 28) lub „myśli i doznania” (thoughts or sensations) (NTV 41). Pierwsze z nich są intencjonalne, to znaczy wskazują na
cechę postrzeganego przedmiotu (idei), drugie są relacyjną cechą idei-rzeczy
do postrzegającego. Mówiąc wprost: „nie chodzi o ból, tylko o bolesność, ani
o przyjemność, a co powinno być drugą stroną idei zmysłowej, (przyczynową) moc wpływania na nas”.38
Taka koncepcja koresponduje to z wpisem Berkeleya w Dzienniku:
„Istnieją dwa rodzaje przyjemności: przeznaczeniem jednego (one is ordain’d) jest bycie bodźcem czy też podnietą do czegoś innego, z czym pozostaje
ona w widocznej relacji i czemu jest podporządkowana, w wypadku drugiej
zaś tak nie jest. Tak oto przyjemność jedzenia należy do pierwszego rodzaju,
przyjemność muzyki zaś do drugiego. Tych można zażywać ku pokrzepieniu,
tamtych zaś jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem [end]” (PC 852).

Z drugiej jednak strony przyjęcie „afektywnego” rozumienia idei wydaje
się problematyczne w kontekście ich bierności postulowanej przez Berkeleya. Niezależnie jednak od rozstrzygnięcia tej kwestii, ból i przyjemność
funkcjonują analogicznie do doznań cielesnych – tak jak idee proste możliwe
do umiejscowienia w ciele.
Jednak co „bycie w umyśle” oznacza dla samego umysłu? Biorąc pod
uwagę powyższe rozważania, rozpatrując ludzki umysł Berkeley zmuszony
jest sprzeciwić się odrębności umysłu od ciała.39 Taka konkluzja, żeby zostać
przez niego przyjęta, musiałaby zostać obwarowana szeregiem zastrzeżeń.
Z pewnością tak rozumiane ciało nie mogłoby być ciałem fizycznym – jako
—————————
38
39

G. Brykman, Pleasure and Pain versus Ideas in Berkeley, Hermathena, 139, 1985, s. 135.
A. A. Luce, Berkeley’s Existence in the Mind, op. cit., s. 264–265.
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takie nie mieści się w immaterialistycznej teorii. Nie mogłoby być też ideą,
bo jako takie, w przeciwieństwie do aktywnego umysłu, musiałoby być bierne. Niewątpliwie natomiast musiałoby być ciałem doznającym, ciałem zmysłowym – a więc medium zmysłowego poznania. Jednak biorąc pod uwagę
fakt, że według Berkeleya cała wiedza dotycząca świata ugruntowana jest
w zmysłowości – ideach pochodzących od poszczególnych zmysłów, utożsamienie to nie wydaje się być aż tak kontrowersyjne.

PODSUMOWANIE

Adam Grzeliński słusznie zauważa, że Berkeley dąży do wyeliminowania
koncepcji absolutnej przestrzeni; nie oznacza to jednak, że na żadną koncepcję przestrzeni nie ma miejsca w jego teorii. Wyłożona przez Berkeleya teoria
widzenia pozwala zrezygnować z koncepcji obiektywnej, pustej przestrzeni
na rzecz przestrzeni rozumianej relacyjnie – skorelowanej z doświadczeniem
ciała: „w doświadczeniu najbliżej związanym z cielesnością tkwi źródło
skłonności, by pomimo »korekt rozumu« wykazującego problematyczność
obiektywizowania rozciągłości (extension), była ona traktowana jako przestrzeń (space). W tym kierunku, co zwykle bywa pomijane przez komentatorów filozofii Berkeleya, idą rozwiązania Nowej teorii widzenia. Irlandzki
filozof zauważa bowiem, że umiejętność rozsądzenia odległości, w jakiej
znajduje się rzecz, sprowadza się do stopnia wyraźności obrazu wzrokowego,
wiedzy o przedmiocie oraz asocjacji pomiędzy doznaniami wzroku i dotyku.
Nowa teoria nie tylko pozwala zrezygnować z koncepcji obiektywnej, pustej
przestrzeni, ale doświadczenie rozciągłości skorelować z doświadczeniem
ciała”.40
Colindrige podkreśla ten związek jeszcze mocniej. Wskazuje, że niekonieczny związek wzroku i relacji przestrzennych ustanowiony jest dzięki
dotykowi. Jeśli jednak również dotyk byłby związany z przestrzenią tylko
przygodnie, potrzebna jest kolejna metoda ich połączenia. Ten proces musiałby trwać tak długo, aż nie dojdziemy do powiązania, które byłoby koniecznym związkiem. Na tej podstawie Colindrige stwierdza, że taki konieczny związek istnieje właśnie między dotykiem a przestrzenią.41
Filozofia Berkeleya to w takim samym stopniu jak zmagania z materią
doświadczenia zmagania ze słowami. Znaczna część polemiki z jego teorią
wynika z faktu, że Berkeley bierze powszechnie używane słowa i nadaje im
własne, różne od powszechnie rozpoznawanego, znaczenie. Dzieje się tak
między innymi w przypadku centralnego terminu Berkeleyowskiej filozofii –
słowa „idea”. W Dziennikach filozof notuje: „W takim razie – powiecie –
—————————
40 A. Grzeliński, Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, WN UMK,
Toruń 2010, s. 59.
41 D. G. Collingridge, Berkeley on Space, Sight and Touch, Philosophy, 53 (203), 1978, s. 102.
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wszystko jest jedynie ideą, li tylko fantazmatem. Na to odpowiadam: każda
rzecz [pozostaje] tak samo realna, jak zawsze. Ufam, iż nazwanie rzeczy
„ideą” nie sprawi, że stanie się ona mniej realna” (CB 807).
Podobnie jest z używanymi w naukach przyrodniczych terminami takimi
jak „siła”, „przyciąganie” i „prędkość”. Ze względu na to, że nadano im formę
rzeczownikową w języku, ludzie skłonni są rozpatrywać je jako rzeczy same,
a nie jako cechy innych rzeczy. Do tych pojęć stosuje się zaproponowana
przez Karla Poppera „brzytwa Berkeleya”,42 która polega na wyeliminowaniu
z nauk przyrodniczych wszystkich esencjalistycznych wyjaśnień.
Berkeley nie jest solipsystą – z ontologii w ramach swojej koncepcji nie
eliminuje zewnętrznego świata. Wręcz przeciwnie: wyraźnie oddziela poznający podmiot od poznawanych przez niego idei. Co więcej, wyraźne umiejscowienie części z tych idei w zewnętrznej względem niego przestrzeni jest
gwarantem tej odrębności. Jednak, tak jak wobec innych pojęć z dziedziny
fizyki, wobec przestrzeni stosuje swoją brzytwę. Odmawia jej esencjonalistycznego istnienia. Zewnętrzna przestrzeń w koncepcji Berkeleya jak najbardziej istnieje, jednak nie w sposób absolutny – jest uzależniona od cielesnych doznań poznającego podmiotu.
„Gdyby przestrzeń istniała in rerum natura bez jakichkolwiek ciał, nie byłaby
rozciągła, ponieważ nie posiadałaby części – części bowiem są jej przypisywane ze względu na ciała, stąd to czerpie się także pojęcie odległości. Jakimże to
więc sposobem bez części ani odległości /ani umysłu/ istnieć może przestrzeń
lub cokolwiek innego prócz jednej jednorodnej nicości?” (CB 96)

– zapisuje Berkeley w Dziennikach. Irlandzki filozof skazuje tu na to, że
przestrzeń nie może istnieć bez umiejscowionych w niej ciał – rzeczy. Jednak biorąc pod uwagę jego koncepcję odległości, do której się tu odwołuje,
o ileż bardziej nie może istnieć bez zmysłowego ciała poznającego człowieka.

EMBODIED MIND. THE PROBLEM OF EXISTENCE OF SPACE IN GEORGE
BERKELEY’S NEW THEORY OF VISION
ABSTRACT

Berkeley is a philosopher commonly associated with his thesis about the nonexistence of the material world. However, he would disagree with the statement that
the entire world that, according to him, consists of ideas, is only in the cognizing
mind. He would also disagree with the fact that perceived objects are in absolute
space. The article aims to present Berkeley’s solution to the alternative mentioned
above. The solution is based on the category of space presented in Berkeley’s Essasy

—————————
42

K. Popper, Droga do wiedzy: Domysły i refutacje, PWN, Warszawa 1999.
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Towards New Theory of Vision. In New Theory of Vision, Berkeley explains his
position on problem of visual perception. He begins his argument by resolving the
issue of the visual perception of distance, and this subjects leads him to much further matters—including the concept of relative space, grounded in the bodily experience of the cognizing subject.
Keywords: George Berkeley, New Theory of Vision, space, immaterialism,
Molyneux Problem.
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IN THE STRUCTURE OF TRUTH THEORIES
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ABSTRACT

Applying linguistic tropes to the deep structure which underlay the 19th century
historical imagination Hayden White derived from the vault of philosophical richness contained in Giambattista Vico’s La Scienza Nuova. Now the treasure trove
becomes a source of one more illuminating analogy. The following study demonstrates how metaphor, metonymy, synecdoche and irony can be identified with five
major theories of truth: the correspondence, pragmatic, coherence, deflationary and
the semantic one. Theories are evoked on the basis of texts by philosophers themselves (Bertrand Russell, Charles Sanders Peirce, Brand Blanshard et al.). Moreover,
a numerical mismatch between them and the four tropes should be seen as everything but unwanted. The concept of irony has multiple interpretations, and so mapping it onto the semantic theory will expose the relation between truth accounts and
the principle of their development. In the end, there emerges a pattern in the shape
of a circle or a spiral—two models of infinity along which runs the human quest for
meaning of truth.
Keywords: Truth, tropes, Hayden White, Giambattista Vico, figuration.

THE UNIVERSAL PATTERN

Language and perception are welded together so tightly that it is impossible to determine which of them takes the upper hand in exerting mutual
influence. The structures with the help of which we organise our experience
become carved on the linguistic system as if upon a clay tablet, unavoidably
and ineradicably—this is a truth long recognised and acknowledged as
a philosophical platitude.
Yet observing that in these structures there emerges a regularity which
goes beyond single perceptions and beyond language differences, extending
itself over entire epochs; this is arguably in a way a more astonishing
thought. The regularity would be gradually forming a certain universal pat-
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tern, along the lines of which operates the human intellect. Such seems to
have been an insight of Giambattista Vico, according to whom the development of mankind was cyclical, and who claimed additionally that the cycle
reflects itself in language.
In the New Science Vico constructs a circle out of four figures of speech,
four linguistic tropes—metaphor, metonymy, synecdoche and irony. The
mechanism of each figure was to correspond to the ways of thinking typical
of societies at the consecutive stages of their progress through history.
Tropes revealed how people thought about reality; how they explained and
approached phenomena that surrounded them (Vico, 1948 (1744), pp. 404–
409). Hayden White, who furthered Vico’s study, described the figures as
the paradigms of action, by means of which human consciousness deals with
the problematic portion of experience, so that it could become an object of
analysis and explication (White, 1973, p. 5).
And so the circle was first applied to Vichean historiography, becoming
inscribed in the three stages of mankind’s evolution: the age of gods marked
the shift from metaphorical to metonymical thinking, the age of heroes included transformation from metonymy to synecdoche, and the age of men
reached irony—the height of self-awareness and scepticism that would finally tip over the pinnacle of the circle, to fall again into dark, mystic eras ruled
by metaphor. Given the vastness of interpretative horizon required to observe such a cyclical pattern, the tetrad may be referred to as master- or
mega-tropes, following Kenneth Burke who introduced the former term (cf.
Burke, 1941, for the latter term see Chrzanowska-Kluczewska, 2010, pp. 29–
30; and Chrzanowska-Kluczewska, 2013, p. 16; also Werth, 1994).
Rather remarkably however, White further discovers that the scheme can
be found in other, more narrowed dimensions of human existence. One may
recognise it for instance in the phases of child’s cognitive development, as it
gradually becomes more self-reflexive and its ability to process environment
gains in complexity. It is also possible to identify tropes in the Freudian
elaboration of dream mechanisms, corresponding to various ways in which
the elements construed by the dreaming mind enter into a fine interplay
between the manifest and the latent dream content (White, 1973, p. 8–20).
More significantly still, White states that no analysis which unfolds
through discourse (so in fact no explicit study at all) is free from the tropic
embedding. He argues that these figures of speech, with metaphor in particular considered often as the trope which overarches the rest, are so fundamental that they precede reasonings of logic; after all, one may recognise
a metaphorical “movement” even behind the steps of a syllogism (White,
1973, p. 7).
Thus the following study aims to draw on White’s arguments and expose
the presence of a tropological circle in a field where it might be little expected, being closely related to the analytical tradition in philosophy. But at
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the same time, if breath-taking scope of Vico’s discovery is to be ultimately
proven, it would have to be found also in the area of investigation which will
be brought to focus here—in what constitutes perhaps one of the most momentous of all human intellectual endeavours, namely, in the philosophical
inquiry into the nature of truth. It will be demonstrated how the circle reveals itself in the way which most eminent philosophers continued to develop five major theories of truth.
Before one proceeds to the demonstration, a note on methodology is in
place. Naturally, with the concept of truth remaining a great philosophical
puzzle, the number of its explanations which have so far been proposed is as
plentiful as the number of thinkers themselves, and even the five abovementioned categories have their countless variations. Nonetheless, it will be assumed that such a classification is possible, so as to be able to show the
vastness of Vico’s scheme. Moreover, given the space allowed for the following study, theories will be necessarily recalled from a bird’s eye view. Certain
generalisations are unavoidable—whatever stays omitted is believed not to
confound the proposed interpretation, but simply be of less relevance to the
research. Finally, theories will be reconstructed on the basis of texts by
modern thinkers, those which are considered standard, most commonly
recognised articulations, in order to prove applicability of the scheme to the
philosophical debate in its relatively contemporary shape.
THE THEORY OF CORRESPONDENCE

One should therefore begin with the oldest, most reverend of all ideas regarding the nature of truth, that is the one of correspondence. Having its
roots already in the famous Aristotelian passages, the theory identifies the
concept with a specific relation between the mental and the physical sphere.
In contemporary times the view is often associated with the formulation
contained in an early text by Russell, which conveys a classic intuition behind correspondence. In his canonical Problems of Philosophy he states that
truth consists in a relation between two sorts of complexes. One of them is
to be found in the mental dimension—referred to as a belief or a judgement,
and one belongs to the external world—a fact. Both complexes comprise
a number of objects which are arranged in a particular way and characterised by order imparted to them through involvement of the individual.
When the two structures turn out to be congruent, so when there is a structural resemblance between them, there ensues a desired relation, giving the
belief a property of truth (Russell, Chapter XII).
According to the rule of Vico’s circle, the first idea for the meaning of
truth should be underpinned by a metaphor. Its presence in the Russellian
account hardly needs a vigorous defence. White characterises metaphor as
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based on analogy, similarity and identity (White, 1978, p. 202). The mechanism involves a comparison, stipulation of resemblance between two distinct domains which become superimposed on each other; the projection of
the familiar onto the unfamiliar. Accordingly, in the models based on correspondence, there is to be concordance between two separate phenomena.
Crucially, much as the advocates of the correspondence view wish to posit
a certain degree of sameness between beliefs and facts, the similarity they
postulate has to be of a purely figurative nature. The media where beliefs
and facts are respectively distinguished are strikingly distinct. Any form of
likeness between them seems to be merely imagined, stemming from convenient, linguistically entrenched ways one used to refer to both. Correspondence should be recognised as a form of illusion—a result of the subject’s projecting certain structures found in their beliefs on the external reality, and thereby carving out facts. Much as in the case of taming the unfamiliar by means of metaphor in the era of gods.
Naturally, there is also another version of the theory, which affirms conventionality of correspondence. Its most recognisable formulation was developed by John L. Austin. He argues that a sentence can be described as
true whenever there is agreement between two sorts of conventions: a particular instance of the usage of the statement (“demonstrative convention”),
and a general, commonly accepted way of applying it (“descriptive convention”) (Austin, 1950, p. 9). Yet it is easy to see that although his model sheds
the burden of problematic, structural similarity, it still relies on the process
which involves comparison and ascription. Here the subject stipulates resemblance of the situation they are facing to the ones in which their judgement used to be expressed and validated in the past. The two portions of
experience that are being associated with each other may have in fact little
in common. It has been often pointed out how vague is the operation behind
the establishment of conventions (objections towards Austin’s idea are aptly
summarised in (Kirkham, 2001, p. 127). Arguably, it is only the individual’s
resolution that classifies a state of affairs under a given general type, and
with no specific physical resemblance between them, their mutual association must be largely metaphorical.
In this way, the correspondence theory becomes an initial phase in the
Vichean cycle.

THE PRAGMATIC THEORY

Exponents of the subsequent idea also attempted to locate truth somewhere in the relation between the sphere of beliefs and the external world,
yet they viewed this relation way more loosely. They primary observation
was that true beliefs allow people to function smoothly in the world and
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successfully realise their goals. One may recall words of the father of pragmatism; for Peirce, the truth of an idea consists in the process of its verification. It was the end of the process of enquiry (Peirce, 1994, 5.565). As long
as a given belief continued to withstand the course of investigation, it remained true. William James went even further in his emphasis on instrumentality. The truth of judgements should be measured by their “cash value”—the degree of their usefulness. It is “only the expedient in the way of
our thinking” (James, 1907).
The cognitive process which was therefore inspiring main intuitions behind the theory seems to be unmistakably grounded in metonymy. This figure of speech is a tool devised for convenience and practicality. By a form of
mental shortcut, it quickly associates ideas, avoiding explicit formulation of
the exact link between them (as in “I read Kant” instead of “I read a book
written by Kant”). White stresses that in Vico’s analysis this trope involves
reduction, a substitution of agent for act or cause for effect (White, 1978, p.
206). Apart from facilitating the discourse around a given object, metonymy
results also in its further specification.
The same mechanism then turns out to be motivating pragmatic thinkers. They reduce the nature of truth from a certain static relation between
the individual and the world (as it was generally viewed by proponents of
correspondence) to a dynamic process of inquiry and actions which people
may engage in thanks to beliefs they hold (Capps, 2019, p. 1.). For the dynamism of the concept to become apparent it is enough to recall James’
statement that “truth happens to an idea. Its verity is in fact a process”
(James, 1907). The aim is no longer to grasp the mists of a certain abstract
ideal, in a way in which humanity in the early “ages of gods” attempted to
make sense of inexplicable phenomena around them by resorting to metaphor. Now comes the need for concreteness and particularity. The pragmatic, reductionist project focuses on scientifically analysable environment in
which the individual remains embedded—metonymically tangible and expedient.
Yet much as the theory manages to aptly grasp the practical link which
truth needs to retain with human actions, it is often objected that it nevertheless fails to illuminate the precise nature or meaning of the concept. This
shortage prompts a move forward to the next phase in the Vichean circle.
THE COHERENCE THEORY

After the dispersion of truth among plethora of human actions which
characterised the pragmatic approach, there arose a need for integrity. Recognising the ineradicable difficulty in pinning down the elusive relation
between the dimension of beliefs and the external world, the adherers of
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coherentism decide to openly retreat towards only one of the spheres—their
aim is to define truth in the terms of relations between judgements themselves.
Having its roots already in the thought of German and British idealists,
the theory receives its first explicit exposition in texts by Harold H. Joachim
and Brand Blanshard. Joachim prepares the ground, with his vision of truth
as a “conceivable,” “significant whole” (Joachim, 1906, p. 66)—a dynamic
system characterised by “internal, logical connectedness and articulation,”
“self-fulling and self-fufilled” (Joachim, 1906, p. 76). To intuitions thus
sketched Blanshard’s analysis adds clarity and rigor. Truth was to be a coherent system of judgements, each of which entailed and was entailed by the
remaining parts (Blanshard, 1939, p. 264). It represented a growing body of
knowledge which, upon reaching certain exhaustion of information regarding the world, would become identified with the universe as a whole and
with the Absolute itself (Blanshard, 1939, p. 264). Crucially, both thinkers
emphasise that this all-embracing ideal would remain rooted in particularity; theses of the system were to be made and continually revised by individuals themselves, as their perceptual experience and conceptual refinery increased (cf. Joachim’s true judgements as “ideal developments of facts in the
medium of thought” (Joachim, 1948, p. 262) or Blanshard’s individual
thought gradually “identifying itself” with reality (Blanshard, 1939, p. 264)).
All the nuances and varieties of coherentism notwithstanding, one cannot fail to see its synecdochic foundation. The essence of this figure consists
in the strength with which a part is linked with a whole. It involves constant
dialectic between individual elements and entities which they constitute.
Thanks to the focus it brings on particular attributes, its usage results in
further specification of the object being described, which may thereby become, as White puts it, a certain “conceptual unity” (White, 1978, p. 212).
Exactly then as in the case of a strong, logical interconnectedness between judgements of the system which entail one another, upon using a synecdoche from the presence of one detail it is possible to deduce the existence
of an entire object (e.g. when a person states they have a roof over their
head, it is apparent that they have not only a roof, but also doors, windows,
walls, etc.). The dynamism of the expanding body of knowledge corresponds
to the unfolding enumeration of attributes and their continual exchange for
wholes. Moreover, Vico stresses that the effect of applying a synecdoche is
the “elevation” of particulars into universals (White, 1978, p. 212). The same
happens with regard to the status of individuals against truth in coherence
theories. Both thinkers underscore the role of active agents, whose judgements become a necessary “anchor.” This anchor is what the entire ideal
system needs to retain, so that it is not detached from subjective experience
of people, each of whom comprehends and enriches the Absolute up to
a varying degree.
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DEFLATIONARY THEORIES

With correspondence, the pragmatic and coherence theories have at least
temporarily exhausted possible interpretations of the notion of truth. So the
subsequent step in the enquiry needed to be as summative as perishingly
radical.
The deflationists appear to take a look back at the foregoing analysis only
to write it off across the board. They argue that other philosophers who have
so far been trying to elucidate the concept not so much did not manage to
find an accurate account of truth, as they were searching for something
which does not in fact exist (Stoljar, Damnjanovic, 2019, p. 1.). Preoccupied
chiefly with the sense of truth as a linguistic predicate, they share a common
view that when added to a given statement, the word “true” does not enrich
it with any additional meaning. To recall but a few standard formulations of
the theory: one of the earliest deflationist insights was expressed by Gottlob
Frege, who states that the property of truth does not change the content of
the sentence to which it is ascribed (Frege, 1918). Ramsey observes that the
predicate is used primarily for “emphasis or stylistic reasons,” and to say
“p is true” means simply the same as to say “p” (Ramsey, 1927). Another
popular version of deflationism is the so-called minimal theory proposed by
Paul Horwich, who claims that truth as a property of propositions is “indefinable,” with statements which share it having only the following principle
in common: “the proposition that p is true if and only if p” (Horwich, 1998).
Naturally, the exponents of deflationism would vastly differ in terms of
how they actually understand equality between sentences endowed with the
predicate and their “bare” equivalents. Yet the analyses and arguments they
develop are all based on the mechanism of irony.
This trope holds a distinguished status when compared to the previous
three figures. While metaphor, metonymy and synecdoche presuppose an
unproblematic identity between language and reality which they aim to directly describe, irony ascends onto a higher level of a certain meta-thought.
Namely, it requires the recognition of the presence, separateness and specificity of language as such, its rules and conventions—for only then does one
learn the possibility to play with, reverse or change these principles (i.e. to be
able to state “What a lovely weather!” in the middle of a downpour, one must
know in what circumstances would the sentence normally be applied, so as to
achieve an ironic effect of strong discrepancy between the conditions usually
described with the exclamation and the surrounding ones). The outcome may
be humorous, sarcastic, tragic or dramatic, but in each case it requires awareness of a possible mismatch between utterances and the world, together with
an ability to undermine effectiveness of all the tropes discussed above.
And this is the first obviously ironic feature which deflationist attitude
evinces: a drastic criticism of all the previous attempts at defining truth and
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a complete reversion of strategy in approaching the concept. Vico then characterises the ironic stage of the human evolution as permeated with scepticism (Vico, 1948 (1744), p. 1001)—another element inherent in deflationist
projects, their starting point being the claim that there is no meaning to be
found in the truth predicate. White enriches Vico’s description with terms
such as “melancholy” and “decadence” (White, 1973, p. 10); similar feelings
were also arguably ushered in by a certain caesura and decline which deflationist ideas marked in the course of enquiry. Moreover, what is common
between using irony and the outcome of deflationists’ analyses is an effect of
surprise as well as stark contrast—a certain disillusioned anti-climax or relief, depending on one’s position regarding the theory—which ensues when
what happens goes strongly against expectations. Deflationists entered the
stage in the middle of a lofty, dramatic dialogue, around a concept whose
semantic content was presumed to be a golden fleece of philosophy. Yet the
solution they offered pierced the balloon of pompous intuitions, with the
idea exposed as supposedly devoid of any particular meaning.
More importantly however—and astonishingly—it is in the figure of irony
that the Vicean circle and truth theories find a point of explicit intersection.
To speak ironically, one must already know the distinction between truth
and falsehood (White, 1978, 208). So it is not merely the recognition of separateness of language, as observed above, but also its outgrowth, namely the
problem of verity as such that the figure is involved with. In Vico’s words,
irony is falsehood “wearing the mask of truth” (Vico, 1948 (1744), p. 408),
a sophisticated operation of which consciousness could be capable only at
a highly advanced stage in its development.
And such a turning point seems to be represented by the discussed theory, the advent of which drew a distinction between deflationary and inflationary approaches, for many remaining most fundamental (Boghossian,
1990). After all, the proponents of previous accounts were indeed acutely
aware of a problematic relation between language and reality. They sought
to illuminate the relation between two spheres, with even the coherence
theory, which located truth among judgements themselves, appealing to the
notion of community and a system of beliefs actually held and constantly
modified by individuals on the basis of their growing experience. But it appears that it is only the deflationist perspective which reduces the concept
exclusively to a certain linguistic property. In addition, as if echoing the Vichean definition of irony, critics of the theory sometimes point out that it
tacitly presumes a certain understanding of truth (see e.g. Lindström,
2004); indeed, deflationist do not seem to question the practical value in
usage of the term and its everyday application.
For closure, one could hardly provide a better proof of a close link between deflationism and the fourth trope then by quoting White’s words:
“Ironic speech […] constitutes the basis of all those sciences which, through
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use of stipulated meanings, consciously seek not only to make true statements about the world but also to expose the error and inadequacy of any
given figurative representation of it” (White, 1978, p. 208).
SEMANTIC THEORY

At this point a decisive question arises: how do the discussed theories
come to arrange themselves into a particular pattern, proving the Vichean
regularity? How does the quest for the meaning of truth slip from the ironic
pinnacle back into tendencies which propelled its origins? And which shape
will the pattern ultimately assume? Will the philosophical reflection proceed
along exactly the same mechanisms of thought or continue to ascend a still
more sophisticated versions of each trope? In short, will it form itself into
a circle or a spiral?
To answer this question one more analysis should now be recalled. It
might seem that the literary figures of speech are hardly applicable to Alfred
Tarski’s theory, since he developed his definition for formalised languages.
Yet the cognitive fundamentality of tropes allows one to find their clear
indication also in studies which belong to deductive sciences. Moreover,
traces which the fine complexity of irony leaves on the semantic theory can
be interpreted twofold; each way in accordance with Vico’s prediction.
For the purpose of this study, just a brief summary of the analysis will
suffice. In The Concept of Truth for Formalised Languages (1933) Tarski
initially observes that it is impossible to construct a proper definition of
truth for the colloquial language, due to its semantic inexhaustibility. It can
be infinitely expanded by the addition of new meanings and it is impossible
to determine whether its sentences are properly formed (Tarski, 1933,
p. 164). Thus he proceeds to develop a definition for a narrower, embraceable kind of language, taking the calculus of classes as an example. In essence, his idea is that to be able to define a true sentence for what he calls
the object language, one has to apply a language of a higher order—the socalled metalanguage. The latter would contain the former, and additionally,
it would be equipped with a set of the theoretical, “structural-descriptive”
expressions used to describe the object language, among which there would
be a predicate of truth (Tarski, 1933, p. 172). It is with the help of these that
a general definition of a true sentence could be articulated. And so, in what
he calls Convention T, he provides a definition for an elementary, primitive
sentence x: ‘x’ is true if and only if x (where the enquoted symbol stands for
belonging to the object language, and disquoted to the meta- one). The formula is completed by specifying the rules of how the more complex sentences could be built from the elementary ones and how their truth or falsity
depends on truth-values of their constituents (Tarski, 1933, p. 189).
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Finally, it should also be observed that the outcome of his analysis remains valid for the colloquial speech; as Tarski notes, if the definition is
translated into the natural language, one obtains a “fragmentary definition,”
under which a smaller or greater number of sentences may be subsumed
(Tarski, 1933, p. 164).
Given such a general outline, it may be noticed without much effort that
Tarski’s initial postulate already bears a mark of irony as characterised in
the previous section. The impossibility of providing a general definition of
truth for the colloquial language is a claim critical in nature, indicative of an
attitude pervaded by scepticism and resignation, overpowered by the limitless absorptivity of everyday speech. Admitting only a possibility of having
a fragmentary definition is a form of disillusioned surrender. Simultaneously, the thesis casts doubt on all the previous attempts at grasping the concept in colloquial speech and thereby, similarly to deflationist accounts, constitutes a drastic turn in the enquiry. It is also quite obviously a statement
involving a meta-view; it comments on language as a whole.
But what new insight does the theory bring in the context of Vichean patterns? Let firstly the possibility of a spiral be considered. In order to recognise the moment of falling back into a certain recursive regularity, one
should recall the necessity of stepping on the level of metalanguage. To
grasp the meaning of the truth predicate—a certain novel, abstract, unfamiliar entity—one applies a familiar repository of technical expressions, constructed for that purpose. In this way, a sophisticated form of cognitive
mapping takes place; both domains which become linked remain on the
level of abstraction, and wishing to obtain further definitions of truth, one
has to continue rising on still higher, metalinguistic levels in an analogous
way (making what Willard Van Orman Quine called a “cognitive ascent”
(Quine, 1990, p. 476)). So here, combined with irony, also a more refined
mechanism of metaphor comes into play, allowing for a spiral of tropological repetition to open. The mechanisms which would now begin to be applied would essentially correspond to those recognised earlier, yet now they
would involve a more complex cognitive processes. In Tarski’s theory, the
“ascent” turns the predicate of truth itself into a meta-philosophical tool of
comparison. As Scott Soames puts it, the term becomes a ‘convenient vehicle for expressing competing metaphysical views’ (Soames, 1984, p. 400).
And in what sense could the Tarskian analysis be close to the tropological
circle? This would have to involve returning to the trope of metaphor exactly
as it was understood at the beginning—in the context of truth theories, to
the idea of correspondence. To some extent, Tarski himself explicitly admits
the connection; his goal is to grasp ‘intentions which are contained in the socalled classical conception of truth (“true” – corresponding with reality)’
(Tarski, 1933, p. 153; see also Tarski 1952 (1944), p. 353, 360 and the key
notion of “satisfaction,” see p. 352 ff., which smoothly takes us from a se-
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mantic theory for formalized languages to the correspondence theory as
more suitable for natural language).
There is however a subtle, yet decisive point in which the model specifically requires an operation very similar to the one at the beginning of enquiry. To see how irony catalyses the process of slipping back into a metaphor, one should recall the status which the model holds with relation to the
natural language. It was to remain valid, only yielding fragmentary definitions of truth for limited sets of sentences, as long as one would “translate”
the results developed in formal terms. It seems that in order to carry out
such an act, there has to be a subject who will draw back on their knowledge
of rules which determine the procedure of translating. Subsequently, they
will use their command of natural language coupled with empirical observation, to validate the outcome. Firstly then, there is a mechanism of irony. To
successfully apply the figure, it is necessary to know the context of a given
statement; only then can the person see the ironic inversion of meaning. In
Tarski’s model, the context is needed in a sense of translative rules, principles linking the formal and the natural language. Then, the figure of metaphor may again become employed. Once the subject has a fragmentary definition formulated in the natural language, the principles have to translate
sentences from the subject to the metalanguage—which requires experience
and reference to reality (e.g. when these languages are different, translating
one into the other will not be a simple disquotation, but an informed decision based on knowledge regarding the meaning and function of the considered sentences).
Together with a return to metaphor the tropological scheme closes and
the circle of recreating cognitive patterns may begin anew.
CONCLUSION

Regardless of which of the above interpretations is assumed, the overall
picture appears bleak, as both patterns seem essentially regressive. One may
ask: Does the recognition of Vichean regularity in the successive emergence
of truth theories expose their ultimate futility in attempts to provide a satisfying elaboration of the concept? That is one of possible perspectives, yet
arguably a rather short-sighted one. There is a more promising and constructive stance to be adopted.
White himself advocates utility of the tropological prism. He points out
that it may become a convenient analytical tool as well as a reliable point of
reference. His argument seems particularly valid in the context of philosophical dispute. Given an ineradicable difficulty involved in specifying the
objects of philosophical discourse, juxtaposing and comparing theories not
in terms of their subject matter, as to the exact meaning of which there are
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always endless disagreements, but in terms of the way they are formulated,
provides a more stable starting point for the process of their classification.
And according to White, classification marks the beginning of understanding (White, 1973, pp. 20–22).
Moreover, if the enquiry is indeed governed by tropological mechanisms,
then acknowledging the pattern seems crucial—it is only becoming aware of
the regularity which gives a chance to consciously transform or liberate oneself from it.
And in which direction will the study drift, when it veers off its foregoing
tropical current? Is there actually such a stream of thought which would not
be carried by the overpowering waters of figuration?
Perhaps the insight of Vico himself should be developed into a new, formal theory. The philosopher suggested a radical change in understanding
the ideas of truth and falsehood—following his principle of verum ipsum
factum, he urged to perceive them not as opposites or matters of degree, but
as one containing the other, with the notion of truth encompassing everything which is humanly created, and therefore extending also over falsehood
(White, 1978, pp. 216–217).
Or perhaps in search of inspiration one should draw from the repository
of tropes—this time in full awareness—and deliberately build a new theory
by line of reasoning analogous to yet another rhetorical figure? Doubtlessly,
whatever new, supposedly revelatory elucidation of the concept is proposed,
the wisdom of Vico’s legacy prompts in the first place to examine whether
the idea was not already realised before, and now is only waiting for its turn
in the circle to be once more revived by consciousness; another already existing mechanism, the code to which has been lying dormant in the poetics
of language all along.
And if the pattern is indeed inescapable, its recursiveness need not be
viewed as vicious. Perhaps it merely proves that in their enquiry, men are
not travelling from the past to the future, not wandering interminably from
the darkness of eternity behind them into the mists of the one lying ahead.
Maybe it means that they remain steady, and only continue to fulfil a predetermined nature of their consciousness, like a star radiating regular beams.
They are never to arrive at any ultimate meaning of the concept, for the only
truth to be recognised is the quest and pattern itself—a circle or a spiral—
being the light of intellect which pulsates unchangingly in its primeval
rhythm.
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STRESZCZENIE

Hans Georg Gadamer w swoich rozważaniach nad istotą hermeneutyki w szczególny sposób akcentuje rolę języka w poznaniu i rozumieniu świata. W artykule podejmowana jest próba znalezienia zastosowania hermeneutyki Gadamera w prowadzonych przez lingwistów badaniach nad językowym obrazem świata. Pierwsza część
pracy poświęcona jest językowemu obrazowi świata (JOS) w lingwistyce, druga dotyczy zaś hermeneutyki Hansa Georga Gadamera. Trzeci rozdział, łączący tematykę
dwóch poprzednich, odpowiada na pytanie stawiane jako cel pracy. Prezentowane tu
rozważania mieszczą się w szerszej refleksji nad filozoficznymi podstawami badań
lingwistycznych.
Słowa kluczowe: językowy obraz świata, hermeneutyka, Gadamer, JOS.

1. WSTĘP

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie możliwości połączenia hermeneutycznej interpretacji tekstu zaproponowanej przez Hansa Georga Gadamera z badaniami językowego obrazu świata. Potrzeba prowadzenia badań
lingwistycznych oraz egzegezy tekstów prowadzi do pytania o to, jak je ze
sobą połączyć, aby się wzajemnie uzupełniały. Powstaje również pytanie, czy
lingwistyczna analiza może być oparta na hermeneutycznym procesie interpretacji. Zestawienie językowego obrazu świata z hermeneutyką Gadamera
jest uzasadnione poprzez fakt, że Gadamer stworzył taką hermeneutykę,
która szczególnie akcentuje rolę języka w poznaniu i rozumieniu świata.
Odwołuje się przy tym do tych samych źródeł, co teoretycy badań nad językowym obrazem świata, co pozwala na porównanie ich koncepcji z interpretacjami Gadamera.
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2. JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA

2.1. Filozoficzne podstawy badań nad językowym obrazem świata.
Relatywizm językowy Edwarda Sapira i Bejamina Lee Whorfa
oraz jego źródła w niemieckiej filozofii XVIII i XIX wieku
Badania językowego obrazu świata opierają się na konstatacji mówiącej,
że różne kultury posługujące się odmiennymi językami inaczej pojmują to
samo. Język danej społeczności zawiera w swojej strukturze doświadczenia
poprzednich pokoleń, odzwierciedlając ich wzorce zachowania, a zarazem
sposób patrzenia na świat.
Pogląd, że język wpływa na sposób myślenia, określany jest mianem hipotezy Sapira-Whorfa (Sapir-Whorf hypothesis). Edward Sapir (1884–
1939), uczeń Franza Boasa, w swoich badaniach nad językiem inspirował się
dorobkiem etnologii. Definiował język jako system, którego struktury zawierają kulturowo ustalone i uporządkowane kategorie i formy, służące do komunikacji oraz do analizowania świata (Sapir, 2010). Kładł jednak nacisk
przede wszystkim na zwyczaje użycia języka w danej społeczności, nie na
samą jego strukturę. Podkreślał aktywną i twórczą rolę języka: „formy języka
wyznaczają nam pewne sposoby obserwacji i interpretacji” (Sapir, 1978, 38).
Język kategoryzuje bowiem doświadczenia zmysłowe danej zbiorowości
ludzkiej i tworzy jej zwyczajowe formy myślenia. Na gruncie tych zwyczajów
budowany jest świat postrzegany przez członków danej społeczności. Każdy
opis rzeczywistości obciążony jest pewną interpretacją narzuconą przez system językowy. Według Sapira, rzeczywistość w znacznej mierze oparta jest
na nieświadomym przejmowaniu zwyczajów językowych danej grupy. Różnice między językami powodują, że używający ich ludzie odmiennie postrzegają świat: „Układ wzorów kulturowych danej cywilizacji jest w pewnym
sensie odzwierciedlony w języku, który cywilizację tę wyraża [...] »realny
świat« jest w znacznej mierze zbudowany nieświadomie na zwyczajach językowych danej grupy. Żadne dwa języki nie są nigdy dostatecznie podobne,
by można je było traktować jako reprezentujące tę samą rzeczywistość społeczną. Światy, w których żyją różne społeczeństwa, są odrębnymi światami,
nie zaś tym samym światem, tylko opatrzonym odmiennymi etykietkami”
(Sapir, 1978, s. 88). Sapir twierdził, że język oraz nasze formy myślenia
(thought grooves) są w pewnym sensie jednym i tym samym, przez co społeczności mówiące różnymi językami żyją w nieco innych rzeczywistościach.
Polemizował z badaczami kultury, którzy nie doceniali znaczenia języka
i kodu językowego badanych grup. Język jest bowiem kluczem do badania
innych kultur, gdyż daje możliwość poznania ich sposobu myślenia i postrzegania świata.
Uczeń Sapira, Benjamin Lee Whorf (1897–1941), sformułował zasadę relatywizmu językowego następująco: „ludzie posługujący się wyraźnie różny-

Badania językowego obrazu świata a hermeneutyka Hansa Georga Gadamera

189

mi gramatykami są nastawieni przez owe gramatyki na różne typy postrzegania i różne oceny zewnętrznie podobnych do siebie aktów percepcji; stąd
też nie są równoważni sobie jako postrzegający i muszą dochodzić do odmiennych obrazów rzeczywistości” (Whorf 1982, s. 297). Porządek gramatyczny każdego języka ma zdaniem Whorfa wpływ na sposób percepcji świata i metody działania jego użytkowników. Myśli nie są bowiem formułowane
w sposób niezależny, lecz stanowią element określonej gramatyki. Z powodu
różnic w strukturze poszczególnych języków „postrzegający nie utworzą sobie tego samego obrazu świata na podstawie tych samych faktów fizycznych
jeśli ich zaplecza językowe nie są podobne lub przynajmniej porównywalne”
(Whorf 1982, 284–285). Różnice między systemami językowymi stanowią
odbicie mentalności ich użytkowników, a ludzie myślący w tych językach
inaczej postrzegają świat. Postrzeganie rzeczywistości Whorf porównał do
kalejdoskopowego strumienia wrażeń, któremu strukturę nadaje ludzki
umysł, zgodnie ze wzorem zakodowanym w strukturze systemu językowego,
którym się posługuje. Ów strumień doznań jest zatem przez język porządkowany, ale interpretacja ta obarczona jest wpływem narzuconym przez
struktury języka. Hipoteza Sapira-Whorfa stała się więc podstawą do rozważań nad przetłumaczalnością tekstów.
Hipoteza Sapira-Whorfa MA dwie wersje: tzw. mocną (determinizm)
oraz słabą (relatywizm). Determinizm językowy to założenie, że język kształtuje sposób postrzegania świata, a więc nasze myślenie jest zależne od niego.
Relatywizm językowy to teza, że wobec różnic pomiędzy systemami językowymi, ludzie myślący w różnych językach nieco odmiennie postrzegają świat
– język wpływa na myślenie i na zachowanie, ale tylko do pewnego stopnia.
Porządkuje bowiem doświadczenia i treści kulturowe, co umożliwia komunikację. Uważa się, że Whorf był zwolennikiem bardziej radykalnego ujęcia
teorii o wpływie języka na sposób myślenia, ale zarówno Sapir, jak i Whorf,
w pewnym momencie badań skłaniali się ku mocnej wersji hipotezy. Nie
można jednak jednoznacznie wskazać, które stanowisko zajmowali (Penn,
1972). Badania empiryczne hipotezy wskazują na istotność rozróżnienia
między jej dwiema wersjami, ponieważ zdają się potwierdzać jedynie tę słabszą (istnienie wpływu między językiem a sposobem myślenia). Udowodnione
zostało istnienie zależności między językiem a tym, na co dana osoba kieruje
swoją uwagę (o czym świadczy wzorzec ruchu jej gałki ocznej). Powoduje to
istnienie powiązań między obiektami występujących tylko u osób posługujących się tym samym językiem (Tanenhaus et al., 1995; Chabal, Marian,
2015). Struktury językowe mają zatem wpływ na sposób myślenia, jednak
nie udało się udowodnić, że zależność ta ma charakter całkowicie deterministyczny.
Źródeł inspiracji dla dociekań Sapira i Whorfa należy szukać w niemieckiej filozofii XVIII i XIX wieku. Na wzajemny wpływ języka i poglądów
wskazywał m.in. Johann Georg Hamann (1730–1788) i Johann Gottfried
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Herder (1744–1803), który język uważał za rezerwuar myśli narodu (Herder,
1900). Typ i sposób postrzeżeń jest według Herdera zdeterminowany przez
praktykę życiową członków społeczności, która wywiera także wpływ na język: „język wyznacza granice i zarys całego ludzkiego poznania” (za: Andrzejewski, 1989, s. 178). Podstawowe założenia koncepcji o wpływie systemu
językowego na sposób widzenia świata sformułował Wilhelm von Humboldt
(1767–1835). Głównym założeniem jego filozofii języka jest to, że światopoglądy (Weltanschauung) poszczególnych narodów różnią się między sobą,
co wynika ze znaczących różnic w strukturze wewnętrznej ich języków (innere Sprachform; por. Penn, 1972; Humboldt, 1896; 2002). Każda społeczność językowa ma własny sposób interpretacji świata i własny pogląd na
rzeczywistość, zawarty w języku („so liegt in jeder Sprache eine eigentümliche Weltansicht”; zob. Koo, 2007, 3). Różnorodność języków nie jest zatem
wyłącznie odmiennością dźwięków i znaków, lecz odmiennością światopoglądów. Humboldt, podobnie jak Herder, uważał zróżnicowanie struktur
językowych za odbicie odmiennych cech umysłowych użytkowników poszczególnych języków. Każdy język narodowy reprezentuje właściwy sobie
obraz świata. Cały charakter narodu „odbija się tylko w języku” (Humboldt
1896, s. 147–153). Dzięki temu, że sposób postrzegania świata wynika
z emanacji ducha konkretnego narodu, badając język można analizować
psychikę narodu, dla którego jest on językiem ojczystym. Język jest bowiem
przejawem ducha narodu, „ich język jest ich duchem, a ich duch ich językiem” (za: Andrzejewski, 1989, s. 173). Język odgrywa czynną rolę w tworzeniu pojęć i determinuje myślenie człowieka: „Różne języki stanowią w istocie
rozmaite sposoby widzenia świata” (Humboldt, 2002, s. 261).
W niemieckim językoznawstwie jednym z wielu kontynuatorów myśli
Humboldta był Leo Weisgerber (1899–1985). Podzielał pogląd, że język stanowi wyraz ducha oraz światopoglądu użytkowników. Główny przedmiot
jego zainteresowań stanowił problem relacji języka do poznania. Twierdził,
że wraz z przyswajaniem języka ojczystego, człowiek nabywa pewien językowy obraz świata (Weltbild der Sprache) – obraz rzeczywistości zawarty
w strukturze języka. Mówiąc o czymś, człowiek posługuje się słowami
i strukturami zdaniowymi, które zawierają już określony porządek oraz ocenę świata (zob. Kopińska, 2011). Uważał więc, że odmienność języków prowadzi do zróżnicowania światopoglądów poszczególnych wspólnot językowych (Miller, 1968). Każdy poznaje rzeczywistość poprzez swój język ojczysty umożliwia mu to ogólne rozumienie świata. JOS (językowy obraz świata)
zawarty jest w wiedzy, doświadczeniu, treściach poznawczych oraz w sposobie wartościowania ujmowanej poznawczo rzeczywistości. Treści te wspólnota językowa przekazuje następnym pokoleniom.
Nie ulega wątpliwości, że Sapir znał prace niemieckich filozofów, o czym
świadczą jego publikacje analizujące pracę Herdera O pochodzeniu języka
(Sapir, 1907). Sapir był przy tym uczniem Franza Boasa, który jako pierwszy
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promował w Ameryce koncepcję Weltanschauung Humboldta. Hipoteza
Sapira-Whorfa zawiera też prawdę, która w nieco innej formie, wyrażona
została przez wspomnianych niemieckich klasyków; wszyscy oni (od Hamanna i Herdera, przez Humboldta i jego kontynuatorów, aż do Sapira
i Whorfa) przyczynili się, przy wszystkich dzielących ich różnicach, do uzasadnienia i upowszechnienia tezy o czynnej roli podmiotu w procesie poznania.
2.2. Badania JOS w Polsce. Składniki językowego obrazu świata
Podejście do języka w duchu neohumboldtyzmu zaowocowało wydaniem
w Polsce wielu monografii poruszających tematykę JOS (językowy obraz
świata). Metodologia przeważnie jest oparta na szeroko znanych ideach von
Humboldta, Whorfa, Leo Weisgerbera, a także amerykańskiej lingwistyki
kognitywnej.
Językowy obraz świata definiowany jest jako zespół sądów utrwalonych
w języku, zawarty w znaczeniach wyrazów lub przez nie implikowanych
(Bartmiński, Tokarski, 1986, s. 72). W ujęciu Renaty Grzegorczykowej JOS
to struktura pojęciowa zawarta w systemie języka, w jego właściwościach
leksykalnych i gramatycznych, realizująca się za pomocą tekstów (wypowiedzi). Można zatem dokonać rekonstrukcji JOS, zbierając informacje o pewnych elementach rzeczywistości na podstawie badania gramatyki i słownictwa danego języka. Wskazuje się przy tym na istotność dotarcia do zawartej
w języku najbardziej ukrytej wiedzy – im bardziej jest ona nieuświadamiana,
tym bardziej jest wartościowa jako materiał do badania JOS. Umożliwia to
odkrycie rzeczywiście wyznawanych wartości, nie tylko tych otwarcie deklarowanych. Znaczenie leksyki zaakcentował również Ryszard Tokarski (2001,
366), który zdefiniował JOS jako „zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla
danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników świata oraz
ogólniejsze rozumienie organizacji świata, panujących w nim hierarchii
i akceptowanych przez społeczność językową wartości”. Z kolei dla Janusza
Anusiewicza JOS stanowi podsumowanie i zestawienie codziennych doświadczeń i zaakceptowanych przez wspólnotę komunikatywną norm, wartości, sposobów wartościowania oraz wyobrażeń i nastawień wobec rzeczywistości (za: Anusiewicz i inni 2000, s. 25). Jerzy Bartmiński określił JOS
jako „zawartą w języku, różnie zwerbalizowaną interpretację rzeczywistości
dającą się ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy »utrwalone«, czyli mające oparcie w samej materii języka, a więc w gramatyce,
słownictwie, w kliszowanych tekstach (np. przysłowiach), ale także sądy
presuponowane, implikowane przez formy językowe, utrwalone na poziomie
społecznej wiedzy, przekonań, mitów i rytuałów” (Bartmiński, 2006, 12).
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Bartmiński wykorzystuje w badaniach JOS dane nie tylko z analizy systemu
językowego i tekstów, ale również informacje zbierane metodą ankiet. JOS
stanowi dla niego „potoczną interpretację rzeczywistości z punktu widzenia
przeciętnego użytkownika języka”, i w tym sensie naiwną. Odpowiada na
potrzeby codziennej komunikacji, objawia się w potocznym sposobie opisywania świata.
JOS zawarty jest w gramatyce języka, która, stanowiąc system wzajemnych zależności, odzwierciedla pewną interpretację rzeczywistości. Kategorie
pojęciowe czasu, liczby, trybu itd. składają się na reguły sformalizowane
w gramatyce i obowiązkowo wyrażane w sposób regularny. Systemowy JOS
związany z danym językiem jest więc obligatoryjny, choć niewidoczny. Istotną rolę odgrywa proces gramatykalizacji, czyli przekształcanie pewnych
istotnych rozróżnień semantycznych i informacji w kategorie semantyczne
(por. Filar, Łozowski, 2018). Kategorie gramatyczne są relatywne. Pełniąc
funkcję semantyczną i tym samym odnosząc się do rzeczywistości, odbijają
różnice między poszczególnymi gramatykami. W etnolingwistyce bada się
m.in. role semantyczne poszczególnych przypadków rzeczownika, aspekty
czasowników, kategorie liczby w poszczególnych językach i porównuje się je
ze sobą. JOS znajduje również odbicie w systemie słowotwórczym języka.
Subiektywny akt nadania nazwy odzwierciedla językowy obraz świata, nominacja wskazuje bowiem na elementy istotne poznawczo dotyczące danego
obiektu (por. m.in. Dokulil, 1979; Brzozowska, 2000). Liczba i rodzaj kategorii słowotwórczych odzwierciedlają obraz świata w naszym umyśle i języku, nadają myśleniu strukturę. Wybór bazy nominacyjnej dla nazwy świadczy o tym, jak postrzegany jest dany obiekt, co uznano w nim za poznawczo
istotne. Należy brać pod uwagę fakt, że ten sam obiekt ma często w różnych
językach odmienne bazy nominacyjne, co powoduje istnienie równoległych,
zasadniczo od siebie się różniących sposobów myślenia o tym desygnacie.
JOS odzwierciedlony jest również w zasobie leksykalnym języka (słownictwie oraz frazeologizmach). Słowo stanowi nie tylko opis elementu rzeczywistości, zawiera bowiem również komponent wartościujący i emocjonalny.
W słowie wyrazić można emocje towarzyszące percepcji nazywanego obiektu, ale stanowi ono też nośnik wartości. Ustalenie językowego obrazu danego
słowa wymaga nie tylko zbadania jego etymologii i leksykalnych wykładników (wraz z jego miejscem w systemie leksykalnym, tj. semantycznych relacji między wyrazami), konieczna jest również analiza związków frazeologicznych, zwyczajowych połączeń wyrazów, danych paremiologicznych (przysłów), tekstów obiegowych, danych słowotwórczych oraz kolokacji słowa.
Kolokacje stanowią zaś podstawę wyłaniania faset, czyli istotnych poznawczo aspektów danego pojęcia.
W języku zawarte są również stereotypy, albowiem jak pokazał Adam
Schaff: „stereotypy są zawsze werbalne, gdyż występują zawsze jako treść
jakiegoś słowa” (Schaff, 1981). Opisał to już w 1922 roku Walter Lippman,
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definiując stereotyp jako „obraz w głowie ludzkiej”, jednostronny, cząstkowy
i schematyczny opis zjawiska i zarazem opinia o nim. Stereotyp ma na celu
ekonomizację wysiłku poznawczego, ale daje również stabilizację i poczucie
bezpieczeństwa. Stereotypy są schematami uwarunkowanymi przez aparat
poznawczy człowieka, ale też przez kod kulturowy. Podejście bez wstępnych
założeń jest niemożliwe. Schematyczna, stereotypowa wiedza jest nieunikniona. Zarówno ich geneza, jak i funkcjonowanie są ściśle powiązane z językiem. Od pojęć odróżnia je brak wpływu doświadczenia, dominacja składnika emocjonalnego, względna trwałość i odporność na zmiany oraz funkcja
(Schaff 1981). Stereotypy pełnią ważną funkcję poznawczą, odnoszą się bowiem do okazów wzorcowych i dotyczą ogółu cech, o jakich się myśli używając danej nazwy (łączą się z konotacjami słowa). Badania stereotypów prowadzone przez językoznawców dostarczają istotnego materiału służącego do
odtworzenia językowego obrazu świata danej społeczności (przykładem są
badania Krystyny Pisarkowej (1976), w których na podstawie ankiety i analizy danych leksykalnych odtworzone zostały stereotypy nazw narodowych
w języku polskim).
Koncepcja JOS stała się istotnym przedmiotem badań językoznawstwa
kulturowego, z licznymi publikacjami w ostatnich dekadach. Poprzez analizę
danych językowych dostarczać ma wiedzy na temat sposobów postrzegania
i konceptualizacji świata, mechanizmów kategoryzacji zjawisk oraz mentalności człowieka posługującego się językiem. Stanowią zagadnienie szeroko
dyskutowane – nie tylko ustalenie relacji między światem a językiem (obrazem świata w języku) stanowi wyzwanie dla językoznawców, ale również
(a może przede wszystkim) jest nim określenie stopnia zależności języka od
jego użytkowników oraz wpływu języka na społeczność, która się nim posługuje.
Badania JOS podejmowane są w ramach różnych dyscyplin, a autorzy
prac poświęconych JOS wychodzą często z różnych założeń, polemizują ze
sobą i odmiennie definiują poszczególne pojęcia. Powstają publikacje starające się wyjaśnić zadania badawcze poszczególnych dyscyplin (Czachur,
2017), co jest trudne; sam autor przyznaje, że „nie zawsze granice między
zaprezentowanymi programami badawczymi są ostre i zrozumiałe” (Czachur, 2017, s. 8). Problem stanowi również brak przyjętej definicji kultury,
która w niektórych kręgach rozumiana jest w perspektywie aksjologicznej,
zaś np. w obrębie anglosaskiej lingwistyki kulturowej funkcjonuje „definicja”
kultury jako „wiedza o społeczeństwie, łącznie z modelami poznawczymi/kognitywnymi, schematami, scenariuszami i innymi formami konwencjonalnych wyobrażeń” (por. Czachur, 2017). Wydaje się, że wynika to po
części z zamętu w tłumaczeniu nazw funkcjonujących w ramach tradycji
badawczych w innych przestrzeniach naukowych, np. środowisku niemieckojęzycznym. Trudno zatem dojść do wspólnej definicji i określenia zadań.
Nie jest to jednak celem niniejszego artykułu, na którego potrzeby przyjęte
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zostało określenie: lingwistyka kulturowa, traktowane jako synonim etnolingwistyki, zgodnie z propozycją Anny Dąbrowskiej: „skoro obie dyscypliny
mają podobny zakres badań i w wielu wypadkach identyczny przedmiot analizy, można, jak się wydaje, zamiennie stosować funkcjonujące określenia
albo zdecydować się na przyjęcie jednego z nich” (Dąbrowska, 2005, s. 143).

3. HERMENEUTYKA HANSA GEORGA GADAMERA

3.1. Hermeneutyka – główne założenia
Hermeneutyka stawia w centrum zainteresowania problem rozumienia.
Początkowo termin ten określał pewną teorię interpretacji tekstu, związaną
z egzegezą biblijną. Hermeneutyka bywa definiowana jako teoria, sztuka lub
metoda interpretacji i rozumienia, którego przedmiotem jest tekst mówiony
lub pisany. Ponadto, hermeneutyką określa się pewną metodologię humanistyki (w szczególności za sprawą Wilhelma Diltheya stała się ona nowym
rodzajem metodologii, w odróżnieniu od metodologii nauk przyrodniczych).
W ujęciu Martina Heideggera jest zaś rozumiana jako ontologia rozumienia.
Hermeneutyka bywa w końcu uznawana za teorię komunikacji językowej
(Jűrgen Habermas), co stanowi samodzielną jej koncepcję ujmującą rozumienie jako realizujące się na gruncie społeczności komunikujących się ludzi
(Stelmach, 1989). Dla Hansa Georga Gadamera (1900–2002), hermeneutyka staje się czymś więcej niż tylko teorią interpretacji lub metodologią humanistyki, jest to samodzielny rodzaj filozofii, którego podstawowym zadaniem jest opis procesu rozumienia. W hermeneutyce wszystko może być
i jest przedmiotem interpretacji. To coś więcej niż metoda, teoria – to żywy
proces, rozmowa. Centrum zainteresowania hermeneutyki stanowią fenomeny porozumienia i rozumienia. Rozważania Gadamera nad tymi procesami dotyczą w dużej mierze języka i tego, w jaki sposób wpływa on na nasze
rozumienie świata. Za zadanie hermeneutyki filozoficznej uznał on „odsłanianie wymiaru hermeneutycznego w pełnym jego zasięgu oraz podkreślanie
podstawowego znaczenia, jakie ma on dla naszego zrozumienia świata we
wszystkich właściwych mu postaciach” (Gadamer, 2003, s. 73).
3.2. Hermeneutyczny proces rozumienia.
Rola języka w hermeneutyce Gadamera
Rozumienie w hermeneutyce Gadamera traktowane jest jako proces,
czynność, przez którą człowiek wyraża swój stosunek wobec świata, nadając
mu nowy lub odkrywając wcześniej już ustalony sens. Gadamer przyjął, że
struktura procesu rozumienia jest uniwersalna, tzn. taka sama we wszystkich swych konkretnych realizacjach. Realizuje się na gruncie komunikują-
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cej się wspólnoty ludzkiej. Fenomen porozumienia stanowiący przedmiot
hermeneutyki jest jednocześnie zjawiskiem językowym. Teza Gadamera jest
jednak bardziej radykalna: zdarzeniem językowym jest nie tylko proces porozumienia między ludźmi, ale również proces samego rozumienia w ogóle.
Rozumienie jest zdarzeniem językowym nawet wówczas, gdy dotyczy tego,
co pozajęzykowe, czy też skupia się na ukrytym znaczeniu tego, co zapisane
(Gadamer, 1993; 2003). Sytuacja, w której nagle człowiek pojmuje dany
kontekst zdania, wypowiedź sformułowaną przez kogoś, nagle staje się
uchwytne, co kogoś uprawnia do wypowiedzenie tego, co powiedział, jest
przykładem doświadczenia rozumienia. Jak pokazuje Gadamer (2003), aby
uzmysłowić sobie miejsce fenomenu rozumienia w całości naszego istnienia,
trzeba wywieść go z poprzedzającego go stanu zakłócenia rozumienia. Porozumienie jest założone tam, gdzie występują jego zakłócenia. Wysiłek rozumienia zapoczątkowany zostaje zetknięciem z czymś obcym, dezorientującym. Przeszkody na drodze porozumienia rodzą celowo zorientowaną wolę
rozumienia, która prowadzi do zniesienia zakłócenia. Wpisanie się w pewien
kanon oczekiwań (wynikającch z naszej wiedzy o świecie) nie pozwala nam
podążać dalej, a to stanowi wyzwanie do myślenia. Zdumienie, zdziwienie
jest relatywne, stanowi blokadę, co prowadzi do wysiłku próby zrozumienia,
do rozwoju i pogłębienia poznania. Porozumienie tworzone jest za pomocą
rozmowy, wyartykułowane jest w języku.
Rozumienie ma charakter historyczny (Geschichtlichkeit des Verstehens),
gdyż jesteśmy zawsze usytuowani w jakimś kontekście historycznym. Gadamer zakładał, że dziejowość nie jest przeszkodą, ale warunkiem rozumienia
(jest ono niejako z natury historyczne), podobnie jak czasowy dystans do
tego, co rozumiemy. Ponadto, rozumienie warunkowane jest przez przedsądy (Vorurteil), czyli naturalne zabarwienia poznawcze, intuicyjne fakty
poprzedzające poznanie. W hermeneutycznej teorii poznania przed-sądy są
pewnymi pierwotnymi ustaleniami, danymi interpretatorowi wprost, intuicyjnie. Mają kluczowe znaczenie, gdyż stanowią punkt wyjścia całego procesu rozumienia i warunkują możliwość dokonania wykładni i tym samym
możliwość osiągnięcia rozumienia. Można określić je mianem pewnej przedstruktury rozumienia. Gadamer pokazał, że przed-sądy nie są wynikiem
pierwotnego kontaktu z byciem, niszczonego przez refleksję, ale należą do
natury języka. Każdy wyartykułowany sąd, każda wypowiedź odwołuje się
z konieczności do odpowiedniego systemu przed-sądzeń. Nie istnieje poznanie wolne od przed-sądów: „uprzedzenia jednostki są o wiele bardziej niż jej
sądy dziejową rzeczywistością jej bytu” (Gadamer, 1993, s. 265).
Warto zastanowić się, czy koncepcji przed-sądów nie można zestawić
z zagadnieniem stereotypów zawartych w językowym obrazie świata i badanych przez lingwistów. Wydaje się, że byłoby uzasadnione potraktowanie
stereotypów zawartych w języku jako rodzaju przed-sądów. Miałoby to konsekwencje w postaci uznania ich za konieczne warunki rozumienia, przed-
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sądy są bowiem nieuchronne i niezbywalne. Stanowią one pozytywny warunek możliwości poznania i działania w świecie. Postulat eliminacji przedsądów sam jest przed-sądem, ponieważ rozumienie nie jest narzędziem, ale
wymiarem naszego bycia (ma sens ontologiczny). Z tego powodu wiedza
nigdy nie jest bezzałożeniowa. Gadamer wielokrotnie podkreślał, że każda
wypowiedź jest umotywowana i nie można ujmować jej tylko ze względu na
podaną w niej treść. Każda wypowiedź ma bowiem założenia, których nie
wypowiada (Gadamer, 2003). Żadna wypowiedź nie zawiera więc w sobie
pełnego sensu: „Słowo nigdy nie uwalnia się całkowicie od wieloznaczności,
właściwej mu nawet wówczas, gdy kontekst czyni każdorazowy sens jednoznacznym.” (Gadamer, 2003, s. 23). Każde mówienie otwiera się na swoją
kontynuację, zawsze jest do powiedzenia więcej i więcej. „Z perspektywy
hermeneutycznej powiedziałbym, że nie istnieje żadna rozmowa, która zostałaby zakończona przed doprowadzeniem do rzeczywistej zgody. […] rzeczywista zgoda, zgoda całkowita, jest sprzeczna z istotą indywidualności”
(Gadamer 2003, s. 37). Żadnej rozmowy nie doprowadzamy do końca i często nie osiągamy zgody – to stanowi ograniczenia płynące z naszej czasowości i skończoności oraz uwikłania w przed-sądy. „Granica języka to w rzeczywistości granica właściwa naszej czasowości, dyskursywności naszego
języka, mówienia, myślenia, komunikowania, rozmawiania” (Gadamer,
2003, s. 38). Konsekwencją przyjęcia rozważań nad językiem jako przedmiotem filozoficznego badania jest konieczność przyjrzenia się kwestii interpretacji i wykładni. Każde porozumienie jest porozumieniem wyartykułowanym
w jakimś języku. Stosunek tłumaczenia do oryginalnego zdania został przez
Gadamera porównany do relacji mapy do krajobrazu. Jego opinia na temat
tłumaczeń nie jest zresztą w ogóle zbyt pozytywna:
„Cała bieda z tłumaczeniem bierze się stąd, że nie da się oddać jedności treści
danego zdania po prostu przyporządkowując człony zdania jednego języka
członom zdania drugiego języka – a w taki właśnie sposób powstają te szkaradne twory, jakimi raczą nas nierzadko tłumaczone książki: litery pozbawione ducha” (Gadamer 2003, s. 23).

Interpretacja tekstu polega zdaniem Gadamera na fuzji horyzontów
(Horizontverschmelzung). Zarówno odbiorca (interpretator), jak i tekst,
znajdują się w obrębie określonej tradycji historycznej, pewnego „horyzontu”. Horyzonty wyrażają się poprzez język i ta „przynależność” do języka
stanowi wspólną płaszczyznę między tekstem a odbiorcą. W wyniku próby
zrozumienia tekstu, wyłania się wspólny horyzont, jednak nie jest to zrozumienie jakiegoś obiektywnego znaczenia, ale jedynie wyłonienie wspólnego,
nowego horyzontu. Gadamer porównuje doświadczenie hermeneutyczne do
dialogów Platona, aby pokazać, jak należy angażować się w teksty pisane.
Należy wejść z nimi w dialog, podobnie jak wchodzimy w dialog z samym
sobą, myśląc. Celem zaś jest wzajemne zrozumienie. „Znaczenie” wyłania się
jako wynik interakcji tekstu i interpretatora.
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Świat jest dla nas zawsze światem już zinterpretowanym w języku przed
wszelką filozoficzną myślą krytyczną: „w języku prezentuje się nam świat.
[…] Językowość naszego doświadczenia świata wyprzedza wszystko, co poznane i uznane jako byt.” (Gadamer, 1993, s. 408). Gdy uczymy się mówić,
gdy wrastamy w nasz język ojczysty, artykułuje się nam świat: „Językowa
wykładnia świata poprzedza zawsze wszelką myśl i wszelkie poznanie. Ucząc
się jej, wychowujemy się w świecie zarazem. […] Język ma nas zawsze już za
sobą.” (Gadamer, 2000, s. 57). Wspólna orientacja w świecie, wzajemne
rozumienie ma językowy charakter – kształtowane i podtrzymywane jest
przez język. Rozmowa nie jest mówieniem obok siebie, wyłania się z niej
bowiem wspólny aspekt tego, o czym mowa. Nie jest dodaniem poglądów
obu stron do siebie w ramach prostego rachunku, a przekształceniem obu
poglądów. Warunkiem udanej rozmowy jest niemożność powrotu do wyjściowej kontrowersji. Wykształca się wspólna wykładnia (Gadamer, 2003).
Poznanie nigdy nie jest absolutne, bezpośrednie – jest zawsze zapośredniczone przez językową wykładnię świata. „W zwierciadle języka odbija się
raczej wszystko to, co jest. W nim i tylko w nim pojawia się coś, czego nigdzie nie spotykamy, ponieważ tym czymś jesteśmy my (a nie tylko to, co
myślimy i wiemy o sobie). W końcu język nie jest żadnym lustrem, a to, co
w nim dostrzegamy, nie stanowi odzwierciedlenia naszego bycia oraz bycia
w ogóle, lecz jest interpretacją i przeżywaniem tego, co dzieje się z nami, tak
w realnych zależnościach pracy i panowania, jak i we wszystkim innym, co
składa się na nasz świat. Język nie jest wreszcie odnalezionym anonimowym
podmiotem wszelkich społeczno-historycznych procesów oraz działań, który
byłby dostępny naszemu spojrzeniu wraz z całością swoich dokonań i obiektywizacji, ale jest grą, w której wszyscy uczestniczymy” (Gadamer, 2003,
s. 88).
Wszystko, co daje się rozumieć, jest językiem. Doświadczenie językowe
ma zaś charakter historyczny. Poznanie realizuje się w rozmowie, punktem
wyjścia są więc przynajmniej dwie różne wykładnie językowe świata. Ich
konfrontacja prowadzi do wyłonienia trzeciej wykładni, która powstaje na
skutek fuzji horyzontów. Dialog kończy się więc porozumieniem, które jest
tożsame z poznaniem, z nową wizją świata. Opisany proces zachodzi przy
tym niezależnie od intencji i woli poszczególnych jednostek. Horyzonty językowego rozumienia świata zmieniają się w toku dziejów, różnią się w ramach
poszczególnych wspólnot kulturowych, a także w indywidualnych wersjach
rozumienia świata. Ostatecznej wykładni nie da się napisać.
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4. ZAKOŃCZENIE. HERMENEUTYKA GADAMERA
A LINGWISTYKA KULTUROWA

Aby zestawić koncepcję Gadamera z lingwistyką kulturową, należy przywołać jego własne spostrzeżenia na temat prac autorów, którzy dali podwaliny pod powstanie badań JOS. Gadamer odwołuje się kilkukrotnie do
Humboldta i Herdera i rozpoznaje Humboldta jako twórcę nowoczesnej
filozofii języka i niekiedy wchodzi z nim w polemikę. Zarzuty Gadamera wobec Humboldta mogą oczywiście zostać podważone, jednak dla niniejszych
rozważań istotny jest raczej sam fakt ich sformułowania, nie zaś ich słuszność. Po pierwsze, zdaniem Gadamera, Humboldt nie myśli o języku z perspektywy mówiącego użytkownika, a z perspektywy badacza – językoznawcy, co prowadzi do uprzedmiotowienia języka. Po drugie, zarzuca Gadamer
Humboldtowi formalizm oraz pozostanie w horyzoncie leibnizjańskiej metafizyki indywidualności. Rozważania nad koncepcją Humboldta podsumowuje: „Drogę badawczą, którą kroczy Humboldt, określa abstrakcja odkrywająca formę. Chociaż odsłonił on dzięki temu znaczenie języków jako zwierciadła swoistości duchowej narodów, to jednak ograniczył uniwersalność
związku języka i myśli do formalizmu pewnej zdolności” (Gadamer 1993,
400). Rodzi się więc pytanie, czy traktowanie języka jako formy przez językoznawców jest właściwe? Może stanowi on formę symboliczną (jak sądził
Cassirer), jednak Gadamer wskazuje raczej na jego uniwersalną funkcję i to,
że obejmuje on wszystkie pozostałe formy symboliczne. Przyznaje, że „zdolność czynienia nieskończonego użytku ze skończonych środków to rzeczywista istota mocy świadomej samej siebie. […] Oparcie zjawiska języka na pojęciu mocy językowej swoiście sankcjonuje pojęcie wewnętrznej formy
i uwzględnia historyczny proces życia języka.” (Gadamer, 1993, s. 400–401).
Jednak Gadamer odwraca to pojęcie języka. W doświadczeniu hermeneutycznym forma językowa i treść przekazu nie dają się oddzielić. Jeśli każdy
język to pewien światopogląd, to na pewno nie w pierwszym rzędzie jako
określony typ języka (jak widzi to językoznawca), lecz z racji tego, co się
w tym języku mówi lub przekazuje. W praktyce dla Humboldta człowiek
ucząc się nowego języka obcego, zyskuje nowe stanowisko w obrębie dotychczasowego obrazu świata. Tym, co ogranicza pełne korzystanie z nowego
stanowiska, jest wniesiony zawsze w obcy język własny obraz świata, a nawet
języka: „Nawet najgłębsze wejście w obcego ducha nie pozwala zapomnieć
nie tylko własnego obrazu świata, ale nawet własnego obrazu języka” (Gadamer, 1993, s. 401). Zatem nasz rodzimy obraz świata zawarty w języku
ojczystym uważał Humboldt za ograniczenie i stanowisko takie, jak przyznał
Gadamer, zapewne jest słuszne z perspektywy językoznawcy, gdyż struktury
te trudno jest użytkownikowi języka zauważyć. Mogą też utrudniać mu naukę innych języków. Jednak można na to spojrzeć z perspektywy Gadamera
i uznać nie tyle za brak bądź ograniczenie, a za sposób realizacji doświadcze-
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nia hermeneutycznego. Nie nauka języków obcych, ale ich użycie, komunikacja z drugim człowiekiem lub studiowanie literatury w obcym języku – to
zapewnia nowe stanowisko w obrębie dotychczasowego światoobrazu. Spotykany nowy świat ma „nie tylko własną prawdę w sobie, lecz także własną
prawdę dla nas” (Gadamer, 1993, s. 401). Nie może być po prostu przedmiotem badania, poznawania, wiedzy.
„Nauczenie się i rozumienie obcego języka – ten formalizm umiejętności –
oznacza dokładnie tyle, że możemy przyzwolić na powiedzenie nam tego, co
ów język mówi. Realizacja tego rozumienia polega zawsze na poddaniu się
wypowiedzi, co nie może nastąpić bez zaangażowania własnego obrazu świata, a nawet własnego obrazu języka” (Gadamer 1993, s. 402).

Gadamer oddala się również od stosowanych w lingwistyce sformułowań,
krytykując m.in. określenie „użycie języka”, traktujące język jak narzędzie,
mające implikować przedmiotowy stosunek do niego. Jak twierdzi, fenomen
języka należy ująć nie z perspektywy izolowanego zdania, lecz z perspektywy
całości naszego bycia w świecie, które jest życiem w rozmowie. Język nie jest
tylko jednym z przedmiotów własności człowieka w świecie, lecz od języka
zależy fakt, że świat jest w ogóle dla człowieka dostępny. Stąd specyficznie
ludzki charakter języka oznacza jednocześnie podstawowy, językowy sposób
ludzkiego bycia w świecie (Gadamer, 1993). Na pytanie o to, czy istnieje znaczenie pozajęzykowe hermeneutyka odpowiada przecząco: wszelkie znaczenie jest nim w ramach określonego języka. Słowo stanowi indywidualną postać pojęcia. Świat, którego doświadczamy, jest nam udostępniony poprzez
język. Stosowany w lingwistyce zwrot „użycie językowe” sugeruje więc sytuację rozmijającą się z istotą naszego językowego doświadczenia świata. Użycie
języka nie jest wolnym aktem użytkownika języka, jest od niego niezależne,
a tymczasem „język sam określa zwyczaj językowy. […] To my mówimy, nikt
z nas, a jednak my wszyscy – oto sposób bycia języka” (Gadamer, 2003,
s. 22). Reguły gramatyczne, którym lingwistyka poświęca szczególną uwagę
i które uważa za ducha języka, to nie wszystko. Jak twierdzi Gadamer, system reguł gramatycznych jest równie niekompletny co kodeks, który ma być
zarówno słuszny, jak i możliwy.
Za najważniejszy wkład Humboldta w myśl hermeneutyczną wskazał
Gadamer ukazanie obrazu językowego jako obrazu świata i podkreślenie, że
język jest od samego początku ludzki. „Język to nie tylko jedna z rzeczy,
w jakie bytujący w świecie człowiek jest wyposażony, lecz podstawa i miejsce
prezentacji tego, że ludzie w ogóle mają świat” (Gadamer 1993, s. 402). Byt
świata jest językowo ukonstytuowany i jak wskazał Humboldt, języki są
światopoglądami. Należy jednak postarać się o głębszy wgląd w podstawy
stwierdzenia, że człowiek wrastając w swoją wspólnotę językową, zostaje
wprowadzony w określony stosunek do świata i określone zachowanie
w nim. U podstawy tego twierdzenia leży, zdaniem Gadamera, fakt, że język
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ze swej strony nie jest samodzielnym bytem wobec świata, który w nim się
wyraża: „Nie tylko świat jest światem, gdy wyraża się w języku – również
właściwe istnienie języka polega tylko na tym, że w tym języku przedstawia
się świat” (Gadamer 1993, s. 402–403). Językowość ludzkiego doświadczenia świata rozszerza horyzont analizy doświadczenia hermeneutycznego:
„Własny świat językowy danej jednostki nie jest przeszkodą w poznaniu bytu
w sobie, lecz obejmuje zasadniczo wszystko, ku czemu nasze wejrzenie może
sięgać i się wznosić. Niewątpliwie wychowani w jednej określonej tradycji językowej i kulturalnej widzą świat inaczej niż należący do innej tradycji. Niewątpliwie następujące po sobie w dziejach historyczne światy różnią się od
siebie nawzajem i od dzisiejszego świata. Wszelako w każdej tradycji prezentuje się zawsze świat ludzki, tj. językowo ukonstytuowany. Jako językowo
ukonstytuowany, każdy taki świat jest sam z siebie otwarty na każde możliwe
wejrzenie i tym samym na każde rozszerzenie własnego obrazu świata, a odpowiednio do tego jest dostępny dla innych” (Gadamer, 1993, s. 406).

Różne obrazy świata nie są relatywne w sensie, że można by im przeciwstawić świat sam w sobie, możliwy do uchwycenia jakby z perspektywy poza
ludzko-językowym światem. Ów świat i jego bycie w sobie zapewne istnieje,
jednak każdy ogląd świata zakłada byt w sobie świata:
„Językowe uwarunkowanie naszego doświadczenia świata nie oznacza żadnej
wyłączności perspektywy; jeśli przez wkraczanie w obce światy językowe przezwyciężamy uprzedzenia i ograniczenia naszego wcześniejszego doświadczenia świata, to nie oznacza to wcale, że opuszczamy i negujemy własny świat
[…] Nawet jeśli wyposażeni w świadomość historyczną zdajemy sobie zasadniczo sprawę z historycznego uwarunkowania wszelkiego ludzkiego myślenia
o świecie, a więc i z własnego uwarunkowania, to nie zajmujemy przez to jakiegoś absolutnego stanowiska” (Gadamer 1993, s. 407).

Słońce nie przestało dla nas zachodzić nawet po przyjęciu do wiadomości
kopernikańskiego objaśnienia świata. Ważne jest to, że język otwiera całość
naszego odniesienia do świata i w niej obraz wzrokowy i nauka znajdują
prawomocność w takim samym stopniu (w lingwistyce bada się obraz potoczny i obraz naukowy utrwalony w języku). Jednak „bezpośredniość naszego oglądania świata i siebie samych, przy której trwamy, zostaje w języku
zachowana i uporządkowana, gdyż my jako istoty skończone zawsze przychodzimy z daleka i daleko zmierzamy. W nim staje się widoczne, co jest
rzeczywiste poza świadomością każdej jednostki” (Gadamer, 1993, 408).
Gadamer w dziele Prawda i metoda opisał opozycję i napięcie pomiędzy
zdystansowaniem, które uznał za warunek każdego „obiektywnego” rozumienia, oraz przynależeniem do świata (Zugehörigkeit), które jest warunkiem hermeneutyki. Przed-sądy i przed-refleksyjna przynależność do świata
skutkuje koniecznym przed-sądowym rozumieniem świata, w którym sta-
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ramy się siebie usytuować jako ludzie. Zdeterminowanie tradycją i historią
rodzi dystans, który powoduje, że zniszczona zostaje początkowa relacja
przynależności oraz tym samym, możliwość zrozumienia. Jednak, obiektywny dystans może zostać pokonany, a rozumienie tekstu Gadamer widzi jako
fuzję horyzontów. Proces ten pozwala na istnienie początkowego dystansu
czasowego pomiędzy czytelnikiem a tekstem, bez powodowania utraty poczucia przynależności do momentu historycznego, którego odbierany tekst
jest częścią. Hermeneutyka mogłaby zostać połączona z lingwistycznymi
analizami, co dałoby szansę na interpretacje tekstu w procesie hermeneutycznym, a których celem byłoby prawdziwe zrozumienie, jednak do tego
konieczne byłoby odejście od opozycji między zdystansowaniem a przynależnością do świata (por. Ozdowski, 1984).
Może się wydawać, że egzegeza nie może zostać zintegrowana z obiektywnymi badaniami lingwistycznymi ze względu na swój brak naukowości,
obiektywności. Jednak wydaje się, że stanowi ona pewien hermeneutyczny
aspekt poznania, który wręcz uznać można za konieczny dla prowadzenia
naukowych badań. Doświadczenie w nauce opiera się na ideale intersubiektywnej sprawdzalności, weryfikacji, zaś doświadczenie hermeneutyczne nie
prowadzi do powtórzenia czegoś, a do możności odkrycia czegoś nowego
w naszym języku za pośrednictwem rozmowy. Model poznania hermeneutycznego jest jednak uniwersalny i może znaleźć w nauce zastosowanie.
Zdaniem Gadamera (1993), jeśli cokolwiek da się w nauce poznać, to wyłącznie dzięki dialogowi o charakterze hermeneutycznym. Należy brać pod
uwagę względność naszego poznania i wpływu czynników, na które zwraca
uwagę m.in. Gadamer, tak jak w fizyce kwantowej należy pamiętać o zasadzie nieoznaczoności Heisenberga. Można by raczej lingwistyce zarzucić, że
zapomina o obciążeniu badań nad językowymi obrazami świata wskazanymi
przez Gadamera czynnikami. Jak pokazuje Gadamer,
„funkcja refleksji hermeneutycznej nie wyczerpuje się jednak w tym, czym jest
ona dla nauk […] Refleksja hermeneutyczna nie może niczego w nauce zmieniać. Jest natomiast w stanie, ujawniając zasadnicze przedrozumienia występujące w naukach, odsłonić nowe obszary problemowe i dzięki temu wnieść
bezpośredni wkład do pracy metodologicznej” (Gadamer 2003, s. 95–96).1

Celem hermeneutyki nie jest zaś obiektywna analiza, odtworzenie struktury, a zrozumienie. Świat, który jest dostępny w języku, nie jest relatywny
w takim sensie, jak przedmiot nauk. Nie możemy spojrzeć na niego „z góry”.
Poza językowym doświadczeniem świata nie ma miejsca, które mogłoby
uczynić język przedmiotem, gdyż nie może być dany w doświadczeniu jako
wszechobejmująca całość, jaką jest (Gadamer, 1993, s. 410). Językoznawcy
—————————
1 JOS odtwarzany jest również w określonym języku, języku, którym posługuje się językoznawca,
co obciąża badania pewną interpretacją.
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badający strukturę języków nie znają pozajęzykowego stanowiska, które
umożliwiłoby poznawać byt jako bytujący w sobie.
„Posiadanie języka oznacza właśnie sposób bytowania całkowicie odmienny
od środowiskowego uwarunkowania zwierząt. Ucząc się obcych języków ludzie nie zmieniają swej relacji ze światem jak np. zwierzę wodne, które staje
się lądowe, lecz zachowując własną relację ze światem poszerzają ją i wzbogacają dzięki światu innego języka. Kto ma język, ten ma świat” (Gadamer, 1993,
s. 411).

Lingwistyczne analizy wewnętrznych struktur języka mogą sprawić, że
człowiek poczuje się w nim uwięziony. W obliczu hermeneutyki Gadamera
jednak są to tylko pozory. W wysiłku interpretacji i rozumienia przejawia się
bowiem wyższa ogólność, z jaką rozum wznosi się ponad ograniczenia każdego języka: „Doświadczenie hermeneutyczne jest korekturą pozwalającą
myślącemu rozumowi wydobyć się z więzienia języka i samo jest ukształtowane językowo.” (Gadamer 1993, s. 369). Wydaje się wiec, że hermeneutyka
jest odpowiedzią na problemy lingwistyki:
„Z pewnością wielość języków, których rozmaitość interesuje językoznawstwo,
stanowi również dla nas pewną kwestię. Wyraża się ona jednak tylko pytaniem, jak dany język pomimo całej odmienności od innych języków potrafi
wypowiedzieć wszystko, co zechce. Językoznawstwo uczy nas, że każdy język
czyni to na swój sposób. My ze swej strony stawiamy pytania, jak pośród wielości tych sposobów wypowiadania się wszędzie mimo wszystko panuje ta
sama jedność myśli i mowy, która zasadniczo pozwala zrozumieć każdy pisemny przekaz. Interesuje nas więc odwrotność tego, co stara się zbadać językoznawstwo” (Gadamer, 1993, s. 369).

Tylko dzięki jedności języka i myślenia, można uczynić język przedmiotem rozważań. Wspólne Humboldtowi i Gadamerowi jest uznanie języków
za światopoglądy i przy tym lingwiści dążą do pokazania różnic między nimi,
jednak Gadamer podjął przeciwny kierunek rozważań i stara się wykazać
nierozerwalną jedność myślenia i języka, co w hermeneutycznym fenomenie
określane jest jako jedność rozumienia i interpretacji.
Pytanie, jakie przychodzi na myśl po lekturze klasyków badań nad JOS,
to między innymi pytanie o wpływ języka na badania językoznawcze. Czy
badając różnice między poszczególnymi językowymi obrazami świata, nie
wpływa się na ich wynik poprzez uwarunkowanie językiem, w którym te
badania są prowadzone? Wydaje się, że przy rozwoju metod brakuje czasem
refleksji nad filozoficznymi koncepcjami leżącymi u ich podstaw. Konieczne
dla dalszego rozwoju badań JOS wydaje się przyjęcie jednej definicji kultury
i podjęcie dalszej, pogłębionej refleksji filozoficznej. W przeciwnym razie nie
będzie odpowiedzi na pytania najbardziej podstawowe, z których zrodziła się
filozofia Humboldta i relatywizm językowy Sapira i Whorfa i na które starali
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się odpowiadać Bartmiński i Anusiewicz. Refleksja filozoficzna, uwzględniająca hermeneutyczny aspekt poznania, wsparłaby harmonijny rozwój lingwistyki, w którym kolejne problemy badawcze automatycznie wypływałyby
z bieżącego stanu wiedzy i rodzących się wciąż nowych pytań. Hermeneutyka Gadamera mogłaby zainspirować lingwistów do takiej refleksji, chociaż
nie daje się zastosować jako metodologii badań językoznawczych. Może być
jednak inspiracją do refleksji nad ograniczeniami prowadzonych badań
i przy tym odpowiedzią na problemy językoznawstwa. Hermeneutyka Gadamera ma więc szansę odsłonić nowe obszary problemowe w lingwistyce
kulturowej. Pozwala też spojrzeć na to, co lingwiści są skłonni uznawać za
ograniczenie, blokadę, jak na coś koniecznego dla rozumienia i w gruncie
rzeczy jego pozytywne uwarunkowanie.
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RESEARCH ON THE LINGUISTIC WORLDVIEW AND HANS GEORG
GADAMER’S HERMENEUTICS
ABTRACT

Hans Georg Gadamer in his studies on the essence of hermeneutics emphasizes
in a special way the role of language in cognition and the understanding of the
world. The paper intends to find an application of Gadamer’s hermeneutics in the
linguists’ research of the linguistic worldview. Section 1 of the paper considers the
worldview in linguistics, section 2 analyzes some aspects of Gadamer’s hermeneutics, while section 3 connects the problems considered in sections 1 and 2 and determines the aim of the paper. The presented considerations are situated in the reflection on the philosophical foundations of linguistic research.
Keywords: linguistic worldview, hermeneutics, Hans Georg Gadamer, JOS.
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Wszelka wiedza, która nie wyłania
z siebie nowych pytań, staje się
w szybkim czasie martwa.1

CZĘŚĆ I.
ANI NAUKA, ANI KOSMOS, ANI BÓG
NIE USTANAWIAJĄ SENSU LUDZKIEJ EGZYSTENCJI:
WSZYSTKO, CO DOSKONAŁE, ABSOLUTNE,
JEST NIELUDZKIE
STRESZCZENIE

Ten tekst jest pierwszą częścią badań nad Wisławy Szymborskiej refleksjami
i rozważaniami – podanymi w jej poezji – nad wiedzą, nauką i światopoglądem
naukowym. Przedstawione są one na szerokim tle filozoficznych wątków obecnych w jej twórczości.
Słowa kluczowe: Wisława Szymborska, wiedza, nauka, światopogląd naukowy.

MATEMATYCZNO-LOGICZNE NARZĘDZIA
W SŁUŻBIE WIEDZY O ŻYCIU
… ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to, to nie
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nie ostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając
gnuśną wieczność
do trwania.2

—————————
W. Szymborska, Przemówienie noblowskie.
W. Szymborska, Liczba Pi, w: W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku, 102 wiersze, Wydawnictwo a5, Poznań 1996, s. 103–104.
1

2
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Z poetyckiej perspektywy Szymborskiej wyraźnie widać, że aby formułować jakieś uogólnienia dotyczące sensu ludzkiej egzystencji trzeba, ale nie
wystarczy, opierać się na jednostkowym doświadczeniu, czyli na poetyckiej
psychologii przeżycia wewnętrznego, wyrażonego w 1os.l.poj. Więcej, nie
wystarczy dopełniać tego wręcz dominującą perspektywą relacyjnej koncepcji życia z konkretnymi osobami. Tej poetce służy odwoływanie się także do
nauk biologicznych oraz społecznych. Ale ich aparat poznawczy wspiera się
na bazie nauk logiczno-matematycznych, czyli regułach logicznego wnioskowania oraz uogólniania doświadczeń, które dla ich opisu wymagają parametrów mierzalności. Również psychologia odwołuje się do matematycznych narzędzi opracowywania swych badań. Czy to ma coś wspólnego z poezją? Wydawałoby się, że NIC. A jednak! Poetyka omawianej tu poetki solidnie wspiera się na tych narzędziach i służą one filozoficznemu wydźwiękowi
ich wymowy.
Tam gdzie zaczyna się rachowanie, tam ustaje rozumienie – głosił Artur
Schopenhauer, gdy Oswald Spengler uważał je za narzędzie władzy nad
światem. Poetka zgodziłaby się z oboma, a jednak w swej poezji wirtuozersko
i wyjątkowo często operuje liczbami. Po pierwsze, nazwy oraz liczby są sposobem zapisywania oraz porządkowania ludzkiego doświadczenia codziennego. W tym służą zapisaniu adresu, numeru telefonu, numeru koszuli
i obwodu w biodrach.3 Wspomagają ludzki rozum, bo pozwalają zapisać
odkryte prawidłowości i prawa w świecie przypadku, czyli służą do utrwalania pamięci oraz rozumienia i nadzorowania zdarzeń i lokowania ich
w czasie, np. gdy mowa o 3–4 miliardach ludzi.4 W ogóle umożliwiają formułowanie praw nauk ścisłych. Wiersz Liczba Pi mówi o podtrzymywaniu
gnuśnej wieczności w bezinteresownym trwaniu ludzkiej potrzeby/
wynalazku idealnego świata nauk matematycznych:
„ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi.”5
Jak mówi pełne motto tego podrozdzialiku, akurat liczba pi ma charakter
czegoś, co zapisywane wciąż trwa i nigdy się nie kończy, a więc rozwija się
niczym to, co żywe – choć tylko liniowo, a nie czasowo. Stąd Ostrzeżenie,
aby kpiarzy nie wysyłać w kosmos, bo naukowo uchwycona struktura jego
doskonałości nie daje ujścia dla nich buszujących w szczelinach między
praktyką a teorią życia. A piękno, doskonałość czy nieskończoność parametrów kosmosu nie pozostawiają miejsca dla tego, co zmienne, sprzeczne,
niedoskonałe, z zaburzoną równowagą – nijak nie zamieszkują w sferze życia
nieustannie otwartego na dynamiczne zwarcia.
—————————
3 W. Szymborska, Liczba Pi, op. cit., s. 103; jeśli nie podaję nazwy tomiku, a podaję stronę, to
oznacza, iż podane fragmenty są z tomu: Widok z ziarnkiem piasku.
4 W. Szymborska, Wielka liczba, s. 77; idem, Spis ludności, w: idem, Poezje, Przedmowa Jerzego
Kwiatkowskiego, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1987, s. 114; oraz Film – lata sześćdziesiąte, s. 126.
5 W. Szymborska, Liczba Pi, op. cit., s. 103.
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Liczby służą przestrzeganiu proporcji w przepisach różnorodnych technologii, czym zapewniają trwałość i dobrą jakość ludzkich produktów, urządzeń technicznych i budowli, ale tym poezja się nie interesuje. Ale w Terrorysta, on patrzy liczby służą ukazaniu świadomie praktykowanemu bezosobistemu stosunkowi do życia zabijanych, przypadkowych osób – nieludzka
ideologia traktowania ludzi jak zwierzęce insekty, które spadły do roli liczby
wytatuowanej na rękach więźniów obozów koncentracyjnych, które trzeba
wytruć/zagłodzić/zabić. Ta nieludzka perspektywa oznacza przyjęcie takiej
filozofii życia, która etycznie arbitralnie z ciągłości procesu ewolucji gatunku wyklucza pewne rasy, narody, klasy czy formy niedoskonałości według
własnego światopoglądu. A to biologicznie, rasowo, narodowo, kulturowo,
religijnie, ideologicznie uzasadniając realne pozbawienie ich praw, z prawem
do życia włącznie. Obóz zagłady pod Jasłem to produkt imperatywu dania
świadectwa pamięci o ofiarach obozu, gdzie wszyscy pomarli z głodu. Bezradność w obliczu wielkich liczb: ilu pomarło?
„Napisz: nie wiem.
Historia zaokrągla szkielety do zera.
Tysiąc i jeden to wciąż jeszcze tysiąc.
Ten jeden, jakby go wcale nie było:
płód urojny, kołyska próżna.”6
W wierszu Rachunek elegijny znajduje wyraz ta sama bezradność poetki:
ilu przestąpiło ten próg? w odniesieniu do jej znajomych mężczyzn i kobiet.
Ale to pytanie sformułowane zostało z perspektywy interpersonalnej uważności, czyli personalistycznej, a więc wprost przeciwnej. W Jeszcze poetka w
ramach świadectwa pamięci używała znamiennych imion: Izaak, Dawid czy
Sara, aby ukazać potwornie nieosobowe – rasowe/narodowe kryterium „dobra i zła”, które totalitarnie uzasadniało samowolne zabijanie konkretnych
ludzi, używając niejednokrotnie religijnych czy językowych lub anatomicznych wskaźników.
Stąd w ramach obrony poszczególnych istnień ludzkich przeciwstawia się
także innym depersonalizującym mechanizmom redukującym osobę do
anonimowego, statystycznego elementu tłumu: Fotografia tłumu. W Spisie
ludności w dobie 3 miliardowej ludzkości „Homer pracuje w biurze statystycznym”, zaś w Wielkiej liczbie w dobie „czterech miliardów ludzi na tej
ziemi” nawet Dante nie dałby rady utrwalić ich w pamięci jako poszczególnych. Bezduszność Pisania życiorysu to kolejna konsekwencja zapotrzebowania epoki na marionetki, a chciałoby się mechanizmu wydobywania
z takiej bezimiennej masy. Statystyczny aspekt liczb w Przyczynku do statystyki jest pewną formą uporządkowania badań nad naturą ludzką z perspektywy rozpatrywania przypadku jako czynnika przesądzającego o miejscu
—————————
6

W. Szymborska, Obóz głodowy pod Jasłem, w: Poezje, op. cit., s. 68.
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człowieka w świecie. Tylko śmiertelność jest stuprocentowa. Ale dogmatyków, tj. wiedzących lepiej oraz dziczejących w tłumie wciąż większość.
Liczby u Szymborskiej występują w roli definicji człowieka jako bytu koronującego proces ewolucji życia, co wskazuje na jego uprzywilejowane
miejsce w ramach życia:
„Ten dorosły mężczyzna. Ten człowiek na ziemi.
Dziesięć miliardów komórek nerwowych.
Pięć litrów krwi na trzysta gramów serca.
Taki przedmiot powstawał trzy miliardy lat.”7
Tymczasem w filmach „egzystencjalistycznych”:
„On i świat nic nie mają ze sobą wspólnego.
Czuje się uchem urwanym od dzbana,
choć dzban nic o tym nie wie i wciąż nosi wodę.”8
To ewidentny dowód, iż poetka nie sympatyzuje z redukcjonistycznym egzystencjalizmem, a przynajmniej z tą jego infantylnie filmowo-cyrkową wersją
życia, która jest niespójna: W nim jest ciemność okropna a w ciemności
chłopczyk.
Następnie liczby odgrywają rolę ludzkiego miernika czasu w co najmniej
dwu wariantach. Po pierwsze, to perspektywa 200 000 lat9 od wynalazku
ognia przez współczesną linię genetyczną gatunku homo sapiens, o której
mówi żeński podmiot liryczny w Rozmowie z kamieniem – co nakazuje czytać tę rozmowę w kontekście mitu narodzin ludzkiej kultury, zawartego
w Notatce z tego samego tomu. A mówiąc filozoficznie, chodzi o moment
prometejskiego otwarcia się ludzkiego bytowania na całość, czyli odkamienienia, a więc procesu upodmiotowiania praktycznego i teoretycznego objęcia
całości, a przeto pytania o sens życia w jej ramach. Kamień ze swoim biernym
zmysłem udziału na zawsze pozostanie tylko częścią.
W ramach ewolucyjnej perspektywy ujmowania życia, a zwłaszcza ludzkiej kultury, czas jest prymarnym znakiem rozpoznawczym, stąd arcyważny
jest jego moment, z którego perspektywy mówi podmiot liryczny, który u tej
poetki jest wyjątkowo różnorodny i niebywale wyrafinowany. Przeto powszechne pomijanie tego aspektu przy interpretacji Rozmowy z kamieniem
jest zastanawiające: oznacza, iż nie zauważają, iż żeński podmiot tej teatralizacji mówi o ewolucji z perspektywy filozofii życia, oni zaś z aczasowej pozycji jakoś metafizycznie kamiennej. Zatem konkretnie: w kogo się wpisuje
poetka jako podmiot liryczny pukający do kamienia z perspektywy 200 tysięcy lat temu? Kilka lat późniejszy Pejzaż zbudowany jest na podobnym
zabiegu, wcielenia się żeńskiego podmiotu lirycznego w rolę postaci z obrazu
—————————
7
8
9

W. Szymborska, Film – lata sześćdziesiąte, w: Poezje, op. cit., s. 126.
Ibidem, s. 126.
W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem, op. cit., s. 34.
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sprzed ok. 300 lat (?) Zatem nie wolno pomijać parametru czasu przy okazji
mówienia o podmiocie lirycznym wierszy Szymborskiej: a to już nie jest metodologia strukturalistyczna, nieprawdaż?
Po drugie, liczby służą poetce do konkretyzacji dramatycznej krótkości
średniego czasu życia w wierszu Krótkie życie naszych przodków oraz kalekich prób jego zaiskrzenia, upamiętnionych na dziecięcych tabliczkach
cmentarnych: Bagaż powrotny. W obu akcent pada na jego bolesną krótkość.
„Życie, choćby i długie, zawsze będzie krótkie.
Zbyt krótkie, żeby do tego coś dodać.”10
Wymagało to pośpiechu we wszystkim, przedwczesnych rozstrzygnieć i uległego trwania przy zastanych, a nie tworzonych, wartościach – postęp to
dodatek ongiś prawie nieobecny. Nic darowane to koncepcja życia na kredyt
w banku, choć bez świadomości gdzie, kiedy i po co? podmiot liryczny otworzył ten rachunek. Tym niemniej w jeszcze późniejszym Bagażu powrotnym
pojawia się u nas, długo/dłużej żyjących, wyrzut posiadaczy wyraźnego
bagażu duchowego wobec przedwcześnie zmarłych dzieci. Przecież ich powrotny bagaż to tylko strzępki widoków z przelatującym motylem, lęk przed
kałużą, akty nieposłuszeństwa zakończonego śmiercią na szosie lub pod lodem. Życie dwa lata na leżąco lub skrajnie – w minutowym błysku. Jak widać, mówiąc o życiu, trudno nie używać cyfr służących do mierzenia czasu,
czyli zasadniczego wymiaru przejawiania się ludzkiego życia, które ma swój
początek i koniec, ale w przypadku człowieka czasowa jego długość to nie
jest jedyna jego miara.
„Protest przeciwko niemu,
nazywamy duszą.”11
Idzie o bezduszną rachunkowość czasowego wymiaru życia, bo nie ma tu
mowy o Bankierze, a mimo to wszyscy są dłużnikami, bo muszą za życie
oddać życie, czyli umrzeć.12 Stąd nieprzypadkiem w Nieuwadze, czyli wierszu o braku duszy, czyli wykonywaniu czynności codziennych mamy dobowe
rachowanie czasu:
„Trwało to dobre 24 godziny.
1 440 minut okazji.
86 400 sekund do wglądu.”
Otóż Duszę się miewa.13 Ta bólom ciała, czynnościom nietwórczym, uleganiu tłumowi oraz terkotom interesów nie towarzyszy. Na duchowe podzi—————————
W. Szymborska, Krótkie życie naszych przodków, op. cit., s. 117.
W. Szymborska, Nic darowane, w: Wisława Szymborska, Początek i koniec, Wydawnictwo a5,
Poznań 1996, s. 35.
12 Ibidem, s. 34.
13 W. Szymborska, Trochę o duszy, w: idem, Chwila, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 25.
10
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wianie piękna kobiety nie stać innych pań, zazdrośnie powiązanych z partnerem życiowym:
„Tylko Agnieszka, wdowa,
powitała piękną uśmiechem.”14
Również zachwytom i lękom dziecięcym, niedogmatykom i zaciekawionym
swym wnętrzem introwertykom – dusza towarzyszy, bo są bez-interesowne.
Natomiast zdani na to, co objęte pragmatycznym rachunkiem interesu są
bezduszni:
„niczego nie biorących z życia oprócz rzeczy
– czterdziestu (na stu – dopisek JKL),
chociaż chciałabym się mylić.”15
Ich przeciwieństwem są zdolni do przeżywania zadziwień cudownymi chwilami zaranności mistrzowsko zmienionej w poranność w wierszu Wczesna
godzina oraz do ulegania innym formom kontemplacji w Chwili.
Szczególną chwilę uwieczniła Szymborska w Fotografii z 11 września. To
przywilej poety, który umożliwia przeżycie duchowe czytelnikowi w ten sposób, że zatrzymuje ruch i czas – nie wymieniając liczby roku oraz nie dodając
ostatniego zdania w opisie fotografii, która uwieczniła to potworne zdarzenie
w ten sposób, że zatrzymała przy życiu tych, którzy
„Skoczyli z płonących pięter w dół –
jeden, dwóch, jeszcze kilku
wyżej, niżej.”16
Wprost przeciwstawnym przykładem jest wiersz Dnia 16 maja 1973 roku,
dotyczący możliwych działań poetki w dniu, który nie przejawił się niczym
zapamiętanym. Zatem chwila duchowości w tym dniu nie zaistniała dla niej:
zostały tylko nieosobiste liczby czasu. Oba wiersze są drogowskazem: buntem
wobec czasu, etyczną przestrogą. Pierwszy zatrzymuje czas, nie godząc się na
potworność, która nastąpi. Drugi ostrzega przed bezduchowością tego dnia
życia, czyli poetka upomina siebie za to, że nic dobrego nie nastąpiło: była
nieuważna, tzn. panował nad nią kamienny zmysł bezpodmiotowego udziału.
W pewnym sensie podmiot liryczny Wiersza ku czci,17 mówiąc o anonimowym wynalazcy cyfry „0”, który będąc Szczeliną między faktem a zmyśleniem uszedł naszej uwagi, również się buntuje, że coś tak duchowego się
nie upamiętniło w formie pamięci o tym, osobowym życiu, a tylko w oderwaniu odeń. Tyle że ten duchowy wynalazek pozostał „chwilą” zaznaczoną
w hitorii ducha całego gatunku ludzkiego, ale – jak każda chwila duchowości
– skoro zaistniała, to godna jest pamięci: jego życie było w niej nieśmiertelne
—————————
14
15
16
17

W. Szymborska, Ze wspomnień, w: idem, Chwila, op. cit., s. 21.
W. Szymborska, Przyczynek do statystyki, w: idem, Chwila, op. cit. s. 32.
W. Szymborska, Fotografia z 11 września, w: idem, Chwila, op. cit., s. 35.
W. Szymborska, Wiersz ku czci, op. cit., s. 32.
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i jako takie godne unieśmiertelnienia, choćby anonimowo prometejskiego.
Kultura rozciągnięta jest w czasie nie tylko indywidualnym, ale i zbiorowym,
konkretnocywilizacyjnym, a od pewnego momentu ujednoliconym już gatunkowo. Z perspektywy filozofii życia, czyli zawierającej teorię ewolucji
także proces ewolucji życia w ogóle ma swój parametr czasowy – modyfikowany i precyzowany w miarę postępu wiedzy.
Wiersz Muzeum, w którym jest mowa o 10 000 eksponatów kultury wyposażenia wnętrz i ubiorów, mających ponad 300 lat ma sens udokumentowania pamięci o życiu poprzez pozostałości kultury materialnej znaczących
osób i epok kultury, a ponadto ukazuje fikcyjność kategorii wieczności,
a więc mówi z perspektywy filozofii życia jako czegoś przemijającego, a jednak godnego upamiętnienia o czyimś życiu, gdy osoby żyjącej od dawna już
nie ma. Muzeum to element kultury jako pamięci o ludzkiej duchowości. To
nie obiektywny świat idealny sam w sobie jest ważniejszy od życia, bo to
tylko narzędzie utrwalania pamięci o życiu: narzędzie będące wytworem
życia i tylko jako instrument pamięci o życiu ma wartość, a więc to wartość
relacyjna, a nie absolutna. Wiersz Pomyłka ukazuje również istoty namalowane na obrazach w galerii obrazów jako martwe, bo nie mylące się. Tym
samym omylność to wyraz wyższości z perspektywy życia nad tym co nieżyjące: bezsenne, nieczyniące, nieobecne, nieuważne, niesłyszące, niemylące
się, czyli nie przejawiające objawów żyjącego.
Na koniec nie można nie wspomnieć o dwu obszarach świata życia w tej
poezji, które nie są matematycznie, a tym bardziej logicznie oprzyrządowywane przez autorkę. Jednym z nich jest historia społeczna, co nie może nie
zastanawiać w przypadku osoby, która prawie 20 lat była pod wpływem
marksistowskiego materializmu historycznego. Tenże został porzucony jak
wszelka forma uzasadniania jakiejś ideologii. Choć poetka uprawia refleksję
historiozoficzną, czyli metahistoryczną, to jej poezja nie gustuje w empirycznym tworzywie historyczno-opisowym. To jest istotny argument przeciwko
prozatorskim jej interpretacjom rodzajowym. Zaś treściowo rzec biorąc,
poezja ta wpisuje się w historiozoficzną perspektywę filozofii życia.
Natomiast wiele jej utworów ma perspektywę światopoglądu mitycznego –
mówiąc językiem Ernsta Cassirera, czyli kosmicznego odczucia jedności
wszystkiego, co żyjące – mówiąc podług Maxa Schelera. Chodzi o wiersze
afirmujące życie we wszelkich jego formach, którego nie ima się czas; życie,
które nie zna śmierci. Oczywiście dotyczy to perspektywy świata życia przedhistorycznego, ale w ujęciu podmiotu lirycznego w tych utworach obywa się
bez parametru czasu, a przeto tym bardziej bez aparatury matematycznologicznej. To jest wątek panteistycznej afrmacji wszystkiego, co żyjące, a zarazem emotywnego odczuwania jedności świata życia, czyli wspólnotowej demokracji życia. W perspektywie współczesnego myślenia naukowego ma to
ekologiczny wydźwięk. Tym bardziej zawiera to pacyfistyczną intencjonalność,
wyrastającą wprost z kobiecej perspektywy, ale o tym już było nieraz.
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PROCES EWOLUCJI JAKO UŁASKAWIANIE
Z POWSZECHNEJ KONIECZNOŚCI PRAW
Z okna jest piękny widok na jezioro,
ale ten widok sam siebie nie widzi.
Bezbarwnie i bezkształtnie,
bezgłośnie, bezwonnie
i bezboleśnie jest mu na tym świecie.18

Wymiarem myślenia filozoficznego jest uniwersalność uogólnień o tym,
co jest i jak istnieje. Poezja Szymborskiej nie zna sfery rzeczywistości poetycko niezagospodarowanej, jest otwarta na wszelkie sposoby istnienia,
w tym także na świat pozaludzki. Zatem nie zawęża się do humanistycznego
zakresu zainteresowań, czyli tego, co ludzkie. Wielokrotnie podkreślałem, iż
jej horyzont filozoficzny dałoby się nazwać filozofią życia. To perspektywa,
z której porównywane/oglądane jest wszystko, co istnieje, także to, co jest
przedmiotem nauk fizykalnych, ale przede wszystkim biologicznych.
Prawie nigdy nie jest tak, by spojrzenie Szymborskiej wyczerpywało się
na prostej relacji podmiotu lirycznego z przedmiotem/podmiotem. Dowodzi
tego nawet Rozmowa z kamieniem, przecież tylko poetycko możliwa, bo
zwłaszcza poetów cechuje wyobraźnia, która nie zna barier w docieraniu
nawet do tego, co jakoś nierzeczywiste czy wręcz niemożliwe. Człowiek niezdolny otworzyć się na świat – na innych – jest skamieniały. Współcześnie
nauka może coraz pełniej poznawać otaczający świat, ale nie umożliwia doznawania jedności z tym, co nijak nie doznaje. Można być wybitnym naukowcem z dziedziny nauk technicznych, fizykalnych czy ścisłych, a mimo to
zamkniętym, skamieniałym człowiekiem, bo taka wiedza bezpośrednio nie
uwrażliwia, nie otwiera na innych. Nieprzypadkiem Rozmowę z kamieniem
poprzedzała Notatka, będąca poetyckim odwołaniem się do magicznej iskry
ognia.
Człowieka stworzył właśnie ten akt otwarcia się ku temu, co kamienne,19
podobieństwo wydobytej przy tym iskry do gwiazdy otworzyło go na cały
kosmos. Byt ludzki, homo sapiens, transcendował. Zaczął wytwarzać przedmioty kultury poprzez posłużenie się siłami natury, aby nad nią panować
w intencji zaspokajania swoich potrzeb, w tym światoobrazowych. Marksizm
akcentuje produkcję materialnych i społecznych, zewnętrznych wytworów
ludzkiej pracy oraz aspekt nie tylko technologiczny, ale zwłaszcza społeczny,
ich wytwarzania – akcent pada na materialną zmianę zewnętrznego oraz
instytucjonalnego świata. Natomiast transcendentalna, pokantowska perspektywa fenomenologii eksploruje świadomościowy aspekt tych procesów,
który opisuje intencjonalny charakter różnego typu podmiotowych procesów
—————————
18
19

W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku, op. cit., s. 107.
Według Rozmowy z kamieniem, op. cit., s. 34, ok. 200 tys. lat temu.
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świadomościowych. Oczywiste jest, iż poezja Szymborskiej odwołuje się do
intencjonalnego charakteru ludzkiej aktywności, która nie tylko świat natury, ale także świat wyobrażony i pomyślany opisuje jako przedmiot dla świadomości ludzkiej. Przeto w bycie-w-sobie, w tym przypadku w kamieniu
usiłuje znaleźć ludzki sens – nie zmieniając świata materialnie. Wręcz jasno
deklaruje bezinteresowny, a nie okupacyjny cel:
„Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.
Wejdę i wyjdę z pustymi rękami.
A na dowód, że byłam prawdziwie obecna,
nie przedstawię niczego prócz słów,
którym nikt nie da wiary.”20
Zatem idzie tylko o słowne opisanie kamiennego świata jako bytu-dlaczłowieka, a więc eksploruje tylko świadomościową warstwę jego sensu.
Nadanie rzeczom nazwy, opisanie za pomocą słów jest nadawaniem im
ludzkiego sensu. One same go nie mają. Tak w Rozmowie z kamieniem odgrywająca rolę podmiotu lirycznego poetka mówiła o kamieniu, ale także
w Widoku z ziarnkiem piasku o tymże:
„Obywa się bez nazwy
ogólnej, szczególnej,
przelotnej, trwałej,
mylnej czy właściwej.”21
Przeto ta niby dziwaczna próba dialogowania z kamieniem, w ujęciu Notatki opisana jako czyn poprzez materialny jego skutek jako niewyraźna
rysa na kamieniu w gablotce,22 zwrotnie zaowocowała nie tylko samopoznawaniem, ale niebywale rozszerzyła ludzkie możliwości: otwarła go na
twórczy sposób nadprzyrodniczego istnienia, na świat kultury. Uczyniła go
podmiotem ze świadomością intencjonalną, nakierowaną na to, co poza nim.
W ujęciu poetyckim Szymborskiej to małe, ekstraordynaryjne pukanie, ale
jakże ogólnokosmiczna była odpowiedź nań. Notatka czytana w kontekście
Rozmowy z kamieniem, to pean na część tej najdonioślejszej chwili kulturotwórczego spotkania człowieka z kamieniem, w wyniku czego człowiek dostrzegł
„stare podobieństwo23
iskry skrzesanej z kamienia
do gwiazdy. […]
—————————
Rozmowa z kamieniem, op. cit., s. 34.
Widok z ziarnkiem piasku, op. cit., s. 107.
22 W. Szymborska, Notatka, w: idem, Poezje, op. cit., s. 93.
23 Kursywa w wierszu jest świadomym zabiegiem autora tekstu, a nie poetki!
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To ona
wywabiła nas z wnętrza gatunku,
wywiodła z kręgu snu
sprzed słowa sen,
w którym, co żywe,
rodzi się na zawsze
i umiera bez śmierci.”24
Toż to kulturowe samounieśmiertelnienie się życia:
„Ubyliśmy zwierzętom.
Kto ubędzie nam.
Przez jakie podobieństwo.
Czego z czym porównanie.”25

Tworząc kulturę, powołujemy do zaistnienia nieorganiczny26 ogólnoludzki
świat techniki, instytucji i kultury duchowej, który od pewnego momentu
dziejów stanowi już gatunkowe nieograniczne ciało ludzkości, której poszczególne osoby w ramach indywidualnej egzystencji zmagają się ze świadomością własnej organicznej śmierci. Ale tenże kulturowy świat wciąż gatunkowo ewoluuje, stąd poetka stawia pytanie: jaki rodzaj duchowości
[sztuczna inteligencja?] ubędzie nam? Starałem się sugerować, iż pewną
formą odpowiedzi na to pytanie był wiersz Maszyna czytająca tekst.
Powtarzam, poprzez zestawienia już tylko tych dwu wierszy z Rozmową
z kamieniem udało się wykazać, że w przypadku Szymborskiej interpretowanie osobno pojedynczych jej wierszy niweczy ich filozoficzną wymowę.
Zaś zestawianie utworów, z których każdy ukazuje jednocześnie więcej niż
jedną perspektywę, pozwala na samodzielne, znacznie ogólniejsze wnioski,
a często uniemożliwia ciasną, błędną ich interpretację. Bowiem ta poetka nie
pisze poszczególnych wierszy, ale nieustannie stawia dopełniające się pytania, a przeto umożliwia coraz głębsze – wciąż nieostateczne odpowiedzi,
które mają wydźwięk filozoficzny. Tym razem otrzymaliśmy hipotezę na
temat antropogenezy – polemiczną wobec Genezis koncepcję gatunkowej
samokreacji ducha, a przeto pośrednio odrzucającą teokratyczny mit.
Aby być dobrze rozumianym, postaram się zacząć od jasnego wyrażenia
pewnej tezy. Odrzucenie teokratycznych wersji rozumienia, transcendentnie
usensowniających nasze istnienie, u Szymborskiej oznacza przyjęcie odwrotnego kierunku wyjaśniania wobec religijnej hermeneutyki: na początku
było słowo. Przy czym nie oznacza to automatycznie Goetheańskiego metafizycznego faustyzmu: na początku był czyn, chociaż w Notatce mowa o nie—————————
W. Szymborska, Notatka, w: idem, Poezje, op. cit., s. 93.
W. Szymborska, op. cit., s. 94.
26 To nawiązanie do transcendentalnego heglowskiego wpływu na antropologiczne ujęcie techniki
przez młodego Marksa z Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych z 1844 roku, ale i do H. Bergsona
wielkiego ciała nieorganicznego, w: Dwa źródła moralności i religii, Wydawnictwo ZNAK, Kraków
1993, s. 251–252, 300–302.
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wyraźnej rysie. Poetka z założenia stara się unikać wszelkich dogmatycznych przesądzeń: metafizycznych czy nawet naukowych PRAWD – jako wędzideł myślenia, które jest niekończącym się procesem braku PEWNOŚCI.
W Notatce poprzestaje na hermeneutycznej próbie wyjaśniania ex post. Zatem podejmuje spór tylko na płaszczyźnie metody wyjaśniania, co często
oznacza demistyfikację jakiejś innej, a na pewno odrzucenie ukrytych jej
założeń i ich ideologicznych konsekwencji. W kategoriach poetyckiego opisywania aktywności duchowej akcentuje postawę uważności w każdej chwili, czyli warunek duchowości – przeciwieństwo dogmatycznej pewności religijnie bądź metafizycznie czy ideologicznie zapewnianej.
Przykładowo w Genezis: Bóg stworzył świat, ale to człowiekowi (Adamowi) dał władzę nazywania27 stworzonych rzeczy. Tym samym teokracjonizm
odnośnie świata natury nie musi oznaczać przecież odrzucenia antropokreacjonizmu w sferze kultury. Ba, biblijna opowieść o Wieży Babel sugeruje
nawet poczucie zagrożenia wzrostem kulturowych mocy ludzi, stąd uprzedzająca tę zbyt radykalną możliwość kara w postaci pluralizmu języków …
w ramach monoteizmu: dziel i rządź? Tym samym pogłębia się ewidentny
brak spójności między monistycznym rozwojem natury a pluralistycznym
rozwojem kultur i religii. W tej czy innej formie, ale wciąż obserwujemy podtrzymywanie absolutnej nieustępliwości instytucji Kościoła w kwestii zachowywania duchowo normatywnego władztwa w płaszczyźnie używania
cielesnej natury człowieka.28 Towarzyszy temu dopuszczanie co jakiś czas
poszerzania obszaru autonomii w sferze kultury.
Taką logiczno-językową przymiarką/analizą antropokreacjonistycznego
aspektu światowidoku, czyli językowego opisu widoku na świata autonomiczną – pozaludzką – całość, jest wiersz Widok z ziarnkiem piasku. Moim
zdaniem to wielki pean na część poezji jako takiej, bo poprzez negację ukazuje prymitywizm nieludzkiego, dezantropomorfizacyjnego postrzegania
świata jako bezbarwnego, bezkształtnego, bezgłośnego, bezwonnego i …
bezbolesnego – bezpięknego. O którym poetka przecież pisze: Z okna jest
piękny widok na jezioro.29 Oczywiście jako istniejący-w-sobie, czyli obiektywnie/absolutnie30, a nie tylko jako postrzegany i … dotykany oraz doświadczany zmysłami podmiotu poznającego, swych jakości nie doznaje, ale
—————————
27 Genezis, wg Biblii Tysiąclecia: „18 Potem Pan Bóg rzekł: »Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc«. 19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta
lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką
on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę »istota żywa«. 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu
polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny10”.
28 Ten priorytet naturalizowania światopoglądowych aspektów duchowości widoczny jest m.in.
w bieżącej praktyce Polskiego Kościoła i państwa. Sugeruje to skrupulatność starań w kwestii bezpośredniej władzy nad ciałem. Przy zauważalnej niepewności, a może nawet kosztem nieuważności
w sferze oddziaływania na rzeczywistą jakość poziomu ludzkiej duchowości wiernych.
29 W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku, op. cit., s. 107.
30 Możnaby zadawać spirytualistyczne – czyli spoza perspektywy tej poetki – pytanie: czy również
dla niecielesnych bytów jest to bycie samo-w-sobie, czyli absolutne?
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ma w nich udział: zmysł udziału, o którym mówi Rozmowa z kamieniem.
Przy czym nie idzie tu o obiektywizację opisu świata w duchu neopozytywistycznych stanów rzeczy. Przecież nie ma tu nawet cienia pozytywnego fizykalizmu językowego. Jest tylko językowa żonglerka w sztuce negowania
kategoriami zmysłowego odbioru. W moim ujęciu jest to poetycko fenomenologiczna próba kilkuetapowego, procesualnego konstytuowania obiektywnego (‘fizykalnego’) świata jako przestrzennej ciągłości, ale wyraźnie skończonej przestrzeni. Omawiam to w kontekście nauki, a nie bezpośrednio
z perspektywy poetyckiego ujmowania, z którym jest świadomie skontrastowane. Przecież to niebo z natury bezniebne31, u Szymborskiej ma także swój
podmiotowo ludzki horyzont wielozmysłowego doświadczania oraz pojęciowego ujmowania tak doświadczanych jego jakości i … bezcelową zmienność:
„Targa nią wiatr bez żadnych innych powodów,
jak tylko ten, że wieje.”32
Ale jednocześnie w Widoku z ziarnkiem piasku dokonywana jest przewrotna, właśnie poetycka dezantropomorfizacja ujmowania poprzez ludzką
świadomość nie tylko postrzegającą (widok – widzenie), co doznającą swoich przedmiotów wszystkimi zmysłami. Wirtuozeria poetki osiąga apogeum
przy próbie dezantropomorfizacyjnego opisu jeziora, którego dno jest bezdenne, brzegi bezbrzeżne, wody ani suche, ani mokre, fale w ujęciu pozajęzykowym nie są ani pojedyncze, ani mnogie, a nawet nie słyszą swego szumu, wokół nie wiedzieć czy dużych czy małych kamieni. Toż to tylko żonglowanie zaprzeczeniami tautologii! A miałaby to być pozapodmiotowa prawda
obiektywna... Gdy tymczasem kategorialnie wybrzmiewa jak błyskotliwy
popis/bełkot o tym, co logicznie wykluczone, a co najmniej nieokreślone
w ramach dwuwartościowej logiki, którą i tu poetka niejednokrotnie przekracza w kierunku wielowartościowej.
Nierozwiązywalnym problemem tej próby uprawiania ontologii dezantropomorfizowanej jest umiejscowienie jej w ziemskiej, geocentrycznie
doznawanej czasoprzestrzeni. A przecież świat fizykalny nie ma swego centrum, a na pewno nie jest nim Ziemia. Tym bardziej, że nie jest przecież istotą doznającą, bo nie jest formą życia. Przeto świat ten nie jest zdolny do
językowej ekspresji. Przeto powstaje pytanie, czy taki pozaludzki świat
w ogóle da się ująć bezpodmiotowo, czy też wymaga odwołania do jakiegoś
podmiotu/źródła/centrum? Z założenia dezantropomomorfizacji wynika, iż
nie może to być podmiot ludzki. A przeto? Odrzucenie antropomorfizmu
mogłoby uzasadniać jakąś wersję teokreacjonizmu jako źródło wiadomości
nieludzkich?
—————————
31 W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku, op. cit., s. 107. To zostanie antropologicznie i zupełnie areligijnie rozwinięte w wierszu Niebo w następnym tomiku.
32 W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku, op. cit., s. 108.
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Fizykalizm, najpierw jako narzędzie opisu świata w perspektywie astronomicznej od czasów Kopernika, odsłonił dodatkowe źródło nieadekwatnego
sposobu ludzkiego postrzegania świata z perspektywy Ziemii wobec sposobu
istnienia świata. Jego nieadekwatność jest konsekwencją prawa grawitacji
kulistych form ciał kosmicznych poruszających się po eliptycznych orbitach
złożonych układów planetarnych, które są częścią nieprawdopodobnie złożonych galaktyk. To nie jest nigdy postrzegalne bezpośrednio z racji życia na
kulistej Ziemii, która się obraca wokół swej osi podczas obrotów wokół Słońca, co my postrzegamy jakby obracało się Słońce.
„A wszystko to pod niebem z natury bezniebnym,
w którym zachodzi słońce nie zachodząc wcale
i kryje się nie kryjąc za bezwiedną chmurę.”33
Najpierw poetka demaskuje ptolomejski, nieadekwatny opis codziennego
postrzegania: „zachodów słońca”, a więc i opisu reguł ludzkiego postrzegania
promieniowania słonecznego światła z racji ruchu obrotowego Ziemii wokół
Słońca, co ma się dokonywać pod niebem z natury bezniebnym.
Myślę, że bezniebne niebo to jeszcze tylko oksymoron, czyli pewna poetycka zabawa słowna. Ale dodatek: „z natury”, czyli niebo z natury bezniebne,
to już teza ontologiczna o nieistnieniu nieba jako transcendentnego bytu,
a pośrednio Boga jako stwórcy świata, a na pewno teleologizmu. Celowość
odrzucona zostaje w tym zdaniu:
„Targa nią wiatr bez żadnych innych powodów,
jak tylko ten, że wieje.”34
Oznacza to horyzont naukowego ujmowania. To przygotowanie do areligijnej, metafizycznej konkluzji wiersza Niebo. Ten późniejszy wiersz tę
oksymoronem (z natury bezniebne niebo) zasygnalizowaną kwestię rozwija
ogólnofilozoficznie. Rozstrzyga ją w ten sposób, że całkowicie odrzuca
utrwalony językowo religijnoświatopoglądowy podział świata na niebo i ziemię w Genezis. Tym samym w w wierszu Niebo z następnego tomu, wyraźnie
bardziej metafizycznego, dopełniony został opis procesu konstytuowania
fizykalnej całości przestrzennej wszechświata, czyli kosmosu, próbnie zapoczątkowywany w Widoku z ziarnkiem piasku. Choć w wierszach tomu
Koniec i początek problematyzuje się jakieś hipotetyczne wersje ni to politeistycznie, ni to panantropologicznie wielopodmiotowego laboratorium, to
nie postrzega się go, ani jako siedziby pozaświatowego determinizmu, ani
egzekwowania programu Dobra. Tak czy inaczej, ukazywane życie jest procesem, teatrem otwartym na wybór możliwości.
Czytelnik Widoku z ziarnkiem piasku czytanego autonomicznie raczej
sam musi rozstrzygać kwestię: skoro czas kosmiczny jest nieludzką perspek—————————
33
34

W. Szymborska, op. cit., s. 107.
Ibidem, s. 108.
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tywą, to jest to czysty fizykalizm? A może to jakiś mglisty ślad panteistycznego creatora świata w czasie? Bowiem wtedy świat ma początek w czasie, ale
i koniec w czasie: przeto idzie o czas jako parametr świata w ogóle, a nie
tylko o czas jako miarę ludzkiego życia. Otóż rozróżnienie tych typów ujmowania czasu jest tu obecne i to ten jego domniemany ogólnokosmiczny sens
jest nieludzką pointą, która dokonuje się w czasie trzech ludzkich sekund!
Ale skoro Widok z ziarnkiem piasku kończy się nieludzką pointą, to dla
tej poetki nie może być ona zakceptowana jako prawda absolutna, nieprawdaż? Nie może więc być ostatecznym odrzuceniem antropocentryzmu, choć
poetka zawsze była przeciwko przesadnej jego wersji. Nie sądzę też, aby to
była próba pozytywnego przeciwstawiania nauki poezji, ani też poetycka
forma przemycania przecież nierewelacyjnych prawd naukowych. Chociaż
trudno nie zauważyć, iż dwuwartościowa logika pojęć opisujących zmysłowe
wrażenia, zastosowana do językowego opisu bezzmysłowego świata-w-sobie,
jest nieodpowiednim dawaniem rzeczy słowa, czyli zabawą, a nie uważną
poezją. Poezja bowiem jest naturalnym sposobem wypowiadania się przez
ludzką świadomość odbierającą wielozmysłowe bodźce. Astronomiczy opis
ciał poprzez tylko jednozmysłowy odbiór ruchu to jakby zawężenie podmiotowości do dominanty zmysłowości węża. Tymczasem ludzka wielozmysłowość – zasygnalizowana w tym wierszu – to także geometryczne, czyli przestrzenne postrzeganie kształtów oraz ich ukierunkowania; rachowanie czyli
wymierność arytmetyczna linearna i przestrzenna; odbieranie drgań, światła
i barw, ruchu pojedynczych ciał oraz równocześnie nakładających się ruchów
wielu ciał, słyszenie szumów i innych dźwięków, odbieranie zapachów, odczuwanie wilgoci czy suchości, a nawet doznawanie bólu, a zwłaszcza piękna.
Nb. świat ujmowany jako byt-w-sobie nie ma innych właściwości niż fizykalny ruch w przestrzeni i w czasie, który da się opisywać wzorami. W tym
wierszu nie ma mowy ani o masie, ani o energii jako jego wymiarach. Formułowanie praw dotyczących całej złożoności tego ruchu nie wynika z samego bezpośredniego ich codziennego postrzegania przez człowieka, co wyraźnie sygnalizuje poetka. Ale wymaga niesłychanie skomplikowanych, nienaturalnie utrzymywanych i sztucznie wywoływanych „na chwilę” procesów
z zastosowaniem nieprawdopodobnie skomplikowanej aparatury oraz abstrakcyjnej, wyższej matematyki, a ponadto używania pojęć idealizacyjnych –
tego czytelnik oczywiście nie dostaje. Współczesna kosmologia to dziedzina
absolutnie niepoetycka – kosmiczno-nieludzka, bo to azmysłowa perspektywa opisowa, zapośredniczona z wyższej matematyki – bytów idealnych.
Podobnie współczesne aspekty nauk biologicznych, dotyczące zależności
funkcjonowania ludzkiego organizmu od sfery niesłychanie złożonego,
a ilościowo pod względem ilości komórek bakteryjnych wewnątrz i na powierzchni naszego ciała ponoć nawet liczniejsza niż reszta komórek ludzkich
w naszym ciele. Mam na myśli raczej nieudany wiersz Mikrokosmos, który
zdaniem niektórych interpretatorów zawiera także ten wewnętrzny, antro-
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pologiczo-ustrojowy, witalny sens: decydują o naszym życiu i śmierci. Tymczasem w tym wierszu mikrokosmos opisany jest z perspektywy odkryć mikroskopowych z XVII wieku. Zapewne z tego powodu, iż jest tu ukazywany
tylko widokowy sposób postrzegania ich ruchu, to dosłyszalne jest tylko echo
prawdziwie współczesnego naukowego tematu: symbiotyczne oddziaływanie
świata bakteryjnego na ludzki organizm.
Ale wracając do Widoku z ziarnkiem piasku … Czy preferencja jednej
perspektywy oznacza rezygnację z drugiej? Utwór ten opisuje równolegle
obie, a wybór: alternatywa czy wzbogacająca ogląd świata koniunkcja, pozostawia czytelnikowi. Oczywiście, poetycka perspektywa nie daje, bo nie
może, wyobrażenia o złożoności natury świata, ale jej zadaniem według
Szymborskiej jest wywołanie czy też tylko oddanie zadziwienia bogactwem
ludzko-zmysłowego odbioru form świata. Zaś w odniesieniu do świata życia
– którego zbiorowy podmiot liryczny tego wiersza nie dostrzega – zadziwienia także jego doskonałością i pięknem zastanego i tak hojnie oddanego do
dyspozycji człowieka. Nie przypadkiem w wierszu Niebo znajdujemy zaprzeczające odwołanie do wiersza Widok z ziarniem do piasku.
„Od tego trzeba było zacząć: niebo.
Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb.
Otwór i nic poza nim,
ale otwarty szeroko.
[…]
Niebo jest wszechobecne
nawet w ciemnościach pod skórą.”35
Gdy w Widoku czytamy:
„A to, że (ziarnko piasku – dopisek JLK) spadło na parapet okna,
to tylko nasza, nie jego przygoda.”36
Także w wierszu Niebo poetka jest wierna sobie w postawie:
„Moje znaki szczególne
to zachwyt i rozpacz.”37
Tego, co ludzkie poetka nigdy się nie wyrzeknie. Zaś neopozytywistyczny
ogląd świata w zakończeniu wiersza Widok przynosi wiadomość nieludzką.
Przeto taki światoobraz bezskutecznie każe wyrzec się zachwytu widokiem
piękna wszechobecnego świata/nieba/życia: Cud, tylko się rozejrzeć: wszechobecny świat.38
W wierszu Widok z ziarnkiem piasku Szymborska przewrotnie, punkt po
punkcie ukazuje – moim zdaniem – jak prostacko wyglądałby obraz fizykal—————————
W. Szymborska, Niebo, op. cit., s. 140.
Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku, op. cit., s. 107.
37 W. Szymborska, Niebo, op. cit., s. 141.
38 W. Szymborska, Jarmark cudów, op. cit., s. 137.
35
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nego świata, gdyby nie porządkująco-syntetyzująca praca ludzkiego opisu
wielozmysłowych jego doznawań przez nas, w tym koronującej to kontemplacji piękna. Należałoby sprawdzić, czy poetka użyła także gdzieś indziej
pojęcia ‘piękna’ do opisu czegoś nieżyjąego, niebędącego dziełem ludzkim.
Piękne może być tylko to, co żyjące oraz to, co jest ludzkim dziełem? Teleologiczną koncepcję piękna zawiera morał obrzędowo-mitycznego, panującego od dobrych stu tysiącleci światopoglądu wiersza Allegro ma non troppo:
Życie jest piękne […] świadome dokąd idzie? To czytelny prymat poetyckiej
oceny (aksjologii) nad naukowym opisem (epistemologią) – tako rzecze podmiot liryczny. W Widoku zostało to ujęte jako kwestia dwu konkurencyjnych:
ludzkiej oraz nieludzkiej formy opisu, bowiem tu w ogóle nie zaistniało pytanie
o genezę świata! Zatem to nie jest kwestia ontologiczna. Przecież tytułowym
tematem jest świata postrzeganie: widok, czyli teoriopoznawcza, ale i estetyczna perspektywa: bycie przedmiotem-dla podmiotu. To fenomenologiczny opis
intencjonalnego podmiotu, a nie jego neopozytywistycznej anihilacji.
Natomiast ontologicznie polemiczny wydźwięk wręcz dominuje w wierszu Niebo, gdyż pojęciu niebo automatycznie narzuca się pojęcie ziemia jako
jego niewłaściwe, mityczno-religijne dopełnienie do całości uniwersum/
kosmosu. Tu
„Niebo owija mnie szczelnie
i unosi od spodu.
[…]
Niebo jest wszechobecne…”39
Tymczasem ziemia to tylko szczególna część tej szeroko, ale nie nieskończenie otwartej przestrzeni. Gdy w wierszu Widok … nieba z natury bezniebnego jako konstytuowany w przestrzeni i w czasie światowidok pojawia się
w zakończeniu, to tu niebo jest punktem wyjścia: oknem/sceną/klatką/siedzibą i otoczeniem otwartym na wszystko, co ziemskie: tego, co jest w zasięgu człowieka. W tym wierszu nie tylko świat krajobrazowy (jezioro), ale
i życie, zarówno zwierzęce (kret i sowa) jak i ludzkie jest otoczone/przywalone niebem i przeniknięte nim. A więc jest to pełny horyzont człowieczego życia ujęty w kontekście życia zwierząt, wszelkich struktur, ruchu, stanów
skupienia i barw substancji materialnego świata. Tak o relacji z nim mówi
żeński podmiot liryczny po odrzuceniu religijnego nalotu eschatologicznego:
„Zjadam niebo, wydalam niebo.
Jestem pułapką w pułapce,
zamieszkiwanym mieszkańcem,
obejmowanym objęciem,
pytaniem w odpowiedzi na pytanie.” 40
—————————
39
40

W. Szymborska, Niebo, op. cit., s. 140.
Ibidem, s. 141.
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aby zakończyć wręcz osobiście wyostrzoną, dramatyczną formułą postawy
wobec życia:
„Moje znaki szczególne
to zachwyt i rozpacz.”41
Zda się, że wiersz Niebo można, a więc należy czytać polemicznie wobec dialogicznie teatralizowanej Rozmowy z kamieniem, bowiem jest tu mowa
o nierozerwalnym już przenikaniu się człowieka i jego środowiska naturalnego – tu poszerzonego o to, co zwierzęce, choć ze świadomością narastającej różnicy bytowania ludzi wobec reszty istniejącego. Można sądzić, iż poetka w Rozmowie z kamieniem, teatralnie wcielając się w żeński podmiot
liryczny homo sapiens w dobie prometejskiego wynalazku ognia, sprzed 200
tysięcy lat temu:
„Nie mogę czekać dwóch tysięcy wieków
na wejście pod twój dach.”42
zasadnie mniemała, że ówczesny człowiek jeszcze nie odróżniał się od reszty
zwierząt. Tak w Genezis sądził przecież Jahwe w raju, gdy ze zdziwieniem
odkrył, iż człowiek nie czuje wspólnoty ze zwierzętami i dopiero po tym doświadczeniu z żebra Adama nie tyle stworzył – bo nie z niczego – co wyłonił/zrodził(?) Ewę. Tym samym wykonał pierwszy krok na drodze do oddzielania się świata ludzkiego od zwierzęcego. Dotąd w raju nie było jeszcze kultury,
ale nie było też śmierci: to opis świata mitu przedreligijnego. Obietnica zmartwychwstania to dialektyczne echo powrotu do przereligijnego mitu rajskiego.
Tu zestawione wiersze – Niebo w relacji z Widokiem oraz Rozmowa
z kamieniem ujęta w relacji z Notatką – czytane kontekstualnie są areligijnym, antropologicznym opisem narodzin kultury i peanem wygłoszonym na
cześć jej samoródcy. Wyraźnie alternatywnym wobec Genezis.
W wierszu Niebo człowiek to nieodrodna część ziemskiego kosmosu,
w ramach którego zaistniało życie (kret i sowa), która go światopoglądowo
samoprzerosła radykalnie zmieniając swoje miejsce w świecie życia. Ale to
taka część ziemskiego kosmosu/nieba, która jest w odróżnieniu od kreta
równie wniebowziętego jak sowa … bezwzględnie przywalona świadomością grobu43 – co łącznie wskazuje na pomroczny dramatyzm ludzkiego
świata życia: rozpacz jako dopełniający zachwyt znak szczególny postawy
podmiotu eschatologicznego wiersza Niebo wobec świata życia. Tego aspektu w wierszu Allegro ma non troppo nie ma, bo w ramach światopoglądu
mitycznego jeszcze nie było świadomości śmierci! Aby dostrzec stopień modyfikacji postawy poetki, wystarczy zestawić go z wierszem Uśmiechy, gdzie
ich dopełnieniem był smutek. Jaki stąd wniosek? Niebo to nie ontyczny,
—————————
W. Szymborska, op. cit., s. 141.
Szymborska, Rozmowa z kamieniem, op. cit., s. 34.
43 W. Szymborska, Niebo, op. cit., s. 140.
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obiektywny, naukowy opis całego kosmosu, co dramatycznie przepastnej
ziemskiej sceny.
Pada tu dramatyczne pytanie o miejsca dla przywalonego niebem grobu
ludzkiego życia w całości. Z czego wynika indywidualna postawa poetki –
osamotnionego już „ja” żeńskiego podmiotu lirycznego – wobec tego wszystkiego, z czym czuje się nierozerwalnie i świadomie odpowiedzialnopanteistycznie zrośnięta. Zachwyt i rozpacz to jej osobista odpowiedź –
forma powiązania z tą całością. Tym, co poza rozpaczą radykalnie nowe, jest
wątek neostoickiej eschatologii, bo mowa tu o postawie wobec śmierci:
jeślibym była szukana. Gdzie? Za życia – w tak panteistycznie i osobiście
rozpaczliwie przeżywanym z natury bezniebnym niebie. Być może wiersz
Słuchawka jest opisem sennej realizacji tego pragnienia/nadziei bycia poszukiwaną? Tyle, że to umarły jej szuka. Prefiguracją tego pragnienia był
wiersz Sen, w którym było blisko realizacji tego, co niemożliwe. Ale tu to
raczej podmiot liryczny był rozpaczliwie szukającym, a nie szukanym…
W Widoku z ziarnkiem piasku na tle poetyckiej dezantropomorfizacji
tematem była próba konstytuowania abstrakcyjnie, pozaludzko opisywanego
fizykalnie ciągłego czasoprzestrzennego fragmentu kosmosu. Ten dezantropomorficzny wiersz żadnej nadziei nie otwiera! Ale też nie zawiera rozpaczy.
Natomiast w wierszu Niebo, odsłaniana jest dynamiczna przestrzeń podniebnego horyzontu ziemskiej egzystencji „ja” podmiotu lirycznego z dodatkiem tego, co żyjące, ale także ludzkiego grobu. Późniejszy przecież wiersz
Niebo uzupełnia, a właściwie konkretyzuje próbę czysto fizykalnego opisu
scenografii ludzkiego życia z Widoku, czyli zastanego świata, w którym, niczym w teatrze, mamy uważnie odgrywać swoją rolę. Życie to jednak czasujący się otwarty spektakl, kończący się grobem, a nie tylko zastana fizykalna
scenografia kosmosu. Miejscem człowieka nie jest zastany kosmos, ale
współtworzony przezeń świat i sens ludzkiego życia na Ziemii, którego nierozerwalną częścią jest kultura ludzkiego życia. Produktami imperatywu jej
uważności są osobiste postawy wobec życia i śmierci.
Właśnie na tle dynamiki chmur – opisywanej w Chmurach z wielkim
trudem za pomocą teorii prawdopodobieństwa – życie jawi się omal że
trwałe i prawie że wieczne,44 prawie tak substancjalne jak kamień. Gdy
każdy z nas rodzi się i umiera, a chmury
„Nad całym Twoim życiem
i moim, jeszcze nie całym,
paradują w przepychu jak paradowały.”45
Mimo, że tak ulotne, a my tak substancjalni, to one trwają w swej niepowtarzalności i obojętności, a my przemijamy. Przeto nawet to, co najbardziej
nieludzkie, pośrednio o nas coś mówi: my obdarzeni pamięcią zobiektywi—————————
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W. Szymborska, Chmury, op. cit., s. 180.
Ibidem, s. 181.
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zowaną w wytworach kultury, świadczymy o tym i o tych, co nas otaczali.
Lustro46 takiej pamięci nie tylko nie gromadzi, ale i niczemu się nie dziwi:
„jak każdy dobrze wykonany przedmiot,
działało bez zarzutu,
z zawodowym brakiem zdumienia.”
Kamienność, czyli niezdolność do śmiechu, do zdumienia, do dawania
komuś/czemuś świadectwa pamięci – tu zmarłemu ukochanemu: nad całym
Twoim życiem47, nie jest więc przedmiotem zazdrości, azylem:
„Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.”48
A więc nasz dialog z całością i jej częściami wciąż się toczy i coś nam o nas
odsłania: życie jest naszym domem i zdumiewającym dobrem; pamięć jest
naszą więzią z nim, jej trwanie i dbałość o jego jakość – uważność – jest naszą kulturową powinnością. Poezja Szymborskiej to świadome i nieustanne
próby dialogu ze wszystkim, co nas otacza, a nie tylko z tym, co żywe, a więc
to kulturowy dialog z całością. Dlatego nie można jej sytuować w filozofii
dialogu Levinasa, która dotyczy tylko relacji interpersonalnych: bliżej jej do
dialogiczności Martina Bubera, który oddaje się także podziwianiu kota.
A tym bardziej nie można zamykać w perspektywie egzystencjalizmu, który
akcentuje obcość indywidualnego człowieka wobec świata. Gdyby świat był
tylko fizykalnym bytem-w-sobie, co kwestionuje także Widok z ziarnkiem
piasku, to obcość byłaby absolutna, ale jest także trwaniem i ewolucją różnych form życia, z których powstała ludzka kultura za nie współodpowiedzialna.
Notabene w Genezis Bóg osadził człowieka w raju, czyli w towarzystwie
różnych form krwistego życia i właśnie w nich miał człowiek szukać wspólnoty, a zaczynał od dania im odpowiedniego słowa: było nim „życie”. Ale
przy tym Bóg ze zdziwieniem49 dostrzegł, że Adam nie znalazł wśród zwierząt bytu równego sobie. Adam odczuł i nazwał to życiem, ale i odczuł swą
odrębność/samotność. Stąd Bóg z jego żebra (=życie?) wyłonił mu towarzyszkę Ewę, czyli życie. Co Adam powitał z entuzjazmem: „Ta dopiero jest
kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” Używam tego biblijnego porównania, aby ukazać, że także tu współbycie jest kategorią interpersonalną. To
relacja Boga z Adamem, a potem Adama z Ewą. Bóg uświadomił sobie, że
popełnił był błąd, biorąc pod uwagę możliwość mitycznego przezwyciężenia
—————————
Wiersz z tomu Wystarczy.
W. Szymborska, Niebo, op. cit., s. 181.
48 W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem, op. cit., s. 34.
49 2. rozdział Genezis wcale nie wychodzi z założenia absolutnego panowania człowieka nad zwierzętami! Przymierze z Noem również, wręcz jest prawie wegetariańskie.
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samotności przez Adama poprzez relacje ze zwierzętami. Na pewno niemożliwe jest współbycie z kamieniem czy jakąś inną formą bytu pozbawionego
życia.
W świetle Biblii zasadne jest pytanie, jaka forma życia ten rodzaj współistnienia funduje. Wskazane tu zdziwienie Boga, ale i jego przymierze noachickie, czyli z Noem, sugerują, że krwista forma życia funduje pewną
wspólnotę życia, skoro za przelanie wszelkiej krwi – ludzi i zwierząt – Bóg
grozi, że będzie karał. Czytam to jako pozostałość światopoglądu mitycznego, który wciąż błaka się w świecie religii, która oswoiła się ze świadomością
śmierci, a konkretnie zabijania. Proszę dostrzec, że Kain reprezentując mit
nie mógł się pogodzić z aprobatą ofiar ze zwierząt. Kain jest przedjudaistyczny, gdyż judaistyczna chytrość rozumu pozwoliła zastosować obrzęd
koszerności, który pozwołał instytucję religijną „rzezaka”. Czyli religijne
kwadratowe koło: uświęcony przelew krwi, który pozwala jeść mięso bez
krwi, czyli quasi-rybę.
Różne utwory Szymborskiej zda się z niczym nieograniczoną, niepowtarzalną wyobraźnią poetycką umożliwiają czytelnikowi wniknąć pamięcią,
wiedzą i wyobraźnią, tyleż jednostkową, co zbiorową lub naukową, we wnętrze tych relacji ze światem rzeczy niby to z nieludzkiej perspektywy: kamienia, ziarnka piasku, chmur czy kropli wody. Ale naprawdę emotywnie –
kulturowo, taneczno-muzycznie, a nie tylko chemicznie – wypadło ujęcie łzy
w wierszu Ruch. Tyle, że to już ludzki, wręcz erotyczny sposób bycia.
Zupełnie inny sposób oglądania świata uprawia z założenia obiektywna,
bo wspierająca się o założenia idealizacyjne czysta nauka. M.in. odkrycia
nowych gwiazd są Nadmiarowo50 neutralne, tzn. nie mają bezpośrednio
konsekwencji w postaci zaspokajania kolektywnych ludzkich potrzeb/
braków. Tymczasem poetka w Spadające z nieba zauważa: Przemija magia,
chociaż wielkie moce jak były, są,51 ale indywidualna potrzeba wróżenia ze
spadających gwiazd nie przemija nawet w dobie współczesnej nauki, choć
dla prasy już ważniejsze są wypadki samochodowe.
NIELUDZKIE JEST WSZYSTKO, CO DOSKONAŁE:
KOSMOS, NAUKA, ALE I BYT ABSOLUTNY

Pozwolę sobie na ryzykowne uogólnienie z perspektywy Szymborskiej poetyckiej filozofii życia. Tytułowy wiersz tomu Widok z ziarnkiem piasku,
będącego wyborem z 8 tomów, próbuje opisu widoku z okna domu na jezioro, czyli metaforycznej sceny ludzkiego życia, naszej egzystencji, w której to
zastanej scenografii gramy swoją rolę od razu jak na premierze, czyli bez
przygotowania. Ale i braku możliwości repetowania, bo według poetki,
—————————
50
51

W. Szymborska, Nadmiar, op. cit., s. 105.
W. Szymborska, Spadające z nieba, w: Poezje, op. cit., s. 146.
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wbrew koncepcji wiecznych powrotów z kultury Wschodu, pitagorejczyków,
Platona, stoików czy Nietzschego, nic dwa razy się nie zdarza. Na parapet
tego okna spadło ziarnko piasku, które jest jednym z rekwizytów, z których
żaden sam z siebie, ani widok jako całość, w tym wszystko, co pod niebem ze
słońcem, chmurami i wiatrem, nie ma celu, nie ma nazwy, ani wzroku, ani
słuchu, ani czucia.
„Bezbarwnie i bezkształtnie,
bezgłośnie, bezwonnie
i bezboleśnie jest mu na tym świecie.”52
Aczłowieczość, nieludzkość to nasza wiedza o świecie natury nieożywionej – widzianej z naszej perspektywy. Co poetycko oznacza bezsens prób
prowadzenia dialogu z nim, bo to nieczuła i niezdolna do reakcji z nami natura kosmosu: bezopatrznościowa scena, na której odgrywamy swoje życie.
Ale porównanie to wiele mówi o ludzkiej naturze, o miejscu człowieka
w całości wszystkiego, a więc o sensie ludzkiej egzystencji. Idąc tym tropem
i trzymając się wydźwięku Rozmowy z kamieniem w kwestii ludzkiej natury,
„Nie wejdziesz – mówi kamień. –
Brak ci zmysłu udziału.
Żaden zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału. […]
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego zawiązek, wyobraźnię.”53
której brak zmysłu udziału: możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy54,
gdy posiada go kropla wody i liść, a nawet ludzki włos. Bowiem masz tylko
władzę wyobraźni, a to jest tylko zawiązek zmysłu udziału. Nb. antropologicznie istotniejsze byłoby, czy to samo odnosi się także do relacji z drugim
człowiekiem, czy też odwrotnie: możesz mnie zaznać, nie poznasz mnie nigdy.
Kamień, kropla wody i liść, a nawet ludzki włos to niewątpliwie nieludzkie byty, a dokładniej „kamienne” w tu używanym sensie, bo niezdolne, ani
do śmiechu, ani do zdziwienia, ani do wyobrażeń. Mówiąc językiem Sartre’a
kamień to byt-sam-w-sobie, czyli nierelacyjny absolut. Przy tym, jak każdy
absolut, ten uosobiony zwykł ignorować to, co uczyniłoby go mniej absolutnym arcydziełem, bo otwartym na wyjątek, przypadek czy najgorzej: dostępnym na życzenie – przykładem Streszczenie, czyli Szymborskiej esencja
biblijnej Opowieści o Hiobie. Srodze doświadczany Hiob nie przyjmuje argumentów swych wierzących przyjaciół, iż plagi nań zsyłane, to sprawiedliwa
kara za jego winy. Bezkompromisowy Hiob nie umie w sobie znaleźć winy
i domaga się rozmowy z Panem. W końcu Pan jako byt absolutny, ale
opatrznościowy, a więc opiekuńczoosądzający, zjawia się i przed otwartym
—————————
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W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem, op. cit., s. 34.
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do kości55 udowadnia doskonałość stworzonego świata. Zwłaszcza zachwala
jako godne podziwu bestie Behemota i Lewiatana, co świadczy tylko o jego
wszechmocy, ale nijak nie uzasadnia plag spuszczonych na Hioba. Zatem
Pan jako byt absolutny okazuje się nie-ludzki: niedocieczony w swej ogólnobytowej intencjonalności.
Wystarczy, że Hiob się ukorzył, czyli uznał Pana jako Absolut, a wtedy
wszystko zostaje mu zwrócone w dwójnasób. Skóra obrasta wyszczerzoną
czaszkę. I Hiob pozwala na to. Hiob się godzi. Hiob nie chce psuć arcydzieła56. Kaprys łaski Pana, jako samowolny, nie przeczy jego absolutności, której totalność skutecznie zasłania to, co częściowe, jednostkowe – to sens
późniejszego, ale stałego komentarza poetki stojącej po stronie konkretnego
życia, które jest złożone i procesualne, a więc zawsze nieabsolutne, bo potrzebujące – skończone. Tymczasem sprawiedliwi posiadacze/nosiciele
absolutnej Prawdy to eo ipse wrogowie indywidualnego życia ludzkiego.
Odmawiają rozmowy z racji swej absolutnej doskonałości, braku potrzeb lub
po prostu mówią nie na temat: to wielka poezja57 – ironizuje poetka.
Streszczenie należy czytać w korespondencji nie tylko z młodzieńczo buntowniczą wobec religii Nocą, ale zwłaszcza z metaforą osobistego odrzucenia/rozpadu totalitarnego stalinizmu w ***Historii nierychliwej też z tomu
Wołanie do Yeti:
„Stoję naga zupełnie
pod powietrza mundurem.
[…]
Już tylko skóra spadnie
i kości mnie wybielą.”
Streszczenie to opis buntu Hioba, zakończony jednak jego utratą autonomii,
zgodą na to, co absolutne, czyli arcydzieła tak nieludzkie, jak Behemot i Lewiatan, dumą napawające Pana bestie. Stąd jego Skóra obrasta wyszczerzoną czaszką. Zaś żeński podmiot liryczny wiersza Próby, czyli kontynuacji
***Historii nierychliwej z tomu Wołanie do Yeti, ma problem, aby zakwitnąć różą, tzn. nabrać autonomicznie piękniej formy życia. Poetka osobiście
dość długo przeżywała fazę raczej tylko psychologicznej autonomii w postaci
poetyckiego wyrażania wątpliwości wobec wszelkiej wersji ideologii
PEWNOŚCI. Przeto próbuje wspierać się tylko taką koncepcją, która nie
wymaga zgody na to, co absolutne, czyli wyrzeknięcia się aksjologicznej autonomii.
Aby przybliżyć się do rozstrzygnięć światopoglądowych Szymborskiej
oraz ich względnej zgodności z nauką – do czego zobowiązuje umieszczenie
tego podpunku w tym rozdziale, zmuszony jestem dokonać interpretacji
—————————
W. Szymborska, Streszczenie, w: idem, Poezje, op. cit., s. 90.
Ibidem.
57 Ibidem.
55
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Recenzji z nienapisanego wiersza. Wiersz ten chociaż często nie jest włączany do kanonu poetyckich dzieł Szymborskiej, to niewątpliwie wyraża jej
osobiście pacyfistyczne oraz antyetatystyczne poglądy społeczne i raczej niesprzeczny z nauką światopogląd – ale właśnie w sposób zapośredniczony,
poprzez jego krytykę. Ale poprzez użyty tu argument antropologicznej wyłączności podkreślona została interpersonalnie ujmowana autonomia moralna ludzkości. Idzie tu o autonomię człowieczeństwa w neostoickim duchu
interpretowanego Kantowskiego państwa celów. Tenże argument wyłączności wszechkompetentny recenzent jako podmiot liryczny próbuje ośmieszyć
niby to z pozycji naukowych. Zarzuca autorce, że stawia/dopuszcza pytanie:
„czy aby jednak nie jesteśmy sami
pod słońcem, pod wszystkimi na świecie słońcami?”
Co sugeruje „wbrew rachunkowi prawdopobieństwa”, iż Ziemia jest planetą,
która może toczy się bez świadków. Gorzej, tu recenzowana poetka powołuje się na formułę rozpaczy Pascala: „Wiekuista cisza tych nieskończonych
przestrzeni przeraża mnie”, co jednoznacznie wskazuje na Szymborską. Co
w jej, niezgodnym z Pascalem, ateistycznym ujęciu z natury bezniebnego
nieba oznacza, iż człowiek nie mając zadanych transcendentnie norm moralnych, ma wyłączność i obowiązek rozstrzygania w kwestiach etycznych.
„wyłączność wyolbrzymia i zobowiązuje,
wyłania się więc problem jak żyć et cetera,
albowiem „pustka tego za nas nie rozstrzygnie”.

Co retorycznie wyrażone jest nie tyle religijnie bluźnierczo, ale z odwołaniem
się do „Boskiej” autonomii ponadczasowej wspólnoty ludzkiej:
„Mój Boże, woła człowiek do Samego Siebie,
ulituj się nade mną, oświeć mnie”
Ten cytat to odpowiednik konsekwencji z natury bezniebnego nieba z wiersza Widok z ziarnkiem piasku, ale z naddatkiem „ubóstwienia” gatunku
ludzkiego jako nosiciela ewolucyjnie doskonalącego się w odpowiedzialnym
człowieczeństwie podmiotu gatunkowego, który do Samego Siebie panteistycznie woła: Mój Boże. A w nawiązaniu do Rozmowy z kamieniem czytamy:
„…któż temu wiarę da?
Z pewnością nikt. No właśnie.58

nie przedstawię niczego prócz słów,
którym nikt nie da wiary.”59

W ten autoparodystyczny dla pseudoerudycyjnego recenzenta sposób
w tym wierszu niby to rozstrzygnięty, ale tylko polemicznie, został naukowoświatopoglądowy spór: teocentryzm, kosmocentryzm, geocentryzm czy antropocentryzm poetki? Zatem na pewno jest to zaprzeczenie teocentryzmu
—————————
58
59

W. Szymborska, Recenzja z nienapisanego wiersza, op. cit.
W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem, op. cit. s. 34.
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jak i kosmocentryzmu jako źródła etycznej postawy recenzenta i recenzowanej poetki. Geocentryzm astronomiczny został już przez Kopernika obalony.
Tu głoszona jest antropocentryczna aksjologia ewolucyjnej filozofii życia, ale
taka jej poetycka odmiana, która od czasu Pytań zadawanych sobie autonomię moralną wyraża interpersonalnie, pozainstytucjonalnie i pozakodeksowo i transdziejowo. Staram się sugerować, iż jest to nawiązanie do panteistycznego ciągu antropowspólnotowej, ewolucyjnie kosmopolitycznej60
tradycji etycznej: od Epikteta do Kanta. Tyle, że w przypadku Szymborskiej
już całkowicie bez odwoływania się do opatrznościowej otoczki i w ogóle do
boga.

THE ROLE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN WISŁAWA
SZYMBORSKA’S POETIC CREATION OF THE LIFEWORLD
PART I. NEITHER SCIENCE, NOR THE COSMOS, NOR GOD
CONSTITUTE THE ESSENCE OF HUMAN EXISTENCE:
ALL THAT IS PERFECT, ABSOLUTE, IS NONHUMAN
ABSTRACT

This paper is the first part of the research on Wisława Szymborska’s reflections
and considerations—in poetic form—on knowledge, science, and the scientific
worldview. These aspects of Szymborska’s work are presented on the wide background of the philosophical threads in her poetry.
Keywords: Wisława Szymborska, knowledge, science, scientific worldview.
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—————————
60 Epiktet, Diatyrby. Encheiridion, PWN, Warszawa 1961, IX, s. 33: „Kto zatem przejrzał rozumem rządy świata i pojął, że największą, najwspanialszą, wszechogarniajacą jest społeczność
złożona z boga i ludzi, oraz że z niego przeszły nasiona nie tylko na mego ojca, nie tylko na dziadka,
lecz także na wszystko w ogóle, cso tylko na ziemi do życia się rodzi i wzrasta, […], Dlaczegoż by taki
nie miał nazwać siebie obywatelem świata?”
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Wszelka wiedza, która nie wyłania
z siebie nowych pytań, staje się w
szybkim czasie martwa.1

Część II.
SCENĄ TEATRU LUDZKIEJ EGZYSTENCJI JEST EWOLUCJA
ŻYCIA I KULTURY
Życie na poczekaniu.
Przedstawienie bez próby.2
Czemu zanadto w jednej osobie? […]
W skórze nie łusce? Z twarzą nie liściem?3
Jesteś piękne – mówię życiu –
Bujniej już nie można było.4

STRESZCZENIE

Ten tekst jest drugą częścią badań nad Wisławy Szymborskiej refleksjami i rozważaniami – podanymi w jej poezji – nad wiedzą, nauką i światopoglądem naukowym. Przedstawione są one na szerokim tle filozoficznych wątków obecnych w jej
twórczości.
Słowa kluczowe: Wisława Szymborska, wiedza, nauka, światopogląd naukowy.

—————————
W. Szymborska, Przemówienie noblowskie.
W. Szymborska, Życie na poczekaniu, w: idem, Widok z ziarnkiem piasku, 102 wiersze, Wydawnictwo a5, Poznań 1996s. 97. W całym tekście, jeśli nie podaję nazwy tomiku, a podaję stronę, to
oznacza, iż podane fragmenty są z tomu: Widok z ziarnkiem piasku.
3 W. Szymborska, Zdumienie, op. cit., s. 59.
4 W. Szymborska, Allegro ma non troppo, op. cit., s. 68.
1

2
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USAMOSENSOWNIANIE LUDZKIEJ EGZYSTENCJI:
OD BYCIA CZĘŚCIĄ DO BYCIA NA SKALĘ CAŁOŚCI

Jak z powyższego widać, w Szymborskiej poetyckiej filozofii życia problem został postawiony inaczej: ani kosmos, ani nauka, a tym bardziej niebo/Bóg nie są reżyserami ani autorami teatru ludzkiej egzystencji. Czy z tego
wynika, że „Wisławie Szymborskiej natomiast, jak widać, trudno przypisać
konkretną perspektywę i spójne spojrzenie na jakikolwiek element – bardzo
często bowiem okazuje się, że niemal każda koncepcja została kiedyś przez
noblistkę zogniskowana odwrotnie, zaskakując odbiorcę swoją trafnością.
Motyw, nawet jeśli powtarzalny, nigdy nie jest jednolity. Trudno więc mówić
o spójnym obrazie nieba lub kosmosu – oba są dalekie i bliskie zarazem,
wszechobecne, ale niezauważane, przemijające, choć wieczne z ludzkiej perspektywy, niezmiennie jednak warte uwagi, nie mniej niż cała reszta wszechświata”.5
Autorka powyższej konstatacji niestety usiłuje cebulicznie, czyli w formalnie pozytywizujący sposób interpretować właściwą Szymborskiej
perspektywę filozofii życia, jakby to miała być kosmologia. W ramach kosmologii człowiek jest tylko częścią, zatem bytem przygodnym, przeto sens
jego życia, czyli miejsce w tej całości nijak nie jest jego tworem. Od panteizującej, dynamicznie złożonej, ewolucyjnej płaszczyzny światopoglądowej filozofii życia, rozbitej na poszczególne wiersze, łatwo żądać totalnie logicznej
spójności systemowej, zarzucając jej niekoherencję czy niejasność. Zresztą
w Recenzji z nienapisanego wiersza poetka pośrednio samej sobie ironicznie zarzuca, iż jest umysłem nieścisłym. Zwłaszcza, że uprzednio porażona
dogmatyzmem ideologicznym, od tomu Wołanie do Yeti wystrzega się
wszelkiej PEWNOŚCI jak ognia. To tak, jakby polemizować z nadzwyczaj
czytelną ironią (!) wyłożonym sensem wiersza Cebula:
„W nas obczyzna i dzikość
ledwie skórą przykryta,
inferno w nas interny,
anatomia gwałtowna,
a w cebuli cebula,
nie pokrętne jelita. […]
Byt niesprzeczny cebula
udany cebula twór.”6
Powyżej wykazywałem u Szymborskiej nieobecność religijnego aspektu
interpretacji problematyki nieba. Ale w ramach jej perspektywy pojawiają
się dwa odcienie nietranscendentnego jego ujmowania. Jeden ma bezpośrednio codzienny wydźwięk zwyczajnego krajobrazowego postrzegania
—————————
5
6

I. Pisarek, Motyw kosmosu i nieba w poezji Wisławy Szymborskiej, w: Maska, 12, 2016, s. 121.
W. Szymborska, Cebula, op. cit., s. 94.
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tego, co widziane przed sobą lub nad głową w jakiejś chwili, drugi zaś kieruje swą intencję w stronę myślanego jako byt-w-sobie nigdy niedającego się
postrzegać w całości kosmosu w ogóle. Widok z ziarnkiem piasku to ironicznie podjęta próba takiego opisywania chwili codziennego doświadczenia.
Tyle, że po to, aby metodą redico ad absurdum absurdarum, wykazać, iż nie
jest to kosmos, lecz na siłę obiektywizowane postrzeżenie bardzo małego
fragmentu ziemskiej przestrzeni. Postrzeżenie tego widoku przestrzeni
z perspektywy okna na jezioro w czasie trzech sekund, gdy za chmurę zachodzi słońce, które kryje się za tą chmurą, którą bez powodu targa wiatr. Tyle,
że mijający czas to ani pilna wiadomość, ani chwila prawdziwej uważności,
bo narzucanej, odczłowieczającej nas redukcji doznań. Bo nie ma ona dla
nas znaczenia niczym odkrycie gwiazdy, o którym mówił poprzedzający
Widok z ziarnkiem piasku wiersz Nadmiar. Sensowność jest tworem uważności naszej egzystencji wytwarzanym w każdej chwili poprzez nasz zmysłowy odbiór, który sięga także bezinteresownego wymiaru piękna widoku
z ziarnkiem piasku.
Z perspektywy filozofii życia, ani odkrycie nowej gwiazdy, ani zobiektywizowany neopozytywizujący opis krajobrazu, zwykle oglądanego, nie mają
bezpośrednio ludzkiego sensu. Ba, więcej! Już w wierszu Odkrycie z poprzedniego tomiku, Wszelki wypadek, Szymborska dostrzegała głęboki sens
utajnienia wielkiego odkrycia naukowego, którego zastosowanie mogłoby
móc mieć fatalne dla ludzkości skutki. Przeto poetka od tomu Wołanie do
Yeti stale przedkłada odpowiedzialność ponad aktualnie uporządkowywaną
wiedzę czy też Prawdę z jakiejkolwiek ujmowanej perspektywy. W ogóle jej
poezja od Pytań stawianych sobie to nie jest opis, ale wartościowanie postaw: aksjologiczny prymat interpersonalnego dobra nad obiektywnonaukową nie-ludzką czy religijnie lub metafizyczno-ideologicznie nie-ludzką
Prawdą.
Wydaje się, że tylko w trzech wierszach niebo ujmowane jest jako kosmos. W Ostrzeżeniu, w którym ironicznie mowa jest o „antymetafizyków”7
myślowych podróżach w kosmosie nawet na 30. gwiazdę. A bezpośrednio
o miejscu człowieka w kosmosie w Recenzji z nienapisanego wiersza, gdzie
problematyzowana jest ludzka samotność pod wszystkimi na świecie słońcami. Konkretyzowana poprzez gwiazdozbiory Andromedy i Kasjopei na
niebie dużym do przesady, o którym mówi się jako o strasznym przestworze uderzającym poetkę martwotą wielu gwiazd. Martwota nie oznacza
braku życia w ogóle, ale jego myślącej formy jako konkurencyjnej wobec
ludzi – to wartościująca perspektywa filozofii życia. Nasza wyłączność
w kosmosie czyni nas odpowiedzialnymi za całość tego, co Żyjące. Ale to
wynika z faktu, iż w pewnym momencie ewolucji procesu życia staliśmy się
—————————
7 Jego filozoficzną uniwersalizacją jest bezpośrednio antyplatońska Utopia z tego samego, najbliższego ścisłym naukom tomu: Wielka liczba.
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bytem na skalę całości, a przeto potencjalnie już nie tylko jego częścią. Ale
taką częścią, jaką stała się poprzez wyobraźnię, czyli to, co wynalazek ognia
otworzył w nas jako widzenie bez powiek. Tylko człowiek tworzy swój światoobraz, czyli czyni cały świat, a nie tylko to, co widzi spod powiek, przedmiotem swojej świadomości.
Stąd w kontekście ogólnoantropologicznym nie można nie odwołać się do
wiersza Notatka, który ewokuje zaiskrzenie świadomości bycia pod wszystkimi na świecie słońcami/gwiazdami:
„Zostało tylko
stare podobieństwo
iskry skrzesanej z kamienia
do gwiazdy.
Rozsunięta od wieków
przestrzeń porównania
zachowała się dobrze.

To ona
wywabiła nas z wnętrza gatunku,
wywiodła z kręgu snu
sprzed słowa sen,
w którym, co żywe,
rodzi się na zawsze
i umiera bez śmierci.
To ona
obróciła naszą głowę w ludzką
od iskry do gwiazdy,
od jednej do wielu,
od każdej do wszystkich,
od skroni do skroni
i to, co nie ma powiek,
otworzyła w nas.”8
Proszę dostrzec, iż w tym ujęciu jest to nie tylko moment przekroczenia
skończoności kondycji dotychczasowych form życia zwierzęcego, ale i mitycznego światopoglądu. To wskazanie, iż momentem zaistnienia potencjalności myśli filozoficznej, tzn. odzwierciedlenia świadomości bycia na skalę
całości/kosmosu – wszystkich gwiazd, jest wynalazek ognia. Stadium religijne, forma parania się ze świadomością indywidualnej śmierci, to późniejszy
tylko etap na tej drodze, ale fazą pierwotnego odczucia jedności tego, co żyjące, było stadium mityczne. Zaś grecka filozofia, która zdepersonalizowała
ideę bogów/Boga, wprowadzając pojęcia abstrakcyjne, to kolejny etap tego
procesu. Ale – w tym ujęciu poetki – to tylko kolejne etapy w ramach zaistniałej wcześniej mitycznej idei nieśmiertelności samego życia: co żywe,
—————————
8

W. Szymborska, Notatka, w: Poezje, op. cit., s. 92–93.
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rodzi się na zawsze i umiera bez śmierci. Świadomość mityczna w ujęciu
Ernsta Cassirera, to przedreligijna faza kultury, która nie zna śmierci.
Notatka zawiera koncepcję zaistnienia gatunku człowieka jako generatora
i interpersonalnego konserwatora rozwoju tej idei, immanentnego i wyłącznego podmiotu. W pełni obrzędowym wyrazem adoracyjnej postawy świata
mitycznego, który jeszcze nie zna śmierci, jest pochodzący z następnego
tomu wiersz Allegro ma non troppo, którego podmiot liryczny żyje od dobrych stu tysiącleci.9
A jednak, moim zdaniem już wcześniej i poetycko i metafizycznie najciekawiej, bo z perspektywy jeszcze osobistego, a nie gatunkowego stadium,
przeżywania narodzin kosmosu/życia-dla-mnie afirmację życia w ogóle
i bezkresnego nieba, czyli kosmosu, interpersonalnie uzasadniła w wierszu
*** Nicość przenicowała się dla mnie. Tu mowa jest o procesie nicościowienia nicości (czyli niebytu jako stanu jeszcze niezaistniałego życia) jako procesie zaistnienia życia z nieskończoności nieprzestrzeni, gdzie NIE tylko nie
ma oznak życia, ale i warunków do jego zaistnienia. Tu życiu swojemu
w niezwyczajnej chwili z ręką na ramieniu pokochanego poetka przeciwstawia abstrakcję nicości opisanej jako pustka: nieprzestrzenność, ciemność,
cisza, susza, nicość. Poprzez tak relacyjne ujęcie czytelnik współdoznaje
cudowności tak opisanego świata życia, który tę zakochaną parę otacza: listeczek szczawiu, kropla rosy i świerszcz na łące, chwiejne brzozy, wiatr poruszający chmurą i słońce jako odszkodowanie po nieskończonych ciemnościach.
„I wkracza żuk na ścieżkę w ciemnym garniturze świadka
Na okoliczność długiego na krótkie życie czekania.”10
Z perspektywy osobistej, egzystencjalnie interpersonalnie miłośnie doznawanej, życie swoje poetka ujmuje jako część procesu życia i śmierci w ogóle
– dotyczy to również żuka w ciemnym, czytaj żałobnym, garniturze – a więc
jako krótkie życie i jako teatralizowaną przerwę w nieskończoności je afirmuje. Metaforę braku początku: nicości, ale i unikania jej, czyli końca/
śmierci: interpunkcyjnie wyakcentuje w arcymetaforycznym wierszu o pojmowaniu miejsca ludzkiego życiu w kosmosie, jakim jest Labirynt.
Wzmiankowany żuk w Nicość przenicowała się także i dla mnie jako didaskalny kontrapunkt miłości, a zarazem zapowiedź śmierci, pojawi się jako
martwy w Widziane z góry
„Dla naszego spokoju, śmiercią jakby płytszą
nie umierają, ale zdychają zwierzęta
tracąc – chcemy w to wierzyć – mniej czucia i świata,
schodząc – jak nam się zdaje – z mniej tragicznej sceny . […]
Ważne związane jest podobno z nami.”11
—————————
9

W. Szymborska, Allegro ma non troppo, op. cit., s. 69.
W. Szymborska, *** Nicość przenicowała się także i dla mnie, op. cit., s. 75.
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Raz jeszcze poetka ujmuje życie jako jedność, to ono jest kosmosem tej filozofii, nie ma w jej perspektywie czegoś transcendentnego ponad życiem,
czyli nieba. Ono w świetle wiersza Niebo nie tyle jest niezamieszkałe, co jest
całością, której ziemia jest częścią. A na Ziemi i tylko na niej jest coś tak
cudownego jak życie we wszelkich jego wersjach. Ani teocentryzm, ani
kosmocentryzm, ale pewnego rodzaju poetycki panwitalizm: Rozmowa
z kamieniem to niewątpliwie start otwierającego się na całość poetyckiego
panwitalizmu: Zamierzam […] potem zwiedzić liść i kroplę wody. Ale jego
szczytowym, najogólniejszym wyrazem jest również pochodzący z tego samego tomu Sól wiersz W rzece Heraklita – niewątpliwie panteizujący obraz
jedności wszelkich form życia, włącznie z ludzkimi formami kultury. Tyle, że
z zachowaniem tendencji do osobności poszczególnych osób ludzkich, co
nazbyt często i raczej niesłusznie łączone jest z monadologią Leibniza. Tymczasem poetka już w Pytaniach zadawanych sobie związana była z interpesonalistyczną perspektywą:
„Czy na pewno, czy wszystko
odczytujesz z ludzi?
[…]
Współodpowiedzialna za szczęście tysiącleci
Czy nigdy nie wymijasz
cudzego wysiłku?”
Zaś w Rzece Heraklita mówi tylko o sobie jako poetce, a nie o naturze ludzkiej w ogóle. Ba, pojęcie ryba występuje w tym wierszu jako coś bytującego,
a tylko w tym przypadku jako konkretne indywiduum określone w ramach
formy licentia poetica.
„ja ryba pojedyncza, ja ryba odrębna
(choćby od ryby drzewa i ryby kamienia)
pisuję w poszczególnych chwilach małe ryby.”12
Tym niemniej obywa się to bez dualistycznego wywyższania życia ludzkiego,
które w świetle Recenzji z nienapisanego wiersza jest wyjątkiem w kosmosie. Ale to tylko z tej racji, iż jest świadome swego statusu bycia świadomością na skalę całości bytu/kosmosu, a przeto dźwigania odpowiedzialności za
jakość własnego życia, które wpływa na interpersonalną jakość życia innych
osób i trwania życia w ogóle. To nie tyle przywilej, co obowiązek.
Ziemia, dla Szymborskiej zdaje się być planetą, która „toczy się bez
świadków”. […] Wyłączność wyolbrzymia i zobowiązuje. […] „pustka tego
za nas nie rozstrzygnie”. Te cytaty z Recenzji z nienapisanego wiersza, zda
się były uznane przez Szymborską za zbyt dogmatyczne, stąd zanegowana
11
12

W. Szymborska, Widziane z góry, op. cit., s. 83.
W. Szymborska, W rzece Heraklita, op. cit., s. 29.
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została ich pewność poprzez włożenie ich w krytyczny tekst recenzenta, który uznał je za z gruntu ryzykowne tezy. Należy to interpretować, iż poetka
kwestię te uznawała za fundamentalny problem filozofii życia. Którego
z istoty nigdy nie będzie można rozstrzygnąć z naukową pewnością, gdyż jest
on jak samo istnienie życia kwestią wiecznie otwartą. Nie ma i nie może być
pewności reguł w sposobie ‘bycia uważnym’ w relacjach interpersonalnych,
gdyż życie osób ludzkich jest niewyczerpywalnie złożone i zróżnicowane. Ale
i ta teza zda się nazbyt dogmatyczna, stąd w wierszu Myślenie nawiedzające
mnie na ruchliwych ulicach pojawia się wątek skończoności twórczych wariacji w sferze Natury:
„Może Natura oszukiwać musi,
I żeby zdążyć, i żeby nastarczyć
zaczyna łowić to, co zatopione
w zwierciadle niepamięci.”
Zdaje się to być ustępstwem w kwestii nieskończenie twórczych horyzontów
nie tyle procesu ewolucji życia w ogóle, co ewolucji samego gatunku ludzkiego. Co można interpretować jako psychologiczną hipotezę typów ludzkich,
niezależnych od warunków społecznej egzystencji. Tyle że wyłożoną za pomocą imion sławnych w dziejach, legendarnych postaci.

PROCES EWOLUCJI JAKO
UŁASKAWIANIE Z POWSZECHNEJ KONIECZNOŚCI PRAW
Dobrze, że choć pozwala pewnej rybie latać
z wyzywającą wprawą. Każdy taki wzlot
to pociecha w regule, to ułaskawienie
z powszechnej konieczności, dar
hojniejszy, niż potrzeba, żeby świat był światem.13

Wiersz Psalm zaraża czytelnika pragnieniem realizacji uniwersalnego
aspektu myślenia ekologii, czyli zaistnienia praktyki jedności świata Ziemi
z pominięciem państwowych granic:
„Och, zobaczyć dokładnie cały ten nieład naraz,
na wszystkich kontynentach!”14
Oznacza to imperatyw przekraczania ciasnej, elementarnie politycznej perspektywy państwowej własności, czyli tego, czego natura nie zna, bo przyroda nie oddziela tego, co terytorialnie tutejsze – nasze, od tego, co ościenne –
obce. Tylko co ludzkie potrafi być prawdziwie obce.15 Stąd kosmologicznie
—————————
W. Szymborska, Tomasz Mann, op. cit., s. 47.
W. Szymborska, Psalm, op. cit., s. 81. To forma intencjonalnego wpisania czytelnika w ekologiczne widzenie ziemskiego ładu przyrody.
15 W. Szymborska, Psalm, op. cit., s. 82.
13
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ironizując na temat porządku z perspektywy własności Psalm jednoznacznie
rozciąga zasadę prywatnej własności także na sferę życia pozaludzkiego i to
nawet kosmicznego w ogóle:
„Czy można w ogóle mówić o jakim takim porządku,
jeżeli nawet gwiazd nie da się porozsuwać,
żeby było wiadomo, która komu świeci?”16
To zacytowane na wstępie z Psalmu, a nieadresowane ani do boga, ani nawet
do ludzkości w ogóle, prorocze życzenie ma wydźwięk wręcz panteizujący.
Co nie jest możliwe nie tylko z perspektywy pierwszej osoby liczby pojedynczej czy nawet pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli z perspektywy my ludzie
– wciąż antropologicznej, stąd ekologii najbliżej jest do bezosobowej formy
wypowiedzi. Do tego marzenia powróciła poetka w Mapie, zamieszczonej
w ostatnim jej tomiku poetyckim. Mapa to antropocentryczna namiastka
poetyckiego spełnienia innego, pacyfistycznego pragnienia ujrzenia na
wszystkich kontynentach braku grobów masowych i nagłych ruin.
„Groby masowe i nagłe ruiny
to nie na tym obrazku.”
Bowiem w realistycznie historiozoficznym wierszu Rzeczywistość wymaga
czytamy: Może nie ma miejsc innych jak pobojowiska.17 Według wiersza
Mapa słabo dostrzegalne są granice krajów, dana jest możliwość głaskania
biegunów, przyciskania wulkanów, oglądania jednym spojrzeniem każdej
pustyni czy rzeki. Na mapie nie można zabłądzić w puszczach, wszędzie jest
cisza i żyją sobie ludzie w każdym „czarnym ziarnku”, morza są zawsze przyjaźnie błękitne, a wszystko w czystych kolorach. Mapy rozpościerają na stole
świat nie z tego świata, bo bez masowych grobów i ruin, stąd poetka je lubi.
Jak widać, nie traci nadziei, którą odróżnia od Utopii.
W wierszu Widziane z góry zakwestionowane zostało, przejęte z Biblii,
absolutne pierwszeństwo człowieka wobec reszty krwistego życia. A przecież
w języku polskim podświadomie przepastnie wzmocnione: zwierzęta w odróżnieniu od ludzi zdychają, a nie umierają, nieprawdaż(!). Ważne związane jest podobno z nami.18 Kulturowo, a więc religijnie, w tym mesjanistycznie, oraz językowo ugruntowywany antropocentryzm mimo monoteistycznych dogmatów miewa tendencje ku narodowej czy wręcz rasowej ekskluzji.
Wiersz Jeszcze to było echo porażenia antysemickim rasizmem:
„bo tu dzielą dobro od zła
wedle imion i kroju powiek.”19
Tu wymienione utwory pochodzą już z postideologicznego okresu twórczości
poetki.
—————————
Ibidem, s. 81.
W. Szymborska, Rzeczywistość., wymaga, op. cit., s. 150.
18 W. Szymborska, Widziane z góry, op. cit., s. 83.
19 W. Szymborska, Jeszcze, op. cit., s. 10.
16
17
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Starałem i staram się wykazywać, że Szymborska z całą świadomością odróżnia więcej niż dwie perspektywy uchwytywania całej gamy różnorodności
i możliwości sposobów bytowania:
— albo w relacji do natury ludzkiej – perspektywa antropologiczna lub jej
brak,
— albo w odniesieniu do reguł życia w ogóle – perspektywa ewolucjonistycznej filozofii życia,
— lub w relacji do reguł tego, co nieorganiczne: kosmosu i idealnego
świata matematyki, czyli perspektywa formalnego aspektu jako tylko narzędzia strukturalnego oraz dynamicznego opisu tego, co jest bytem-w-sobie,
czyli substratu tego, co żyje i się rozwija na tej substancjalnej bazie. Tym
niemniej, trzeba jednoznacznie stwierdzić, problemu wyłaniania się życia ze
sfery świata fizykalno-chemicznego poetka nigdzie nie tyka. Najbliżej genealogii życia w ogóle, czyli przejścia od chemii do biologii, usytuowany był
wiersz Ruch, opisujący to w konwencji karnawałowego tańca – zapewne
nie całkiem intencjonalnie naukowo. Natomiast rozważania z wiersza
Mikrokosmos – pośmiertny tomik Wystarczy – dokonywane są w perspektywie historii procesu ludzkiego poznawania tego, co żyjące. Ich bazą raczej
XVII wieczne odkrycie świata mikroorganizmów za pomocą mikroskopu,
a nie XXI wieczne teorie nie tylko powstawania/narodzin życia w ogóle, ale
i praktyki kreowania jego aspektów. Tym razem świat mikroorganizmów
literacko opisywany jest jako tylko oglądane dramatyczne epopeje jeszcze
mikroskopijnych, ale już rozwiniętych form życia niewidzialnego gołym
okiem, zwanego mikrokosmosem:
„rozległy labirynt (życia – dopisek JLK),
gdzie mogą się gromadzić
na swoje parady,
swoje ślepe iliady i upaniszady.”
Zaś arcymistrzowsko, niebywale syntetycznie łączy wszystkie te perspektywy Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy,20 gdzie proces ewolucji
przedstawiony jest jako kulturowo-mitologiczny proces tracenia wiary
—————————
20 Formalną prefiguracją odwrócenia procesu ewolucji życia w ogóle wobec tego Przemówienia w
biurze znalezionych rzeczy w odniesieniu do zda się osobistego życia poetki był rzeczowo-stoicki
kamuflaż minionych duchowych doznań w wierszu Martwa natura z balonikiem, w: Poezja, s. 28.
Tam zaprojektowany przedśmiertny rachunek jednostkowego życia dokonany został poprzez świadomie zakamuflowane wspominanie tego, co utracone. A było to niewątpliwie bardzo osobiste w yznanie, choć stoicko [Niczego mi nie żal] urzeczowione, a mimo to przejmujące, bo zakończone
boleśnie: Tutaj nie ma dzieci.
„Zamiast powrotu wspomnień
w czasie umierania
zamawiam sobie powrót
pogubionych rzeczy.”
To projekcja przedśmiertnego rachunku jednostkowego życia dokonana poprzez wspominanie
zagubionych rzeczy jako kamuflaż doznawanych przeżyć wewnętrznych. Jakżeż obfity jest ten Bagaż
powrotny w porównaniu z wierszem pod tym tytułem, dotyczącym cmentarnej refleksji nad kwaterą przedwcześnie odebranych słońcu, księżycowi, obrotom roku, chmurom z tomiku Chwila, s. 36.

238

Józef Leszek Krakowiak

w świat bogiń i bogów, a kosmologicznie jako gaśnięcie gwiazd, rozstępowanie się nieba czy geologiczne zapadanie się wysp. Biologicznie zaś jako utrata
pazurów, futra, skorupy, trwonienie mnogich kręgów i nóg, utrata trzeciego
oka, płetw itd. A ostatnią, antropologiczną fazę tego obejmującego całość
procesu żyjącego bytu opisuje pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju21 – prezentując tym przemówieniem pamięć całości procesu ewolucji
ziemskiego uniwersum. Przy czym etap ludzkiego rodzaju w ramach procesu
ewolucji wszystkiego – w imieniu którego wypowiada się żeński podmiot
liryczny – jawi się jako nieostateczny! Jednoznacznie stwierdzam, że połączenie gramatycznie żeńskiego rodzaju podmiotu lirycznego z tematyką ewolucji skutkuje u niektórych nieuważnych interpretatorów nieuzasadnionym
zawężaniem jej zakresu do antropologii.
Wojciech Ligęza mówi o anamnezie everymana, gdy tymczasem jest tu
mowa także o roślinnej fazie tegoż procesu: wzruszyłam gałęziami, co już
nie mieści się nawet w perspektywie Platońskiej. A co zrobić z zawartym tu
odwołaniem się do ewolucji w ujęciu geologicznym i kosmologicznym nawet.
Zatem temu żeńskiemu podmiotowi lirycznemu znacznie odleglej jest do
„każdego człowieka” niż do żeńskiego „ja” Wielkiej Matki z wcześniejszego
przecież wiersza Fetysz płodności z paleolitu, z dwiema cienkimi rączkami,
których
„Jedyną ich powinnością
jest podczas ziemi i nieba
wytrwać na wszelki wypadek,
który się nigdy nie zdarzy.”22
W perspektywie poetyckiej panteistyczny trop filozoficznej interpretacji
poezji Szymborskiej sugerowałem poprzez odwołanie się do profetycznego
projektu Archeologia – hermeneutyki wszelkiego życia w kształcie, jaki byłby możliwy za tysiąclecia. To ona jako podmiot liryczny, korzystając z metod
wszystkich nauk, proroczo chwali się, iż jest odpowiednikiem syntetycznej
funkcji poezji wśród nauk, bo jest stosowaną teorią ewolucji wszelkich różnych kultur. Ze szczątków dziejowych odpadów danej kultury, niby po bitwach, katastrofach klimatycznych, upersonifikowana archeologia według
profetyckiego projektu poetki potrafi rozpoznać ich żyjącą uprzednią całość,
czyli zrekonstruować ślady danej, konkretnej kultury, konkretnego życia:
ślady krwi są na zawsze. Archeologia jako przyszła syntetyczna wiedza
o życiu ludzkim chełpi się, że będzie zdolna przywracać pamięć różnych form
—————————
21 W. Szymborska, Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy, op. cit., s. 67. To ujęcie ewolucji
jest zatem otwarte także na przyszłość! W Notatce otwartość jest jeszcze mocniej i konkretniej zarysowana: Ubyliśmy zwierzętom. Kto ubędzie nam. Przez jakie podobieństwo, patrz: W. Szymborska,
Poezje, op. cit., s. 94. W perspektywie historii kultury w wierszu Spis czytamy: Kiedy ustaną wojny
i co je zastąpi; patrz: Chwila, s. 43. Nie dogmatyczne, ale problemowe stawianie wszelkich problemów to norma tej poezji – przestrzegana konsekwentnie.
22 W. Szymborska, Fetysz płodności z paleolitu, w: Poezja, op. cit., s. 138.
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minionego życia jako procesu, który da się także post factum odczytać, rozpoznać jego oczekiwania, zwątpienia i cele. To dla wyobraźni koronny dowód na zdolność ludzkiego życia do zachowania pamięci o życiu, a przeto
jego zdolności do przetrwania mimo, że tamtej jego formy już nie ma teraz.
Non omnis moriar – w tym prorockim projekcie Szymborskiej – to formuła nadziei nieśmiertelności niesłychanie szeroko pojętej twórczości, a nie
tylko artystycznej jej ekspresji, bo ekspresja to zobiektywizowany ślad życia – to ponadbiologiczny, duchowy wyraz życia. Projekt archeologii przyszłości, to poetycko pomyślana, wręcz naukowo praktykowana zdolność rozumiejącego odtwarzania życia.
Natomiast z perspektywą realnie naukową, a nie prorocką wizją, czyli
z odwoływaniem się do procesu ewolucji człowieka i kultury, mamy do czynienia w dwóch oma wierszach mi Szymborskiej o tytule Notatka, jeśli powiążemy je z Rozmową z kamieniem oraz Szkieletem jaszczura. Żeński jednostkowy podmiot liryczny Rozmowy z kamieniem to człowiek z epoki
sprzed dwóch tysięcy wieków.23 Zatem należy włączyć w to ludzkie doświadczenie z wykrzesaniem ognia/iskry z kamienia/krzemienia, czyli całość
procesu ewolucji współczesnej linii genetycznej gatunku homo sapiens sapiens. To jednoznaczne nawiązanie do wiersza Notatka, który jest z tego
samego czasu i tomu, co Rozmowa z kamieniem, a który bezpośrednio
w tomie poprzedzając go stawia najdalej idące pytanie/hipotezę:
„Ubyliśmy zwierzętom.
Kto ubędzie nam.
Przez jakie podobieństwo.
Czego z czym porównanie.”24
Wiersz ten mówił o wcześniejszej epoce ewolucji jako epoce snu rozumu,
wyobraźni i wolności i języka, tzn. o homo sapiens sprzed wynalazku ognia:
iskra to znak wybudzenia z tego snu.
„To ona
wywabiła nas z wnętrza gatunku,
wywiodła aż z kręgu snu
sprzed słowa sen,
w którym, co żywe,
rodzi się na zawsze
i umiera bez śmierci.”25
Iskra ta zrodziła porównanie jej, iskry skrzesanej z kamienia, do gwiazdy, a pośrednio odseparowała poszczególne rzeczy (z kamienia uleciało niebo) i ich aspekty (kij rozgałęził się w gęstwinie końców), dając im odrębne
nazwy, wręcz otworzyła się przestrzeń całego świata do dyspozycji języka
—————————
W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem, op. cit., s. 34.
W. Szymborska, Notatka, w: Poezje, op. cit., s. 94.
25 Ibidem, s. 93–94.
23
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i ludzkiej wyobraźni, a przeto otwarła, poszerzyła człowieka na świat-wogóle i na jego szczególne miejsce w tej całości, czyli na sens bytowania, które jest bytem-ku-śmierci. To już homo sapiens sapiens?
„To ona
obróciła naszą głowę w ludzką
od iskry do gwiazdy,
od jednej do wielu,
od każdej do wszystkich,
od skroni do skroni
i to, co nie ma powiek,
otworzyła w nas.”26
Przeto ta iskra, wykrzesana z kamienia otworzyła człowieka na widzenie
także tego, co niewidzialne, na porównywanie, na metafory, na powiązanie
przyczynowe (wąż uniósł żądło z kłębka swoich przyczyn) i na umiejcowienie i uporządkowanie w czasie (czas się zatoczył w słojach drzew) – na myślenie. Nie przypadkiem też w Notatce, ale tej z 2002 roku, mówiąc syntetycznie o życiu z perspektywy współczesnej filozofii życia, czytamy, że życie
to
„Wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać,
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie; […]
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze.” 27
Zatem poetycka kategoria chwili pamiętania świadomie powiązana została z pamięcią wynalazku ognia, czyli z narodzinami ducha jako formy
nadzwierzęcego życia. Ta druga Notatka z tomu Chwila napisana została po
40 latach od pierwszej Notatki z tomu Sól. Sugeruje to, że kamień z Rozmowy z kamieniem, wciąż jest bytem sprzed epoki obudzenia się homo sapiens
ze snu (bytu ze zmysłem udziału, czyli będącego tylko częścią całości), więc
nie dziwota, że nie pojmuje panwitalistycznego człowieka, który z tego, zwierzęcego snu już się obudził, używając kamienia do wykrzesania zeń iskry
ognia. Tym samym, zgodnie z tym, co mówi ze swej perspektywy żeński/matriarchalny? podmiot liryczny wiersza Rozmowa z kamieniem, człowiek jako gatunek – a nie poetka(!) – rzeczywiście dwa tysiące wieków28
temu rozpoczął był z kamieniem panwitalistyczną rozmowę, która otworzyła
go na świat-jako-całość, a więc i na sens, czyli otwarte miejsce w całości, gdy
kamień pozostał zamknięty-w-sobie. Byt kamienia jest dany: jest; byt ludzki
zaś zadany, tzn. transcendujący poza to, co jest (Notatka). Można więc nie
nadawać mu duchowej natury, pozostać bez echa, bez śladu czegoś osobne—————————
Ibidem, s. 94.
W. Szymborska, Notatka, w: Chwila, op. cit., s. 40, 41.
28 W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem, op. cit., s. 34.
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go: godnego pamięci. Forma każdego wiersza, określana jako Chwila, jest
nawiązaniem do tamtego kulturogennego, panwitalistycznie upoetycznionego spotkania z kamieniem: to wezwanie do uważności. Bo przecież
„Widzimy na nim niewyraźną rysę.
Dzieło przypadku,
Jak mówią niektórzy.”29
Teraz chciałbym oddać pełną sprawiedliwość Przemówieniu w biurze
znalezionych rzeczy, które koresponduje z wierszem Tomasz Mann – quasiepicką inwokacją skierowaną do … syren, faunów i aniołów, wygłoszoną na
cześć ewolucji – zakończonym hołdem dla tego ulubionego przez Szymborską ironisty. Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy ujmuje proces
ewolucji najpełniej, wielodyscyplinarnie, bo także jako proces opisywany
w sferze kosmologicznej, geologicznej, a nawet mitologicznej, czyli kultury
duchowej, ale na marginesie także i technicznej kultury: parasolka i tramwaj. Zaś w sferze zoologicznej ewolucji życia jako przejście od żyjątek i zwierząt wodnych do zwierząt lądowych z omówieniem ewolucji narządów,
włącznie z płetwami, nogami, pazurami i oczami; skórą, futrem, układem
kostnym a nawet z odwołaniem się do botaniki: gałęzie.
Z racji tytułu oraz powiązanego z nim zakończenia poetka pośrednio
przewrotnie uprawia przy tym krytykę współczesnej kultury materialnej.
Mam na myśli przywiązywanie się do uprzednio posiadanych rzeczy (parasol) – odpowiedników utraconych/zanikłych w procesie ewolucji zwierzęcych atrybutów ciała. My, współcześni chrześcijanie, o dziwo!, usilnie wypieramy ze swej świadomości nasze związki z ciałem i życiem – lekceważąc
dobrostan własnego ciała, a jednocześnie przywiązujemy się do posiadanych
martwych rzeczy. Od panwitalizmu do zreifikowanego przeżywania własnej
cielesności. Już personalista Max Scheler pół wieku wcześniej dziwił się był
temu. Wiersz Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy swym metaforycznym tytułem akcentuje poczucie ciągłości, więzi nie tylko z całym procesem życia w ogóle, ale z całością ludzkiej kultury. Przy tym odbierając je jako
osobistą wlaściwość/własność, a siebie jako część tej wielkiej całości, z którą
odczuwa jedność: kosmiczne odczucie jedności z życiem w ogóle i ogólnoludzką kulturą.
„Sama się sobie dziwię, jak mało ze mnie zostało.”30
Szkielet jaszczura na bazie ewolucji aspektu biologicznego, zwłaszcza
anatomicznego, wyakcentował nie tyle narodziny człowieka, ale jego człowieczeństwo jako coś absolutnie unikalnego w kosmosie. Oprócz nowego,
uniwersalnego na skalę przetwarzania całości natury biologicznego organu
pracy, jakim są ręce, w wyniku arcyludzkiego opracowywania efektów po—————————
29
30

W. Szymborska, Notatka, w: Poezja, op. cit., s. 93.
W. Szymborska, Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy, op. cit., s. 67.

242

Józef Leszek Krakowiak

znawczych tych procesów powstały językowe jej efekty. Procesy te zrodziły
nie tylko intelekt, ale uczyniły człowieka twórcą świata wartości etycznych
i estetycznych – czyli twórcą tego, czego w naturze nie zastał! Tak oto zrodziła się nie tylko potrzeba teoretycznego poznawania, estetycznego doznawania bezinteresownego piękna, ale i etycznego poczucia odpowiedzialności za
całość istniejącego. Uczyniło to człowieka bytem odziałującym na skalę całości bytu – podmiotem pracy fizycznej, poznawania i wartościowania. Ten
wiersz filozoficznie interpretowany jest najbardziej antropocentrycznym
utworem poetki.
Jak starałem się wykazywać, Widok z ziarnkiem piasku niezupełnie dezawuuje antropocentryzm, co po zestawieniu go ze Szkieletem jaszczura
staje się wyraźne. Jego efekt odsłania ciasnotę, a nawet logiczną problematyczność poprzestawania na czysto dezantropomorfizacyjnej formie opisu
bytu-w-sobie. Pojawia się problem początku czasu kosmicznego, a przeto
i braku centralnego układu przestrzennego odniesienia. Jednocześnie jest on
dowodem na to, że poetka, mimo akcentowania wiedzy naukowej w swych
utworach, nijak i nigdy nie przyjmuje neopozytywistycznej perspektywy.
Szymborska bowiem przeciwstawia opisowości nauki filozoficzną, pokantowską, fenomenologiczną perspektywę, ale akcentującą raczej jedność
„Kantowskich rozumów”. Tym bardziej, że „rozum teoretyczny” (powiedzmy, że to odpowiednik naukowego opisu) u Szymborskiej prawie zawsze jest
tylko narzędziem pomocniczym – wtrętem wiedzy umożliwiającym relacyjność ujęcia – aspektem wieloaspektowej, dynamicznej i zawsze relacyjnej
formy opisu.
W postideologicznej fazie jej twórczości, począwszy już od Pytań zadawanych sobie, dominuje ujęcie od strony rozumu praktycznego, czyli wartościującego – nakazującego przyjmowanie postawy uważności. Notatka
z 2002 roku promieniuje afirmacyjną ciepłotą uczuć panteistycznej sympatei: współodczuwanie bólu, potrzeba ciepła i opiekuńczości, współczucia;
tolerancji dla błędów i w ogóle niedoskonałości, a tym samym otwartości na
wszystko co inne, nowe. Ale już w wierszu Pod jedną gwiazdką podmiot
liryczny utwierdza się w samoodczuwaniu kosmicznej jedności z tym, co
żyjące w ogóle. Wiersz ten ma charakter panteistycznej, czysto wewnętrznej,
tzn. bezofiarnej ekspiacji.
Wzorcową postawę nieustająco nadskakującej afirmacji życia i panteistycznego podziwu dla trwającej sto tysiącleci31 nieporównywalnej z niczym
jego bujności, propaguje Allegro ma non troppo.
„Chwalę hojność, pomysłowość,
zamaszystość i dokładność,
i co jeszcze – i co dalej –
czarodziejstwo, czarnoksięstwo.”32
—————————
31
32

W. Szymborska, Allegro ma non troppo, s. 68–69.
Ibidem, s. 68.
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Czy można tak adorowany raczej niż opisywany świat życia negatywnie porównywać z jego opisem w wierszu Widok z ziarnkiem piasku? W ewolucyjnym ujęciu filozofii życia sfera fizyczna jawi się jako tylko substrat tego, co
jest żywe, a nie byt jako taki, jakim jest ewoluujące życie.
Czymś w rodzaju osobistych, arcypanteistycznie emotywnych przeprosin
są zapewne najwszechstronniej w dziejach ludzkości odnotowane układy
moralnego odniesienia personalistycznie adresowanej etyki uważności
w wierszu Pod jedną gwiazdką. Nie pozostaje mi nic innego niż splagiatować chwyt z zakończenia wiersza Tomasz Mann, ale słowami zakończenia
Szkieletu jaszczura: coż za odpowiedzialność na miejsce ogona. By zakończyć ten wywód zacytowaniem arcydzieła w całości, jakim jest najempatyczniejsze w ogóle wyznanie panteistyczne, pt. Pod jedną gwiazdką.
„Przepraszam przypadek, że nazywam go koniecznością.
Przepraszam konieczność, jeśli jednak się mylę.
Niech się nie gniewa szczęście, że biorę je jak swoje.
Niech mi zapomną umarli, że ledwie tlą się w pamięci.
Przepraszam czas za mnogość przeoczonego świata na sekundę.
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
Wybaczcie mi, daleki wojny, że noszę kwiaty do domu.
Wybaczcie, otwarte rany, że kłuję się w palec.
Przepraszam wołających z otchłani za płytę z menuetem.
Przepraszam ludzi na dworcach za sen o piątej rano.
Daruj, szczuta nadziejo, że śmieję się czasem.
Darujcie mi, pustynie, że z łyżką wody nie biegnę.
I ty, jastrzębiu, od lat ten sam, w tej samej klatce,
zapatrzony bez ruchu zawsze w ten sam punkt,
odpuść mi, nawet gdybyś był ptakiem wypchanym.
Przepraszam ścięte drzewo za cztery nogi stołowe.
Przepraszam wielkie pytania za małe odpowiedzi.
Prawdo, nie zwracaj na mnie zbyt bacznej uwagi.
Powago, okaż mi wspaniałomyślność.
Ścierp, tajemnico bytu, że wyskubuję nitki z twego trenu.
Nie oskarżaj mnie duszo, że rzadko cię miewam.
Przepraszam wszystko, że nie mogę być wszędzie.
Przepraszam wszystkich, że nie mogę być każdym i każdą.
Wiem, że póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia,
ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie.
Nie miej mi za złe, mowo, że pożyczam patetycznych słów,
a potem trudu dokładam, żeby wydały się lekkie.”33
Z perspektywy zakończenia proszę zwrócić uwagę na motto tego punktu.
Z jakąż lekkością poetka w wierszu Tomasz Mann wpisała patetyczną ideę
wolności w koncepcję ewolucji, przy tym nie odmawiając ewolucji twórczej
wyobraźni, która niekiedy przyjmowała formę nadmiernie żartobliwą lub
—————————
33 W.

Szymborska, Pod jedną gwiazdką, op. cit., s. 76.
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zbytkowną. Cytat ten otwiera, ale zarazem uprzedzająco uogólnia jej wielokrotne późniejsze rozważania na temat przypadku i konieczności, tyle że te
dotyczą już bezpośrednio ludzkiej egzystencji. W tej perspektywie wolność
realizuje się przede wszystkim jako osobisty wybór poetki. Możliwości to
wyznanie osobowości tolerancyjnej, ale też uważnej; racjonalistki, ale niedogmatycznej, emotywnej; osoby skłonnej
„brać pod uwagę nawet tę możliwość,
że byt ma swoją rację.”34
Wiersz W zatrzęsieniu to uogólnienie, a zarazem wyraz uznania dla ewolucyjnych reguł gry przypadku i konieczności, które w garderobie natury każdej formie życia pasują jak ulał i są noszone posłusznie. Całość zakończona
jest kontynuacją serialu osobistych preferencji i kolejnym wyrazem stoickiej
afirmacji losu, czyli miejsca i osobnego sposobu bytowania poetki, w którym
dominuje zadziwienie jako impuls śmieszności pisania wierszy.35
Ciekawe, że ten atrybut procesu/rezultatu ewolucji życia – tak opisywana
wolność – zaprojektowany poetycko i bezpośrednio eksploatowany był przede wszystkim od strony kobiecej, prywatnej, niepolitycznej i w kontrze wobec męskiego, patriarchalnego, państwowego i militarnego drylu:
„Wolę ziemię w cywilu.
Wolę kraje podbite niż podbijające.”36
Faza twórczości poetki, począwszy od tomiku Ludzie na moście, w tej płaszczyźnie mająca już ponadosobisty, od strony instytucjonalno-politycznie37
dokonywanego z męskiej perspektywy opisu, nabrała negatywnego wydźwięku refleksji podsumuwującej XX-wieczną historię, aby już w tym samym tomiku odzyskać równowagę poprzez dopełnienie nadzieją w postaci
niedocenianego, profetyckiego projektu, jakim jest wiersz Archeologia,
o czym wspomniałem.
Wracając do kwestii możliwości, tu ujmowanej jako wolność wyboru
z kobiecej perspektywy w wierszu Portret kobiecy, czyli fenomenologicznej
próbie uchwycenia eidos kobiecości to, coś, co w punkcie wyjścia Musi być
do wyboru, a nie być na baczność. Takie ujęcie zobowiązuje do odwołania
się do wiersza Żywy, który ewokuje ewolucyjną przemianę samicy z roli fatalistycznej modliszki w dobrowolną opiekunkę dzieci i żywego mężczyzny.
A było to odwołanie się do freudowskiego uzasadnienia gry popędów agresji
oraz miłości, które w tym wierszu ma żeńskie uzasadnienie, choć
„On już zapomniał
uciekać przed nami.
—————————
W. Szymborska, Możliwości, op. cit., s. 135.
Ibidem, s. 134.
36Ibidem.
37 W. Szymborska, Schyłek wieku, Dzieci epoki, Koniec i początek, Nienawiść, Rzeczywistość
wymaga itp.
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Nie zna, co to na karku
wielooki strach.”38
Zastanawiające, że Portret kobiecy, antropologiczny traktat feministyki niewalczącej (porównawczo z modliszkowatym rodowodem w Żywy – niepożerającej), zestawiany bywa z Atlantydą lub wierszem Dworzec – czyli od
strony wartości logicznej zdań (!) dotyczących istnienia lub nieistnienia.
Tymczasem istotą tego ujęcia jest uchwycenie całej palety różnorodności
w ramach zgeneralizowanej i niekwestionowanej egzystencjalnej wspólnoty
(eidos) kobiecego losu, czyli woluntarnych (możliwych) wyborów – z podkreśleniem ewolucyjnej metamorfozy. Mówię o niewalczącym, dobrotliwym,
egzystencjalnym feminizmie, bo tu nie ma nawet echa idei narzucania mężczyznom jakichś wymagań, ani domagania się równości, ani idei zmieniania
świata, ale jest cała galeria kobiecych portretów – z pominięciem ich męskich dominatorów, którzy występują tu tylko jako seksualni partnerzy:
kochani lub usidleni – dla których rodzą lub nie rodzą dzieci. Czyli nieaktywizowana jest czysto egotyczna możliwość, że rodzą je dla siebie, ani tym
bardziej idea samorództwa.
Najbardziej ekspresywną lawinę poetyckich perełek możliwości – nanizanych w aureolę nieposkromionej wewnętrznie wolności/możliwości –
skamienionej potem w patriarchalnej wersji fatalistycznego mitu zaprezentowała Szymborska w wierszu Żona Lota. Ona nie ma nawet imienia, bo jest
tylko żoną mężczyzny, jego własnością, częścią całości: androgenicznego
Adama. Proszę dosłyszeć zawartą w tym wersie antypatriarchalną niezgodę/bunt:
„Obejrzałam się podobno z ciekawości.
Ale prócz ciekawości mogłam mieć inne powody. [...]
Aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark
męża mojego, Lota.
Z nagłej pewności, że gdybym umarła,
nawet by nie przystanął.
Z nieposłuszeństwa pokornych.”
Wśród motywów, który ją skłonił do obejrzenia się poetka wymienia m.in.:
„Tknięta ciszą, w nadziei, że Bóg się rozmyślił. […]
Ze wstydu, że uciekam chyłkiem.”
Gdy patriarchalny mit wykazuje absolutną nieuchronność kary za nieposłuszeństwo, to Szymborska wyakcentowała wewnętrzny proces wolności jako
egzystencjalny stan człowieczeństwa, czyli propaguje duchowość postawy
nieulegania fatalizmowi, a przeto bunt wobec braku miejsca na wolność, na
przypadek – w patriarchalnej wersji mitu.
—————————
38
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Kolejny raz proszę dostrzec, iż tylko z kobiecej perspektywy testowane patriarchalne mity religijne ukazują zniewolenie człowieka, bo wtedy
naocznie widać, że nie uznają ewolucjonizmu także odnośnie ludzkiej
natury oraz historii: są antropologicznie skrajnie metafizyczne. Ten zabieg
obecny był już w jej wierszu Sen, gdzie poetka przetestowała z żeńskiej/
dziewczęcej perspektywy wątek ofiary Abrahama, aby odrzucić transcendentnie uzasadniane zniewolenie, które Kierkegaard przedstawiał jako egzystencjalną próbę – wyróżniający los wybrańców Boga/bogów. Podobny zabieg hermeneutyczny dokonany został w wierszu Monolog dla Kasandry,
gdzie również z kobiecej perspektywy dokonane zostało ex post odsłonięcie
zrozumienia swej własnej wrogości wobec życia mimo tego, że kochała ludzi.
„Ale kochałam z wysoka.
Sponad życia.
Z przyszłości. Gdzie zawsze jest pusto
i skąd cóż łatwiejszego jak zobaczyć śmierć. […]
Oni wiedzieli, co to takiego jest chwila,
och bodaj jedna, jakakolwiek
zanim –”39
Bowiem metafizyczne spojrzenie sponad życia nie dawało ludziom, w tym
Kasandrze, możliwości wyboru. Tym samym widać, iż fatum, leżące u podstaw greckiej tragedii, ale obowiązujące także w patriarchalnej perspektywie
judaistycznej religii, nie jest do zaakceptowania z perspektywy takiej filozofii
życia, która leży u podłoża twórczej ewolucji życia, w której istnieje miejsce
na przypadek, gdzie nie panuje fatalizm, czyli bezwzględny determinizm,
w tym patriarchalizm jako jego społecznie genetyczna ostoja.
Tymczasem Szymborska akcentuje, iż niesterowany przez odwiecznego,
patriarchalnego Boga proces ewolucji życia ma charakter procesualnego
ułaskawiania z powszechnej konieczności praw. Sugeruję, że żeńskie
jego uzasadnianie nie jest czysto przypadkowe. Co z drugiej strony znajduje potwierdzenie w tym, że rozpatrywany od męskiej strony proces
przemian społeczno-politycznych XX wieku – może pod wpływem krajowych przeżyć związanych ze stanem wojennym, bo znajdujący swe odbicie
począwszy od tomu Ludzie na moście z 1986 roku – wciąż zdominowany
przez męską stronę androgynicznie ujmowanego człowieczeństwa wciąż
ma długą drogę przed sobą. Otóż ten obrachunek z XX wiekiem jest
wyraźnie nieosobisty i zupełnie jednostronnie, w akobiecy i bezosobowy,
choć nie na czysto opisowy sposób ujmowania dokonywany: Dzieci epoki.
Stąd tylko w zakończeniu pojawia się kobieca nie tyle bezradność, co NIEpewność:
—————————
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W. Szymborska, Monolog dla Kasandry, w: Poezja, op. cit., s. 115–116.
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„Jak żyć – spytał mnie w liście ktoś,
kogo ja zamierzałam spytać
o to samo.”40

Tym niemniej sumująca odpowiedź nie jest jednak kapitulacyjna, a taka
sama, jak ogólna postawa wobec życia: zdziwienie, którego wiersz jest pytającym, a nie rozstrzygającym wyrazem:
„Znowu i tak jak zawsze,
co widać powyżej,
nie ma pytań pilniejszych
od pytań naiwnych.”41
Jeśli jednak wiersz Może to wszystko potraktować jako wypowiedź na temat
świata XX wieku, a chyba tak należy, to jego tonacja jest kobieco optymistyczna: komedyjka raczej niż tragedia, skoro Szefa wołają, aby zobaczył
istotkę z bijącym serduszkiem:
„Jaka wdzięczna powaga
w przewlekaniu nitki!”42
A to by oznaczało, że nie włączają monitorów kontrolnych Tylko gdy wojna
i to raczej duża.43 W uśmiechniętym duchu napisane są całe Komedyjki.
Jak widać, fatalizm nie jest tu podmiotem, zarówno w płaszczyźnie ewolucji życia w ogóle, jak też dziejów społecznych. A nie ma większego nieszczęścia niż to, czego doświadczyła Kasandra, skoro:
„Wielkie to szczęście
nie wiedzieć dokładnie,
na jakim świecie się żyje.”44
Potwierdzone to zostało w Rozpoczętej opowieści, zakończonej życzeniami:
„Niech […] rozum czuwa i sięga daleko.
Ale nie tak daleko,
żeby widzieć przyszłość.
Tego daru
oszczędźcie mu, niebieskie moce.”45
Stąd w wierszu Seans:
„Przypadek obraca w rękach kalejdoskop.
[...]
Przypadek jest spowity w pelerynę.
Giną w niej i odnajdują się rzeczy.
—————————
W. Szymborska, Schyłek wieku, op. cit., s. 121.
Ibidem, s. 121.
42 W. Szymborska, Może to wszystko, op. cit., s. 166.
43 Ibidem, s.165.
44 W. Szymborska, Wielkie to szczęście, op. cit., s. 173.
45 W. Szymborska, Rozpoczęta opowieść, op. cit., s. 133.
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[…]
Chce nam się wołać,
jaki świat jest mały,
jak łatwo go pochwycić
w otwarte ramiona.
I jeszcze chwilę wypełnia nas radość
rozjaśniająca i złudna.”46
Przypadek to dowód ułaskawienia z powszechnej konieczności praw, to
przejaw wolności w sferze życia w ogóle, a tym bardziej w sferze ludzkiej
egzystencji. Miłość od pierwszego wejrzenia to pean na cześć przypadku.
„Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił się nimi przypadek.
Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbliżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.”47
Ci, którzy zarzucają Szymborskiej agnostycyzm, niepełność poznawania,
zwłaszcza odnośnie ludzkiego wymiaru świata, czyżby nie zdawali sobie
sprawy, że sami preferują zamknięty determinizm jako taki? Mniejsza o to,
co zniewala: bogowie czy natura? – to nie jest do zaakceptowania – głosił
Epikur, odrzucając fatalizm atomizmu Demokryta. Ale równie nieadekwatna byłaby diagnoza indeterminizmu, bo lekceważąca życie, któremu poetka
przypisuje celowość, jako podmiot ewolucji.
„Szarpię życie za brzeg listka:
przystanęło? dosłyszało?
Czy na chwilę, choć raz jeden,
dokąd idzie – zapomniało?”48

Dlatego, że życie ani na chwilę, choć jeden raz, nie zapomina dokąd dąży,
że w procesie ewolucji ułaskawia świat życia z powszechnej konieczności
praw, to mimo, iż żyjemy z kropką u nogi, to mamy mnóstwo powodów,
aby je nieustannie afirmować oraz czuć się zobowiązanymi, aby nigdy nie
popadać w nieuwagę. By poetycko, panteistycznie sumitować się wobec
wszelkich rodzajów rzeczywistości, z którymi i w kręgu których żyjemy Pod
jedną gwiazdką.
Wiersz Do arki, powstały w kontekście stanu wojennego, bajkowo opisanego pod metaforą potopu, który też minie, nie zapomina o dziecięcej na—————————
W. Szymborska, Seans, w: Koniec i początek, op. cit., s. 24, 25.
W. Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia, op. cit., s. 161.
48 W. Szymborska, Allegro ma non troppo, op. cit., s. 69.
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dziei – posłannictwie poezji. Gdyż wiersze na pojedynczy głos, to ochota
oglądania rzeczy z sześciu stron. Poezja to niezliczone odmiany koloru szarego, światłocienie i półtony, planuje na odległą przyszłość i nigdy nie zadowala się wyborem ścieśnionym do jednego z dwojga. Przeto stan narzuconej konieczności minie i wróci paleta możliwości logiki wielowartościowej.
Stan wojenny to przypadek, a nie konieczność.
„Tu również nie pasuje finał żaden inny.
Ustanie deszcz,
opadną fale,
na przejaśnionym niebie
rozsuną się chmury
i będą znów
jak chmurom nad ludźmi przystało:
wzniosłe i niepoważne
w swoim podobieństwie
do suszących się w słońcu
wysp szczęśliwych,
baranków,
kalafiorów,
i pieluszek.”49
NATCHNIONA PRACA JAKO BAZA PACYFIZMU
POTĘGUJE ZAUFANIE DO DZIEJOWO KSZTAŁTOWANEJ NATURY
LUDZKIEGO BYTOWANIA
… dopóki nasza dobroć
na razie do niczyjej jeszcze nie podobna
i wyjątkowa nawet w niedoskonałości,
[…]
czujmy się gośćmi w naszej remizie
osobliwymi i wyróżnionymi,
tańczmy do taktu miejscowej kapeli
i niech się nam wydaje,
że to bal nad bale.50

Ale świat-jako-widok, czyli świat-dla, w ludzkim aspekcie czasowym traci kosmiczne samouzasadnienie – swoją autonomię, staje się bytem relacyjnym. Odtąd czas to tylko zmyślony wyraz naszego ludzkiego pośpiechu
i metafora stopniowania niecierpliwości naszych oczekiwań, pragnień, aby
się z nami komunikowano. Przy czym Szymborska mówi o różnych odmianach czasu, związanych z różnymi gatunkowo formami ekspresji życia. My,
osobne indywidua ludzkie wysyłamy komunikaty również pozabiologiczne,
—————————
49
50

W. Szymborska, Do arki, w: Ludzie na moście, Czytelnik, Warszawa 1986, s. 39.
W. Szymborska, Bal, w: Chwila, op. cit., s. 38–39.
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czyli kulturowe, bo trawi nas pragnienie przezwyciężania samotności nie
tylko w kosmosie, ale i w społeczeństwie. Używając języka wyrażamy nasze
odczucia, pragnienia. Monologujemy, oczekując na odpowiedź, bo jesteśmy
otwarci na innych i na świat. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce, bo antropomorfizujemy i tym samym, także poprzez to, co nam obce, usiłujemy rozpoznawać siebie. Poezja nie jest niczym innym niż naturalną formą indywidualnego, międzyludzkiego sposobu ekspresji. Tyle że w przypadku Szymborskiej świadomą, że różnorodność form ekspresji jest nieskończona i nie zamyka się tylko w danej formie aktywności symbolicznej: języku, mitach,
religii, filozofii, nauce czy sztuce.
Już w przypadku poetyckiego rozpoznawania naszej relacji ze światem
roślin jako takich Szymborska odkrywa wiele wspólnego. Choć wspólna jest
im i nam potrzeba wiedzy, to wyraźnie różni nas sposób jej zdobywania. Nie
korzenie nas wiążą ze światem, ale nazywanie jego form, także roślinnych:
Rozmowa z wami konieczna jest i niemożliwa.51 Bezzasadne byłyby próby
odrębnych rozmów ze światem różnego typu roślin: glonów czy jamochonów, ale i ze wzmiankowanymi drzewami takimi jak: brzoza, olchy czy dęby.
Ale jest odrzucające porównanie z Cebulą, w której poetka doszukała się
formalnej doskonałości jej struktury – obcej człowiekowi (i życiu w ogóle?) –
jako bytu niesprzecznego i formalnie arcyprostego.
Zupełnie osobną jest relacja dokonywana za pośrednictwem i z perspektywy świata zwierząt: ryba, jaszczur, żuk, motyl, ptak, jaskółka, modliszka,
kot, pies, małpy, itd. Szkielet jaszczura, to wspaniale retorycznie i żartobliwie zaprezentowana teoria ewolucji świata zwierząt, czyli zwierzęcej genezy
człowieka oraz ich związku z człowiekiem. Nieodłączna od życia biologiczna
intencjonalność/teleologiczność52 przyrody pod pięknym gwiaździstym niebem jakby żartobliwie uwieńczona została jeden raz ludzkim nad/cudem.
Cudami w perspektywie stoickiej afirmacji, a wręcz Jarmarkiem cudów dla
tej poetki są nawet zwyczajne zdarzenia życia codziennego. Tym bardziej
oszałamiające jest bogactwo zastanego świata fizycznego oraz różnorodnych
form świata życia roślin i zwierząt, którymi obdarowywani mamy okazję,
a raczej zadanie uporządkowywać go praktycznie, a wcześniej lub równocześnie językowo, o czym w kobiecy, gospodarski sposób mówi wiersz Urodziny. To wszystko ujęte łącznie jawi się jako tak cenne, że żeński podmiot liryczny czuje się tego niegodzien:
„dziękuję, doprawdy nie czuję się warta.
Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca?
Jak ma się w to bawić osoba żyjąca?”53
—————————
W. Szymborska, Milczenie roślin, op. cit., s. 179.
W. Szymborska, Allegro ma non troppo, op. cit., s. 69:
Czy na chwilę, choć raz jeden,
Dokąd idzie – zapomniało?
53 W. Szymborska, Urodziny, op. cit., s. 60.
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Niewątpliwie nadcudem w perspektywie całości świata życia – według
wiersza Szkielet jaszczura – jest to, że w miejsce głupiego snu w śmiesznej
główce wymarłego gada ewolucja zrodziła mądrą trwogę w ludzkiej myślącej trzcinie (Pascal); w miejsce ogona … odpowiedzialność, czyli prawo moralne w niej (Kant).
„udało się raz,
i może tylko pod tym jednym słońcem –
[…]
jakie zręczne ręce,
jakie wymowne usta,
ile głowy na karku –
[…]
cóż za odpowiedzialność na miejsce ogona.” 54
Przeto czytelnik, jeszcze mocniej utwierdzany jest w postawie stoickiej
afirmacji: życie jest piękne i ziemia jest nasza.55 Ludzkie życie jest piękne,
bo mamy nie tylko rozum, ale i zdolności do przeobrażania świata w którym
żyjemy, czyli czynienia ziemi swoją,56 a nie poddaną jak u Jana Pawła II
w Laborem exercens. Cechuje nas zdolność ekspresji nie tylko językowej,
a także możliwość wyboru i przewidywania, a przeto przeżywania trwogi
i odpowiedzialności.
Ludzka natura według wiersza Krótkie życie naszych przodków dorosła
do mądrości, gdy w konfucjanizmie i taoizmie uznała, że wszystko dąży do
równowagi. W każdej negatywnej sytuacji jest coś pozytywnego, a w każdej
pozytywnej – coś negatywnego. W etyce jest nią teoria komplementarności
dobra i zła, radości i trwogi, rozpaczy i nadziei. Powtarzam, to nie jest egzystencjalizm. Taka teoria równowagi jest synonimem filozoficznej mądrości
życia, a nie ekspresją tragizmu egzystencji.
„Dobro i zło –
wiedzieli o nim mało, ale wszystko:
kiedy zło tryumfuje, dobro się utaja;
gdy dobro się objawia, zło czeka w ukryciu.
Jedno i drugie nie do pokonania
ani do odsunięcia na bezpowrotną odległość.
Dlatego jeśli radość, to z domieszką trwogi,
jeśli rozpacz, to nigdy bez cichej nadziei.”57
Wszystko się zmienia. Dany stan jest bliższy dobru, a ten drugi bliższy złu.
Człowiek jest bardziej smutny niż uśmiechnięty, a obecna dominacja uśmiechu jest świadomym, dyplomatycznym58 sposobem pozyskiwania publicity.
—————————
W. Szymborska, Szkielet jaszczura, op. cit., s. 55.
Ibidem, s. 54.
56 Oswajanie według Małego Księcia, Saint-Exupery’ego, to likwidowanie obcości, a nie poddawanie, czyli zniewalanie – wskaźnik hierarchiczności patriarchalizmu.
57 W. Szymborska, Krótkie życie naszych przodków, op. cit., s. 117.
58 W. Szymborska, Uśmiechy, op. cit., s. 86.
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Oczywiście pokazywanie kłów i pazurów to także element gry kulturowej, ale
gatunek nasz w formie wojen realizuje swój popęd nienawiści, zwłaszcza XX
wiek był jego już ogólnoświatową, a nie tylko lokalną jak dotąd, formą przejawiania się. Również w tej kwestii niezrównany humor poetki estetyzując
usiłuje osłabiać to coś potwornego, ale zarazem nie przestaje przestrzegając
przerażać.
„Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
Ile dywanów z ludzi porozpościerała
na ilu placach, stadionach.
Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piękno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. […]
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.”59
Wiersz Nienawiść, jak widać, jest niesłychanie przewrotny, bo skonstruowany antynomicznie. Pozornie staje po stronie woli mocy i psychologii
tłumów. Zwolennicy tych mocy pod kolumnami, postawionymi na miejscu
ruin, śpiewają porywające pieśni z grymasem ekstazy miłosnej. Tym tłumom
poetka przeciwstawia jakoby woluntarnie cherlawych, bo wątpiących i zdolnych do współczucia, miłośników Schillerowskiej idei braterstwa wszystkich ludzi – finał kantaty IX Symfonii Beethovena, będący hymnem Unii
Europejskiej. Tym niemniej w wierszu Uśmiechy zauważa, iż zmuszeni jesteśmy nadrabiać uśmiechem, bo
„Jeszcze nie mamy czasów tak pogodnych,
żeby na twarzach widniał zwykły smutek.”60
Jak widać, żadna pojedyncza rzecz/żyjące nie osiąga stanu doskonałej
równowagi. W chińskiej nomenklaturze brzmiałoby to tak: Chociaż każda
rzecz jest albo bardziej yin, albo bardziej jang, to każda zmierza do stanu
pewnej równowagi.
Szymborska wskazuje myślenie jako koronną ludzką specjalność, przy
czym rozpoznaje ekspresję różnych form życia oraz aktywności symbolicznej
kultury ludzkiej. Kultura cywilizacji technicznej nie jest przedmiotem jej
eksploracji poetyckiej – to tylko narzędzia kolektywnej formy usuwania NIC,
czyli konieczności usunięcia ciał oraz zniszczeń spowodowanych wojną, a od
XX wieku także narzędzi jej prowadzenia, czyli środków oraz broni masowe—————————
59
60

W. Szymborska, Nienawiść, op. cit., s. 148.
W. Szymborska, Uśmiechy, op. cit., s. 86.
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go rażenia/zabijania. Ale nie można rzec, iż dzieje się to w służbie biologicznego popędu agresji, jak głosi psychoanalityczna filozofia kultury jako sublimacji tego popędu. Nie, ludzka nienawiść ma swą genezę kulturową,
a przynajmniej ideologiczną formę jej legitymizacji oraz uzewnętrzniania:
religia, ojczyzna, sprawiedliwość.61 To raczej kolektywno-kulturowe uprawomocnienie czyni z niej aktora niż biologiczna geneza. Teza raczej optymistyczna, bo odpowiednia przemiana kultury, nie stwarzając zapotrzebowania
na nienawiść, mogłaby nie sprzyjać jej uprawomacnianiu. W wierszu Z nie
odbytej wyprawy w Himalaje w rozmowie z Yeti, lękającym się ludzi, poetka usiłuje namówić go do powrotu w ludzki świat, odwołując się do osiągnięć
ludzkiej kultury, która zdolna jest do dawania nadziei, a nie tylko do zbrodni. Bowiem mamy język, kalendarz i matematykę, pieczemy chleb, rodzimy
dzieci; uprawiamy sztukę teatru i muzykę. Ty zaś bez światła i na mrozie nie
możesz nawet płakać, wróć do nas!
W wierszu Pisane w hotelu, rozważając potworność decyzji, związanej
z wyborem japońskich miast, na które miały zostać zrzucone bomby atomowe, Szymborska wskazuje, że tym, co uratowało Kioto przed zagładą, było
jego architektoniczne piękno, bo decyzję z płaczem podejmował akurat
znawca zabytków. A jednak poetka wyznaje:
„Na co dzień wierzę w trwałość,
w perspektywy historii.
Nie potrafię gryźć jabłek
w nieustannej grozie.
Słyszę, że Prometeusz ten i ów
chodzi w kasku strażackim
i cieszy się z wnucząt.”62
To nie tyle wiara w czysty przypadek, czyli tylko odrzucenie fatalizmu, ale
ufność w świadome i trwałe współtworzenie historii, w jej ciągłość i postęp.
W tym aspekcie Szymborska zawsze pozostawała pod wpływem oświeceniowego nurtu europejskiej myśli, który obwieścił przejście ludzkości ze stanu
zwierzęcego podlegania naturalnym popędom do dojrzałości autonomicznych rozumów trojakiego typu. Oderwanie się od popędów naturalnych,
działających w sposób konieczny – zdaniem Kanta to uświadomienie sobie
własnego rozumu jako władzy zdolnej przekraczać granice, w których
utrzymywane są zwierzęta – […] zdolność do tego, aby swój sposób życia
wybierać, a nie jak inne zwierzęta, być skrępowanym tylko jednym
z nich.63 Powyżej cytowalem postkantowskie wyznanie wiary poetki w auto—————————
W. Szymborska, Nienawiść, op. cit., s. 147.
W. Szymborska, Pisane w hotelu, w: Poezje, op. cit., s. 124.
63 I. Kant, Domniemany początek historii ludzkości, w: Filozofia niemieckiego oświecenia, PWN,
Warszawa 1973, s. 474–475. Aby uniknąć nieporozumienia, Szymborska podobnie jak Kant w tym
tekście początek historii ludzkości upatruje również w narodzinach wyobraźni, którą ona wiąże z
wykrzesaniem iskry ognia z kamienia/krzemienia i na tym poprzestaje. Kant zaś odwołuje się do
61
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nomię i perspektywiczną uważność ludzkości, wśród której może nie zawsze,
ale często znajdują się Prometeusze, zaś Homer pracuje w biurze statystycznym.64 Poetkę na ruchliwych ulicach nawiedzają np. takie myśli:
„Może cię mija Archimedes w dżinsach,
caryca Katarzyna w ciuchu z wyprzedaży,
któryś faraon z teczką, w okularach. […]
mistrz z groty Altamiry […]
Montezuma, Konfucjusz, Nabuchodonozor,
ich piastunki, ich praczki i Seramida,
rozmawiająca tylko po angielsku. […]
Może Natura oszukiwać musi,
i żeby zdążyć, i żeby nastarczyć
zaczyna łowić to, co zatopione
w zwierciadle niepamięci.”65
Choć Nic dwa razy się nie zdarza, to możliwe są powroty ludzkich zadatków
na geniuszy, bo Natura nakłada nam twarze kiedyś już noszone.
Tu starałem się wskazywać argumenty na rzecz tego, że poetka przejawia
zaufanie do ludzkiej natury, czerpane w oparciu nie tylko o wiedzę nauk
społecznych, ale także z racji postawy matriarchalnej, panteistycznej afirmacji życia w ogóle: przykładem wiersz Fetysz płodności z paleolitu czy Pod
jedną gwiazdką. A teraz przypomnę, iż naturę tę ujmuje nie konserwatywnie jako niezmienną i raczej złą, którą trzeba instytucjonalnie – przez państwowy aparat przemocy lub/oraz patriarchalny kościół i sankcjonowane
przez nie kodeksy norm wrogie afirmacji życia – kolektywnie i ascetycznie
tresować. Temu służyło omówienie polemiki z Platonem, o czym osobno,
oraz z religijnymi oraz społecznymi konsekwencjami norm etyki chrześcijańskiej.
Natura ludzka według wierszy poetki dynamicznie kształtowała się
w procesie ewolucji życia, a potem doskonaliła w procesach społecznych
dziejów kultury. Wiersz Żywy jest obrazem takiego biologicznoewolucyjnego
procesu rozbrajania ze zbrodni: budząca żeńską grozę i wielooki strach
„modliszka” przeradza się w budzącą ufność partnerkę, a zarazem partnerkę
opiekuńczą niby WIELKA matka z Fetysza płodności z paleolitu. Zaś wiersze
Koniec i początek oraz Rzeczywistość wymaga zawierają historiozoficzną
koncepcję destrukcji świata życia i kultury w okresie wojen, co jest opisane
jako punkt wyjścia: koniec wojny jest początkiem życia. Po czym następuje
pracowita faza pokoju, która jest formą zakończenia nicościowienia wojen,
czyli „sprzątania” w postaci usuwania trupów oraz naprawy zniszczonych
dróg, mostów, domów i narzędzi pracy i zabijania. To także uzdrawianie
mitu „rajskiego ogrodu” jako punktu wyjścia i opisuje czteroetapowy proces wytwarzania się towarzyskości, zatem akcentuje procesualnie ujęty aspekt społeczny.
64 W. Szymborska, Spis ludności, w: Poezje, op. cit., s. 114.
65 W. Szymborska, Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicach.
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naruszonych, chorych ludzkich więzi i instytucji. Końcowym skutkiem zamierzonego przesłaniania efektów końca, czyli destrukcji wojennych, jest
posianie trawy na miejscu pobojowisk, czyli początek nowego życia tak opisany:
„W trawie, która porosła
przyczyny i skutki,
musi ktoś sobie leżeć
z kłosem w zębach
i gapić się na chmury.”66
Aby było miejsce na afirmowanie życia, ktoś wcześniej musi posprzątać,
usunąć przyczyny i skutki wojny, aby na ich miejscu (na pobojowiskach67)
mogła porosnąć trawa, co umożliwia nam rozkoszowanie się chwilą, gdy
nastąpi zapomnienie ostatniego „końca”, czyli wojny, będące błogosławionym (?) udziałem następnego już pokolenia.
Ciekawe, że poetka w ogóle nie mówi o stawianiu pomników raczej animatorom tych zdobyczy lub strat wojennych, czyli ludzkich rzezi. Bo to raczej czczenie pamięci złożonych anonimowo ofiar z ludzi w imię wyższych, ...
nadludzkich wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny. Czytane z perspektywy filozofii życia to subtelne oskarżenie o nihilizm staje się czytelne i wręcz oczywiste, gdy w wierszu Rzeczywistość wymaga językowym synonimem „końca”,
czyli wojny, jest „Nic”, a „Wszystko” jest synonimem „początku”, czyli pracowitego usuwania skutków wojny. A wiersze te, przedzielone ironiczną pochwałą tytułowej Nienawiści, sąsiadują ze sobą w tym samym tomie, właśnie
przewrotnie zatytułowanym: Koniec i początek. Zakończenie tragicznych
konstatacji wiersza Rzeczywistość wymaga uwieńczone zostało pełnym
finezyjnej przewrotności tragikomicznym obrazem:
„Na tragicznych przełęczach
wiatr zrywa z głów kapelusze
i nie ma na to rady –
śmieszy nas ten widok.”68
Dostojeństwo bożków wojny Szymborskiej nie zastrasza, nie stawia na baczność, ale wręcz śmieszy. Stąd nie przypadkiem sam Bóg Wojny w osobie
Cesarza, ściślej Napoleona, jawi się tak mało ważny, że pojawia się tylko jako
fragment swej postaci ze Snu starego żółwia i to tylko jako:
„Dwie nogi na przystanku z Austerlitz do Jeny,
[…] Od pięt po kolana.”
A Hitler raz przedstawiony jest jako rozkoszny bobas w Pierwszej fotografii
Hitlera, a drugi raz w Monologu psa zaplatanego w dzieje. W tym drugim
—————————
W. Szymborska, Koniec i początek, op. cit., s. 146.
W. Szymborska, Rzeczywistość wymaga, op. cit., s. 150: Może nie ma miejsc innych jak pobojowiska.
68 W. Szymborska, Rzeczywistość wymaga, op. cit., s. 150.
66
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wierszu ten przezeń wybrany pies z „dobrymi papierami” i z wilczą krwią
w żyłach w języku „wyższej rasy” opisuje swego pana jako gniewnie warczącego i biegającego od ściany do ściany przewodnika okazałego stada chodzącego za nim krok w krok, ale kończy ten opis w momencie stadnej ich
klęski, zacierania śladów i pośpiesznej ewakuacji, gdy sam
„umierałem jeszcze długo i boleśnie
w brzęku rozzuchwalonych much.
Ja, pies mojego pana.”
Bogowie wojny widziani z perspektywy zwierzęcej, czyli w pomniejszającej
perspektywie, jako dzieci lub przegrani, nie wydają się zbyt pomnikowymi 69
wybrańcami twórczego pochodu Heglowskiego Ducha Dziejów. Bowiem
zdaniem autorki Końca i początku dzieje są wytworem zbiorowej, codziennej, żmudnej i niefotogenicznej pracy, czyli Wszystkiego, które całkiem nieźle Nic, czyli destrukcję wojenną konstruktywnymi efektami pracy zasłania.
A jednak
„Nie bez powabów jest ten straszny świat,
nie bez poranków,
dla których warto się zbudzić.”70
Reasumując konfrontację stoickiego zaufania do dziejowo kształtowanej
natury ludzkiej i afirmacji życia w ogóle z bardzo ostro pozytywistycznie
nacechowaną postawą pacyfistyczną, która zaufanie do natury pracujących
ludzi wzmacnia, podkreśliłem, iż zdaniem poetki:
— człowieczym zadaniem jest uporządkowywać praktycznie i językowo
oszałamiające bogactwo różnorodnych form świata życia roślin i zwierząt
i cieszyć się tym,
— mimo zwierzęcej genezy człowieka różnorodność form ludzkiej ekspresji, w tym pracy, jest oszałamiająco nieskończona;
— popęd agresji/nienawiści, choć ma swą biologiczną genezę, to dopiero
społeczna – religijna bądź ojczyźniana, a niekiedy nawet rasowa lub klasowa
– jego legitymizacja uzewnętrznia go lub sublimuje;
— przeto kultura ludzka – zwłaszcza ta odwołująca się do kosmicznego
odczucia jedności żyjącego – pozytywistycznie pacyfistyczna, na uważnej
pracy ludzkiej ufundowana i ekologicznie ukierunkowana – zdolna jest do
dawania nadziei na likwidację wojen, a nie tylko potwornych jej skutków,
poprzez uważną i twórczą pracę usuwania pozostałości minionych pobojowisk, co mogłoby dawać nadzieję nawet na zbędność międzypaństwowych
granic;
—————————
69 Choć w dobie stalinizmu, będąc członkiem partii, uczuciowy hołd zmarłemu Stalinowi, jako
wodzowi Partii, oddała w wierszu W ten dzień, zaś nowego człowieczeństwa Adamem, bo krzywdzonych wyzwolił, nazwała Lenina w wierszu Lenin.
70 W. Szymborska, Rzeczywistość wymaga, op. cit., s. 150.
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— prawo przypadku jako filar ewolucji na drodze ludzkości do wolności
od konieczności, spotęgowane strategicznie uniwersalistyczną i antyideologiczną uważnością ekologiczną większości ludzkości, wspartej geniuszami/Prometeuszami oraz pacyfistyczną sztuką uwieczniającą pamięć o wspaniałościach świata życia dokonać może tego, że my, którzy ubyliśmy
zwierzętom, zostaniemy ubyci przez …
To nie tyle Utopia, co nigdy nie gasnąca nadzieja, będąca konsekwencją
postawy afirmacji życia w połączeniu z jego uważnością, czyli codzienną,
natchnioną dbałością o jego interpersonalną, obejmującą wszystkich ludzi,
jakość ogólnoludzkich kulturowych efektów pracy. W przemówieniu noblowskim Szymborska stwierdza, iż natchnienie nie jest wyłącznym przywilejem poetów czy artystów w ogólności. Jest, była, będzie zawsze pewna
grupa ludzi, których natchnienie nawiedza. To ci wszyscy, którzy świadomie wybierają sobie pracę i wykonują ją z zamiłowaniem i wyobraźnią. Krzewienie postawy pacyfistycznej oraz ekologicznej jest współczesną
formą podtrzymywania zaufania do dziejowo kształtowanej natury ludzkiego
bytowania: ale fundamentem tegoż zaufania jest uważna, natchniona praca.
Traktowane łącznie fundują uniwersalistyczną nadzieję na mapę bez granic.
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STRESZCZENIE

Ten tekst jest prezentacją i analizą poglądów Grzegorza Białkowskiego w kwestii
obecności kryteriów estetycznych w praktyce nauki, głównie w praktyce fizyki. Białkowski należy do fizyków – obok m.in. Henri Poincaré’go, Wernera Heisenberga
i Paula Diraca – którzy nie tyko konstatują obecność kryteriów estetycznych w procesie tworzenia i oceniania teorii naukowych, ale też starają się uzasadnić odwoływanie się do takich kryteriów. Białkowski zwraca też uwagę na rolę przeżycia estetycznego w działalności naukowej, a obecność kryteriów estetycznych uzasadnia na
podstawie tez naturalizmu.
Słowa kluczowe: Grzegorz Białkowski, kryteria estetyczne, przeżycie estetyczne, filozofia fizyki, filozofia nauki.

WSTĘP

Według standardów metodologicznych wybór teorii powinien zależeć od
jej zgodności z danymi doświadczalnymi, jej zdolnościami prognostycznymi
i eksplanacyjnymi; zgodnie z tymi standardami nie ma powodu, żeby wybór
ten uzależniać od kryteriów estetycznych. Jednak uczeni, także najwybitniejsi, tacy jak Henri Poincaré, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Paul Dirac1
– nie tylko często powołują się na kryteria estetyczne, ale wręcz zalecają kierowanie się nimi w pracy badawczej. Dobrym przykładem może być wypowiedź Diraca, który radzi: „Badacz, starając się wyrazić w matematycznej
formie podstawowe prawa przyrody, powinien dążyć przede wszystkim do
matematycznego piękna”.2
1 Por. A. Einstein, Autobiografia, w: Pisma filozoficzne, przeł. Kazimierz Napiórkowski, De Agostini Warszawa 2001; P. Dirac, The Relation between Mathematics and Physics, w: The Collected
Works of P.A.M. Dirac, Cambridge University Press, Cambridge 1995; W. Heisenberg, Ponad granicami, przeł. Krzysztof Wolicki, PIW, Warszawa 1979; Henri Poincaré, Nauka i metoda, przeł. M. H.
Horwitz, G. Centnerszwer i SKA, Warszawa 1911.
2 P. Dirac, The Relation between Mathematics and Physics, op. cit., s. 909.
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W ostatnich dziesięcioleciach w filozofii nauki zwrócono uwagę na obecność kryteriów estetycznych w nauce.3 Zaczęto skrupulatniej badać wypowiedzi fizyków dotyczące warunków estetycznych, jakie nakładali na teorie
naukowe, tym samym chcąc wyjaśnić fenomen powoływania się na kryterium piękna w badaniach naukowych, ale też zbliżyć się do wyjaśnienia,
czym jest ostateczna istota i cel nauki.
W pracach naukowców dotyczących wartości estetycznych raczej nie
znajdziemy rozważań dotyczących ich odmian i rodzajów. Piękno jest traktowane najczęściej jako synonim wartości estetycznej w ogóle, jako jedna
z odmian tej wartości lub jako swego rodzaju najwyższa wartość estetyczna.
Pewne odmiany piękna lub też kategorie, które są z pięknem związane są
jednak szczególnie często przywoływane w pracach uczonych zajmujących
się naukami ścisłymi. W pracy poświęconej relacji między prawdą a pięknem
Czy prawda zawsze jest piękna, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się
przeszkodą epistemologiczną Magdalena Łata i Andrzej Łukasik wyróżniają
najczęściej pojawiające się wartości estetyczne w teoriach naukowych zastrzegając, że nie sposób ustalić jednoznacznej i wyczerpującej ich listy. Najczęściej pojawiające się terminy to obok „piękna”: „prostota”, „elegancja”,
„symetria” i „harmonia”, Ponadto pojawiają się właściwości, które w pracach
uczonych są traktowane jako kategorie estetyczne a więc na przykład „naturalność” czy „nieuchronność”.4
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie poglądów polskiego fizyka
Grzegorza Białkowskiego, który wprost powoływał się na kryteria estetyczne.
Wśród wielu wybitnych polskich naukowców zasługuje on na uwagę i z powodu swoich osiągnięć jako fizyk teoretyk, ale też jako popularyzator nauki
i uczony, który podejmuje filozoficzne refleksje nad badaniami naukowymi.
Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Białkowski był profesorem tytularnym, pracownikiem
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i rektorem tej uczelni,
a szczególne uznanie zdobył pracami na temat wykorzystania związków dyspersyjnych oraz modelu tłumionej kaskady w jądrach. Był specjalistą w zakresie cząstek elementarnych i wraz z Ryszardem Sosnowskim napisał
pierwszy polski podręcznik wprowadzający w tę dziedzinę: Cząstki elementarne.5
Z racji interesujących nas zagadnień związanych z wartościami estetycznymi i ich oczywistymi związkami ze sztuką warto dodać, że Białkowski był
3 Por. J. F. Chwal, Geneza sporu o obecność sądów wartościujących w nauce, w: Wyjaśniać i rozumieć. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi, red. M. Kowalska, R. Poczobut, B. Kuźniarz, Białystok 2006; M. Łata, A. Łukasik, Czy prawda zawsze jest piękna, czyli jak
wartości estetyczne mogą stać się przeszkodą epistemologiczną, Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, t. 8, cz. 2, 2020.
4 M. Łata, A. Łukasik, Czy prawda zawsze jest piękna, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się
przeszkodą epistemologiczną, op. cit., s. 116–117.
5 G. Białkowski, G. Sosnowski, Cząstki elementarne, PWN, Warszawa 1971.
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także poetą. Wydał pięć tomików poezji, które zostały dostrzeżone przez krytyków. Szczególnie ostatni wydany tomik Całopalenie cieszył się uznaniem
krytyki.6 Ciekawa charakterystyka postaci Białkowskiego również, a może
przede wszystkim, jako poety przedstawiona jest w artykule autorstwa Miry
Kuś Nieufność i wiara. W artykule tym pojawia się, niemal na wstępie, następująca opinia świadcząca o znaczeniu tej postaci: „Grzegorz Białkowski
był dobrym fizykiem i dobrym poetą. Tutaj muszę dodać, że fizyków, co do
których znamienita większość kolegów po fachu zgodziłaby się, iż prezentują
klasę europejską, nie ma aż tak wielu. Białkowskiego jego znakomici koledzy
– uczeni zaliczali do fizyków Europy”.7 Następnie Kuś stara się przedstawić
go jako artystę, dostrzegając, że często podnoszona opozycja między myśleniem naukowymi i artystycznym jest właściwe pozorna. Artysta i naukowiec
odwołują się do tych samych władz poznawczych, poruszani są tymi samymi
emocjami. W artykule Kuś czytamy:
„każdy dobry fizyk po przekroczeniu pewnej granicy zaawansowania bezwzględnie uruchamia wyobraźnię i swoistą intuicję ukształtowaną ścisłym
myśleniem. Że wyobraźnia i intuicja to podstawowe walory poety, mówić nie
trzeba, z tą jednak uwagą, że kształcenie tych zalet u poety przebiega inaczej;
ale już skonstruowanie wiersza, jako spójnej całości, wymaga jeśli nie zawsze
ścisłego myślenia, to jednak w końcowej fazie trzeźwego osądu”.8

W cytowanym artykule znajdujemy myśl, że artysta i naukowiec to nie
przedstawiciele dwóch różnych, niewspółmiernych światów, lub dwóch obcych sobie kultur, o których pisał Charles Percy Snow. 9 To tacy sami ludzie
będący i działający w tym samym świecie, używający tych samych środków,
posługujących się często tymi samymi kryteriami patrzący na świat tymi samymi oczami.
Na dorobek Białkowskiego składają się, jak już wspomniano, nie tylko
osiągnięcia w dziedzinie fizyki teoretycznej i na polu poezji. Z naszego punktu widzenia ważne też jest, że ten fizyk i poeta dużą cześć swojej działalności
poświecił również na rozważania nad istotą i metodologią nauki. W treści
hasła w Encyklopedii Filozofii Polskiej Białkowski przedstawiany jest obok
fizyka teoretyka również jako filozof.10 W książce Stare i nowe drogi fizyki.
Fizyka dnia dzisiejszego znajduje się między innymi próba odpowiedzi na
fundamentalne pytanie o to, czym są nauki przyrodnicze. Jak się okazuje,
kwestie natury estetycznej mają dla Białkowskiego duże znaczenie.

https//www.uw.edu.pl/uniwersytet/historia-uw/rektorzy-uw/grzegorz-bialkowski/
M. Kuś, Nieufność i wiara, Foton, 120, 2013, s. 59.
8 Ibidem, s. 60.
9 Por. Ch. P. Snow, Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa
1999.
6
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DOŚWIADCZENIE, EKSPERYMENT I DEDUKCJA W FIZYCE
Zdaniem Białkowskiego elementem uprawiania fizyki, obok eksperymentu, jest m.in. dedukcja. Matematyka, pisze Białkowski „to język fizyki i więcej
niż język, to forma, w której odlewa się postać praw fizyki”.11 Sama istota
eksperymentu zakłada poza doświadczeniem matematyczność przyrody. Tego samego zdania jest Michał Heller, który pisze: „Każde doświadczenie (lub
obserwacja) winno kończyć się pomiarem, czyli uzyskaniem na «wyjściu»
aparatu pomiarowego liczby lub ciągu liczb”.12 Aby zadać przyrodzie pytanie
i oczekiwać, że przyroda nam odpowie, należy mieć z nią wspólny język,
trzeba istnienie tego języka zakładać. Przyroda na pytania zadawane podczas
eksperymentu odpowiada przede wszystkim liczbami – w języku matematyki. Eksperyment zatem zakłada matematykę, a z nią zakłada dedukcję.
Białkowski uważa, że istoty naukowego myślenia nie da się sprowadzić do
dedukcji i doświadczenia. Naukowe myślenie polega, według niego, przede
wszystkim na swoistym myśleniu uogólniającym, prowadzącym do uogólnień na wyższym poziomie, prowadzonych na podstawie ograniczonych danych niższego poziomu. Na początku tego procesu znajduje się pozornie
zwyczajna konstatacja: co właściwie się wydarzyło. Na okoliczności eksperymentu składa się nieskończenie wiele faktów. Gdybyśmy chcieli zrelacjonować wyniki eksperymentu łącznie ze wszystkimi warunkami mu towarzyszącymi, opis ten nigdy by się nie skończył. Z konieczności zatem musimy
zdecydować, co jest istotne, a co można pominąć. Brak znaczenia tego co
pominęliśmy nie zawsze jest tak dobrze uzasadniony, jak to się nam początkowo wydaje. Pełniejsze znaczenie pominiętych elementów lub brak tego
znaczenia, może ewentualnie ukazać dopiero jakaś przyszła, ogólniejsza
koncepcja teoretyczna. Białkowski pisze: „Wybieramy więc szereg «ważnych» w naszym przekonaniu czynników, wpływających być może na przebieg zjawiska, właśnie niby całkiem obiektywnie konstatując fakty”.13 Pomocą obiektywizującą nasz wybór jest jedynie zdaniem Białkowskiego indukcja
prosta, ale ponieważ wnioskowanie indukcyjne nie ma ścisłego charakteru,
to może istnieć wiele hipotez, które będą wyjaśniały fakty. Czy zatem powinniśmy zachować wstrzemięźliwość w formułowaniu hipotez, wstrzymywać
wyobraźnie, ograniczać się do uogólnień na najniższym możliwym poziomie,
czy może jednak przede wszystkim odważnie zdać się na wyobraźnię? Powołując się na autorytet Williama Herschela Białkowski stanowczo opowiada
się za drugim rozwiązaniem: „A więc stawiać hipotezy! ale ze świadomością
10 M. Czarnocka, Grzegorz Białkowski, w: Encyklopedia filozofii polskiej, tom 1, A. Maryniarczyk
(red.), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 100–101.
11 G. Białkowski, Stare i nowe drogi fizyki. Fizyka dnia dzisiejszego, Wiedza Powszechna, 1985,
s. 380.
12 M. Heller, Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 23.
13 Ibidem, s. 382.
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ryzyka, które musi temu towarzyszyć. Warto bowiem uświadomić sobie raz
jeszcze, że fakty nigdy nie są znane ani kompletne, ani całkowicie dokładne.
Wszystkie cechy ilościowe badanego zjawiska zawsze dane są w granicach
jakiejś niepewności. Toteż i wyjaśnienia mogą – choćby tylko z tego powodu
– mieścić się w granicach pewnego rozrzutu. Mogą z nich bowiem wynikać
przewidywania liczbowe wprawdzie nieco inne, ale chwilowo (czasem na
długie lata!) eksperymentalnie nieodróżnialne”.14
Powracamy zatem do zadanego już pytania: czym się kierować przy wyborze hipotez? Białkowski odwołuje się w tym miejscu do praktyki badań
naukowych, gdzie wiele dodatkowo stosowanych narzędzi i kryteriów niekoniecznie ma uzasadnienie. Mało tego, niektóre mają charakter subiektywny15. Praktyka badań naukowych, a więc sposób w jaki rzeczywiście uczeni
prowadzą badania, zdaniem Białkowskiego, odbiega od rozpowszechnionego
i wyidealizowanego obrazu w pełni racjonalnej, obiektywnej działalności.
„Nauka stosuje wiele dodatkowych kryteriów zapewne w jakiejś mierze prowizorycznych, bo podległych w dalszej przyszłości sprawdzeniu metodami
empiryczno-dedukcyjnymi, ale funkcjonujących w niej stale jako uzasadnienie jej twierdzeń, niewątpliwie na pierwszy rzut oka uzasadnienie pozamerytoryczne”.16

POZAMERYTORYCZNE KRYTERIA
W AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

Białkowski przeprowadzając przegląd kryteriów, jakimi kierują się naukowcy w swojej praktyce badawczej, jako pierwsze wymienia kryterium intersubiektywności. Kryterium to, jak wiemy, wymaga, aby wszystkie wyniki
badań były komunikowalne i w ogólności dostępne poznawczo wszystkim
zainteresowanym. Nie mogą być zatem zależne od indywidualnych cech badacza, które to cechy miałyby umożliwiać tylko jemu dostęp do jakichś percepcji czy informacji. Następnym kryterium jest kryterium sprawdzalności,
które sprowadza się do odrzucania tych tej wiedzy, która nie jest sprawdzalna żadnymi środkami empirycznymi. Kolejnym kryterium jest kryterium
oszczędności. Wyróżnia ono te wyjaśnienia, które nie wymagają dodawania
nowych twierdzeń, lub dodają niewiele do twierdzeń już istniejących. Białkowski zauważa, że kryterium to wymaga przyjęcia postawy skrajnie konserwatywnej. Trzeba się „trzymać” starych teorii tak długo, jak jest to możliwe, czyli kiedy na przykład zauważona sprzeczność lub nowe dane empiryczne wprost nie zmuszą do odrzucenia dawnych twierdzeń. Następnym
kryterium jest kryterium zwartości logicznej. Wyróżnia ono takie rozumoIbidem, s. 384.
Ibidem, s. 385.
16 Ibidem.
14
15
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wania prowadzące do wyjaśnień, które są konsekwentne i pozwalają na eliminowanie zbędnych założeń. Przykładem niespełniania tego kryterium jest
starsza teoria kwantów, która niekonsekwentnie łączyła założenia dwóch
różnych elementów teoretycznych. Z jednej strony miała obowiązywać mechanika klasyczna, ale z drugiej niektóre układy fizyczne niespełniające reguł
kwantowania były niedozwolone, mimo że nie były sprzeczne z zasadami
mechaniki klasycznej. Natomiast kryterium predyktywności wybiera te teorie, które są bogatsze w nowe przewidywania. Zgodnie z tym kryterium teoria, z której wynikają nowe, nieznane dotąd konsekwencje jest lepsza od teorii, która takich przewidywań nie ma, lub ma ich mniej. Kryterium ogólności
zaś, które wiąże się z poprzednim, pomaga znajdować takie teorie, które
obejmują maksymalnie wiele faktów i wyjaśniają maksymalnie wiele zjawisk. Kryterium owo wiąże się również w oczywisty sposób z wszelkimi tendencjami unifikującymi w fizyce. Kolejnym kryterium, które Białkowski nieco szerzej omawia, jest kryterium prostoty, postulujące, aby preferowane
były wyjaśnienia jak najprostsze i naturalne. Ten warunek pokazuje jak wysoce wieloznaczna jest tak rozumiana prostota. Białkowski wieloznaczność
terminu „prostota” przedstawia następująco: „Możemy uważać za prostszą
i taką teorię, która zakłada prostszy aparat matematyczny, i taką, która się
odwołuje do bliskich nam idei naocznych, i taką, która umiejętnie korzysta
z jakichś analogii z innymi podobnymi zjawiskami, i taką, która przemawia
do nas swoją zwartością logiczną. Te różne motywacje są częściowo ze sobą
sprzeczne. Zwykle prostota samego założenia pociąga za sobą istotne komplikacje struktury matematycznej. Wydłuża się wtedy droga od «teorii» do
«faktu podstawowego»”.17
Kryterium prostoty można rozumieć jednak jeszcze inaczej. Białkowski,
cytując wypowiedzi Richarda Feynmana, rozważa również prostotę jako cechę samej przyrody, która dzięki owej prostocie pozwala opisywać się na
wiele różnych sposobów. Feynman podaje jako przykład mechanikę kwantową, którą można sformułować wykorzystując, jak się okazuje różne, a równoważne formalizmy. Skomplikowana teoria, komentuje Feynmana Białkowski, to teoria, do której nie da się dotrzeć wieloma drogami, jest mało
elastyczna, mało otwarta na różne sformułowania. Można dodać: mało oddająca prostotę przyrody.
Dla Białkowskiego i Feynmana wielość możliwych opisów, wielość formalizmów równie dobrze zgadzających się z danymi empirycznymi, ma
świadczyć o tym, że przyroda jest prosta. W odniesieniu do kryterium prostoty Białkowski dzieli się też taką oto uwagą: „Jest zdumiewające, jak to
płynne i niejednorodne […] kryterium akceptacji twierdzeń może być stosowane z tak małą chwiejnością w praktyce badawczej”. 18
17
18

Ibidem, s. 386–387.
G. Białkowski, Stare i nowe drogi fizyki. Fizyka dnia dzisiejszego, op. cit., s. 388.
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Jako osobne kryterium w wykazie Białkowskiego znajduje się mało precyzyjne kryterium wygody, które ma być odpowiedzialne za skłonność fizyków do posługiwania się funkcjami ciągłymi, czy za tendencję do operowania
liczbami całkowitymi zamiast rzeczywistymi. Można tu zauważyć, że nawet
jeśli wygoda powinna być traktowane jako osobne kryterium, to przykłady
Białkowskiego na to nie wskazują i ilustrują raczej różne formy prostoty.
Jako ostatnie, najciekawsze pod względem zagadnienia wartości estetycznych w fizyce – kryterium piękna. Pomimo tego, że najmniej uchwytna,
płynna, jak określa je Białkowski, kategoria piękna stale występuje w ocenach dokonywanych przez naukowców. Często można spotkać określenia np.
„piękna teoria”, „piękny eksperyment” itd. Białkowski, podejmując się odpowiedzi na pytanie o piękno w nauce, pisze: „Czym jest piękno teorii fizykalnej? Nasuwa się myśl, że piękna teoria to taka, która spełnia wszystkie
poprzednie kryteria, lecz zarazem w pomysłowy, a nawet zaskakująco pomysłowy sposób ujawnia nieoczekiwanie nowe prawidłowości w przyrodzie,
szczególnie mające charakter symetrii, podobieństw, analogii itp”.19 Piękna
teoria to zatem teoria, która nas zaskakuje, zdumiewa, odkrywa przed nami
treści, na które nie byliśmy przygotowani, nie przewidywaliśmy ich. Co więcej, te nowe, zaskakujące treści dotyczą w ogólności rzeczy mających symetryczne struktury. Przedstawiają one rzeczywistość w jej symetrycznostrukturalnym aspekcie. Białkowski podkreśla, że symetria, o której tu
mowa ma czysto intelektualną naturę, w czym zgadza się z Hermanem Weylem, Wernerem Heisenbergiem.20 Zrobilibyśmy więc błąd kojarząc symetrię
związaną z teoriami naukowymi z potocznie rozumianym, geometrycznym
pojęciem symetrii. Podobnie, piękno teorii w ślad za symetrią, również ma
charakter niezmysłowy, czysto intelektualny. Ten intelektualny charakter
piękna przejawia się, zdaniem Białkowskiego, przede wszystkim wówczas,
gdy dochodzi do samorzutnego łamania symetrii.21 Ponadto w symetrycznych teoriach, uważa Białkowski, jest coś ciekawie asymetrycznego, a owa
asymetria w symetrii przybliża piękno teorii naukowych do piękna dzieł
sztuki. Natomiast odkrycia asymetrii w fizyce, zdaniem Tsung-Dao Lee, którego cytuje Białkowski, prowadzą do problemów, które więcej mają związku
z estetyką niż tradycyjnie pojętą fizyką, a piękno winno być może wiązać się
z pewną dozą asymetrii a nie z symetrią zupełną. Dla Białkowskiego jest to
zupełnie naturalna konsekwencja obecności elementu zaskoczenia w jego
ujęciu piękna. Symetria zupełna takiego elementu zaskoczenia byłaby poIbidem, s. 389.
Por. W. Heisenberg, Abstrakcja we współczesnym przyrodoznawstwie, w: Ponad granicami,
op. cit.; H. Weyl, Symetria, przeł. S. Kulczycki, PWN, Warszawa, 1960, s. 179.
21 Samorzutne łamanie symetrii zachodzi wówczas, gdy stan podstawowy (o najmniejszej energii)
układu ma mniejszą symetrię niż stany o wyższej energii. Stan układu zawsze dąży do stanu podstawowego, a więc w tym wypadku do stanu o mniejszej symetrii. Odnosząc się do słów Białkowskiego
zauważmy, że możliwa symetria układu przy większych energiach może być w stanie podstawowym
dostrzeżona tylko pozazmysłowo, intelektualnie.
19
20
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zbawiona, zatem w pełni symetryczna struktura teorii fizycznej nie byłaby
piękna. Jednakże, z drugiej strony, zbyt duża asymetria nie pozwalałaby na
racjonalizację, pozostawiałaby człowieka bezbronnego wobec chaosu
Wszechświata. „Wszechświat bez klucza byłby równie nużący na dłuższą metę jak Wszechświat z kluczem otwierającym bez trudu wszystkie zamki”.22

ROLA PRZEŻYĆ ESTETYCZNYCH W PRAKTYCE NAUKOWEJ

Dla Białkowskiego obecność przeżyć estetycznych w praktyce naukowej
i ich wpływ na wybory dokonywane przez naukowców wydają się oczywiste.
Samo zaś przeżycie estetyczne w nauce jest aktem złożonym i składa się na
niego wiele elementów: „podziw dla głębi i oryginalności myśli, odczucie
dramatyzmu «akcji» intelektualnej, uznanie dla doboru często skromnych
środków i wreszcie czynnik kojarzący się ze słowami «to jest tak, tak musi
być». Ta właśnie nieodpartość wyniku musiała robić wrażenie na wielu, nawet – a może szczególnie – najwybitniejszych fizykach”.23 Opis ten niezwykle przypomina opis przeżyć estetycznych związanych z odbiorem dzieł sztuki. Właściwie można się zastanawiać, na czym polegać miałaby ewentualna
różnica pomiędzy teorią naukową a dziełem artystycznym. Nie bierzemy tu
pod uwagę związku między wszystkimi kryteriami wymienianymi i rozważanymi przez Białkowskiego a prawdą. Interesujące jest tutaj czy teoria fizyczna od strony estetycznej różni się w jakiś szczególny sposób od innych
wytworów człowieka, którym przypisujemy wartości estetyczne. Dla Białkowskiego taka różnica występuje i, co ciekawe, można ją jednak powiązać
z wartością poznawczą. Odnośnie do różnicy między dziełem sztuki a teorią
naukową w pracy Białkowskiego możemy przeczytać:
„Obcując z obrazem, rzeźbą, utworem muzycznym czy poetyckim, czujemy, że
pierwsza fala, która w nas uderza, jest falą doznań zmysłowych. Dzieło sztuki,
nawet jeśli nie jest przez nas do końca rozszyfrowane, działa na nas, na naszą
psychikę, samą postacią zmysłową – linią, barwą, bryłą. Dopiero za tym kryją
się (mogą się kryć) drugie, i trzecie i jeszcze dalsze dna, które osiągamy,
wczuwając się i wmyślając w to dzieło. Dzieło naukowe natomiast jest pozbawione tej fosforycznej otoczki, ono jest samym rdzeniem piękna, które pojawia się bez żadnych szat. Jest ono piękne, ponieważ jest rozszyfrowanym i zaszyfrowanym na nowo – po ludzku – pięknem i ładem przyrody”.24

Narzuca się tutaj skojarzenie z platońskim rozróżnieniem poznania na
doxa i episteme. Sztuka pomimo tego, że jest wartościowa, również poznawczo, ustępuje nauce, ponieważ jej poznanie jest jedynie pięknym mniema22

Ibidem, s. 391.

23 Ibidem.
24

Ibidem, s. 392.
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niem. Tylko nauka – episteme – dociera do „piękna i ładu przyrody”, Białkowski uważa całą kulturową działalność człowieka za działalność potencjalnie poznawczą. Poznawczą funkcje może spełniać nie tylko nauka, ale także
sztuka. Białkowski zastrzega jednak, że nauka jest bardziej wartościowa, ponieważ dociera do „rdzenia piękna”, do samej prawdy, do „ładu przyrody”
jak starogreckie episteme. Natomiast sztuka dociera do piękna i wspomnianego ładu drogą zapośredniczoną, zmysłową, stąd nie jest tak pewna. Podobna jest do doxa (mniemania), czyli do poznania niepełnego, „gorszej jakości”.

PROBLEM UZASADNIENIA OBECNOŚCI WARTOŚCI
ESTETYCZNYCH W NAUCE

Pojawia się pytanie o podstawę ważności kryteriów, które przedstawia
Białkowski. Jakimi racjami kierują się uczeni powołując się na owe kryteria?
Można próbować nadać im ważność, szukając norm, racji wyższego rzędu,
ale natychmiast pojawi się problem uzasadnienia tych wyższych racji, co
prowadzi do regresu w nieskończoność. Białkowski podejmuje ciekawą próbę wykazania ważności kryteriów, które nazwał pozamerytorycznymi 25
i do których należą kryteria estetyczne. Próba ta polega na ujawnieniu pochodzenia tych kryteriów, znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
i dlaczego stały się narzędziem ludzkiej aktywności. Białkowski rozważa te
zagadnienia w artykule Uwarunkowania podmiotowe procesu poznawczego w fizyce; twierdzi, że a priori możemy założyć, iż obecność owych pozamerytorycznych kryteriów, w tym kryteriów estetycznych, wynika z głębokiej
jedności człowieka i świata. Właściwość używania wszelkich kategorii,
skłonność do takich a nie innych ocen, ustalanie norm i kryteriów są przekazywane drogą genetycznego dziedziczenia cech psychofizycznych i są właściwe całemu gatunkowi ludzkiemu.26 Wiąże się to z naturalistycznym stanowiskiem Białkowskiego. Według niego człowiek tworzy jedność z przyrodą. Obiekty materialne mają różne właściwości, a ludzie w drodze ewolucji
nabyli umiejętność rozpoznawania ich oraz róznic pomiędzy nimi. Białkowski tak samo traktuje rozpoznawanie piękna w przyrodzie. Jest to po prostu
jeszcze jedna umiejętność, która ukształtowała się na drodze rozwoju naszego gatunku. Te cechy są kształtowane dzięki wspomnianej jedności człowieka z otoczeniem na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym a także materialnym. Dodatkowo na ten stan rzeczy wpływają potrzeby psychiczne
25 Termin „pozamerytoryczny” jakiego używa Białkowski możemy też właściwie utożsamić z terminami „pozaempiryczny” lub „pozanaukowy” w znaczeniu odbiegania od wymogów naukowej metodologii. Białkowski pisze przede wszystkim o fizyce, która jest nauką empiryczną. Powoływanie się
zatem na kryteria pozaempiryczne można uznać za zabieg pozamerytoryczny.
26 Zdanie to zakłada, że podstawowa skłonność do pewnych ocen nie jest cechą nabytą, ale ukształtowaną w procesie ewolucji.
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i biologiczne człowieka oraz jego relacje społeczne. Sama postać naszego
aparatu ruchowego, formy interakcji ze światem, czyli struktura naszych
zmysłów, są odpowiedzialne za operowanie takimi a nie innymi kryteriami.
Teorie naukowe nie są wyjątkiem i podlegają ocenie przy użyciu takich samych kryteriów jak każda inna ludzka twórczość. To, że kryterium piękna,
na które Białkowski zwraca szczególną uwagę, jest obecne w nauce nie powinno zatem dziwić. Zupełnie innym zagadnieniem jest pytanie, czy powinniśmy łączyć je z prawdą. We wspomnianym artykule Białkowski pisze:
„Jednym z dominujących elementów, które charakteryzują «piękne» teorie
jest zawarty w nich element symetrii, harmonii, podobieństwa, analogii. Nie
to jest może najbardziej dziwne, że teorie takie podobają się tym, którzy są w
stanie je zrozumieć, ale to, że odzwierciedlają one porządek ukryty w samej
przyrodzie”.27
Próba pokazania przez Białkowskiego, że kryteria estetyczne mają rację
bytu w praktyce naukowej jest oparta na przeświadczeniu naturalistycznym,
czyli w tym przypadku, że człowiek i przyroda należą do tej samej sfery rzeczywistości. Jeśli człowiek rozpoznaje i tworzy piękno a człowiek ten jest
częścią przyrody to i owo piękno jest częścią przyrody i nie potrzeba lepszego
uzasadnienia. Mimo że fizyka opisując świat, unika elementów subiektywistycznych, a także nie odwołuje się do człowieka i ludzkości, nie możemy
zapominać, że jest tworzona przez ludzi i dla ludzi.
„Ta genetyczna łączność nauki z człowiekiem, który ją uprawia, bo jest mu
ona potrzebna, ujawnia się w wieloraki sposób. Zarówno przez punkt wyjścia,
którym dla fizyki była mechanika badająca tak łatwo uchwytne pojęcia, jak
ruch czy siła; zarówno przez częste odwoływanie się do unaoczniających przebieg zjawisk w sposób bardziej dla nas przystępny; jak wreszcie przez najzwyklejsze w świecie rozumienie nie tylko człowieka na obraz przyrody, ale i przyrody na obraz człowieka”.28

Według Białkowskiego fizyka i jej metodologia przeszły w swojej długiej
historii poważne przemiany, i nie chodzi tutaj tylko o wiedzę naukową.
Przemiana dotyczyć ma tego, w jaki sposób człowiek jest postrzegany na tle
nauki. A wraz z człowiekiem wszystko to co ludzkie, podmiotowe. Rozwój
fizyki i jej „samoświadomości” w postaci rozwijanej metodologii ujawnia iluzoryczność wiedzy oderwanej od ludzkiego podmiotu poznania. W artykule
Świat nauki a świat sztuki czytamy:
„krystalizacja metody naukowej pozwoliła nam lepiej uświadomić sobie, ile
w metodzie tej, a co najmniej w jej praktycznym stosowaniu, tkwi pierwiastka
ludzkiego, jak wielką rolę w procesie uznawania sądów i twierdzeń naukowych odgrywają tak trudne do obiektywizacji kryteria, jak kryterium wygody,
27 G. Białkowski, Uwarunkowania podmiotowe procesu poznawczego w fizyce, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1–2, 1981, s. 13.
28 G. Białkowski, Stare i nowe drogi fizyki. Fizyka dnia dzisiejszego, op. cit., s. 393.
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prostoty, a wreszcie piękna. Tym samym spotęgowało się przeświadczenie, że
nauka jest nieautonomiczna, przekonanie zatem, że jest ona w najgłębszym
sensie tego słowa tworem ludzkim, że ma liczne i ważne uwarunkowania
podmiotowe, indywidualne, społeczne i gatunkowe”.29

ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie jeszcze raz warto podkreślić naturalistyczne podejście
Białkowskiego do zagadnienia obecności kryteriów estetycznych w nauce.
Podejście to wyróżnia Białkowskiego na tle uczonych, którzy bardziej lub
mniej bezpośrednio głoszą, że obok sfery rzeczywistości materialnej istnieje
sfera rzeczywistości idealnej, zawierająca przedmioty matematyczne, lub
których poglądy odbiegają od naturalizmu. Takim uczonym jest m.in. Heisenberg, który w artykule Znaczenie piękna w przyrodoznawstwie ścisłym30 dość jasno odwołuje się do platonizmu uzasadniając słuszność kierowania się kryteriami estetycznymi. Do uczonych tych należy również Dirac,
który m.in. w odczycie The Relation between Mathematics and Physics,31
prezentował dość szczególną filozofię matematyki i fizyki. Na tym tle stanowisko Białkowskiego jest metafizycznie umiarkowane. Dodatkową zaletą
podejścia Białkowskiego wydaje się też ujęcie zagadnienia kryteriów estetycznych w nauce w kontekście ogólnokulturowym, które przedstawia uprawianie nauki i działalność uczonych jako integralną cześć ludzkiej kultury.

AESTHETIC CRITERIA IN SCIECE IN GRZEGORZ BIAŁKOWSKI’S VIEW
ABSTRACT

The text presents the view of the Polish physicist Grzegorz Białkowski on using
aesthetic criteria in the practice of science, first of all in the practice of physics.
Białobrzeski claims—along with Henri Poincaré, Werner Heisenberg and Paul Dirac—that aesthetic criteria are present in the creating and assessing of scientific theories; he also searches for a justification of referring to these criteria. He also draws
attention to the role of aesthetic experience in scientific activity. He justifies the
presence of aesthetic criteria in physics as part of his naturalistic attitude.
Keywords: Grzegorz Białkowski, extra-substantive criteria, aesthetic criteria,
philosophy of physics, philosophy of science.

29

G. Białkowski, Świat sztuki i świat nauki, Życie Literackie, 29, 1980, s. 17.
Heisenberg, Ponad granicami, przeł.. Krzysztof Wolicki, PIW, Warszawa 1979, s. 267–286.

30 W.
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STRESZCZENIE

W tym artykule analizuje się jedną z prób zszycia i tym samym usunięcia niewspółmierności teoretycznej szczególnej teorii względności z mechaniką kwantową
poprzez sformowanie kwantowej zasady względności, przedstawioną w pracy Quantum Principle of Relativity Dragana i Ekerta (2020). Analizowany jest charakter
postulatu Dragana i Ekerta i argumentuje się, że bliżej mu jest do wybiegu konwencjonalistycznego niż do nowego paradygmatu w fizyce teoretycznej. Zwraca się też
uwagę na faworyzowanie w omawianym artykule instrumentalizmu matematycznego i ontycznego charakteru prawdopodobieństwa w fizyce.
Słowa kluczowe: filozofia fizyki, wybieg konwencjonalistyczny, paradygmat,
instrumentalizm, przypadkowość ontyczna.

WSTĘP

Dyskusja w nauce dotycząca niekompletności mechaniki kwantowej lub
jej niekompatybilności ze szczególną teorią względności (STW) trwa w zasadzie od początku XX w. i wciąż jest przedmiotem zainteresowania uznanych
naukowców (Penrose 2017, s. 340–368; Łukasik 2020). W STW na pierwszy
rzut oka nie uświadczymy losowości, nie będziemy też używać zbioru liczb
zespolonych do opisu rzeczywistości tak, jak dzieje się to w teorii kwantów.
Próby łączenia mechaniki kwantowej z STW zaowocowały różnymi wersjami
teorii strun (TS), które bywają nazywane kandydatami do miana tzw. teorii
wszystkiego lub teorii ostatecznej. Brakuje jednak wystarczających przesłanek eksperymentalnych, aby TS za taką uznać (Mrozek, 2018). Nawet z matematycznego punktu widzenia nie jest ona tak spójna, jak mogłoby się zdawać (Penrose, 2017, 137–157). Co więcej argument z braku alternatywy (por.
Mrozek, 2018) przemawiający za poprawnością TS może być łatwo obalony.
We współczesnej fizyce nadal mamy do czynienia z alternatywnymi, konkurencyjnymi wobec TS koncepcjami, chociażby z teorią twistorów (Penrose,
2017, s. 161–167).
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Wśród nowych koncepcji w fizyce pojawiło się sformułowanie kwantowej
zasady względności, która ma zszyć interpretacyjnie teorię względności
z mechaniką kwantową – Quantum Principle of Relativity Dragana i Ekerta
(2020) i to jemu właśnie poświęcamy główną uwagę.
Stephen Hawking (1993, s. 41–42; por. Łukasik, 2020) czyni zarzut, że
część filozofów nauki (oraz samych fizyków prowadzących rozważania filozoficzne) rozważa jedynie zagadnienia fizyki początku XX w. – teorii kwantów
i STW. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy ta praca odpowiada na
krytykę Hawkinga. Z jednej strony dotyczy ona będzie właśnie tych dwu
mechanik: relatywistycznej oraz kwantowej. Z drugiej zaś nie będzie odpowiadać na dawno zadane pytania, ale przybliży nowy, oryginalny koncept
fizyczny. Wymagać to będzie jednak omówienia, które Czytelniczki i Czytelnicy znajdą w następnych krótkich pięciu punktach (od Punktu wyjścia do
Kwantowej zasady względności).1 Kolejne dwa punkty są poświęcone
w całości relacji pomiędzy fizyką a filozofią nauki w kontekście pracy Dragana i Ekerta.

PUNKT WYJŚCIA

Dragan i Ekert swoje rozważania zaczynają od, zdawałoby się, jednego
z najbardziej podstawowych w mechanice relatywistycznej problemów. Odpowiadają mianowicie na pytanie, jak będą przekształcały się przestrzeń
i czas, kiedy przejdziemy od pewnego dwuwymiarowego układu inercjalnego
O do układu poruszającego się (O’) z prędkością V względem O.
W mechanice newtonowskiej przejście to dane jest transformacją Galileusza. Kiedy jednak chcemy taką sytuację opisywać w mechanice relatywistycznej, musimy posłużyć się transformacją Lorentza.2 Jej użycie pozwala
na wyprowadzenie fundamentalnych zjawisk relatywistycznych takich m.in.
jak dylatacja czasu czy skrócenie Lorentza. I taka transformacja rzeczywiście
pojawia się jako jedno z dwu rozwiązań. To drugie, które będę nazywać nadświetlnym, odrzucane jest zazwyczaj przez “założenie, że nie ma sensu
fizycznego”.3 Jak można się domyślać, gałąź nadświetlną nazywam tak, ponieważ prędkość V, z którą porusza się O’ względem O, jest większa od prędkości światła (oznaczaną jako c).
Dodam, że brak sensu fizycznego można uzasadnić co najmniej na kilka
sposobów. Po pierwsze, nie zarejestrowaliśmy na przykład cząstek poruszających się z prędkością szybszą od prędkości światła. Po wtóre zaś, dopusz—————————
1 Do minimum minimorum ograniczony jest w nich rachunek matematyczny, przedstawienie zachodzących zjawisk jest raczej jakościowe.
2 Dodam tylko dla porządku, że dla niskich prędkości V transformacja Lorentza przechodzi
w transformację Galileusza.
3 “... on the premise it makes no physical sense.” (Dragan, Ekert, 2020.)
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czenie gałęzi nadświetlnej do rozważań powodowałoby pojawienie się paradoksów przyczynowo-skutkowych, których wątek będzie rozwinięty nieco
później.
Na podstawie rozważań o rozwiązaniu nadświetlnym wyłaniają się
3 wnioski fizyczne dotyczące STW (a charakteryzujące dotychczas tylko teorię kwantów):
1) pojawia się losowość,
2) cząstki mogą poruszać się po wielu trajektoriach,
3) konieczne jest w pewnym momencie użycie zespolonych amplitud
prawdopodobieństwa.

DETERMINIZM UPADA?

Aby naświetlić choć w niewielkim stopniu tę sytuację, rozważę tutaj kilka
przykładów przejścia z układu O do układu O’. Spójrzmy zatem na rys. 1.
Przedstawiłem na nim 4 diagramy czasoprzestrzenne. Żeby ułatwić ich odczytywanie osobom niezaznajomionym z nimi, na panelu a) przedstawiłem
trywialną sytuację – trajektorię cząstki pozostającej w spoczynku (układ
odniesienia O). Jak widzimy, położenie cząstki w miarę upływu czasu się nie
zmienia. Panel b) to z kolei ta sama cząstka, ale z punktu widzenia obserwatora, który porusza się względem układu O z szybkością V. Panel c) pokazuje
nam z kolei układ dwu cząstek każdy, wymieniających trzecią między sobą
(układ odniesienia O). Tak opisuje się na przykład oddziaływanie dwu elektronów, które wymieniają foton. Wymieniana cząstka ma jednak inną własność niż foton – porusza się z prędkością nadświetlną. Cząstki takie noszą
nazwę tachionów. Zaznaczyłem na wykresie dwa punkty – punkt emisji tej
cząstki (E) i punkt jej absorpcji (A). Kiedy przechodzimy do układu O’ (panel
d) na tym rysunku), widzimy, że punkty E i A zostały zamienione w czasie
miejscami. To zachowanie wynika właśnie z nadświetlnej prędkości wymienianej cząstki.
Autorzy Quantum Principle of Relativity zakładają, na rzecz przeprowadzenia w swoich rozważaniach dowodu nie wprost, że istnieje pewien “lokalny i deterministyczny”4 mechanizm powodujący zdarzenie E. Poprzez
lokalny należy rozumieć to, że mając do dyspozycji tylko prawą cząstkę, nie
jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy dojdzie do emisji E z cząstki po stronie
lewej. Jeżeli zatem przejdziemy z układu O do O’, zauważamy, że w O’ proces
wysłania cząstki nadświetlnej z A do E jest całkowicie przypadkowy. Zgodnie
zaś z zasadą względności (głoszącą, że wszystkie inercjalne układy odniesienia, w tym układy O i O’, są sobie równoważne) ani w O, ani w O’ nie może
istnieć deterministyczny i lokalny mechanizm sterujący emisją tachionu.
—————————
4

“... local and deterministic ...” (Dragan, Ekert, 2020).
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Rys. 1. Diagramy czasoprzestrzenne:
a) cząstki spoczywającej,
b) układu z panelu a) widzianego z perspektywy obserwatora poruszającego się z szybkością |V|=0.5c,
c) układu dwu cząstek (linie ciągłe) wymieniających między sobą nadświetlną cząstkę
(linia przerywana) – zdarzenie E następuje przed zdarzeniem A,
d) układu z panelu c) widzianego z perspektywy obserwatora poruszającego się z szybkością |V|=0.9c – zdarzenie E następuje po zdarzeniu A.

JEDNA CZĄSTKA, WIELE TRAJEKTORII

Mechanika kwantowa bywa zwykle formułowana na jeden z czterech sposobów. Są one całkowicie równoważne (Król, 2014). Jednym z nich jest
choćby ujęcie Feynmanowskie. W tym sformułowaniu cząstki poruszają się
jednocześnie po wielu trajektoriach. Przypisując każdej trajektorii pewien
czynnik fazowy, można zapisać całkę, która da nam w rezultacie amplitudę
prawdopodobieństwa (Feynman, Hibbs, 1965, s. 34). Rozwiązując równanie
Schrödingera znajdujemy funkcję falową, która podobnie ma interpretację
amplitudy prawdopodobieństwa.
Pokazanie, że gałąź nadświetlna rozwiązań pozwala na poruszanie się
cząstek po wielu trajektoriach jest zaskakująco proste. Rozważmy foton odbity od lustra, tak jak na rys. 2.
Przyjrzyjmy się temu, co dzieje się na rys. 2. Na panelu a) widzimy, że foton porusza się w kierunku lustra, w pewnym momencie się od niego odbija,
a potem od tego lustra oddala. Kiedy przejdziemy do układu odniesienia
poruszającego się nieskończenie szybko względem układu z panelu a), to
zobaczymy zupełnie inny obraz. Na tym obrazie, pokazanym na panelu b),
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widzimy, że z powierzchni lustra w pewnej chwili zaczyna poruszać się foton.
Foton, który porusza się po dwu trajektoriach. “Klasyczny opis cząstki zawsze poruszającej się po jednej trajektorii staje się niespójny z zasadą względności Galileusza”5. W takiej sytuacji można zastosować procedurę iteracyjną
i zobaczyć, że dopuszczalna jest możliwość wystąpienia dowolnej liczby trajektorii (Dragan, Ekert, 2020).

Rys. 2. Diagramy czasoprzestrzenne:
a) fotonu odbitego od lustra (L),
b) układu z panelu a) widzianego z perspektywy obserwatora poruszającego się z nieskończoną szybkością |V|.

AMPLITUDA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Uwzględnienie gałęzi nadświetlnej pozwala również na rozprawienie się
z jeszcze jedną matematyczną różnicą pomiędzy STW a mechaniką kwantową. Dragan i Ekert poszukują pewnej funkcji P(n) przyjmującą jako argumenty wspomniane już tutaj na początku rozdziału Jedna cząstka, wiele trajektorii czynniki fazowe. Indeks n oznacza liczbę trajektorii, po których cząstka
się porusza. Dodatkowo na tę funkcję zostały narzucone 4 warunki, z których dwa pierwsze mają znaczenie czysto matematyczne.6 Trzeci z warunków to taki, by P(n) była symetryczna ze względu na czas. Innymi słowy
prawdopodobieństwo, że cząstka przejdzie pewną trajektorią z punktu A do
B musi być takie samo, jak prawdopodobieństwo, że cząstka wróci tą trajektorią z B do A. Ostatni z tych warunków mówi, że prawdopodobieństwo, że
cząstka porusza się po trajektorii A-B-C musi być równe iloczynowi prawdopodobieństw, że cząstka porusza się z A do B, a potem z B do C. Warunek ten
jest tożsamy z tym podawanym u Feynmana i Hibbsa (1965, s. 36).
W swojej pracy Dragan i Ekert (2020) podają postać funkcji P(n) spełniającą wszystkie powyższe warunki. Zauważają również, że w granicy n dążą—————————
5 “... a classical description of a particle always moving along a single trajectory becomes inconsistent with the Galilean principle of relativity.” (Dragan, Ekert, 2020.)
6 W skrócie funkcja ta musi być gładka oraz niezależna od kolejności, w jakiej podajemy jej argumenty.
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cego do nieskończoności (czyli nieskończenie wielu możliwych trajektorii)
funkcja P(n) jest rozbieżna lub równa zero. Problem ten można rozwiązać
poprzez wprowadzenie liczb zespolonych i wskazanie, że P(n) ma interpretację zespolonej amplitudy prawdopodobieństwa. A taka występuje również
w mechanice kwantowej.

KWANTOWA ZASADA WZGLĘDNOŚCI

Jeżeli mówimy o kwantowej zasadzie względności, to warto na początek
przywołać klasyczną zasadę względności Galileusza. Można ją sformułować
w następujący sposób: “prawa fizyki nie powinny zależeć od wyboru inercjalnego układu odniesienia” (Halliday et al. 1997, s. 144–146).
To, co tak łatwo pokazali Dragan i Ekert w świecie o dwuwymiarowej
czasoprzestrzeni, dużo trudniej zrobić dla czasoprzestrzeni 4-wymiarowej.
Wcześniej w zasadzie nie było ważne, czy mówiliśmy o cząstce nadświetlnej,
czy o obserwatorze poruszającym się z szybkością |V|>c. To, co w układzie
odniesienia O było podświetlne, w układzie odniesienia O’ poruszającym się
z |V|>c względem O stawało się nadświetlne. Kiedy dodajemy kolejne dwa
przestrzenne wymiary do rozważań, to sytuacja ta nie jest taka prosta.
Jedna z interpretacji mówi, że “podświetlne i nadświetlne układy odniesienia są geometrycznie różne”.7 Istnieje zatem fizyczna różnica pomiędzy
obserwatorami pod- i nadświetlnymi, na którą odpowiedzią jest przeformułowanie zasady Galileusza w tytułową kwantową zasadę względności: “istnienie lub nieistnienie lokalnego i deterministycznego sposobu opisu pewnego zjawiska nie powinno zależeć od wyboru inercjalnego układu odniesienia”.8

QUANTUM PRINCIPLE OF RELATIVITY – WYBIEG
KONWENCJONALISTYCZNY CZY NOWY PARADYGMAT?

Wybieg konwencjonalistyczny możemy w sposób najprostszy zdefiniować jako sposób na ocalenie hipotezy wobec przeczących jej wyników doświadczeń zwanych anomaliami (zob. Sady, 1996). Wśród tych wybiegów
możemy wymienić m.in. formułowanie hipotez pomocniczych (ad hoc),
zmienianie definicji, podważanie kompetencji innych naukowców. Nie jest
to oczywiście lista pełna (Popper, 1959, s. 81–82). Więcej zaś o tym, co w
metodologii jest dozwolone można się dowiedzieć z reguł przeciw naduży—————————
7 “... subluminal and superluminal frames [are] geometrically different.” (Sutherland
i Shepanski 1986.)
8 “... existence or non-existence of a local and deterministic mode of description of any process
should not depend on the choice of the inertial reference frame.” (Dragan, Ekert, 2020.)
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waniu wybiegów konwencjonalistycznych. Po pierwsze tylko takie hipotezy
pomocnicze są dozwolone, które nie zmniejszają stopnia falsyfikowalności
pewnego systemu teoretycznego (hipotezy, teorii), “lecz, przeciwnie, zwiększają go”.9 Po drugie zmiany w definicjach nie powinny być traktowane jako
zmiany
w systemie teoretycznym, ale jako ustanowienie nowego systemu. W kwestii
podważania kompetencji należy postawić na siłę intersubiektywizmu i spory
na linii teoria-eksperyment mogą być rozstrzygnięte poprzez powtarzanie
doświadczeń (Popper, 1959, s. 82–84).
Pracę Dragana i Ekerta (2020) można podzielić na dwie części, w trochę
inny sposób niż to zrobiłem, by ją opisać. Część pierwsza, stanowi opis zdarzeń w 2-wymiarowej czasoprzestrzeni oraz druga, która opisuje analogiczny
problem w czterech wymiarach (tam też jest wprowadzona kwantowa zasada
względności). Pierwszy fragment artykułu w znaczący sposób opiera się na
hipotezie, że gałąź nadświetlna jest fizycznie równo uprawnionym rozwiązaniem co gałąź podświetlna. Sposób podania tej hipotezy nie powinien ujść
naszej uwadze: “Żeby pozbyć się drugiej [nadświetlnej] gałęzi rozwiązań [...]
musimy wprowadzić dodatkowe fizyczne założenia”. 10 Autorzy zdają się
przez to sugerować, że to ich rozwiązanie jest bardziej ogólne i wyrugowanie
gałęzi nadświetlnej jest właśnie jakąś hipotezą ad hoc. I właściwie trudno nie
ulec tej argumentacji z jednym zastrzeżeniem: tachiony nie zostały dotychczas zaobserwowane. Do tego problemu jeszcze wrócimy w kolejnym rozdziale.
Zasadniczo nieodrzucenie gałęzi nadświetlnej pozostawia bez zmian stopień falsyfikowalności systemu, którym posługują się Ekert i Dragan. Nie
mamy możliwości wykonania doświadczenia z tachionem albo w nadświetlnym układzie laboratoryjnym, zatem nie sposób mówić o zwiększeniu tego
stopnia. A taki warunek stawia przecież Popper.
Na omawianą propozycję można spojrzeć również z punktu widzenia innego, Kuhnowskiego, systemu filozoficznego i zastanowić się, czy nie jest
ona przypadkiem nowym paradygmatem. Thomas Kuhn pisze o paradygmacie, że jest to jednostka bazowa w badaniu postępu naukowego. Doprecyzowuje później, że paradygmat to akceptowany w nauce model lub wzorzec
(Kuhn 1970, s. 11, 23).
W tym sensie trudno powiedzieć, że kwantowa zasada względności może
być tego rodzaju novum. Opiera się ona właściwie w pełni na znanym już
paradygmacie. Punktem wyjścia jest przecież wyprowadzenie transformacji
Lorentza, a zatem podstawowy, bazowy problem STW. Uznać można, że
nowy paradygmat w fizyce teoretycznej powinien się charakteryzować wykorzystaniem metod matematycznych wcześniej w niej niestosowanych. Tak
—————————
“... but, on the contrary, increase it.” (Popper, 1959, s. 83.)
“In order to get rid of the second branch of solutions (9), we have to introduce additional physical assumptions.” (Dragan, Ekert, 2020.)
9

10
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bowiem powstawało wiele użytecznych teorii (Mrozek, 2016). Pracę tę nazwałbym awangardową, sprzeciwia się ona bowiem utartemu myśleniu
o gałęzi nadświetlnej. Mimo niezwykle twórczego wykorzystania matematyki
praca Dragana i Ekerta nie spełnia jednak warunku, by wpisać ją w ramę aż
tak wielkiej nieszablonowości. Jej autorzy nie wprowadzili właściwie żadnych tak nowych narzędzi jak choćby użycie geometrii nieeuklidesowej
w ogólnej teorii względności, którą na początku XX w. nowym paradygmatem można by było nazwać.
Kuhn uważa, że paradygmaty z zasady tworzone są przez naukowców młodych lub nowych w dziedzinie (1970, s. 88–90). Pozwolę sobie pominąć jednak rozważania w tym świetle i nie prowadzić klasyfikacji prac naukowych ze
względu na wiek autorów. Przejdę do stwierdzenia, że paradygmat, by był
użyteczny i odniósł sukces, musi rozwiązywać stare problemy w nauce (Kuhn,
1970, 153). I tutaj, rzeczywiście, kilka problemów interpretacyjnych, które
istniały na zbiegu STW i mechaniki kwantowej zostało niejako rozwiązanych.
Warto zauważyć, że w artykule Dragana i Ekerta nie jest stworzony żaden koncept, który moglibyśmy określić mianem niewspółmiernego teoretycznie (Kuhn, 1970, s. 162–163; Feyerabend, 1993, s. 182). Wręcz przeciwnie, sami autorzy starają się opierać wyłącznie na dobrze znanych i zinterpretowanych już zdobyczach mechaniki kwantowej i STW. Nie tworzą chociażby oni neosemantyzmów ani nowej ontologii.
Chociaż praca Dragana i Ekerta (2020) sama nie stanowi paradygmatu,
a bliżej jej do wybiegu konwencjonalistycznego, to należy podkreślić w tym
momencie dwie rzeczy. Po pierwsze hipotezy ad hoc bywają w nauce dobrym
kierunkiem rozwoju i samo określenie tym mianem systemu teoretycznego
nie stanowi o jego nieużyteczności. Po drugie zaś koncepcja ta może ulec
w najbliższych latach rozwojowi i w takim wypadku należy postrzegać Quantum Principle of Relativity, chyba wbrew intencji samych autorów pracy,
jako przyczynek do rewolucji w nauce.
O FIZYCE PRZEZ PRYZMAT
QUANTUM PRINCIPLE OF RELATIVITY

Omawiany artykuł Dragana i Ekerta niesie ze sobą bardzo ciekawe wnioski fizyczne, ale można z niego też wiele wysupłać, jeśli chodzi o filozofię
nauki. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wracam teraz do problemu istnienia tachionów i obserwatorów nadświetlnych. W podsumowaniu pracy
możemy znaleźć bowiem bardzo ciekawy postulat: “[wykluczenie z rozwiązań gałęzi nadświetlnej] nie jest konieczne bez względu na to, czy tacy
[nadświetlni] obserwatorzy istnieją czy nie”.11 Zatem w przeciwieństwie do
Penrose’a (Penrose, Urbaniec, 1993) i Einsteina (por. Mrozek, 1996) autorzy
—————————
11

“... regardless whether such observers exist or not, is not necessary.” (Dragan, Ekert, 2020.)
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tej pracy zdają się opowiadać po stronie instrumentalizmu. Nie odrzucają
jako niefizycznej gałęzi nadświetlnej, ale również nie postulują, że muszą
istnieć cząstki nadświetlne. Zawarte w Quantum Principle of Relativity koncepcje właściwie łatają tylko istniejącą niewspółmierność mechaniki kwantowej i STW. W tej pierwszej pojawia się przecież losowość, możliwość
poruszania się cząstek po wielu trajektoriach oraz zbiór liczb zespolonych.
Dragan i Ekert pokazują zaś, że przy pewnym podejściu również i takie interpretacje można zobaczyć w rachunku relatywistycznym. Notabene Dragan matematykę w jednym z wywiadów nazwał “protezą myślową” (Nowak,
2019), co zdaje się dodatkowo wspierać tezę o instrumentalistycznym widzeniu matematyki w artykule.
Kolejnym bardzo ciekawym aspektem, który można dostrzec w rozważaniach Dragana i Ekerta, jest obecność i status przypadkowości w fizyce. Mają
oni do dyspozycji alternatywę: albo lokalny i niedeterministyczny, albo nielokalny i deterministyczny opis rzeczywistości (Bell, 1964); wybierają ten
pierwszy, praktycznie bez żadnego uzasadnienia. To ontyczny charakter
przypadkowości zdaje się być faworyzowany. Dzieje się to być może ze
względu na pewną nieintuicyjność nielokalności (Kuś, 2018). Jednak jak
każda szeroko uznawana interpretacja teorii kwantów, tak i ta stosowana
w Quantum Princple of Relativity jest zgodna z interpretacją kopenhaską.
PODSUMOWANIE

Awangardowe podejście do fizyki w Quantum Principle of Relativity
czyni tę pracę niezwykle cenną nie tylko z punktu widzenia fizyki, ale także
filozofii nauki. Chociaż analizę, którą tutaj przedstawiam trudno nazwać
kompletną, to jednak rzuca ona światło na obraz fragmentu współczesnej
fizyki, która wymyka się klasyfikacjom, dotyczy bowiem przecięcia teorii
względności i teorii kwantów.
Na pewno warto raz jeszcze zwrócić uwagę na to, że metody używane do
argumentacji w analizowanej pracy są bliższe wybiegom konwencjonalistycznym. To stwierdzenie nie stanowi oczywiście o ocenie użyteczności czy
oryginalności tej pracy. Brak potwierdzonego istnienia cząstek nadświetlnych, niezwiększanie stopnia falsyfikowalności teorii czy niestosowanie typowego dla nowego paradygmatu języka – to wszystko przemawia na rzecz
tego, iż artykuł ten nie proponuje nowego paradygmatu.
Na koniec podkreśliłbym, że u Dragana i Ekerta w kontekście relacji
matematyka–fizyka faworyzowany jest instrumentalizm, zaś w opisie charakteru przypadkowości w fizyce dominuje narracja o jej ontycznej, a nie
epistemicznej, naturze. Wskazują na to sformułowania dotyczące istnienia
w rzeczywistości obserwatorów nadświetlnych oraz wybór na rzecz opisu
świata lokalnego i niedeterministycznego, nie zaś nielokalnego i deterministycznego.
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ON THE QUANTUM PRINCIPLE OF RELATIVITY POSTULATE
ABSTRACT

This article analyses one of the trials aiming to bridge the incommensurability
gap between special relativity and quantum mechanics in the form of postulating the
quantum principle of relativity. The postulate is argued here to be rather a conventionalist stratagem than a new paradigm in theoretical physics. It is worth emphasising this claim does not assess the scientific value of the analysed work at all. Moreover, I draw attention to favouring both the mathematical instrumentalism and the
ontic character of probability in the article in question.
Keywords: philosophy of physics, conventionalist stratagem, paradigm, instrumentalism, ontic randomness.
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Krzysztof Chodasewicz, Zagadka życia. Pisma z filozofii biologii, red. Adrianna Grabizna, Barbara Piątkowska-Chodasewicz, Włodzimierz Ługowski, seria Uroboros, Warszawa 2021.
STRESZCZENIE

Krzysztof Chodasewicz (1982–2016) zmarł bardzo młodo, ale jego publikacje silnie wpłynęły na polskie środowisko naukowe w zakresie filozofii życia w sensie biologicznego procesu, jego rozumienia i definiowania. Był to temat w Polsce praktycznie zapomniany. To Chodasewicz zgromadzonymi w omawianym zbiorze artykułami
dał polskiemu czytelnikowi obraz obecnego stanu rozważań w tym temacie na świecie. Nie jest to jedynie przegląd współczesnych stanowisk – w każdym artykule Chodasewicz przedstawia jakieś swoje nowe koncepcje. Podstawową zaletą zebranych tu
publikacji jest delikatna forma uświadamiania rozpiętości możliwych poglądów
i problemów, co w temacie istoty i pochodzenia życia budzi zwykle duże emocje
i wstępne zastrzeżenia. Niniejszy artykuł to przegląd zgromadzonych w książce tematów i materiałów z uwagami autora tego artykułu.
Słowa kluczowe: Krzysztof Chodasewicz, filozofia życiabiologicznego, definicja
życia.

Książka autorstwa Krzysztofa Chodasewicza Zagadka życia. Pisma z filozofii biologii to zebrany po jego wczesnej śmierci dorobek naukowy tego
młodego filozofa. Redaktorami tego tomu są: Adrianna Grabizna (Uniwersytet Zielonogórski), Barbara Piątkowska-Chodasewicz (Uniwersytet Wrocławski) oraz Włodzimierz Ługowski (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk). Dorobek dotyczy przede wszystkim definicji życia. Książka
ta wyszła w Warszawie 2021 r. w serii Uroboros. (Filosofía de la naturaleza
viviente / Philosophy of the Living Nature / Philosophie de la nature vivante
/Философия живой природы) Instytut Filozofii i Socjologii PAN (ISBN:
978-83-963549-2-1, 370 s.). Jest to najobszerniejszy współczesny zbiór informacji opisujący aktualny stan rozważań głównie filozoficznych nad definicją zjawiska/procesu „życie” w języku polskim, zawiera jednak także arty-
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kuły po angielsku i po francusku. Artykuły te to nie tylko obraz aktualnego
stanu, ale także twórcze refleksje i propozycje.
Krzysztof Chodasewicz (1982–2016) i jego dorobek naukowy są mi nieobojętne, więc moje zdanie na temat zbioru jego prac nie może być traktowane jako „obiektywna recenzja”. Niemniej czuję się w obowiązku do przedstawienia mojej oceny tego przedsięwzięcia, gdyż należę do osób najlepiej
chyba zdolnych ocenić jego znaczenie we współczesnym polskim
piśmiennictwie z tego zakresu. Do czasu podjęcia przez Chodasewicza zagadnień rozumienia, a więc i definiowania „życia” jako pojęcia, zjawiska,
zagadnienia, praktycznie temat ten nie był poruszany w polskiej literaturze
naukowej i popularnonaukowej. Do połowy lat 80. z polskojęzycznej literatury w zasadzie można wymienić jedynie tłumaczone z rosyjskiego
(O istocie życia. Warszawa 1967 oryg. Moskwa 1964), pojawiają się pozycje
w których zagadnienie to jest zauważane, ale nie główne (Kuźnicki, Urbanek
1967; 1970; Urbanek, 1973; Kunicki-Goldfinger, 1974; Hoffman, 1983). Później nastąpiło lekkie ożywienie (Gànti, 1986 (oryg.1971); Ługowski, 1987;
Küppers, 1991 (oryg.1986); Korzeniewski, 1997; Schrödinger, 1998
(oryg.1944)). Pojedyncze artykuły w zakresie tej tematyki ginęły praktycznie
niezauważane przez środowisko naukowe, głównie z powodu braku łatwo
dostępnego podstawowego, aktualnego rozpoznania tego tematu. Chodasewicz dokonał rozpoznania tego tematu na wysokim poziomie, w szerokim
zakresie, z głęboką refleksją. Potrafił ująć to w czytelnej i zrozumiałej formie,
zainteresować odbiorców problemami tej tematyki przekazując jednocześnie
swoją pasję badawczą. Podczas tej prezentacji potrafił nie tylko obejść, ale
nawet wykorzystać silnie emocjonalno-ideologiczne uprzedzenia związane ze
statusem i genezą życia. Tymi publikacjami i wieloma wystąpieniami na
spotkaniach naukowych praktycznie wprowadził do świadomości środowiska filozofów przyrody i nauk przyrodniczych tę tematykę.
Przykładem wartości i siły przekonywania prac, wystąpień i dyskusji
Chodasewicza jest wpływ, jaki wywarły na prace prowadzone przeze mnie.
Ja zajmowałem się od lat 60. problemem definiowania życia. Zacząłem
w klasie maturalnej od buntu przeciw podanej nam do wierzenia jako naukowej „definicji życia: życie to forma istnienia białka”. Pobieżne rozpoznanie
literaturowe w latach 1965–1980 dało mi obraz bardzo odbiegający od moich oczekiwań i już około roku 1972 miałem naszkicowaną swoją drogę rozwiązania problemu, na tyle daleką od innych, by nie tracić czasu na porównywanie jej z literaturą. Napotkana literatura nie wnosiła nic do moich rozważań. Skupiłem się więc na konstruowaniu mojej wizji i jej propagowaniu,
ale nie było chętnych do dyskusji. Nie śledziłem uważnie literatury, a to był
błąd, gdyż było to przyczyną braku porozumienia z odbiorcami. Dopiero
spotkanie z Chodasewiczem w 2012 r. i intensywna dyskusja na pasjonujący
nas obu temat uświadomiła mi ten błąd. Jego rozpoznanie pokazało mi czego odbiorcy oczekują od definicji życia – operacyjnej definicji obiektu żywe-

Uwagi o tomie prac zebranych Krzysztofa Chodasewicza Zagadka życia

283

go. Okazało się, że moje podejście tego nie oferuje, a nawet wskazuje, że te
oczekiwania są chybione, co nie przysparza mi zwolenników. Brak w moim
podejściu specyfikowania szerokich intuicyjnych motywacji i podstawowych
przesłanek w konstruowaniu wizji, którą określam jako dedukcyjna (więc
w zasadzie przesłanki są tu zbędne), okazał się zbyt daleko idący, o czym
udało się Krzysztofowi mnie przekonać. Uważam, że efekty założeń są ważniejsze niż ich przesłanki, ale jakoś na efekty spogląda się dopiero, gdy spodobają się założenia. Jego artykuły powstawały jednocześnie z tą dyskusją
i istotnie pomogły mu w przekonywaniu mnie, bo były klarowne, pozwalały
na ogarnięcie problemu od wielu stron, uzasadniały potrzeby i oczekiwania.
Wiele jeszcze tematów mieliśmy do przedyskutowania, niestety, niespodziewana, nagła jego śmierć brutalnie przerwała te dyskusje.
Na Uniwersytecie Wrocławskim – uczelni, którą ukończył Chodasewicz –
zorganizowane zostało 15 grudnia 2016 r. Sympozjum „W poszukiwaniu
definicji życia” poświęcone pamięci dr Krzysztofa Chodasewicza (1982–
2016). Z wystąpień na nim powstał zbiorek w Studia Philosophica Wratislaviensia, 2017, 12 (4), w którym zamieściłem artykuł (Gecow, 2017).
Przedstawiłem w nim intuicyjne przesłanki i motywacje przyjętej przeze
mnie drogi uzupełniające moje podejście, wynikające z argumentów Krzysztofa. W zbiorku tym znaleźć można także podobne artykuły innych badaczy
wskazujące wpływ Chodasewicza na ich badania oraz wspomnienia przedstawiające osobę Krzysztofa jako człowieka i badacza. Niewątpliwie, mimo
tak krótkiego czasu działalności naukowej, ma on znaczący dorobek i wywarł
znaczący wpływ na środowisko naukowe.
Wśród inicjatyw Chodasewicza, które wywarły największy wpływ na środowisko, należy przede wszystkim wymienić książkę Główne problemy filozofii biologii (Chodasewicz et al., 2017) – zbiór artykułów młodych naukowców. Nie zdążył dokończyć jej redakcji, ale zgromadzony przez niego zespół
dokończył dzieło.
Po tym przydługim wstępie mogę wreszcie przejść do omawiania zbioru,
który jest głównym tematem tego artykułu. Przy tej okazji nie jestem w stanie powstrzymać się przed zasygnalizowaniem różnic pomiędzy prezentowanymi w tych pracach poglądami, zazwyczaj relacjonowanymi tam
poglądami innych autorów, a moim stanowiskiem. Artykuły w tym zbiorze
ułożone są według wyspecyfikowanej na końcu kolejności ich pierwotnej
publikacji, ja jednak pogrupuję je tematycznie, w kolejności jaka powinna
być przyjęta podczas czytania. Ograniczę się do artykułów polskojęzycznych,
gdyż ich istotny wpływ na polskie środowisko naukowe chciałbym tu podkreślić.
Niewątpliwie najważniejszym artykułem na polskim terenie jest opublikowany w czasopiśmie Kosmos w 2014 r. Definiować czy nie? Współczesne
kontrowersje na temat potrzeby i sposobu definiowania życia. (Podobny
artykuł pod tytułem Definiowanie życia, ale istotnie uaktualniony i o cha-
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rakterze nieco mniej popularnym, jest także w zbiorze Główne problemy
filozofii biologii (Chodasewicz et al., 2017) zainicjowanym i początkowo redagowanym przez Chodasewicza.) Uderza on celnie w problem ignorowania
zagadnienia przez Biologów, którzy w znakomitej większości nie widzą potrzeby definiowania życia, gdyż dobrze wiedzą (jak nikt inny, bo przecież to
Oni zajmują się „żywym”), co jest żywe, a co nie. Jednak gdy chodzi np.
o wirusy, ta pewność nie jest już tak powszechna, chociaż spotykałem młodych doktorów biologii, dla których było oczywiste, że wirusy nie są żywe, bo
nie wykazują metabolizmu. Ta oczywistość wynikająca z wysłuchanych wykładów była tak silna, że nie zamierzali podejmować jakiejkolwiek dyskusji,
tylko z drwiącym uśmiechem odsyłali mnie do zacnych profesorów biologii,
bym poczytał sobie, co należy na ten temat sądzić. Zauważa to także Chodasewicz cytując: „…definiowanie życia przez proste wyliczenie cech stanowi
dominującą tendencję u wszystkich »adeptów biologii« na wszystkich
poziomach edukacji, od poziomu szkolnego do uniwersyteckiego. Jest to
zarazem jeden z powodów, dla których problem definiowania życia jest relatywnie rzadko podejmowany. Uczniowie, studenci i naukowcy wierzą bowiem, że definicję mogą uzyskać ad hoc wymieniając najbardziej rzucające
się w oczy cechy organizmów żywych (El-Hani, 2008).” Dodam, że biolodzy
ogólnie uważają definiowanie (nie tylko życia) za zbędne i tworzą definicje
jedynie z doraźnej konieczności. Na wstępie Chodasewicz rozważa więc,
czego należy wymagać od satysfakcjonującej definicji w ogóle, a definicji
życia w szczególności.
Krzysztof miał podaną w szkole definicję życia już bardziej niż w moich
czasach przypominającą to, co ogólnie znaczy „definicja”: „tzw. definicję
fizjologiczną. W sformułowaniu jakie nadał jej Carl Sagan (choć niewątpliwie istnieje wiele odmian różniących się detalami) głosi ona, że mianem
życia określa się system, który »odżywia się, metabolizuje, oddycha, porusza
się, rośnie, reprodukuje się i jest wrażliwy na zewnętrzne bodźce« (Sagan,
1984).” Chodasewicz podkreśla jednak przytaczając wypowiedzi wielu badaczy, że ważne jest, aby definicja takiego terminu jak życie była obudowana
jakąś szerszą koncepcją lub teorią. Proces kształtowania takiej teorii i wypełniania empiryczną treścią wymaga czasu i jest stopniowy oraz wpływa
zwrotnie na oczekiwania.
Jednym z podstawowych praktycznych zadań definicji życia jest wskazanie metody określenia danego obiektu jako żywego lub nieżywego. Tego potrzebuje np. astrofizyka by odpowiedzieć na pasjonujące wszystkich pytanie,
czy poza Ziemią istnieje życie. Problem w tym, że życie jest procesem (i tak
je słusznie usiłujemy zdefiniować), a ten jest rozciągły w czasie, obiekt
natomiast jest praktycznie w punkcie zmiennej czasu (w porównaniu ze
skalą czasu tworzącej go ewolucji). Aby uzyskać z definicji życia kryteria na
„obiekt żywy”, trzeba ją zoperacjonalizować. Zdolność do tego danej definicji
życia jest przez większość uważana za kryterium jej przydatności i poprawn-
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ości. Ja natomiast uważam, że ważniejsze (bardziej pierwotne w aspekcie
poszukiwań definicji) jest poprawne zrozumienie, co to jest życie i czym się
różni od innych procesów, a możliwość uzyskania praktycznego, wygodnego
kryterium szybkiej oceny, czy wskazany obiekt jest żywym jest wtórna i może
się okazać (a niestety raczej tak jest), że takiego wygodnego, ogólnego
i pewnego kryterium nie da się sformułować. Chyba nie zdążyłem przekonać
Krzysztofa do tego, może i lepiej dla sprawy, bo wtedy Czytelnik po przeczytaniu tego artykułu nie czułby ekscytacji pilnym problemem do rozwiązania.
Jak na razie problem ten pozostaje i może uda się go lepiej rozwiązać, niż
mnie się wydaje.
W tekście są odwołania do wcześniejszego artykułu Między optymizmem
a sceptycyzmem. Rozważania nad perspektywami uniwersalnej definicji
życia (Chodasewicz, 2010), którego niestety w zbiorku nie ma z przyczyn
technicznych. Jednak tezy tego artykułu są praktycznie zawarte w pozostałych, obecnych w zbiorku artykułach, wyrażone zwykle w bardziej przystępnej formie wynikłej ze szybko rosnącego doświadczenia Autora.
Kiedy już Biolog, do którego głównie skierowane są zamieszczone
w zbiorku artykuły, dopuści myśl, że może i przydałaby się definicja życia, bo
rzeczywiście samo wyliczanie cech znanego nam życia wydaje się dość
uproszczonym rozwiązaniem i może nie pasować do innego życia na innych
planetach, pojawia się naturalna możliwość dopuszczenia także wielorakiej
realizacji życia. Przykład z oceną, że kamień z Marsa nie może świadczyć
o obecności życia na Marsie, bo znalezione w nim ślady są mniejsze niż
rybosomy, świadczy o wadze problemu wielorakiej realizacji, czyli o potrzebie uświadomienia sobie przez biologów braku podstaw ich przeświadczeń, które wynikły niepostrzeżenie z rutyny. W artykule Wieloraka realizacja i życie z 2013 r. Autor bardzo delikatnie wywołuje u czytelnika
potrzebę zmiany poglądów, a to niezwykle rzadka umiejętność, której
Chodasewicz zawdzięcza swój sukces. Dlatego właśnie ten zbiór jest tak
ważny, a zebrane w nim artykuły dokonały tak wielkiego skoku w świadomości środowiska. Przede wszystkim Chodasewicz niczego nie narzuca, uczciwie przekazuje poglądy,z którymi się zgadza i te, z którymi raczej mu nie
po drodze. Pokazują to już nawet same tytuły artykułów, które zaciekawiają, jednocześnie tworzą zaufanie do Autora, a tego kredytu Autor nie
nadużywa.
Ja nie nauczyłem się tej delikatności, Krzysztof był znacznie młodszy,
mógł pozostawiać dochodzenie do „rewolucyjnych” rozwiązań na później.
Przegrał to założenie, ale dokonał skutecznie wielkiego dzieła krocząc mniejszymi krokami. W każdym artykule wprowadza jakieś swoje rozwiązanie.
W moim wieku na przyjęcie jego strategii jest już za późno. Ja optuję za dedukcją z definicji jednoaspektowej, by dokładnie wiedzieć, jakie są konsekwencje przyjętego założenia. On pisze w omawianym artykule Wieloraka
realizacja i życie(oryginał 2013):
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„…pozwolę sobie wyrazić opinię, że ontologiczny koszt przyjęcia jakiejkolwiek
definicji jednoaspektowej jest zbyt wielki. Innymi słowy: jej konsekwencje
prowadzą do zupełnego »wywrócenia do góry nogami« naszej siatki kategorialnej. Zatem dla dalszych rozważań przyjmuję – choć jest to w pewnym sensie założenie robocze – że życie związane jest z przede wszystkim ze zdolnością do samopodtrzymywania się i ewoluowania. […] Aby mogła zachodzić
ewolucja drogą doboru naturalnego […] przede wszystkim musimy mieć do
czynienia ze zbiorem (populacją) obiektów cechujących się rozmnażaniem,
dziedziczeniem
i zmiennością”

Mimo postulowania minimalności definicji Krzysztof nie wchodzi w dyskusję, że to powszechnie przyjmowane sformułowanie zbędnie zawiera dziedziczność. Rozmnażanie bowiem to powielenie takiego samego, a to, że przy
rozmnażaniu generatywnym obligatoryjnie zachodzi także zmienność jest
dodatkowym założeniem wynikającym z obserwacji pomijającej rozmnażanie wegetatywne. Do tego zdążyłem przekonać Krzysztofa, ale długo po napisaniu większości zamieszczonych w zbiorku artykułów. Jednak dobrze, że
dopiero po ich napisaniu, bo nie byłyby tak delikatne i tak skuteczne.
Podobnie jest ze stwierdzeniem, że „musi istnieć rozdzielenie fenotypu od
genotypu”, co także jest podstawą poglądów Richarda Dawkinsa – w przypadku rozmnażania wegetatywnego to błędne przeświadczenie wynikające
z rutyny opisu rozmnażania generatywnego (Gecow, 2014a).
Chodasewicz powraca do tematu doboru także w innych artykułach,
głównie w J.B.S. Haldane i sformułowania warunków doboru, Wieloraka
realizacja warunków doboru i jej konsekwencje oraz Warunki doboru naturalnego a ewolucyjne definicje życia również z 2016 r. W tym ostatnim
np. przytacza propozycję Richarda Lewontina:
„(1) Osobniki w populacji różnią się pod względem morfologii, fizjologii i zachowania (zmienność fenotypowa);
(2) Odmienne fenotypy mają różne szanse przetrwania i reprodukcji w różnych środowiskach (zróżnicowanie dostosowania);
(3) Istnieje korelacja między rodzicami i potomstwem we wkładzie do każdego przyszłego pokolenia (odziedziczalność dostosowania).
Te trzy warunki ucieleśniają zasadę ewolucji przez naturalną selekcję. Kiedy
są spełnione, populacja będzie podlegać zmianie ewolucyjnej” (Chodasewicz,
2021).

W takim sformułowaniu widać sugestię, że reprodukcja niekoniecznie
jest rozmnażaniem (w sensie tylko powielenia) i proces taki daje wyniki jedynie zbliżone, ale też nie ma tu wskazania innego źródła różnorodności,
a raczej powinno być. Inne przytaczane „definicje” mają podobny stopień
precyzji formułowania niezależnych założeń. Można np. znaleźć w nich
zbędne elementy rozmnażania generatywnego. „Co więcej, niektórzy postu-
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lują, że szanse przetrwania mogą być w pewnych wypadkach »samodzielną
miarą« dostosowania (tzn. że fitness można przypisać także bytom, które się
nie rozmnażają)” (Chodasewicz, 2021). Moim zdaniem można, a nawet należy takie cechy widzieć niezależnie, jednak istotą życia jest brak immanentnego ograniczenia czasu trwania, a brak rozmnażania (jako niezależnego
założenia dla doboru) wprowadza taki limit w stosunkowo bardzo krótkim
czasie. W tym artykule Chodasewicz omawia też moje podejście do tego tematu (choć wiele ma on mu do zarzucenia), które wyraźnie rozróżnia sytuację z rozmnażaniem wegetatywnym i generatywnym.
Z wielorakiej realizacji życia wynika następny problem, którego biolodzy
nie podejmują kwitując go uśmiechem przed lekturą już omówionych artykułów. To problem sztucznego życia, czyli „artefaktów”. W filozofii artefakty
także miewają „wyjątkową” pozycję o problematycznym statusie ontologicznym1. Chodasewicz rozwija temat sztucznego życia w artykule: Ożywione
artefakty? Analiza wybranych argumentów przeciwko sztucznemu życiu
z 2015 r. (Chodasewicz, 2021). Nie przekonuje w nim, że sztuczne życie nie
jest życiem, ale zasiewa wiele wątpliwości co do jednoznacznego przychylenia się do którejś z alternatyw pozostawiając czytelnika z otwartym problemem i świadomością jego złożoności i uwarunkowań.
W artykule tym porusza problem rozumienia pojęcia „metabolizm”, które
także powszechnie uznawane jest za oczywiste, a po tej lekturze okazuje się
wieloznaczne i praktycznie niezdefiniowane. Przytacza definicje, które opierają się o zarządzanie energią, do których zalicza także koncepcję „Schrödingera, który definiował metabolizm jako zdolność organizmu do obniżania
swojej własnej entropii” (Chodasewicz, 2021). Entropia swoje własności
zawdzięcza zależnościom statystycznym, które są podstawą pojęcia „informacja”, a jej związek z termodynamiką i energią ma jedynie charakter „rodzinny” – tam się urodziła. Dla mnie metabolizm to pojęcie ogólniejsze: to
proces uzupełniania dowolnego substratu z konieczności traconego na trwanie (w tym na rozmnażanie), a nie pobieranego ze środowiska w tej samej
formie koniecznej do trwania. To może być energia, ale także może być informacja, np. celowa (Gecow, 2013; 2014) lub węgiel.
Innymi ważnymi terminami wyjaśnianymi w tym artykule są „autonomia” i „emergencja”: „Autonomia jest fenomenem ściśle związanym z systemami wykazującymi cechy emergentne i polega na tym, że system funkcjonuje zgodnie z określonymi, generowanymi przez niego samego prawami”.
(Chodasewicz, 2021). Szerzej „emergencja” wyjaśniana jest w artykule
„Emergencja w biologii – redukcjonizm versus organicyzm”. Są to cechy
całości nie wynikające z własności elementów, z których ta całość jest złożo—————————
1 Charakterystycznym artykułem jest tu np. “The Shrinking Difference Between Artifacts and Natural Objects” autorstwa Lyne R. Baker (Baker, 2008), który wywołał wiele artykułów dyskusyjnych.
Ja także dorzuciłem moje stanowisko w artykule (Gecow, 2014b) poza APA, gdyż tam moje podejście
okazało się zbyt „przyziemne”.
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na. Takimi właśnie cechami zajmuje się dziedzina, w której ja działam, tj.
dziedzina systemów, szczególnie systemów złożonych. Dziedziny te są dla
większości biologów obce i wyjaśnienia oparte na wypracowanych w nich
metodach i pojęciach są w biologii ignorowane, co boleśnie odczułem usiłując publikować takie wyjaśnienia. Pojęcie „autonomii” w dziedzinie sieci
złożonych ma całkiem inne znaczenie. Daleka jest jeszcze droga do możliwości zagospodarowania przez biologię osiągnięć dziedziny sieci złożonych,
a podejmowane próby przyjmują sformułowania wypracowane w tej dziedzinie bez ich zrozumienia, co prowadzi do błędnych interpretacji i wniosków. Prace Chodasewicza otwierają drogę do porozumienia tych dziedzin.
Emergencja jest ważna, Chodasewicz pisze:
„Niektórzy autorzy, jak np. Bernd-Olaf Küppers, są zdania, że jeśli życie nie
posiada własności emergentnych, to nie można skonstruować definicji podającej wystarczające i konieczne warunki uznania obiektu za ożywiony
(Küppers 1991, s. 137–138). Konsekwencją tego twierdzenia jest niemożliwość
dokonania rozłącznego podziału uniwersum na obiekty ożywione i nieożywione, a także to – co jest już raczej mniej kontrowersyjne – że przejście od
»materii ożywionej« do »nieożywionej« miało charakter stopniowy (Küppers
1991, s. 137–138)” (Chodasewicz, 2021).

Artykuły w tym zbiorze świadczą o biegłości autora w temacie i pojęciach
z nim związanych, jednak w tym konkretnym artykule dla czytelnika – niefilozofa, nieobytego z wieloma terminami, mimo wyjaśnień, sporo pozostaje
niejasne. Nie jest to krytyka Chodasewicza, ale metod dyskusji stosowanych
w tym i podobnych tematach. Przede wszystkim podstawowe terminy powinny być zdefiniowane przed używaniem ich w argumentacji, a zakłada się,
że czytelnik jest już biegły w tej terminologii. Np. podstawowa emergencja
i cechy emergentne wyjaśniane są tu po sporym kawałku dyskusji z użyciem
tych terminów.
Dobór naturalny jest podstawą podstawowej teorii w biologii, jaką jest
teoria ewolucji, jednak mimo ogólnego konsensusu w opisie tego mechanizmu występują różnice w szczegółach. W artykule Dobór naturalny, ewolucja kultury i paradoks Dawkinsa z 2016 r. Chodasewicz skupia się na konsekwencji propozycji Dawkinsa. Jak wyżej już przytoczyłem, standardowe
ujęcie wymaga zmienności, rozmnażania i dziedziczenia, natomiast replikatorowo-interaktorowe ujęcie Dawkinsa wymaga dwóch typów jednostek:
genów i wehikułów przetrwania.
„Zarzuca mu się, że »mnoży byty ponad konieczność«, ale w koncepcji Dawkinsa gen ma odgrywać podstawową rolę replikatora. Wskazał on też alternatywny replikator – mem, »który miałby być nośnikiem informacji dziedzicznej w sferze kultury«. Dawkins wydaje się być świadomy […] że trudnością jego teorii jest brak precyzyjnego rozróżnienia fenotypu i memotypu” (Chodasewicz, 2021).
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Artykuł wyjaśnia wiele nieporozumień i błędnych interpretacji koncepcji
memetycznej Dawkinsa, które typowo pojawiają się wśród biologów. Autor
zaznacza „Chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że gdy rozważamy problem hipotezy memetycznej ‒ hipotezy (bezpośredniej) darwinowskiej ewolucji kultury
‒ to nie mamy na myśli przedstawionych powyżej zjawisk (kultura jako adaptacja, koewolucja biologiczno-kulturowa), choć zarazem nie wykluczamy
ich istnienia” (Chodasewicz, 2021). Dobór działa tu bezpośrednio na memy
traktując je tak, jak geny, które Dawkins uważa za właściwe obiekty żywe,
niezależnie od tego, czy przyczyniają się one do przeżycia ich nosicieli.
Problem zwierzęcej świadomości (2009) niewątpliwie jest nie tylko ciekawy, ale i praktyczny, dotyczy bowiem dobrostanu zwierząt. Mimo postępów wiedzy na temat behawioru i odczuwania bodźców przez zwierzęta jeszcze dziś można spotkać absurdalne poglądy jakie głosi np. laureat nagrody
Templetona prof. Ayal (i niektórzy nasi politycy), że pies nie czuje bólu, bo
nie ma w nim tego, co odczuwa i zdaje sobie z tego sprawę, czyli świadomości (przez niektórych utożsamianych z duszą). Chodasewicz wychodzi w rozważaniach od problemu, czy do badania np. świadomości konieczna jest na
wstępie definicja? Wykazuje, że aby coś dobrze zdefiniować, trzeba to
wpierw poznać i zrozumieć. Ta myśl widoczna jest we wszystkich artykułach,
szczególnie dotyczących definiowania życia. Jak najbardziej zgadzam się
z tym poglądem, ale problem leży w tym, co znaczy „poznać i zrozumieć”.
Dla mnie zrozumienie polega na możliwości wyprowadzenia danej cechy
z prostszych, już zrozumiałych założeń, a nie opisu ich chemicznych realizatorów. Tak jak znajomość listy rozkazów komputera lub reguł języka programowania nie wystarcza do zrozumienia realizowanego przez nie algorytmu.
W przypadku zwierzęcej świadomości Chodasewicz proponuje na końcu
artykułu własną koncepcję:
„Współcześnie można wyróżnić kilka alternatywnych sposobów interpretacji
i wyjaśniania zachowania zwierząt:
● behawiorystyczny (odwołujący się do kategorii bodźca i reakcji);
● poznawczy (odwołujący się do przetwarzania informacji w obrębie układu);
● mentalistyczny (odwołujący się do świadomych stanów umysłu).
Sposoby te tworzą swoistą hierarchię. Proponowana przeze mnie wersja zasady Morgana mogłaby brzmieć: zawsze staraj się tłumaczyć zachowanie odwołując się do możliwie najniższego szczebla hierarchii interpretacji” (Chodasewicz, 2009).

Niewątpliwie takie ujęcie daje jakieś efekty, ale nie przekonuje mnie ono, że
poziomy te są istotnie rozdzielne, a hierarchia odzwierciedla stopień złożoności, który raczej nie ma istotnych progów. Dla mnie świadomość to introspektywny ogląd mechanizmu podejmowania decyzji na podstawie (zewnętrznych i wewnętrznych) bodźców. Wśród tych „bodźców” pojawiają się
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w miarę rozbudowy tego mechanizmu coraz bardziej złożone korelacje, charakterystyczne dla sieci neuronowej (także teoretycznej i sztucznej) tworząc
to, co my nazywamy pojęciami. Pies wspaniale odróżnia swojego „pana” od
innych, prostsze zwierzęta – swoich partnerów i potomstwo, którym się
opiekują. Świadomość dotyczy czegoś – pies ma świadomość, że to jego pan,
proste zwierzę ma świadomość, że jest głodne, rozpoznany bodziec pożywienia to „świadomość”, że to pożywienie. Idąc dalej, termostat włączający
lodówkę ma „świadomość”, że jest w niej już za ciepło… ale tego już świadomością nazwać nie chcemy. Jeżeli pytamy o świadomość zwierzęcą, to musimy określić, czego to zwierzę ma być świadome. Zwykle chodzi nam
o świadomość konsekwencji danego czynu, lub o świadomość samego siebie,
czyli świadomość możliwości wyboru. To jednak w dostatecznym stopniu
przypisać możemy najbardziej złożonym mózgom. Tego w rozważaniach
Chodasewicza nie znajduję.
Problem „czym jest świadomość” bliski jest zagadnieniu celowości.
Powszechnie utożsamia się cel z intencją, bo tak to wygląda z naszej perspektywy. O ile cel, informację celową można zdefiniować bez obecności
„świadomego umysłu”, to intencja opisuje zamierzone przez świadomy
umysł działanie. Tak jak świadomość, tak i intencja jest introspektywnym
oglądem pewnych elementów mechanizmu decyzyjnego zbudowanego przez
ewolucję.
O ile wcześniej omówione artykuły z przekonaniem gorąco polecam czytelnikom do postudiowania, to artykuł Życie i umysł. Dwie strony tego samego zjawiska z 2019 r. (Chodasewicz, 2021) sugerowałbym traktować bardzo ostrożnie, z rezerwą, jako przykład zakresu tematyki o bardzo mętnym
rozpoznaniu. Występują tu pojęcia: „życie”, „umysł”, „poznanie”, które raczej z przesłanek głęboko intuicyjnych usiłuje się utożsamiać. Nie twierdzę,
nawet nie sugeruję, że to nie ma sensu, bo ja widzę w tym sens, a nawet moja
koncepcja życia na tej intuicji wyrosła. Ja wyprowadzam podstawowe własności procesu samodzielnego gromadzenia informacji celowej, okazują się
one tak podobne do własności procesu życia, że przyjmuję takie założenie za
definicję życia. Życie jest więc w tym ujęciu „poznaniem”, a umysł jako mechanizm poznania u zaawansowanych wytworów ewolucji także ma z gromadzeniem informacji celowej silny związek. Chodasewicz pisze jednak:
„Utożsamienie życia z poznaniem i rozciągniecie tej ostatniej kategorii na nawet najprostsze organizmy spowodowało krytykę nie tylko ze strony tradycyjnej biologii (Boden 2000, 139–140), ale także ze strony samych sympatyków
tej koncepcji. […] Nie oznacza to oczywiście uznania — tu zdecydowanie zgodziłbym się z Boden — wszystkich adaptacji za pełniące funkcje poznawcze.
[…] O wiele ciekawsze wydaje się pytanie, czy można dopatrywać się jakiegoś
silnego związku umysłowości/poznania z życiem w obrębie podejścia ewolucyjnego” (Chodasewicz, 2021).
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Artykuł ten, tak jak inne artykuły w tym zbiorze, przede wszystkim ukazuje aktualny stan rozważań nad poruszonym temacie. Jak widać, wiele jest
jeszcze do wyjaśnienia. Ja przedstawiłem kilka rozwiązań w tych aspektach,
ale nie tu jest miejsce na ich promowanie.
Pozostał jeszcze jeden artykuł po polsku – Osobnik, organizm i życie,
który także ukazał się długo po śmierci autora. Przedstawia on istotny problem rozumienia „osobnika” – pojęcia niby oczywistego, ale, jak się okazuje,
w opisach rozmaitych zjawisk rozumianego bardzo różnie. Tu także rutyna,
wynikła głównie z opisu zwierząt wyższych, musi zostać poddana kontroli
przy opisie mało znanych tworów żywych i mechanizmów ogólniejszych.
Lektura tego artykułu może być dla biologów zaskakująca. Tu także Krzysztof przekazuje swój wkład:
„W ostatniej części artykułu proponuję procesualno-ewolucyjną definicję życia, która wskazuje na związek pomiędzy trzema wspomnianymi kategoriami.
[…] W artykule Evolution, Reproduction and Definition of Life zaproponowałem roboczą definicję życia, głoszącą, że »Life (a living individual) is
a self-sustaining object belonging to a set of elements capable of undergoing
Darwinian evolution« (Chodasewicz, 2014). Obecne rozważania wskazują na
konieczność korekty tej definicji. Proponowałbym zatem, aby uznać, że »life is
a collective (populational) phenomenon able to change the process of Darwinian evolution«. Ta zmiana nie ma jedynie charakteru stylistycznego. Po
pierwsze, usunięte zostaje utożsamienie życia i osobnika” (Chodasewicz,
2021).

PODSUMOWANIE

Jest to bogate źródło wiedzy na temat definicji życia. Przypisy wyjaśniają
wiele. Nie jest to jedynie przegląd współczesnych stanowisk; w każdym artykule Chodasewicz przedstawia jakieś swoje nowe koncepcje. Podstawową
zaletą zebranych tu publikacji jest delikatna forma uświadomienia rozpiętości możliwych poglądów i problemów w fazie rozwiązywania w zakresie rozumienia i definiowania podstawowych pojęć takich jak życie, żywy obiekt,
świadomość zwierząt, itp. Autor burzy tym skostniałe, skrajnie uproszczone
przeświadczenia, zwykle wywołujące emocje o charakterze ideologicznym.
Zaletą stanowiska lansowanego przez Chodasewicza jest akcentowanie konieczności usytuowania definicji życia w ramach większej teorii, w tym
wskazanie na zadanie tej definicji pozwalające wywieść wiele cech z minimalnych założeń. Nie wskazuje jednak, że podstawowym kryterium poprawności definicji jest zakres wypływających z niej poprawnych/zgodnych
z oczekiwaniem/doświadczeniem wniosków. Raczej pozostaje przy dążeniu,
by definicja dość dobrze oddawała naszą współczesną intuicję co jest, a co
nie jest żywe. Z tego powodu jednokryterialne definicje uważa za mniej per-
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spektywiczne. Jednak zauważa, że system pojęciowy ewoluuje wraz z poznaniem i aby coś dobrze zdefiniować należy wpierw dobrze zrozumieć.
Chodasewicz odniósł sukces za życia trafiając do słuchaczy i czytelników ze swoją argumentacją, radykalnie korygując powszechnie przyjmowane w środowisku poglądy na znacznie wyższy poziom. Może istotnym czynnikiem tego sukcesu było głoszenie tez, które jeszcze mieściły
się w zakresie zdolności percepcyjnej odbiorców bez podważania paradygmatycznych podstaw ich wiedzy. Ja w tym zakresie robię zbyt duże
kroki, o czym wiem, ale trudno mi przyznawać się do poglądów, których
nie podzielam. Chodasewicz ewoluuje ostrożniej, niewątpliwie jest w
przodzie współczesnej myśli, ale ma do zastanych paradygmatów większy
szacunek i respekt. Wykazuje wszechstronną wiedzę w temacie, stając się
przez to bardziej wiarygodnym.
Samo poruszenie takich tematów jak wieloraka realizacja, ożywione artefakty w formule opisu aktualnych poglądów a nie lansowania tezy jest zabiegiem znacznie bardziej przybliżającym uznanie tych dość rewolucyjnych
w polskim środowisku tez, niż najlepiej dobrane argumenty za tymi tezami,
do których czytelnik już przed czytaniem ma jednoznaczny stosunek. Dlatego właśnie zbiór jego prac ma tak wielkie znaczenie.
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Mirosław Żelazny, „Filozofia” Jaspersa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
Celem artykułu jest omówienie książki Mirosława Żelaznego zatytułowanej „Filozofia” Jaspersa Mirosława Żelaznego. Praca przybliża najważniejsze wątki Jaspersowskiego myślenia – dialektyczną metodę filozofowania, rozumienie światopoglądu, fenomen komunikacji egzystencjalnej oraz koncepcję sytuacji granicznych.
Słowa kluczowe: filozofia, człowiek, egzystencja, egzystencjalizm.

Książka Mirosława Żelaznego stanowi wprowadzenie do Filozofii Karla
Jaspersa, jednego z najważniejszych dzieł myśli współczesnej. Książka ta,
choć nie prezentuje całości Jaspersowskiej filozofii, zasługuje na uwagę dlatego, że zdaje się być pierwszą opublikowaną dotychczas na polskim gruncie
naukowym monografią, która przybliża podstawowe pojęcia oraz problematykę trzytomowej rozprawy Jaspersa. Może tym samym uchodzić za swoisty
po niej przewodnik.
Żelazny, tłumacz pism Immanuela Kanta i autor licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej estetyki, jest również tłumaczem Filozofii na język
polski (Jaspers, 2019; Jaspers, 2020a; Jaspers, 2020b). Jego najnowsza
książka zajmuje więc szczególne miejsce pośród istniejących już opracowań
twórczości Jaspersa (Rudziński, 1978a; Rudziński, 1978b; Rudziński, 1980;
Piecuch, 20111; Król, 2012; Urbanek, 2017; Czekalski, 2021), stanowiąc ważny krok w stronę jej systematyzacji.
Monografia Żelaznego składa się z trzech części: „Orientacja w świecie”,
„Egzystencja” oraz „Metafizyka”. Nie chcąc szczegółowo rekapitulować jej zawartości, wskażmy jedynie na najbardziej interesujące jej wątki. Autor, omawiając pozytywistyczną oraz idealistyczną orientację w świecie, celnie charakteryzuje dialektyczną metodę Jaspersowskiego filozofowania. Zasadza się ona na
przekonaniu, że pozornie sprzeczne (czy też konkurujące ze sobą) stanowiska
—————————
1 Nie sposób nie wspomnieć tu również o pracach pod redakcją Czesławy Piecuch, będących pokłosiem konferencji naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa. Zob.
(Piecuch (red.), 2011; 2013; 2015; 2016; 2019; 2021).
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tak naprawdę się dopełniają i uzupełniają, tworząc względnie całościowy
(holistyczny) obraz rzeczywistości. Wedle tego ujęcia, dla przykładu, idealizm
i pozytywizm, dusza i ciało, umysł i materia, zdrowie i choroba nie tyle są przeciwieństwami, ile dwoma aspektami (biegunami) tego samego zjawiska.
W czasach, w których Jaspers rozpoczynał swoją akademicką karierę,
dialektyczna wizja człowieka i świata nie była jednak popularna. W medycynie bowiem dominował wówczas paradygmat pozytywistyczny, z którym
filozof żywo polemizował, próbując dokonać swoistej syntezy metod badań
psychiatrycznych (medycznych) i humanistycznych (filozoficznych). Dążąc
do lepszego zrozumienia specyfiki ludzkiej egzystencji, zagłębiając się
w tajemnicze meandry psychiki swoich pacjentów, nierzadko narażał się na
nieprzychylne komentarze ze strony swoich współpracowników: „szkoda tego
Jaspersa, człowiek z niego inteligentny, a uprawia czysty bezsens”, „ależ panie
Jaspers, jak pan blado wygląda; zbyt wiele zajmuje się pan filozofią – czerwone ciałka krwi tego nie znoszą” (Jaspers, 1993, 27). Nazywano go nawet „relatywistą” i „niebezpiecznym nihilistą” (Jaspers, 1993, 26).
Dialektyczna metoda filozofowania, którą posługiwał się Jaspers, okazała
się wszakże niezwykle inspirująca, przyczyniając się do rozwoju medycyny
holistycznej. Lekarz, wedle tego ujęcia, winien być jednocześnie humanistą,
uwrażliwionym na codzienne problemy ludzkiej egzystencji. Powinien więc
leczyć zarówno ciało (soma), jak i duszę (psyche), akcentując ich wzajemne
skorelowanie. Wiele chorób i dolegliwości somatycznych (organicznych) ma
bowiem podłoże psychologiczne. Zwraca na to uwagę współczesna medycyna
psychosomatyczna, za ojca której uznaje się Johanna Christiana Heinrotha
(Kempisty-Jeznach, 2021). Warto podkreślić, że jej założenia korespondują
także z filozoficznymi intuicjami Jaspersa. Człowiek, jego zdaniem, stanowi
„integralną całość” – jest nieredukowalny do poszczególnych wymiarów
(aspektów) swego istnienia, wymykając się naukowej konceptualizacji: „jako
całość człowiek nie mieści się w żadnych ujęciach obiektywizujących. Jako
istota sam dla siebie, jako przedmiot dla badacza, człowiek nigdy nie jest
spełniony; w jakiejś mierze pozostaje on otwarty. Człowiek jest zawsze kimś
więcej, niż wie sam o sobie i wiedzieć może” (Jaspers, 1993, s. 24).
Jaspers stoi zatem na stanowisku, że podejście pozytywistyczne, w tym
tradycyjna medycyna, opierająca się na Kartezjańskim dualizmie, nie jest
w stanie w pełni wyjaśnić specyfiki ludzkiej egzystencji. Nie jest też w stanie
całkowicie rozwikłać trawiących człowieka rozterek, przesileń czy dylematów: „każde totalne poznanie człowieka okazuje się zbłądzeniem wynikłym
z uznania wyłączności jednego sposobu rozważań i jakiejś jednej metody za
uniwersalną” (Jaspers, 1993, s. 25). Ludzką egzystencję, powie Jaspers, możemy jedynie rozjaśniać (w akcie komunikacji egzystencjalnej), uwzględniając jej wielowymiarowość, niewyczerpywalność i nieopisywalność.
Żelazny zwięźle omawia Jaspersowskie rozumienie światopoglądu (Jaspers, 1919). Wyznawany przez nas światopogląd, według powszechnego
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mniemania, wskazuje na naszą przynależność do określonej grupy społecznej – takiej, która wyznaje podobne wartości (poglądy). W tym sensie stanowi on ważny element naszej tożsamości i samostanowienia. Mówimy,
zwłaszcza na gruncie potocznym, że ludzie są romantykami, idealistami,
optymistami, realistami czy pesymistami, przyklejając im taką czy inną „etykietę”. Nie zawsze jednak przyjmujemy dany światopogląd dobrowolnie,
może on bowiem zostać nam narzucony. Chcąc przynależeć do pewnej grupy
społecznej, realizując potrzebę zrozumienia i akceptacji, nierzadko konformistycznie przyjmujemy cudzy światopogląd. Nie wypływa on z wnętrza nas
samych, lecz zdaje się być jedynie ubocznym skutkiem naszego podporządkowania się, internalizacji obowiązujących w społeczeństwie (danej grupie
społecznej) norm, zasad czy przekonań. Z biegiem czasu cudzy światopogląd
tak bardzo się w nas zakorzenia, że staje się dla nas czymś naturalnym.
Przynależność do światopoglądowej wspólnoty wiąże Jaspers z „zaprzestaniem wysiłku rozjaśniania własnej egzystencji” (Żelazny, 2019, s. 62).
Martin Heidegger natomiast mówi tu o upadaniu w świat, powołując się na
fenomen Się (Heidegger, 2010). Wyznajemy pewne wartości i poglądy, ponieważ w naszym kręgu kulturowym „się” je wyznaje. Nosimy pewne ubrania, ponieważ „się” je nosi. Prowadzimy określony styl życia, ponieważ taki
styl życia właśnie „się” prowadzi. Się sprawia, że przeważnie nie zastanawiamy się nad głębszym sensem swoich codziennych działań; wykonujemy
je raczej instynktownie, rutynowo. Jaspers i Heidegger zgodnie konstatują,
że kult Się odwraca uwagę od naszej własnej egzystencji, od jej wyjątkowości
i ontycznej niepowtarzalności.
Światopogląd, zdaniem Jaspersa, zawsze jest indywidualny i jednostkowy.
Wynika z rozjaśniania egzystencji na drodze komunikacji egzystencjalnej. Ta
ostatnia stanowi nawet fundamentalny warunek jego powstania („mój światopogląd, zawsze u podstaw indywidualny, powstaje więc pod wpływem komunikacji egzystencjalnej”) (Żelazny, 2019, s. 63). Światopogląd zbiorowy jest
z kolei czymś wtórnym wobec jednostkowego. Pozostaje on bowiem dialektycznie sprzężony ze światopoglądami poszczególnych egzystencji, tworząc
swego rodzaju formację duchową, naznaczoną przez świadomość uogólniającą
(Bewußtsein überhaupt). Podstawą wspólnego światopoglądu są więc dwie
spotykające się egzystencje, które jako takie są względem siebie autonomiczne: „światopogląd ma to do siebie, że zawsze jest mój i jako dokładnie taki nie
może być światopoglądem niczyim więcej” (Żelazny, 2019, s. 72).
Pomimo faktu, dla przykładu, że uważamy się za kantystę czy heglistę, to
jednak nigdy nie będziemy mieć dokładnie takich samych poglądów, jak
Kant czy Hegel. Co więcej, nasze poglądy najprawdopodobniej będą się także
– choćby tyko subtelnie – różnić od poglądów innych kantystów czy heglistów. Jaspers dodaje, że rozjaśnianie egzystencji – niezależnie od światopoglądów poszczególnych ludzi – może nastąpić jedynie wówczas, gdy nie
będziemy ze sobą personalnie rywalizować, czyje stanowisko jest lepiej
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uzasadnione czy naukowo ugruntowane, lecz wspólnie zastanowimy się, na
czym polega ich specyfika. Filozofując, wyrażamy oraz kształtujemy swoją
własną egzystencję. Nie możemy tym samym filozofować za kogoś innego,
nie mamy bowiem pełnego „dostępu” do jego egzystencji.
W dalszym kroku Żelazny charakteryzuje relację filozofii do religii, sztuki
i nauki. Zaznacza, że Jaspers był „wyznania protestanckiego i zawsze płacił
podatki na Kościół”, jednak „na nabożeństwa nigdy nie uczęszczał” (Żelazny,
2019, s. 78). W jego filozofii można przy tym dostrzec wątki judaistyczne.
Można nawet odnieść wrażenie, że jest ona z religią organicznie związana.
Filozofia Jaspersa niewiele ma wszakże wspólnego z religią kościelną („nigdy
nie wyznawałem specyficznej kościelnej wiary, toteż nie musiałem nigdy
przezwyciężać jej w sobie”) (Jaspers, 1993, s. 111). Jest ona raczej skierowana nie tyle przeciwko Stwórcy, ile „przeciwko ludzkim uroszczeniom do reprezentowania Boga” (Jaspers, 1999, s. 618). Warto odnotować, że niemiecki
myśliciel docenia rangę teologii, twierdząc, że jej rozpoznania winny stanowić istotny punkt odniesienia w dyskursie filozoficznym. W swej Autobiografii filozoficznej wspomina, że pewnego razu, po wykładzie z metafizyki,
podszedł do niego ksiądz katolicki, oznajmiając: „przeważająca część tego,
o czym pan mówił, z naszego punktu widzenia jest teologią” (Jaspers, 1993,
s. 111). Jaspers utwierdził się wówczas w przekonaniu, że teologię i filozofię
łączy szczególna więź, co znajduje swój wyraz w wielowymiarowości oraz
wieloaspektowości problematyki egzystencjalnej.
Szkoda, że Żelazny nie rozwija tego wątku, pomijając kwestię przynależności Jaspersa do egzystencjalizmu. Egzystencjalizm, jak wiadomo, jest bowiem kierunkiem niejednolitym, programowo antysystemowym. Jean-Paul
Sartre, dokonując jego klasyfikacji, wyróżnił w jego obrębie nurt ateistyczny
i religijny. Do pierwszego zaliczył Martina Heideggera i samego siebie, do
drugiego natomiast – Gabriela Marcela i właśnie Karla Jaspersa: „są dwa
rodzaje egzystencjalistów: pierwsi to chrześcijanie wyznania katolickiego, do
których zaliczam Jaspersa i Gabriela Marcela, drudzy to egzystencjaliści
ateiści, do których zaliczyć należy Heideggera oraz egzystencjalistów francuskich i mnie samego” (Sartre, 1998, s. 23). Klasyfikacja ta wydaje się jednak
dość kontrowersyjna – dyskusyjne zdaje się być nazwanie Jaspersa filozofem
chrześcijańskim, a zwłaszcza katolickim. Autor Filozofii, choć w swych rozważaniach wiele miejsca poświęcił analizie „szyfrów transcendencji” (Jaspers, 1995a) oraz stosunku filozofii do nauki i religii, kwestionował teologiczny sens Objawienia. Odróżniał także wiarę religijną od wiary filozoficznej, uznając tę ostatnią za źródło światopoglądu i orientacji w świecie (Jaspers, 1995b).
Transcendencja, o której mówi Jaspers, nie jest tożsama z chrześcijańską
koncepcją Boga osobowego. Filozofię Jaspersa interpretuje się więc zarówno
w świetle ateizmu czy agnostycyzmu, jak i kryptoteologii (por. Ricoeur, 1947;
Dufrenne, Ricoeur, 1947; Sarnowski, 1974, s. 192-210; Król, 2012, s. 112–
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135). Jak pisze Roman Rudziński: „Jaspers nie dyskwalifikował racji egzystencjalizmu ateistycznego, powiadał, że łączy się on nierozerwalnie ze świadomością tragiczną, stwierdzając definitywny absurd istnienia i obwieszczając wolność jako niezafałszowaną gotowość znoszenia absurdu i partycypacji
w nim. Nie sądził też, aby egzystencjalizm ateistyczny był nihilizmem” (Rudziński, 1980, s. 244). Emmanuel Mounier natomiast słusznie zauważa, że
myśli Jaspersa „nie można sprowadzić ani do postawy chrześcijańskiej, ani
do czystego agnostycyzmu” (Mounier, 1964, s. 257). Bliższe przyjrzenie się
temu zagadnieniu mogłoby nie tylko wzbogacić całość prowadzonego przez
Żelaznego wywodu, ale i pozwoliłoby ukazać specyfikę filozofii Jaspersa
w kontekście współczesnego egzystencjalizmu.
Jaspers rozumie egzystencję podobnie, jak inni łączeni z egzystencjalizmem myśliciele, jak choćby Martin Heidegger czy Jean-Paul Sartre. Pojęcie
egzystencji pojawia się już w jego Allgemeine Psychopathologie (Jaspers,
1946), dziele do dziś poważanym, inspirującym psychologów i psychoterapeutów egzystencjalnych (humanistycznych). Filozof odróżnia tu „egzystencję” od „charakteru”, argumentując, że „egzystencja to taki charakter, który
każdorazowo może być jednostkowy i z założenia nie można go uogólnić
ani sprowadzić do analogii” (Żelazny, 2019, s. 85). Egzystencja jest bowiem
niedefiniowalna, naukowo nieuchwytna; wymyka się tym samym wszelkim
systematycznym (akademickim), schematycznym badaniom teoretycznym.
Jaspersowskie ujęcie egzystencji, jak nietrudno dostrzec, koresponduje
z konstatacją Sartre’a, wedle którego „egzystencja poprzedza esencję”
(Sartre, 1998, s. 23), a człowiek jest „projektem przeżywanym subiektywnie”
(Sartre, 1998, s. 27). Koresponduje również z intuicją Heideggera, że ludzka
egzystencja jest niedostępnym dla zewnętrznego obserwatora dynamicznym
procesem, „byciem w drodze” („byciem ku”), nieustannym wybieganiem ku
swym możliwościom (Heidegger, 2010, s. 66). Egzystencji nie można zastąpić,
ani jej zaprzeczyć. Nie da się jej sprowadzić do przedmiotu poznania czy „gotowej” do przyswojenia wiedzy naukowej. Nie można zarazem jej całkowicie
poznać, tak jak poznaje się czyjeś poglądy filozoficzne. Można ją tylko rozjaśniać, poszerzając horyzont samopoznania i samorozumienia.
Żelazny celnie omawia fenomen komunikacji egzystencjalnej. Zauważa,
że cechuje ją „odkrytość”, a więc odrzucenie wszelkich charakterystycznych
dla życia społecznego masek, powierzchowności czy konwencji. W komunikacji egzystencjalnej „nie boję się i nie wstydzę ukazać się takim, jakim jestem” (Żelazny, 2019, s. 93). Dążę bowiem do „bycia sobą”, urzeczywistniając autentyczny sposób egzystowania. Komunikacji egzystencjalnej nie może
tym samym towarzyszyć „sztuczna grzeczność” (Żelazny, 2019, s. 93). Nawiązując ją, powinienem starać się swobodnie i jak najpełniej wyrażać siebie,
swoje poglądy, myśli i emocje, nie obawiając się przy tym, że zostanę oceniony, wyśmiany, napiętnowany czy skrytykowany. Nie powinienem zarazem się obawiać, że moje spostrzeżenia mogą nie zyskać aprobaty ze strony
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partnera, urazić go czy okazać się opozycyjne względem jego stanowiska.
„Odkrytość”, mówiąc inaczej, oznacza „gotowość do pokazania innemu, jaki
jestem naprawdę, co myślę i co przeżywam, bez lęku, że może to zostać wykorzystane na moją niekorzyść” (Żelazny, 2019, s. 116).
Komunikacja egzystencjalna nie jest jednak możliwa, gdy tylko ja odsłaniam przed innym swoje „bycie sobą”, a on swoje konsekwentnie skrywa.
Powstała wówczas asymetryczność relacji uniemożliwia proces rozjaśniania
egzystencji. Owo rozjaśnianie różni się bowiem od poszukiwania prawdy
w ramach orientacji w świecie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia
ze swoistą „walką postaw”, konfrontacją dwóch spotykających się egzystencji, które ex definitione mają odmienne światopoglądy, potrzeby czy cele.
W drugim przypadku natomiast wartość prawd naukowych mierzy się stopniem ich powszechności i akceptowalności. W tym sensie najdoskonalszą
formą wiedzy o świecie są prawdy naukowe, zwłaszcza matematyczne (przyrodoznawcze). Te zaś nie znajdują zastosowania w procesie rozjaśniania
egzystencji, co zdaniem Jaspersa winno stanowić fundamentalne zadanie
refleksji filozoficznej. Jaspers, podobnie jak filozofowie dialogu, nie ma tu
wątpliwości, że „jestem tylko z innym człowiekiem – sam jestem niczym”
(Jaspers, 1998, s. 17). Drugi człowiek jest więc niezbędny do tego, bym mógł
lepiej poznać samego siebie. Moja egzystencja może bowiem przez długi czas
pozostawać ukryta, odsłaniając się jedynie w sytuacjach granicznych.
Żelazny przybliża też Jaspersowską koncepcję sytuacji granicznych.
W końcowych fragmentach Filozofii Jaspers określa je mianem krachu
(Scheitern), swoistego rozbicia, ponieważ generują one „zawalenie się świata
dziejowości mojego bycia tu oto” (Żelazny, 2019, s. 156). Doświadczając ich,
nie wiemy, jak się zachować, jaką postawę wobec nich przyjąć. Nasze doświadczenie dziejowe nie jest w stanie nam podpowiedzieć, jakie działania
powinniśmy podjąć. Sytuacje graniczne, usuwając nam „grunt spod nóg”
(Jaspers, 1978a, s. 236), uświadamiają nam kruchość, znikomość naszego
istnienia (bycia-w-świecie). Uświadamiają nam przy tym naszą jednostkową
wolność oraz egzystencjalną samotność. W ich obliczu jesteśmy bowiem
zdani tylko na siebie, nikt nie może nas zastąpić w ich przeżywaniu. Wiemy,
dla przykładu, że kogoś kochamy, ale w codziennym życiu nie zastanawiamy
się zbytnio nad głębszym sensem owej miłości. Ten odsłania się przed nami
dopiero wówczas, gdy osoba, którą darzymy uczuciem, poważnie zachoruje,
ulegnie wypadkowi czy będzie bliska śmierci. Sytuacje graniczne wydobywają więc na powierzchnię to, co przez większość naszego życia pozostaje ukryte. Wrzucenie w świat (bycie w sytuacji), cierpienie, śmierć, wina oraz walka
– wszystkie te doświadczenia ukazują problematyczność naszej egzystencji,
sprzyjając zarazem lepszemu samopoznaniu.
Sytuacje graniczne uzmysławiają nam marność, konwencjonalność naszego dotychczasowego życia; wyrywają nas z uśpienia, które nierzadko staje
się naszym udziałem. Tu właśnie znajduje swój wyraz słynna Jaspersowska
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antynomia – rozdźwięk między prawem dnia i namiętnością nocy. Prawo
dnia porządkuje naszą egzystencję, pragnie racjonalności, jasności i przewidywalności naszych działań. Dąży do naszego szczęścia, spełnienia i satysfakcji, wskazując na potrzebę nieustannego samorozwoju, realizowania
swoich celów i marzeń. Namiętność nocy przełamuje natomiast wcześniej
ustalony porządek, akcentując niedostępne dla prawa dnia obszary ludzkiego istnienia. Chodzi tu, rzecz jasna, o wszelkie sytuacje graniczne, wobec
których dostępna wiedza o świecie nie znajduje zastosowania: „prawo dnia
cechujące całe nasze życie może lec w gruzach pod wpływem sytuacji granicznej” (Żelazny, 2019, s. 191).
Zdecydowana większość ludzi żyje w porządku dnia, obcując ze światem nocy jedynie okazjonalnie, w sytuacjach granicznych. Niektórzy jednak na skutek
przeżytego wówczas wstrząsu (pęknięcia, krachu) dobrowolnie pozostają w
świecie nocy (Lew Szestow, znany komentator twórczości Fiodora Dostojewskiego, mówi tu o egzystencji „podziemnej”) (Szestow, 2000; 2003), odgradzając się od przeciętności i pospolitości. Wymienić tu można choćby Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Sørena Kierkegaarda czy biblijnego Abrahama,
których świadomość została wyostrzona właśnie wskutek traumatycznych doświadczeń życiowych. Mając to na uwadze, sytuacje graniczne mogą przyczynić
się do duchowej (wewnętrznej) przemiany naszej egzystencji, odsłaniając te jej
aspekty, które na co dzień pozostają zakryte i nieuświadomione.
Przejdźmy do podsumowania. Monografia Mirosława Żelaznego jest
ważnym przedsięwzięciem naukowym. Stanowi bowiem przystępne wprowadzenie do trzytomowej Filozofii Karla Jaspersa, jednej z najważniejszych
i najbardziej znaczących rozpraw filozofii współczesnej. Książka Żelaznego,
który jest zarazem tłumaczem dzieła Jaspersa na język polski, godna jest
więc polecenia nie tylko specjalistom, akademickim filozofom i studentom
kierunków humanistycznych, ale i wszystkim zainteresowanym egzystencjalną filozofią Jaspersa. Pozostaje mieć nadzieję, że przyczyni się ona do
pogłębionej refleksji nad jego twórczością, poszerzając horyzont jej rozumienia i interpretowania.
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INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF KARL JASPERS
ABSTRACT

The article presents a critical approach to „Filozofia” Jaspersa [Jaspers’ „Philosophy”] by Mirosław Żelazny (WN UMK, Toruń 2019). It discusses the main theses
presented in the dissertation and invites to reflection on the existential philosophy
of Karl Jaspers. The paper exposes the most important themes of Jaspersian thinking — the dialectical method of philosophizing, understanding the worldview, the
phenomenon of existential communication and the concept of borderline situations.
Key words: Karl Jaspers, philosophy, human being, existence, existentialism.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
Przygotowanie tekstów
1. Przyjmujemy teksty rozpraw i studiów do 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spa‐
cjami), polemik i głosów w dyskusjach – do 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami), recenzji – do
0,4 arkusza (około 16 000 znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy wyjąt‐
ki. Należy je uzgodnić wcześniej z zespołem redakcyjnym.
2. Prosimy autorów o przysyłanie tekstów w edytorze Word 1997–2003, z przypisami dolnymi,
a nie końcowymi.
2a. Do każdego tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w jęz. polskim (zamieszczone na po‐
czątku tekstu) oraz w jęz. angielskim (na końcu tekstu), oraz słowa kluczowe w jęz. angielskim, in‐
formacja o afiliacji autora (umieszczona pod imieniem i nazwiskiem autora).
2b. Pożądane jest dzielenie tekstu na zatytułowane rozdziały.
3. Cytowanie pozycji literatury powinno zostać przygotowane według poniższego schematu: Monografie: Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak et al., PWN, Warszawa
1990, s. 32.
Artykuły w czasopismach: Nelson Goodman, What Should Not Be Said about Representation?,
Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1987–8, v. 46, s. 419–425.
Rozprawy w monografiach zbiorowych: E. Mayr, Die Darwinsche Revolution und die Wider‐ stän‐
de gegen die Selektionstheorie, w: J. Herbig, R. Hohlfeld (red.), Die zweite Schöpfung. Geist und
Ungeist in der Biologie des 20. Jahrhunderds, Hanser, München 1990, s. 44–70.
Odsyłacze do literatury należy umieszczać na jeden ze dwóch sposobów:
A) w przypisach dolnych;
B) w zamieszonej na końcu tekstu Bibliografii. W takim przypadku odsyłacze do literatury po‐
winny być umieszczone w tekście według następującego schematu: nazwisko autora, rok 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.

