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Dr hab. prof. zw. Artur Andrzejuk

SZLACHETNOŚĆ MYŚLENIA

Przedmowa

Jan z Salisbury podaje, że Bernard z Chartres, zwykł mawiać, iż sta-
jąc na barkach olbrzymów możemy widzieć więcej, dalej i dokładniej. 
Oczywiście – wyjaśniał – nie z powodu doskonałości naszego własnego 
wzroku albo wielkości ciała, lecz ponieważ dodajemy je do wielkości 
olbrzymów1. Tym zdaniem Bernard w jakiś sensie zapoczątkował naszą 
europejską naukę, przynajmniej w jej metodologicznym aspekcie, który 
polega na tym, że zanim sformułujemy własne zdanie na temat jakie-
goś zagadnienia, powinniśmy starannie zbadać, co inni przed nami na 
ten temat powiedzieli. W ten sposób unikamy nie tylko powtarzania 
błędów już popełnionych, ale także „wyważania otwartych drzwi”. Dla-
tego studiowanie w tekstach i przez teksty fi lozofi i, nauki która może 
się poszczycić dwudziestoma siedmioma wiekami historii, wydaje się 
mieć szczególny sens. Ponieważ tekst, szczególnie tekst wielki, daje do 
myślenia2. 

Dr Dorota Łażewska w swojej nowej książce proponuje studiowa-
nie fi lozofi i za pomocą tekstów fi lozofów, ograniczając swój komentarz 

1 Joannis Saresberensis Metalogicus III, 4, PL 199, 900. Dicebat Bernardus Carno-
tensis nos esse nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora 
videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum 
subvehimur et extollimur magnitudine gigantea.

2 Tak Mieczysław Gogacz zwykł parafrazować słynne wyrażenie Paula Ricoeura. 
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do minimum. Jest to rozwiązanie tylko z pozoru łatwiejsze niż napisa-
nie książki z fi lozofi i „własnymi słowami” (zresztą dr Łażewska ma już 
takie książki na swoim autorskim koncie3), wybranie bowiem najbar-
dziej trafnych, charakterystycznych, a zarazem zrozumiałych powszech-
nie wypowiedzi fi lozofów nie jest rzeczą łatwą, tak z powodu ogromu 
literatury fi lozofi cznej jak i hermetyczności języka wielu fi lozofów, pole-
gającej na używaniu przez nich specyfi cznej, często charakterystycznej 
tylko dla nich terminologii i frazeologii. Autorka pokonała pomyślnie 
te „rafy” i oto mamy przed sobą niewielką książeczkę, pozwalająca 
zorientować się zarówno w dziejach fi lozofi i, jak i w jej aktualnie dysku-
towanej problematyce.

Książka nie narzuca Czytelnikowi jakiegoś określonego systemu; 
nie jest jednak pozbawiona pewnej „nici przewodniej”, na którą nawle-
kane są, jak paciorki, poszczególne ujęcia fi lozofów i szkół fi lozofi cz-
nych. Tą nicią przewodnią wydaje się być arystotelesowski realizm 
odróżniający wyraźnie to, co pomyślane od tego istnieje obiektywnie, 
wiążący się zarazem z przestrzeganiem zasady niesprzeczności, plura-
lizmu bytowego, odróżnieniem tego, co istotne od tego, co tylko przy-
padłościowe lub przygodne. Jest to słuszne rozwiązanie, szczególnie 
w naszych czasach, gdy dzięki zanegowaniu zasady niesprzeczności fi lo-
zofowie „płynnej nowoczesności” zakwestionowali cały wielki dorobek 
myśli zachodniej, budowany pieczołowicie przez fi lozofów od Sokratesa 
do Husserla. 

Postmodernistyczny postulat powrotu do fi lozofi i sofi stów jest 
w gruncie rzeczy postulatem zakwestionowania przekonania o obiek-
tywnym istnieniu rzeczywistości, o możliwości jej poznania (prawda), 
o celowości ludzkiej egzystencji, o podmiotowości osoby ludzkiej wobec 

3 M.in.: Place the truth at the university of XXI century. From dialogue to deconstruct, 
Ružemberok 2014; Profi laktyczny potencjał fi lozofi i, Kraków 2014; Filozofi czny kon-
tekst funkcjonowania rodziny w XXI wieku i jego pedagogiczne implikacje, Journal 
of Moderne Science, Józefów 2014; Filozofi a praktyczna w społeczeństwie wiedzy, 
Journal of Moderne Science, Józefów 2013; „Drogi mistrz” czy „Mistrz drogi”?. 
Autorytet pedagogiczny w czasach postmoderny, Journal of Moderne Science, Józe-
fów 2013; Wykluczenie społeczne a rozwój osoby ludzkiej. Aspekty fi lozofi czno-peda-
gogiczne, Journal of Moderne Science, Józefów 2013; Filozofi a dla pracujących, 
Józefów 2011.
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otaczającego ją świata przyrodniczego. Wymarzone przez postmoder-
nistów rozbicie modernistycznej „narracji fi lozofi cznej” i uwolnienie 
dyskursu kulturowego od „fi lozofi i pierwszych zasad” czy też „hipoteki 
metafi zycznej”, jak mawiają, zamiast jednak obiecanego końca opre-
syjnych wizji społecznych doprowadziło do powszechnej ekonomizacji 
życia człowieka i jego „utowarowienia” – cywilizacja nadmiaru i braku 
jest tego zjawiska najbardziej widocznym dowodem. Sam zaś człowiek 
uległ takiej infantylizacji (poprzez przede wszystkim prymitywizację 
kultury), że powszechnie zauważany jest rozpad więzi międzyludzkich, 
utrata przez człowieka poczucia bezpieczeństwa i tzw. samotność w tłu-
mie – można powiedzieć, że upiorna wizja „człowieka bez właściwości”4 
stała się społecznym faktem. On sam zaś stał się prawdziwym niewol-
nikiem urzędów, korporacji, banków i deweloperów. Sprawdziły się co 
do joty słowa Jacka Kaczmarskiego z 1997 roku z piosenki „Postmo-
dernizm”: „Wszystko wolno! Hulaj dusza! [...] – Oj, nie wolno rzeczy 
wielu, kiedy celem jest – brak celu.... (Zwłaszcza, jeśli duszy nie ma 
– I to wszystko na ten temat)”.

Profesor Mieczysław Gogacz opowiadał kiedyś, że do studiowania 
fi lozofi i skłoniło go doświadczenie z jazdy zatłoczonym tramwajem, pro-
wadzonym przez jakiegoś „jurnego” motorniczego. Gdy tramwaj ruszał 
–  tłum pasażerów bezwładnie przemieszczał się do tyłu, gdy hamo-
wał – wszyscy lecieli do przodu. Młody Gogacz pomyślał wtedy sobie, 
że w dziedzinie myślenia nie chciałby być tak popychany w dowolne 
strony przez bezwładną siłę i wybrał się na studia fi lozofi czne na KUL5. 
Okazuje się jednak, że dzisiaj – w epoce klimatyzowanych tramwajów 
miękko sunących po idealnie ułożonych szynach – potrzeba samodziel-
nego myślenia jest tak samo dojmująca. Zwłaszcza, że owa miękkość, 
względny dobrobyt, rozreklamowana łatwość wszystkiego może jeszcze 
skuteczniej skłonić człowieka do rezygnacji z myślenia na własny rachu-
nek, skoro za darmo gotowe formuły dostarczają wszechogarniające 

4 Człowiek bez właściwości (niem. Der Mann ohne Eigenschaften) – powieść awangar-
dowa Roberta Musila pisana w latach 1921–1942.

5 Były późne lata czterdzieste XX wieku i nie tylko całe doświadczenie miało swoją 
szczególną wymowę, ale także wybór Gogacza, gdyż w tamtym czasie „od Berlina 
do Seulu fi lozofi a tylko w KUL-u”.
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go media, jak w wierszu Włodzimierza Wysockiego z 1968 roku, gdzie 
w „telewizji panna w szortach” (a dziś czasem nawet jeszcze mniej 
ubrana) przekonuje, że „od myślenia boli głowa, telewizor myśl ci 
poda”6. Myślenie jednak nie boli, a nawet opłaci się myśleć na wła-
sny rachunek, jak tego dowodzą nawet naszej ojczyste dzieje. I jeśli już 
myśleć, to na wysokim poziomie, w klasie, którą wyznaczają wielcy fi lo-
zofowie. Antologia dr Doroty Łażewskiej może ułatwić to zadanie.

Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio słusznie zauważył, że czło-
wiek z natury jest fi lozofem (64), gdyż aby normalnie żyć musi sobie 
– wcześniej czy później – odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej 
tożsamości, celu jego egzystencji, relacji do drugiego człowieka, sto-
sunku do Boga. Te pytania są fi lozofi czne i odpowiedzi na nie są także 
fi lozofi czne. Ważne jest, aby te odpowiedzi były odpowiedzialne, nie zaś 
jakiekolwiek. 
Życzę Czytelnikom książki, aby ich odpowiedzi były na miarę osoby 

ludzkiej – bytu rozumnego i wolnego, który jest w stanie autonomicz-
nie poznawać prawdę o rzeczywistości i w sposób wolny odnosić się do 
tego, co poznane. Życzę więc autonomii i podmiotowości, które wyra-
żają godność człowieka.

6 Gimnastyka, przekład Andrzeja Kołakowskiego.



11

Dorota Łażewska

FILOZOFICZNY BAEDEKER

Wprowadzenie

Myślenie fi lozofi czne to zajęcie zarówno wzniosłe jak i prozaiczne. 
Zagadnienia fi lozofi czne są nie tylko wszechstronnie analizowane 
w ramach uniwersyteckich studiów fi lozofi cznych. Rozważania na temat 
sensu doczesności i cierpienia, pośmiertnego życia człowieka, piękna 
miłości i przyjaźni, możliwości uzyskania szczęścia, istoty dobra i zła, 
prawdy i fałszu, przyczyn zaistnienia wszechświata i tajemnicy Absolutu 
interesują chyba każdego człowieka bez względu na wiek i wykształ-
cenie. Trudno bowiem, za W. Jamesem, nie zauważyć, iż „istnieje 
pewien urok w słuchaniu głębokich rzeczy nawet wówczas, gdy ani my, 
ani sami dysputujący nie rozumieją ich. Doznajemy wówczas dreszczu 
wobec problemów, odczuwamy obecność dalekich obszarów. Niech się 
tylko rozpocznie w palarni lub gdziekolwiek bądź dyskusja nad wolno-
ścią woli, wszechwiedzą Boga, nad dobrem lub złem, a zobaczycie jak 
każdy z obecnych wytęża ucho” (Pragmatyzm, 2009, s. 25). Filozofowa-
nie można zatem uznać za „sprawę człowieka jako takiego. Faktycznie 
każdy z nas fi lozofuje nie będąc tego świadom, nie określając tego mia-
nem fi lozofi i” (Jaspers za Rudziński, 1978, s. 275). 

Za miejsce narodzin tego fi lozofi cznego myślenia trzeba uznać sta-
rożytną Grecję. Osiągnięcia rozumu greckiego w tej dziedzinie, prze-
jęte i rozwijane przez kolejne generacje fi lozofów, zachowały swą 
obiektywną wartość również w XXI wieku. I tak platońskie idee czy 
kategorie Arystotelesa, dialektyka Hegla, pozytywistyczny scjentyzm 
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i pragmatyzm, wciąż kształtują kulturę umysłową człowieka, wpływając 
na podejmowane przez niego decyzje. (Braun, 2001). Umiejętność roz-
poznawania i oceny dominujących w kulturze fi lozofi cznych sposobów 
myślenia, pozwala zatem na świadome wybory koncepcji świata i czło-
wieka, będących przecież pochodną owych fi lozofi cznych sposobów 
myślenia (Gogacz, 2013).

Warto zaznaczyć, że o konieczności poznawania treści fi lozofi cznych 
wspomnieli autorzy Białej Księgi Komisji Europejskiej na temat Kształ-
cenia i Doskonalenia „Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego 
się społeczeństwa”. Parlament Europejski z kolei, zalecił nabywanie tzw. 
kompetencji kluczowych, które mają umożliwić współczesnemu czło-
wiekowi funkcjonowanie w kształtującym się (w XXI wieku) społeczeń-
stwie wiedzy. Do tego też potrzebna jest znajomość fi lozofi i. Nie da się 
przecież, bez wcześniejszego zrozumienia fi lozofi cznych prądów myślo-
wych, ani twórczo kształtować życia kulturalnego (kompetencja „świa-
domość i ekspresja kulturowa”), ani też wnikać w zasady postępowania 
obowiązujące w różnych wspólnotach ludzkich. Rozumienie kształtu 
struktur społeczno –  politycznych wpływających na codzienne życie 
obywateli jest też uzależnione od znajomości podstaw fi lozofi i (kom-
petencja społeczno –  obywatelska). Nie należy jednak cenić fi lozofi i 
jedynie z powodu jej pragmatycznej wartości. Trzeba bowiem uznać, za 
Arystotelesem, iż wartość fi lozofi i jest w niej samej. Nabywanie wiedzy 
fi lozofi cznej nie musi zatem, odbywać się z powodu jakiegoś zewnętrz-
nego celu, lecz wystarczy do tego naturalna ciekawość poznawcza czło-
wieka. Jednak również i w tym przypadku, fi lozofi a może okazać się 
nauką pożyteczną, dostarczając człowiekowi największe dobro: wiedzę 
i mądrość. Bez wiedzy przecież, człowiek nie jest zdolny do podejmo-
wania jakichkolwiek działań. (Zachęta, 2010). 

Niniejsza monografi a stanowi zaproszenie do zapoznania się z fi lo-
zofi cznym myśleniem. Ma ona postać zbioru tekstów źródłowych, oraz 
odnoszących się do nich komentarzy. Teksty owe, to zapis myślenia sta-
rożytnych fi lozofów przyrody, sofi stów, Sokratesa, Platona i Arystote-
lesa, myślicieli ze szkoły hellenistycznej, św. Tomasza z Akwinu, Karte-
zjusza, Kanta, Hegla, Marksa, pozytywistów, pragmatystów, fi lozofów 
życia, oraz myślicieli należących do nurtu fenomenologii lub wyjaśnia-
jących stan postmoderny. Wydaje się, że osoby te wywarły największy 
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wpływ na rozumienie zasadniczych problemów dotyczących człowieka, 
świata i Absolutu. 

Monografi a zawiera również teksty na temat pytań fi lozofi cznych, 
stylów myślenia fi lozofi cznego oraz logiki, uznawanej za narzędzie fi lo-
zofi i. Całość wieńczą krótkie formy literackie Studentów pedagogiki 
z dwu powiązanych ze sobą Uczelni: Wyższej Szkoły Gospodarki Euro-
regionalnej im. Alcide de Gasperi z Józefowa k/Otwocka oraz Wyższej 
Szkoły Nauk Społecznych im. ks. J. Majki z Mińska Mazowieckiego. 
Teksty te, to swoiste streszczenia i podsumowania wybranych myśli fi lo-
zofi cznych. Dzięki owym tekstom, można w krótkim czasie zapoznać się 
z tym, co zasadnicze w danej teorii fi lozofi cznej. Komentarze do tek-
stów źródłowych zostały wybrane spośród literatury naukowej, popu-
larno-naukowej oraz książek dla dzieci i młodzieży. Prezentują zatem 
różne stopnie trudności. Ich wybór został podyktowany chęcią ukaza-
nia czytelnikowi rozmaitych perspektyw, z których można przyglądać 
się poglądom fi lozofów. Komentarze te bowiem, mają ukazać, iż nawet 
czynności dnia codziennego, wydarzenia polityczne czy kulturalne, 
a nawet relacje międzyludzkie, posiadają swój fi lozofi czny kontekst. Te 
wszystkie bliskie nam fakty, można zatem zrozumieć i wyjaśnić, zapo-
znając się wcześniej z poszczególnymi teoriami fi lozofi cznymi. A zapre-
zentowane komentarze mają przekonać czytelnika, iż teorie fi lozofi czne 
są tylko pozornie skomplikowane i niezbyt zrozumiałe. Każdy rozdział, 
bedący zbiorem źródeł i komentarzy, poprzedzony jest zaś krótką cha-
rakterystyką myśli fi lozofi cznej w nich zawartych.

Wytyczone i niejako wydeptane już wcześniej ścieżki fi lozofi cz-
nego myślenia (Trepczyński, 2013), wciąż zapraszają do podejmowa-
nia wędrówek w głąb tajemnic rzeczywistości. Przewodnikami na owej 
drodze są wielcy fi lozofowie. I tak, jak dziecko, które pragnie nauczyć 
się chodzić, chwyta dłoń osoby dorosłej, podobnie każdy człowiek, 
chcący nauczyć się fi lozofi cznego myślenia, musi znaleźć sobie mistrza, 
„uchwycić go za rękę, iść parę kroków, a potem spróbować samemu.” 
(Tischner, 2008, s. 10). Niniejsza monografi a myśli fi lozofi cznej ma zaś 
pełnić rolę przewodnika lub drogowskazu dla podróżników. Jednak 
„[t]ak jak czytanie baedekera o Neapolu nie zastąpi podróży do 
Neapolu, tak słuchanie wykładu o Platonie nie zastąpi nigdy lektury 
samego Platona” (Bocheński, 2009, s. 19). A zatem śmiało sięgajmy po 
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dzieła najwybitniejszych uczonych, podejmując trud poznawania myśli 
fi lozofi cznej. Do zgłębiania fi lozofi cznego myślenia zapraszam wszyst-
kich, gdyż na każdym etapie życia warto podjąć wysiłek uczenia się, tym 
bardziej, iż nowoczesna koncepcja edukacji zakłada uczenie się przez 
całe życie –  Lifelong Learning. Pamiętajmy przy tym, iż „trudność 
w opanowaniu fi lozofi i jest czymś znikomym wobec ogromu jej użytecz-
ności” (Arystoteles, 2010, s. 19). 

28 stycznia 2014 r. 
w dzień św. Tomasza z Akwinu
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1. PYTANIE JAKO POCZĄTEK MYŚLENIA 
FILOZOFICZNEGO

Pierwsze pytanie fi lozofi czne, dotyczące początku wszechświata, 
sformułował starożytny myśliciel i polityk –  Tales z Miletu. Filozo-
fi czne pytania zadają też dzieci, które jak tylko nauczą się mówić chcą 
się dowiedzieć „co to jest” i „dlaczego”? Zadawanie pytań wynika zaś 
z naturalnej zdolności dziwienia się światu. Stan zdziwienia natomiast, 
jak wyjaśnia Arystoteles, jest spowodowany brakiem wiedzy na temat 
złożonej i różnorodnej rzeczywistości. Pytania zatem są niejako wymu-
szane przez samą rzeczywistość, którą można nazwać, za M. A. Krąp-
cem, „pytajną” (1998, s. 16). Odpowiedź na postawione pytanie zaspo-
kaja ową ciekawość poznawczą dostarczając podstaw rozumienia 
rzeczy. Pytanie można zatem uznać za początek fi lozofi i. Jednak wielu 
fi lozofów różni się co do tego czym jest pytaie fi lozofi czne i co jest 
początkiem fi lozofi i.

Myślenie na temat istoty pytania fi lozofi cznego można odnaleźć 
w poniższych fragmentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty 
ukazują:
– rozumienie pytania fi lozofi cznego w świetle pragmatyzmu,
– klasyczne rozumienie pytania fi lozofi cznego,
– refl eksję na temat początku fi lozofi i jako odpowiedzi, a nie pytania,
– pragmatyczny dialog fi lozofi czny,
– realistyczny dialog fi lozofi czny.

A. Czym jest pytanie fi lozofi czne?

„Pytanie o to, co to jest pytanie fi lozofi czne jest samo w sobie 
pytaniem fi lozofi cznym. Nie jest przeto łatwo udzielić na to pytanie 
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odpowiedzi. Być może najlepszym sposobem zajęcia się tą kwestią jest 
powiedzenie, czym ono nie jest. 

Pytanie empiryczne nie jest pytaniem fi lozofi cznym. Pytanie jest 
empiryczne wtedy, gdy możemy udzielić na nie odpowiedzi zwracając 
się do świata i uzyskując dane faktyczne na podstawie obserwacji pro-
wadzonej przy pomocy naszych zmysłów. Na przykład, jeżeli ktoś nas 
zapyta, czy przed domem siedzi kot, to odpowiedź znajdziemy wygląda-
jąc przez okno, żeby zobaczyć, czy jest tam faktycznie kot.

Do kategorii sądów empirycznych należy zaliczyć także sądy psy-
chologiczne. A zatem pytanie psychologiczne także nie jest pytaniem 
fi lozofi cznym. Na przykład „Czy bycie spragnionym sprawia ci przyjem-
ność” można znaleźć odpowiedź na podstawie doświadczeń własnych.

Pytanie fi lozofi czne nie jest także pytaniem formalnym, to znaczy 
pytaniem, na które można odpowiedzieć na podstawie określonych 
reguł. Na przykład pytanie „Ile jest trzy plus pięć” nie jest pytaniem 
fi lozofi cznym, ponieważ odpowiedź na nie wynika z reguł arytmetyki. 
Podobnie pytanie „Czy jeśli Janek jest wyższy od Marii, to Maria jest 
niższa od Janka?” nie jest pytaniem fi lozofi cznym, ponieważ odpowiedź 
na nie wynika z reguł logiki.

Ogólnie rzecz biorąc, można rozstrzygnąć, czy dane pytanie jest czy 
nie jest pytaniem fi lozofi cznym sprawdzając, czy istnieje na nie odpo-
wiedź. Jest wiele pytań niefi lozofi cznych, na które nie znamy jeszcze 
odpowiedzi. Jednak w przypadku pytań fi lozofi cznych nie potrafi my 
sobie nawet wyobrazić procedury, przy pomocy której pytania takie 
mogłyby być raz na zawsze rozstrzygnięte. Gdybyśmy mogli wymyślić 
procedurę, to takie pytanie przestałoby być pytaniem fi lozofi cznym, 
a stałoby się pytaniem naukowym. Pytania naukowe również należą 
do kategorii pytań empirycznych. Są to pytania, na które przynajmniej 
z zasady można udzielić odpowiedzi (...).”
[M. Lipman, A. M. Sharp, Dociekania etyczne, tłum. J. Hartman, J. Kucharczyk, 
J. Pniewski, Warszawa 1999, Fundacja Edukacja dla Demokracji, s. 81]

B. Pytanie fi lozofi czne – jako pytanie o przyczyny

„(...) jedną z istotnych cech fi lozofi i Greków – a nawet pod pew-
nym względem cechą, od której w znacznej mierze zależą wszystkie 
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pozostałe –  jest to, że od samych początków rościła sobie pretensje 
(i podtrzymywała je przez ponad dwanaście wieków) do tego, by zmie-
rzyć się z ogółem wszystkich rzeczy, czyli z całym bytem. (...) Co mamy 
dokładnie na myśli, kiedy mówimy o „ogóle rzeczy” lub „całej rzeczywi-
stości”, a więc o całym bycie jako przedmiocie fi lozofi i? Całość nie jest 
tylko zbiorem poszczególnych rzeczy; to zaś znaczy, że całość nie jest 
prostą sumą części. Krótko mówiąc, w problematyce całości nie chodzi 
o ilość rzeczy, które chce się objąć, ale o jakość, sposób podejścia do rze-
czywistości, czyli o kąt widzenia, pod którym chce się ją ująć. Kiedy się 
mówi, że „mędrzec [fi lozof] musi posiadać wiedzę możliwie o wszyst-
kich rzeczach” – bardzo precyzyjnie tłumaczy Arystoteles – to nie chce 
się przez to powiedzieć, że fi lozof chce poznać każdą poszczególną 
rzecz, ale że dąży on do poznania ogółu, w zakres którego wchodzą 
wszystkie poszczególne rzeczy, czyli ów ogół, który nadaje sens szczegó-
łom, łącząc je w całość.7 A ogół, o którym tu mowa, nie jest bynajmniej 
powszechnikiem logicznym, to znaczy czystym abstraktem, ale najwyż-
szą, zawsze ze sobą tożsamą zasadą (lub zasadami), która sama zasady 
nie posiada, z której wywodzą się, i która podtrzymuje wszystkie rzeczy, 
do której także wszystkie rzeczy zmierzają. (...) Można by także powie-
dzieć, że pytanie o całość pokrywa się z pytaniem o ostateczną przy-
czynę rzeczy, dlatego że to właśnie owa ostateczna przyczyna, w takiej 
mierze, w jakiej tłumaczy wszystko, umożliwia zrozumienie wszyst-
kiego. Już przedsokratejscy fi lozofowie przyrody, od pierwszego z nich, 
to znaczy, Talesa poczynając fi lozofowali według tej właśnie koncepcji 
fi lozofi i (...) fi lozofowie przyrody ograniczali się wprawdzie do bada-
nia physis, ale sądzili, że physis stanowi całą rzeczywistość i cały byt 
i w konsekwencji uważali, że badają całą rzeczywistość i cały byt. (...) 
[Natomiast] Sokrates po prostu przeniósł na człowieka ten typ pytania, 
jaki fi lozofowie przyrody stawiali pod adresem kosmosu. Oni starali się 
wytłumaczyć wszystkie rzeczy świata, sprowadzając je do jedności jakiejś 
jednej zasady (lub kilku zasad). 

Sokrates natomiast starał się wytłumaczyć wszystkie sprawy zwią-
zane z człowiekiem i jego życiem, także przez sprowadzenie ich do jed-
ności jednej zasady: chciał dotrzeć do istoty człowieka i z jej punktu 

7 Arystoteles, Metafi zyka, A 1-2
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widzenia na nowo zinterpretować całe życie człowieka. (...) Krótko 
mówiąc, od początku do końca Grecy traktowali fi lozofi ę jako próbę 
zrozumienia wszystkich rzeczy poprzez odniesienie ich do ich ostatecz-
nej podstawy, czyli jako próbę zmierzenia się z całością bytu. Dlatego 
następujące stwierdzenia Platona można uznać naprawdę za przypie-
czętowanie tej koncepcji: „kto zdolny jest zobaczyć całość, jest fi lozo-
fem, kto nie, nie.”8 

(...) Właśnie to zdziwienie, które powstaje w człowieku stającym 
wobec całości i pytającym, jaki jest jej początek i podstawa, jest źró-
dłem fi lozofi i. (...) Dlaczego wszystko to istnieje? Z czego powstało? 
Jaka jest racja jego bytu? Są to pytania, które są równoznaczne z pyta-
niem: dlaczego jest byt, a nie nicość? A jedynie pewnym fragmentem 
tego ogólnego pytania jest inne: dlaczego jest człowiek? Dlaczego 
każdy z nas istnieje?. (...) Widać wyraźnie, że chodzi o pytania, któ-
rych człowiek nie może sobie nie postawić, a w każdym razie pytania, 
które w takiej mierze, w jakiej zostają odrzucone, szkodzą temu, kto je 
odrzuca. Są to więc pytania z których nie można zrezygnować. Wyra-
żają one problemy, których nie usunęły i nie rozwiązały nowożytne 
nauki przyrodnicze właśnie dlatego, ponieważ żadna nauka przyrodni-
cza ani humanistyczna nie ma na oku całości bytu, to znaczy ostatecz-
nych przyczyn rzeczywistości i człowieka.

Z tych racji zatem można by za Arystotelesem powtórzyć, że nie 
tylko na początku, lecz również obecnie stare pytanie o całość bytu ma 
sens i mieć będzie sens tak długo, jak długo człowiek odczuwał będzie 
„zdziwienie” wobec bytu rzeczy i własnego istnienia (...).” 
[G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. Tom I. Od początków do Sokratesa, tłum. E. I. 
Zieliński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 
1994, s. 469–477 i 480]

C. Odpowiedź, a nie pytanie – początkiem fi lozofi i

„W XXI wieku, będącym czasem gwałtownego rozwoju nauk o czło-
wieku, takich jak: medycyna, biologia, neurobiologia, psychologia czy 
socjologia, antropologia fi lozofi czna postrzegana bywa jako refl eksja 

8 Państwo, VII, 537 c.
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zbędna, zbyt teoretyczna, oderwana od życia i jego faktycznych pro-
blemów. Cóż bowiem mogą powiedzieć fi lozofowie – padają pytania 
– ponad to, co mówią lekarze, biologowie, psychologowie, socjologo-
wie? W czym abstrakcyjne dociekania fi lozofi czne miałyby człowiekowi 
pomóc? Od setek lat fi lozofowie stawiają te same pytania. Czy oznacza 
to, że do tej pory nie zdołali odnaleźć odpowiedzi? A może pytają dla 
samej przyjemności pytania i tworzenia coraz oryginalniejszych kon-
strukcji myślowych? „To natura pytania fi lozofi cznego jest taka, iż nie 
może być (...) jedynej słusznej odpowiedzi” – rozwiewa ostatecznie wąt-
pliwości szkolny podręcznik fi lozofi i. „Pytanie fi lozofi czne jest (...) pyta-
niem o sens – każdej rzeczy, zjawiska, człowieka, kultury, świata. Odpo-
wiedź na takie pytanie nigdy nie może być jednoznaczna, ponieważ 
każdy z nas postrzega ten sens nieco inaczej”.9 Dlatego też – jak twier-
dzą autorzy podręcznika –  „najprawdopodobniej nigdy nie poznamy 
odpowiedzi na pytanie o naturę człowieka i świata (...)”10. Są jednak 
fi lozofowie, którzy twierdzą coś wręcz przeciwnego. Jednym z nich 
jest Mieczysław Gogacz. Filozofi czna wiedza o człowieku – pisze – jest 
możliwa, potrzebna i mimo że jest wiedzą najbardziej teoretyczną może 
być użyteczna. Organizujemy bowiem „własne sprawy, życie rodzinne 
i społeczne na miarę tego, jak rozumiemy siebie, swój los, swoje relacje 
z ludźmi, swoje zadania i obowiązki wobec wspólnot ludzkich (...). Na 
miarę tych rozumień kształtujemy teorię wychowania, teorię postępo-
wania i działania (...) Nie jest więc obojętne, czy pojmie się człowieka 
jako proces przeżyć, jako fragment przyrody, czy też jako wyłącznie 
ducha.”11 By tak było, wiedza ta musi być jednak fi lozofi ą realistyczną: 
„Koncepcja człowieka (...) – konkluduje twórca tomizmu konsekwent-
nego – powinna być zgodna z tym, kim jest człowieka, by sprawy ludz-
kie były rozwiązywane dla realnego, a nie fi kcyjnego, wyspekulowanego 
dobra osób ludzkich.”12 

(...) Profesor Gogacz zauważa, że wbrew potocznemu mniemaniu 
fi lozofi a – w tym fi lozofi a człowieka – nie jest stawianiem pytań, lecz 

 9 Por. A. Aduszkiewicz, P. Marciszuk, R. Piłat, Edukacja fi lozofi czna dla klasy I gim-
nazjum, Warszawa 2001, s. 28–29.

10 Tamże, s. 28.
11 M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 10–11.
12 Tamże, s. 5
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udzielaniem odpowiedzi: „W realistycznie zorientowanej fi lozofi i czło-
wieka mówi się raczej o tym, że fi lozofi a rozpoczyna się od odpowiedzi, 
a nie od pytań. Przez odpowiedź rozumie się wywołany we władzach 
poznawczych realny zespół informacji (...) podanych przez realny byt 
jednostkowy, oddziałujący na władze poznawcze. (...) Zaczynamy więc 
poznanie od nadanych przez byt informacji, które są dla nas odpo-
wiedzią, a nie pytaniem”.13 Jedna z pokus czyhających na drodze do 
sformułowania realistycznej fi lozofi i człowieka jest rozpoczęcie analiz 
fi lozofi cznych od pytań, by następnie poszukiwać na nie odpowiedzi, 
tworząc teorie tłumaczące człowieka. Pytania – pisze Gogacz – prze-
kształcają fi lozofi ę w „tworzenie hipotez jako układu pojęć lub teorii, 
które gdy są początkiem metody badawczej sprawdza się eksperymen-
tem i nim weryfi kuje lub falsyfi kuje wyjściowy układ twierdzeń. Pyta-
nia te nie kontaktują z realnymi bytami jednostkowymi, które stano-
wią rzeczywistość”.14 Zamiast być odczytywaniem prawdy o człowieku 
z realnej rzeczywistości, są budowaniem wiedzy na bazie własnego 
intelektu (...)”
[B. Listkowska, Antropologia fi lozofi czna prof. Mieczysława Gogacza jako metafi zyka 
człowieka i metafi zyka osoby. W: Filozofi a i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Goga-
cza, red. T. Klimski, I. Andrzejuk, Warszawa 2012, s. 21–23] 

D. Pytanie i realistyczna odpowiedź w dialogu fi lozofi cznym 
z dzieckiem

 „(...) Inne podejście do dziecięcych pytań o przyczyny rzeczy i ich 
właściwości stanowi próba udzielenia na nie odpowiedzi. Może to doko-
nać się w ten sposób, że na pytania dziecka dorosły udziela prostych 
odpowiedzi. Poprzez to dostarcza dziecku wiedzy na interesujący je 
temat. Następnym etapem tego dialogu jest pomoc w uzyskaniu przez 
dziecko rozumienia nabytych przez nie informacji. Dzieci nie zatrzy-
mują się bowiem na zdobywaniu coraz to nowszych informacji, ale 
przede wszystkim chcą je zrozumieć pytając: „dlaczego?”. „Rozumieć 

13 M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, 
s. 44.

14 Tamże.
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[zaś] to znaczy połączyć to, co budzi zdziwienie poznawcze z tym, co 
to zdziwienie uspokaja i niweluje.”15 Dokonuje się to przez „wskaza-
nie na taki czynnik, którego negacja jest negacją samego wyjaśnianego 
faktu”. I tak, w celu zrozumienia informacji, dorosły może wytłumaczyć 
dziecku, jaka rzecz jest w sobie i w relacji do innych rzeczy lub uzasad-
nić jej pochodzenie i cel.16 Na przykład, kiedy dziecko pyta, dlaczego 
zauważone przez niego zwierzę nazywane jest krową, to wyjaśnieniem 
tego pytania jest odpowiedź: „krowa jest krową, ponieważ daje mleko, 
ryczy, posiada rogi”. Sama zatem poznawana rzecz (w tym przypadku 
krowa), oddziałując na władze poznawcze człowieka, informuje o tym 
czym jest sama w sobie. W tej prostej odpowiedzi znajduje się podstawa 
rozumienia rzeczy, która będzie dla dziecka swoistym „punktem zacze-
pienia”. Informację tę bowiem dziecko będzie dalej sobie uświadamiać 
coraz wyraźniej, pogłębiać ją i porządkować. A zatem na podstawie 
prostych odpowiedzi na pytania dziecko wytwarza pojęcia i wydaje pro-
ste sądy. „Wynika z tego, że zmienia się coś w człowieku odbierającym 
informację i że nie zmienia się nic w bycie [w tym przypadku w krowie], 
który tę informację nadaje.”17 

Należy zauważyć, że przedmiotem poznania nie są tu konstrukcje 
myślowe (pojęcia, idee), lecz rzeczywistość. Sposób rozmowy doro-
słego z dzieckiem charakteryzuje się przecież tym, że dorosły na ogół 
nie kreuje rzeczywistości, ale ją odczytuje. To znaczy, że nie dopaso-
wuje rzeczywistości do wymogów swojego myślenia. Jest ono zatem 
podporządkowywane samej rzeczywistości a nie jego oczekiwaniom 
wobec niej. Dzięki temu rozmowa z dzieckiem może być środkiem 
służącym do „zaszczepiania” w dziecku chęci do kontaktowania się 
z samą rzeczywistością, a nie z tym, co dziecko o niej myśli. W tak uję-
tej rozmowie jedynym „autorytetem, sędzią i arbitrem” ma być realnie 
istniejąca rzeczywistość osób i rzeczy.18 I wtedy rozmowa to już pewien 

15 Krąpiec, Filozofi a, s. 16–17.
16 Krąpiec, Realizm, s. 59.
17 M. Gogacz, Elementarz metafi zyki, Warszawa 2008, s. 18.
18 A. Maryniarczyk, Potrzeba kształcenia metafi zycznego w: Filozofi a i edukacja, 

 Lublin 2005, s. 43; M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków – Warszawa 1985, s. 85, 
Krąpiec, Realizm, s. 15, 25; A. Lekka-Kowalik, Filozofi a edukacji i edukacja fi lo-
zofi czna – antidotum na kryzys? w: Filozofi a i edukacja, s. 184–185.
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typ dialogu fi lozofi cznego mającego za cel poinformowanie dziecka 
o faktycznym stanie rzeczy, czyli dostarczenie mu „wiedzy prawdziwo-
ściowej”, która później będzie podstawą jego działania. „Od rozumie-
nia świata (theoria) osób i rzeczy zależy [bowiem] moralne postępo-
wanie człowieka (agibile) oraz jego działalność naukowo-wytwórcza 
(factibile).”19 

Kontekst fi lozofi czny dialogu

U podstaw wskazanego wyżej dialogu, jako sposobu tłumacze-
nia dziecku rzeczywistości, znajduje się więc realizm – zgoda na ota-
czającą nas rzeczywistość. Jego naukowe opracowanie stanowi teoria 
fi lozofi czna zapoczątkowana przez Arystotelesa (384–322  r. p. Ch.), 
a rozwinięta i pogłębiona przez św. Tomasza z Akwinu (1225–1275 r.). 
Myśliciele, inspirujący się dziełami owych dwóch autorów, uprawiają 
fi lozofi ę realistyczną i zajmują się poznawaniem świata realnie istnie-
jącego. Odrzucają zatem badanie pojęć (np. pojęcia człowieka), które 
są tylko wytworem umysłu. Liczą się zaś z danymi zdrowego rozsądku 
jako „pewną ilością zasad czy też wiadomości samych przez się oczy-
wistych.”20 I tak, zdobywanie wiedzy odbywa się wpierw spontanicz-
nie – po prostu przez „czytanie rzeczywistości” przy pomocy normal-
nie działających zmysłów i rozumu wyposażonego w tzw. sprawność 
pierwszych zasad.21 Dzięki nim człowiek, patrząc na ludzi czy zjawiska, 
dostrzega, że „jedna rzecz nie jest drugą”, a „rzeczy między sobą się 
różnią”. Stwierdza również, poprzez te zasady, że „nie może być coś 
i nie być”, albo zauważa, że „jeśli czegoś nie było, a potem jest, to ma 
swoją przyczynę”.22 

Wynik poznania wynikającego można przy tym sprawdzić poprzez 
sprowadzenie uzyskanej wiedzy do absurdu. I tak po stwierdzeniu, że 

19 Maryniarczyk, Potrzeba, s. 40; M. A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 1998, s. 223.
20 Krąpiec, Realizm, s. 44.
21 Do zasad tych należą: zasada niesprzeczności, tożsamości, wyłączonego środka 

oraz racji dostatecznej. Por. A. Maryniarczyk, Pierwsze zasady wyrazem porządku 
racjonalnego. Interpretacja metafi zycznych pierwszych zasad w: Zeszyty Naukowe 
KUL, 35 (1992) nr 3–4, s. 29–43.

22 Krąpiec, Realizm, s. 45–46; Gogacz, Elementarz, s. 47–57.
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każda rzecz jest sobą można zanegować to zdanie i uznać, że żadna 
rzecz nie jest sobą. „Czyli drzewo jest człowiekiem, człowiek jest trawą, 
trawa ogniem itd.” Dlatego też, aby przebywać „w ramach myślenia 
rozumnego” należy zgodzić się na to, „że każda rzecz jest sobą i jest 
różna od innych rzeczy, że nie ma czegoś pośredniego między bytem 
a niebytem, że dla każdej rzeczy możemy ustalić rację, dzięki której 
rzecz jest taka i istnieje.”23 

„Produktem” umysłu człowieka poznającego rzeczywistość są poję-
cia, powstające na skutek „połączenia” intelektu z rzeczą. Intelekt 
bowiem, zachowując swoją odrębność od rzeczy, którą poznaje, niejako 
„bierze” treść tej rzeczy konstruując pojęcia, będące przedstawieniem 
(reprezentacją) przedmiotu poznawanego. Treść rzeczy jest przy tym 
taka sama w pojęciu i w tej rzeczy, choć pojęcie, jako twór intelektu 
jest czymś różnym od rzeczy. I tak np. „pojęcie człowieka istnieje jedy-
nie w rozumiejącym je intelekcie, gdy tymczasem ludzie nadal istnieją 
w rzeczywistości wówczas nawet, gdy nie są już poznawani.”24 Przy czym 
rzecz pojmowana przez intelekt, czyli pojęcie, stanowi treść ogólną, 
natomiast w rzeczywistości – „rzeczy istnieją konkretnie, jednostkowo”. 
O jednej rzeczy można zaś tworzyć szereg pojęć, które łączy się w sądy 
i rozumowania, otrzymując przez to pełniejsze poznanie rzeczywisto-
ści. Jeśli zaś intelekt człowieka dostrzeże zgodność pojęć i sądów z fak-
tycznym stanem rzeczy, wtedy należy stwierdzić, że poznanie to jest 
prawdziwe. Prawda bowiem jest zgodnością poznania z rzeczywistością. 
Reasumując: trzeba uznać, iż każdy człowiek, kierowany racjonalnymi 
zasadami bytu i liczący się z danymi zdrowego rozsądku, jest w stanie 
uzyskać obiektywną wiedzę o rzeczywistości – wolną od arbitralnych 
założeń i subiektywnych przekonań. Filozofi a realistyczna uznaje zatem 
dostęp człowieka do prawdy, dostrzegając zarazem, że siły rozumu są 
zbyt słabe, aby mogły służyć do poznania całej rzeczywistości. „Tego 
jednak rodzaju niewiedza jest nieunikniona i w niczym nie osłabia 

23 M. Gogacz, Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafi zyki absolutnego istnienia, War-
szawa 1976, s.

24 E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do fi lozofi i św. Tomasza z Akwinu, tłum. 
J. Rybałt, Warszawa 1998, s. 268.
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woli fi lozofi cznego poznania”25, którego realizacja dokonuje, między 
innymi, we wspomnianym wyżej dialogu dorosłego z dzieckiem (...).”
[D. Łażewska, Filozofi czne dociekania z dziećmi w domu i w szkole w: Innowacje 
w edukacji elementarnej, red. M. Raczkowska-Lipińska, E. Jagiełło, Józefów 2010, 
s. 196–199]

E. Pytanie i pragmatyczna odpowiedź w dialogu fi lozofi cznym 
z dzieckiem

„(...) Dialog fi lozofi czny z dzieckiem jest również proponowany 
w ramach programu edukacyjnego: „Filozofi a dla dzieci”. Autorem 
tego projektu jest amerykański logik i fi lozof – Matthew Lipman (ur. 
1922 r.). (...) Istotą programu „Filozofi a dla dzieci” jest dialog prowa-
dzony w grupie uczniów. Pod kierunkiem nauczyciela tworzą oni tzw. 
„wspólnotę dociekającą”. W celu jej utworzenia uczestnicy zajęć sia-
dają w kręgu. Dzięki temu mogą widzieć siebie nawzajem, a formuło-
wane wypowiedzi kierować do wszystkich członków grupy. Należy też 
uważnie słuchać osób biorących udział w dialogu. Zasady te dotyczą 
wszystkich, gdyż wszyscy (nauczyciel i uczniowie) są równoprawnymi 
uczestnikami dialogu. „Każdy z nich [bowiem] jest podczas rozmowy 
dającym i biorącym zarazem”. Tak więc udział we „wspólnocie docie-
kającej” oznacza „zaangażowanie się w wolność, otwartą debatę, plu-
ralizm, samorządność i demokrację”. Przy czym nauczyciel powinien 
kierować dialogiem, wspomagać jego przebieg oraz zadbać o zacho-
wanie przez uczniów poprawnego wnioskowania czy uzasadniania 
własnych opinii. W tym celu może odwoływać się do zainteresowań 
uczniów, precyzować omawiane zagadnienie czy zadawać uczniom 
pytania pomocnicze. Nauczyciel powinien też pamiętać, iż „możliwości 
pojmowania i zdolność koncentracji zwłaszcza małego dziecka są jesz-
cze ograniczone.”26

Inspiracją do tak potraktowanego dialogu ma być lektura tekstu 
fi lozofi cznego, publicystycznego czy też fragmentu literatury pięknej. 

25 Krąpiec, Realizm, s. 59, 79, 86, 91–98.
26 Elwich, Łagodzka, Piłat, Informacja, s. 7-10; Freese, Nasze dzieci, s. 38, 81.
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Źródłem tematów może być również fi lm lub obraz27 oraz materiały 
dydaktyczne przygotowane przez M. Lipmana w ramach programu 
„Filozofi a dla dzieci”. Wybrany tekst powinien przy tym zawierać 
jakiś „fi lozofi czny potencjał” czyli pojęcia fi lozofi czne lub problema-
tyczne wydarzenia, zjawiska czy postaci.28 Po lekturze tekstu ucznio-
wie formułują oraz zapisują na tablicy pytania, które dotyczą tego, co 
w danym tekście było dziwne, ciekawe lub niezrozumiałe. Następnie, 
spośród zapisanych pytań, wybierają jedno, ich zdaniem, najciekawsze. 
Wybrane pytanie stanowi temat wszechstronnej rozmowy, czyli fi lo-
zofi cznego dociekania. Nie chodzi zatem, „by o sprawach tych przez 
chwilę porozmawiać, lecz by zgłębić ich istotę tak dobrze i uczciwie, jak 
to tylko [jest] możliwe.” Dyskusja jest również okazją do „sprawdzenia, 
pogłębienia i zmiany poglądów”. Służy również udoskonaleniu rozu-
mowania. Ważnym elementem jest tu bowiem logika, której zasadom 
należy podporządkować tok dyskusji.29

Zaczyna się ona od uważnego słuchania wypowiedzi każdego 
uczestnika rozmowy. Rozwój polega zaś na odnoszeniu się uczestników 
dialogu do usłyszanych wypowiedzi, odkrywaniu założeń, na których 
opierają się tezy sformułowane w tychże wypowiedziach, wyciąganiu 
wniosków z przyjętych założeń, dostrzeganiu powiązań pomiędzy pier-
wotnymi pytaniami a także na precyzowaniu znaczeń używanych pojęć. 
Każdą odpowiedź, która wydaje się być ostateczną trzeba następnie 
„opatrzyć znakiem zapytania”, ponieważ „zawsze powinno być coś, 
co nigdy nie zostaje wyjaśnione ani jasno wyrażone”. Dzięki temu 
rozumowanie dziecka nie zatrzymuje się, lecz „idzie dalej” znajdując 
własną drogę. Myślenie dzieci jest bowiem „nieustanną twórczością, 

27 Sposoby wykorzystywania obrazu zamiast tekstu są opisane w artykule B. Elwich 
i A. Łagodziej „Obrazy i słowa. Ćwiczenie umiejętności myślenia” w: H. Diduszko, 
B. Elwich, A. Łagodzka, R. Piłat, G. Tworkiewicz-Bieniaś, Filozofi a dla dzieci 
w Polsce, Warszawa 1996, s. 25–36. 

28 Red. H. Diduszko, B. Elwich, K. Gutowska, A. Łagodzka, B. Pytkowska-Kapulkin, 
Dzieci w świecie myśli, Warszawa 2001, s. 8. 

29 H. Diduszko, Filozofi czna europejska gazeta dzieci czyli fi lozofowanie jako sposób 
życia w: Edukacja Filozofi czna, 41 (2006), s. 133; Elwich, Łagodzka, Piłat, Infor-
macja, s. 4, 8–9; Freese, Nasze dzieci, s. 103–104.
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eksperymentowaniem i przekraczaniem dotychczasowego języka”.30 
Tak więc w rozmowach z dziećmi często zdarza się, „że nie widać wyraź-
nego związku pomiędzy poszczególnymi wątkami; wątki rozmowy, 
które zapowiadają się pouczająco, nagle bywają porzucone (...)”.31 

Filozofi czny kontekst programu „Filozofi a dla dzieci”

U podstaw dialogu, będącego istotą programu „Filozofi a dla  dzieci”, 
znajdują się m.in. przemyślenia Ludwika Wittgensteina (1889–1951 r.) 
zajmującego się fi lozofi ą analityczną oraz koncepcje Johna Deweya 
(1859–1952 r.), Jeana F. Lyotarda (1924–1998 r.) i Richarda Rorty’ego 
(1931–2007  r.) –  związanych z fi lozofi ą pragmatyzmu. Zdaniem tych 
fi lozofów ważną rolę w zdobywaniu wiedzy pełni język. Dlatego też 
fi lozofi a jest działalnością polegającą na rozmowach i rozważaniu. 
Liczą się przy tym „argumenty i pomysły, które mogą posunąć dyskusję 
naprzód, a nie wyższość wynikająca z wieku, autorytetu czy wiedzy”.32 
I dlatego opisane wyżej fi lozofowanie „we wspólnocie dociekającej” 
ma być „żywym myśleniem, a nie przekazywaniem przez nauczyciela 
uczniom gotowych i traktowanych jako niepodważalne poglądów.” Pro-
blemy fi lozofi czne więc, wyrażone w pytaniach nie znajdują, w trakcie 
dialogu, ostatecznego rozwiązania. Pytania stanowią jedynie „intelek-
tualny fundament”, podsycają potrzebę myślenia i podtrzymują dialog. 
Formułowanie pytań jest nawet czymś o wiele ważniejszym, niż znale-
zienie na nie odpowiedzi. Filozofi a zatem jest tu rozumiana jako zbiór 
raczej pytań a nie odpowiedzi. Filozof natomiast pełni rolę „kolekcjo-
nera pytań”.33 Filozofowanie zaś, to pogląd, który nie poszukuje pew-
ności, lecz jest językową twórczością. Poszukiwanie prawdy zostało 
tu zastąpione przez dialog nie prowadzący do odkrycia uniwersalnej 

30 Diduszko, Elwich, Dzieci, s. 10; R. Piłat, Filozofowanie z dziećmi. Wątpliwości 
w: Diduszko, Elwich, Filozofi a, s. 7; Elwich, Łagodzka, Piłat, Informacja, s. 3–6, 
14–15.

31 Freese, Nasze dzieci, s. 87.
32 Freese, Nasze dzieci, s. 18.
33 Elwich, Łagodzka, Piłat, Informacja, s. 8–9; Freese, Nasze dzieci, s. 7–8; A. Bro-
żek, O pytaniach fi lozofi cznych i ich rozstrzygalności w: Studia Philosophiae Chri-
stianae, nr 1 (2009), s. 7.
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prawdy. „Można po prostu tylko mówić, wieść konwersację, nie prowa-
dząc żadnych badań.” Taki styl uprawiania fi lozofi i jest więc procesem 
rozmyślań, negocjacji i kompilacji uwag. Różne przekonania mają przy 
tym jednakową wartość i dlatego w równym stopniu są uprawomoc-
nione. Ten sposób fi lozofowania prowadzi do ukazania wieloznaczności 
prawdy, a nawet do rezygnacji z jej poszukiwania. Poznanie staje się 
wtedy sprawą wymiany poglądów a nie „odzwierciedlaniem natury”, jak 
to było w przypadku fi lozofi i realistycznej34 (...).”
[D. Łażewska, Filozofi czne dociekania z dziećmi w domu i w szkole w: Innowacje 
w edukacji elementarnej, red. M. Raczkowska-Lipińska, E. Jagiełło, Józefów 2010, 
s. 199–203]

2. MYŚLENIE FILOZOFICZNE W ZARYSIE

We współczesnej kulturze można odkryć różne style fi lozofowania. 
Tak więc fi lozofi a jest rozumiana jako uniwersalny środek służący do 
precyzowania pojęć nauk szczegółowych. Myślenie fi lozofi czne jest też 
pojmowane jako refl eksja na temat przeżyć i egzystencjalnych rozte-
rek człowieka lub jako praca zmierzająca do odkrycia struktury bytu 
oraz czynników powodujących niesprzeczność rzeczywistości. Wybór 
takiego lub innego myślenia fi lozofi cznego nie pozostaje bez wpływu na 
rozumienie na przykład prawd wiary. Przyjęcie analitycznego modelu 
fi lozofi i powoduje bowiem ich umiejscowienie jedynie w sferze wiary. 
Natomiast realistyczny sposób myślenia pomaga wnikać w „sedno 
obiektywnej rzeczywistości” (Swieżawski, 1995, s.  17–19). Z jednej 
strony teren fi lozofi i to obszar sporów i dyskusji nie mających swych 
defi nitywnych rozstrzygnieć, z drugiej zaś miejsce odkrywania obiek-
tywnej prawdy bytu. Rozwój myślenia fi lozofi cznego przebiega zaś 

34 Red. J. Szmyd, Leksykon fi lozofi i współczesnej, Bydgoszcz –  Kraków 2004, 
s.  296–298; R. Skowronek, Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmoder-
nizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, Katowice 2007, s. 25, 31; Z. Sareło, 
Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998, s. 6 –8; S. Jedynak, Pragmatyzm i neo-
pragmatyzm w: Filozofi a współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Bydgoszcz, 
Warszawa – Lublin 2006, s. 106; K. Kilian, Filozofi a analityczna w: Filozofi a współ-
czesna, s. 193.
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zgodnie z pewnymi prawami. I tak w fi lozofi i występuje wielość poglą-
dów, nawet ze sobą sprzecznych. Z każdą epoką pojawiają się coraz 
to nowe, nieznane zagadnienia. Stanowiska fi lozofi czne są natomiast 
przedstawiane coraz bardziej precyzyjnie (Bocheński, 2009). 

Zarys fi lozofi cznego myślenia można odnaleźć w poniższych frag-
mentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– style fi lozofi cznego myślenia,
– specyfi kę myślenia pragmatycznego,
– właściwości myślenia realistycznego,
– prawa rozwoju myśli fi lozofi cznej,
– skutki wyboru myślenia fi lozofi cznego.

A. Przegląd stylów myślenia fi lozofi cznego

„(...) Spory i nieporozumienia dotyczące fi lozofi i lub przeciwstawia-
jące sobie fi lozofujących mają swoją przyczynę najczęściej w różnym 
pojmowaniu fi lozofi i i jej zadań przez spierające się ze sobą strony. Cho-
dzi o różnice (sięgające nieraz bardzo głęboko) w pojmowania samej 
istoty fi lozofi i, jej znaczenia i stylu uprawiania. Oto kilka przykładów. 
Kto ogranicza rolę fi lozofi i do uniwersalnego środka oczyszczającego 
naszą mowę z wieloznaczności, nieścisłości i niejasności pojęć, sądów 
i rozumowań, ten będzie ograniczać fi lozofi ę do sfery logiki, metodo-
logii nauk oraz do fi lozofi i języka. Jeśli w mniemaniu innych zadaniem 
fi lozofi i ma być możliwie najpełniejsze, szczere i dogłębne wypowie-
dzenie swego „ja”, a tym samym jakby eksperymentalne, pozbawione 
fałszu odkrywanie siebie, swojej tożsamości i „ludzkiej kondycji” (a 
pośrednio i kondycji ludzkiej w ogóle), to fi lozofowaniem godnym 
nazwy „fi lozofi a” będzie refl eksja typu egzystencjalistycznego, kiedy za 
właściwe zadaniem uprawiania fi lozofi i uzna się tworzenie apriorycz-
nych, niesprzecznych i pełnych układów bytów możliwych i ich struk-
tur, a więc różnych modeli i wizji niesprzecznych światów (do których 
miałby „pasować” doświadczalnie stwierdzalna rzeczywistość), wówczas 
terenem fi lozofi i stają się bezkresne obszary myślenia idealistycznego. 
Tu podmiot fi lozofujący przybiera rolę twórcy, a jego koncepcje fi lozo-
fi czne nadają się do nadawania sensu i do porządkowania różnych sfer 
ludzkiej twórczości (sztuka, technika, nauki fi zykomatematyczne itp.).
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Czwarte rozumienie fi lozofi i wprowadza nas dopiero na teren fi lo-
zofi i realistycznej. Dla realisty rola fi lozofi i jest zupełnie inna niż funk-
cja fi lozofi i uznawana przez każdą z trzech przytoczonych orientacji 
fi lozofi cznych. Na gruncie realizmu ani neopozytywistyczno –  anali-
tyczny minimalizm, ani subiektywistyczno – egzystencjalistyczny intra-
wertyzm, ani fenomenologizujący esencjalizm idealizmu nie wyznaczają 
właściwej roli fi lozofi i i najważniejszych zadań fi lozofa, względnie fi lo-
zofującego człowieka.

Zgodnie z wielką tradycją fi lozofi czną najautentyczniejsza fi lozofi a 
jest owocem mądrościowej funkcji intelektu usiłującego zgłębić –  jak 
daleko się tylko da –  i odczytać głęboką strukturę i sens całej rzeczy-
wistości. Jestem przekonany, że wbrew innym tendencjom i gustom 
utrzymanie i rozwijanie fi lozofi i zgodnie z tą klasyczną jej koncepcją 
jest koniecznością. Uzasadnieniem tej konieczności jest zarówno fakt, 
że życie mądrością jest niezbędnym warunkiem dla ożywienia kultury, 
jak przeświadczenie, że człowiek tylko wtedy realizuje w pełni swoje 
człowieczeństwo, gdy rozwija mądrość. Z tej racji ma uzasadnienie 
sławne zdanie Pica, że „nie jest człowiekiem, komu brak fi lozofi i”. Cho-
dzi tu właśnie o fi lozofi ę realistyczną (nie tylko „naukową”, lecz także 
przednaukową i każdemu dostępną), utożsamiającą się z przyrodzoną 
mądrością (...)”.
[S. Swieżawski, Dobro i tajemnica, Warszawska Drukarnia Naukowa, Biblioteka 
„Więzi”, Warszawa 1995, s. 16–17]

B. Myślenie fi lozofi czne z perspektywy pragmatyzmu

„(...) Według sceptycyzmu metafi lozofi cznego fi lozofi a jest nie tylko 
dyscypliną, w której nigdy nie dochodzi się do konkluzji i defi nitywnych 
rozstrzygnięć, lecz – co więcej – można w niej skutecznie bronić prawie 
każdego poglądu, wprowadzając odpowiednie rozróżnienia, modyfi ku-
jąc zasady argumentacji, zmieniając wyznaczniki tego, co wiarygodne 
i absurdalne itp. Kiedy np. zwolennik jakiegoś poglądu zostanie oskar-
żony o to, że uwikłał się w ciąg w nieskończoność lub zdefi niował poję-
cia czy uzasadnił tezy w sposób kolisty (cyrkularny), to będąc wystarcza-
jąco pomysłowy, może odróżnić ciągi w nieskończoność dobre i złe oraz 
kolistość błędną od potrzebnej i owocnej, a następnie argumentować, 
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że jego ciągi w nieskończoność i kolistości są tymi dobrymi i potrzeb-
nymi. Metafi zyczni sceptycy o nastawieniu pesymistycznym wyprowa-
dzają z tego wniosek, że fi lozofi a nie jest poważnym zajęciem intelektu-
alnym, lecz frywolną sofi styką, którą należy porzucić na rzecz dyscyplin 
naukowych (logiki, matematyki, fi zyki) lub aktywności politycznej czy 
religijnej. W przeciwieństwie do nich optymistyczni sceptycy w meta-
fi lozofi i są zdania, że chociaż proces fi lozofowania rzeczywiście polega 
w dużej mierze na ciągłym zmienianiu zasad argumentacji i wprowa-
dzaniu nowych rozróżnień, niekiedy wyłącznie dla uratowania jakiegoś 
stanowiska, to w trakcie tych zabiegów krystalizują się rozmaite „wizje” 
fi lozofi czne, czyli luźno rozumiane koncepcje świata, człowieka, pozna-
nia itp. „Z tego punktu widzenia argumentacja fi lozofi czna nie jest 
dążeniem do prawdy, lecz okazją do inspiracji” (Rorty 1961: 300). 

Stanowiskiem zdecydowanie przeciwstawnym sceptycyzmowi meta-
fi lozofi cznemu jest realizm metafi lozofi czny. Realistów łączy przeko-
nanie, że są dobre i złe koncepcje fi lozofi czne, o większej i mniejszej 
sile wyjaśniającej, lepiej i gorzej przystające do rzeczywistości. Są też 
takie, które z różnych powodów należy zdecydowanie odrzucić. Dla-
czego tak się dzieje? Dlatego mianowicie, że w ocenianiu i wyborze 
koncepcji fi lozofi cznych należy brać pod uwagę nie tylko umiejętności 
argumentacyjne i perswazyjne ich twórców i obrońców, lecz także czyn-
niki zewnętrzne, niezależnie od samych tych koncepcji i wspierających 
je argumentów. Dostarczają one stałego punktu odniesienia i pozwa-
lają na dokonanie oceny wytworów działalności fi lozofi cznej, która nie 
będzie poprzestawać na wewnętrznym badaniu spójności twierdzeń, 
zgodności tez z wcześniej przyjętymi założeniami itp.

Realizm metafi lozofi czny przyjmuje trzy zasadnicze postacie, 
w zależności od tego, co uważa się za owe czynniki zewnętrzne, któ-
rym fi lozofowie powinni się podporządkować. Pierwsza to metafi zyczny 
realizm zdroworozsądkowy, w myśl którego ostateczną miarą oceny 
fi lozofi cznych koncepcji i argumentacji jest zdrowy rozsądek. Takiemu 
realizmowi hołdował w starożytności Arystoteles, a w XX wieku czy-
nili to przedstawiciele analitycznej fi lozofi i języka potocznego. Drugą 
postacią realizmu metafi zycznego jest realizm historyczny. Jego przed-
stawiciele podkreślają, że ponieważ treść tego, co składa się na zdrowy 
rozsądek, znacznie się w ciągu ostatnich wieków zmieniła, jedynie 



31

niektóre czynniki o charakterze historycznym mogą być uważane za 
zewnętrzne w ocenie koncepcji fi lozofi cznych i ich adekwatności. (...)

Trzecia i ostatnia postać realizmu metafi lozofi cznego ma charakter 
eschatologiczny. Zwolennicy tego poglądu podkreślają zarówno histo-
ryczne uwarunkowania i zmienność tego, co składa się na zdrowy rozsą-
dek, jak i błędność wielu minionych koncepcji systemów fi lozofi cznych. 
Uważają jednak, ze ostatecznie zmierzamy w fi lozofi i do trafnego uję-
cia natury świata, człowieka i poznania. (...)

Trzecim zasadniczym stanowiskiem metafi lozofi cznym, wyróżnio-
nym przez Rorty’ego, jest pragmatyzm. Czym różni się ono od przed-
stawionych przed chwilą odmian metafi lozofi cznego sceptycyzmu 
i realizmu? Przede wszystkim tym, że w czym innym niż przedstawi-
ciele pozostałych stanowisk upatruje cel debat i sporów fi lozofi cznych. 
Zdaniem pragmatystów metafi lozofi cznych (...) celem dociekań fi lo-
zofi cznych i metafi lozofi cznych jest podtrzymywanie komunikacji mię-
dzy przedstawicielami konkurujących, niezgodnych ze sobą poglądów. 
W tej perspektywie zadaniem metafi lozofi i na każdym kolejnym etapie 
historycznego rozwoju jest sformułowanie swoistej etyki prowadzenia 
debat i sporów w fi lozofi i, czyli reguł ustalania zasad argumentacji fi lo-
zofi cznej. (...)

Czym zatem jest fi lozofi a i jak należy ją usytuować na mapie naszych 
aktywności intelektualnych? Odpowiadając na to pytanie, Rorty wycho-
dzi od odnotowania dwojakiego sposobu, w jaki jesteśmy o niej skłonni 
myśleć:

Przez połowę czasu myślimy o fi lozofi i jako o dyscyplinie quasi 
– naukowej – w istocie rzeczy jako o scientia scientiarum, jako obszarze 
na którym jasność, rygor logiczny, komunikowalność i intersubiektyw-
ność powinny osiągnąć swój szczyt. Przez drugą połowę czasu myślimy 
o fi lozofowaniu jako o odmianie twórczości artystycznej i traktujemy 
fi lozofa jako jasnowidza. Pierwszy sposób myślenia każe nam oczeki-
wać pracy zespołowej, zintegrowanych badań, konsensusu co do celów 
i metod oraz zgody co do wartości wyników. Drugi sposób każe nam 
oczekiwać sporadycznej, niezwykłej wizji, ucieleśnionej w dziele jakie-
goś wielkiego myśliciela (Rorty 1958–1961: 400). (...)

Tymczasem, twierdzi Rorty, swoistość fi lozofi i polega na tym, że 
jest ona zarazem działalnością naukową i twórczością artystyczna, 
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a jej rozwój polega na nieustannym oscylowaniu między jednym a dru-
gim. To oscylowanie sprawia, ze wynikiem jej uprawiania nie są ani 
powszechnie uznane i dobrze uzasadnione teorie, ani wytwory będące 
dziełami sztuki, lecz toczący się od wieków dialog.

(...) Zdaniem Rorty’ego, mechanizm tego dialogu wygląda w przy-
bliżeniu następująco. Filozofowie o dużej niezależności umysłu, prze-
nikliwości i wyobraźni kwestionują zastane założenia swojej kultury 
i dotychczasowej myśli fi lozofi cznej, proponując nowe koncepcje i teo-
rie fi lozofi czne, często zaledwie wizjonersko naszkicowane. W prze-
szłości czynili to m.in. Immanuel Kant, Soren Kierkegaard, Alfred N. 
Whitehead i Ludwig Wittgenstein. Jest to właśnie ten wymiar fi lozofo-
wanie, który zbliża je do uprawiani sztuki i gdzie można pozwolić sobie 
na indywidualną twórczość i „wielkość”. Filozofowanie nie polega jed-
nak wyłącznie na tworzeniu nowych, oryginalnych koncepcji. Zapro-
ponowane koncepcje i teorie trzeba bowiem odpowiednio rozwinąć, 
zbadać ich konsekwencje, pokazać, w jakim stopniu może je pogodzić 
z naszymi powszechnie akceptowanymi przekonaniami, a w jakim owe 
przekonania należy zrewidować itp. Wszystko to wymaga niejednokrot-
nie żmudnej pracy całych pokoleń fi lozofów, którzy pod wieloma wzglę-
dami znacznie bardziej przypominają typowych badaczy akademickich, 
pracujących w zespołach, projektujących eksperymenty, opracowując 
syntezy historyczne itd. Być może nie maja oni takiej przenikliwości 
i wyobraźni jak „wielcy” fi lozofowie, lecz bez ich umiejętności wydoby-
cia i scharakteryzowania konsekwencji nowej wizji fi lozofi cznej i goto-
wości poświęcenia swego czasu na jej wyjaśnienie i drobiazgową obronę 
„spekulacja fi lozofi czna nigdy nie przekroczyłaby poziomu indywidual-
nego ekscentryzmu” (Rorty 1958–1961/2009: 408). (...) Jednakże w dia-
logu fi lozofi cznym uczestniczą nie tylko te dwie grupy uprawiających tę 
dyscyplinę. Jest w nim również miejsce na mniej oryginalnych myślicieli 
eklektycznych, którzy oddzielają w koncepcjach i systemach fi lozofi cz-
nych tezy niewiarygodne i trudne do zaakceptowania od trafnych intu-
icji i zasadnych twierdzeń, a następnie przegrupowują je i wiążą w nową 
całość. Można ich nazwać „czeladnikami” fi lozofi cznymi. Bez nich fi lo-
zofi a nie byłaby powiązanym dialogiem, lecz zwykłym ciągiem tez i tez 
im przeciwstawnych. Ten proces eklektycznej modyfi kacji koncepcji 
i systemów fi lozofi cznych wydobywa z nich niekiedy nowe treści, które 
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w oryginalnych sformułowaniach ich twórców były niezauważalne. (...) 
Tak więc być fi lozofem to uczestniczyć w pewnym historycznie uwarun-
kowanym dialogu intelektualnym.

Ponieważ fi lozofi a jest wytworem takiego dialogu, nie istnieje żaden 
zewnętrzny punkt widzenia, z którego można byłoby dokonywać ewa-
luacji jego przebiegu. Poszczególne koncepcje, teorie i systemy fi lozo-
fi czne oceniają wyłącznie dostatecznie kompetentni uczestnicy tego 
dialogu. Oczywiście ich oceny są przedmiotem deliberacji innych fi lo-
zofów, w wyniku których zostają podtrzymywane lub zakwestiono-
wane, po czym w kolejnym pokoleniu ocenianie są owe deliberacje na 
temat wcześniejszych ocen, i tak dalej w nieskończoność. Wszystko to 
zapewnia konwersacji fi lozofi cznej ciągłość, lecz jednocześnie sprawia, 
że nie ma w niej raz na zawsze ustalonych wyników czy dzieł, które 
na podobieństwo wybitnych dzieł sztuki należy tylko kontemplować 
i podziwiać (...)”.
[T. Szubka, Neopragmatyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Miłołaja Kopernika, Toruń 
2012, s. 96–102]

C. Myślenie fi lozofi czne z perspektywy realizmu

„(...) Według klasycznej koncepcji przez fi lozofi ę można rozumieć 
takie poznanie, w którym wyjaśnienie rzeczywistości polega na znale-
zieniu czynników powodujących, że ta rzeczywistość nie jest sprzeczna, 
że jest rzeczywistością.

Rzeczywistość byłaby sprzeczna, wykluczałaby się, unicestwiała, 
gdyby jednocześnie nie była rzeczywistością, gdyby istniejąc jednocze-
śnie nie istniała. Pierwsze wobec tego twierdzenie, ujmujące pierwotny, 
czy może początkowy lub graniczny stan rzeczywistości, jest nastę-
pujące: nie można jednocześnie być rzeczywistością i nią nie być, nie 
można więc jednocześnie istnieć i nie istnieć. Znaczy to, że nie można 
jednocześnie np. pisać i nie pisać, poznawać i nie poznawać, żyć i nie 
żyć, właśnie istnieć i jednocześnie nie istnieć. Byt, a więc to, co jest, nie 
może być identyczne z tym, czego nie ma, z niebytem. Byt więc i niebyt 
wykluczają się.

(...) Pierwsze więc twierdzenie fi lozofi czne, wynikając z pytania, czy 
można jednocześnie istnieć i nie istnieć (...) prowadzi do podstawowego, 
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uwikłanego w tym twierdzeniu i z kolei drugiego pytania fi lozofi cz-
nego o czynnik, który powoduje, że byt nie jest sprzeczny, czyli że nie 
zachodzi identyczność istnienia i nieistnienia. Chodzi o czynnik, dzięki 
któremu coś jest rzeczywiste, czyli że znajduje się po stronie tego, co 
realne, ze nie osuwa się w nicość, rozumianą jako negacja, wykluczenie 
bytu, pustka. Ten czynnik, jeśli urealnia musi być realny (...). Odpo-
wiedź na drugie pytanie, a więc drugie twierdzenie fi lozofi czne, może 
być następująca: jeżeli coś jest rzeczywiste, to zawiera w sobie realny 
czynnik powodujący istnienie. Nazywamy ten czynnik wprost istnie-
niem. (...)

Trzecie logicznie narzucające się pytanie można sformułować w taki 
sposób: czy cokolwiek samo udziela sobie istnienia, czy to istnienie 
otrzymuje. Mówiąc inaczej pytamy, czy jakikolwiek byt, a więc to, co ist-
nieje, jest źródłem, czyli przyczyną swego istnienia, czy też ta przyczyna 
jest dla tego bytu zewnętrzna. Rozważając pierwszą możliwość, że byt 
sam powoduje się do istnienia, wykrywamy taką sprzeczność, że coś nie 
istniejąc jednocześnie istnieje, skoro powoduje swoje istnienie. Nie ist-
niejąc więc działa, co jest absurdalne. Sensowna i niesprzeczna wydaje 
się druga ewentualność, że byt może istnieć, czyli nie być nicością, tylko 
dzięki bytowi. (Terminów „niebyt” i „nicość” używam zamiennie). Trze-
cim więc twierdzeniem fi lozofi cznym jest zdanie, że żaden byt nie może 
być przyczyną swego istnienia, że może być np. samodzielny albo, gdy 
nie jest sam z siebie, musi swe istnienie otrzymać od samoistnego bytu 
pierwszego. I wobec tego skoro rzeczywistość jest, to początkiem cze-
gokolwiek nie jest nicość, lecz byt, który oczywiście nie jest przyczyną 
siebie, lecz po prostu jest jako pierwsze źródło istnienia, czyli tego, czyli 
tego w każdym bycie znajdującego się czynnika, który urealnia.

I czwarte kolejne pytanie dotyczy już natury tego bytu. Właśnie 
pytamy, który to jest ten pierwszy byt, jaką ma strukturę, dlaczego 
i dzięki czemu istnieje bez przyczyny? Odpowiedź na to pytanie, a więc 
twierdzenie określające naturę tego bytu dopiero tu zaczyna różnić fi lo-
zofów i fi lozofi e. 

Hegel na przykład, nie zastanawiając się i nie rozstrzygając, czy 
cokolwiek istnieje, stwierdził, że początkowym i pierwszym bytem jest 
myśl, która ewentualnie wyłania swe przeciwieństwo, aby w trichoto-
micznym rozwoju dialektycznym syntetyzować się w coraz doskonalsze 
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etapy jednej nieustannie stającej się rzeczywistości. Rozpoczął więc 
fi lozofowanie od wyróżnionego tu czwartego pytania o naturę pierw-
szego bytu. Ten byt pierwszy niewątpliwie nie posiada przyczyny, lecz 
nic o nim nie wiemy bez wcześniejszych pytań i rozumowań, dotyczą-
cych tego, co poznajemy w bezpośrednim kontakcie poznawczym z ota-
czającymi nas bytami. Nie można więc rozpoczynać fi lozofowania od 
stwierdzenia natury bytu pierwszego i nie od tego bytu zaczyna się 
nasza fi lozofi czna refl eksja. (...)
Źródłem błędu w punkcie wyjścia fi lozofi i (...) [jest] utożsamienie 

przyczyny z początkiem, samoistnego istnienia jako przyczyny z ist-
nieniem uprzyczynowanym w danych bytach i te byty zapoczątkowu-
jącym jako w nich czynnik przecież urealniający, a nie samoistnie 
przyczynujący.

Uniknięcie błędu jest możliwe, gdy przed określeniem natury bytu 
pierwszego rozstrzygniemy najpierw, czy w ogóle cokolwiek istnieje, 
i jeżeli istnieje, to jakie jest źródło tego istnienia. Chodzi więc nie tyle 
o byt pierwszy, ile o początek rzeczywistości w sensie jej granicznego 
punktu, o to „miejsce”, w którym rzeczywistość staje się czymś i nie jest 
niebytem, o „miejsce”, od którego właśnie się zaczyna. Coś więc ist-
nieje, gdy już nie jest niebytem. Dzięki czemu nie jest tą nicością. Oczy-
wiście dzięki temu czemuś, co urealnia byt. Czy tego czynnika urealnia-
jącego sam sobie dany byt udziela? Gdy odpowiedź będzie negatywna, 
to znaczy gdy wskażemy, że żaden byt nie jest przyczyną siebie, pojawia 
się zagadnienie bytu pierwszego, jako czegoś stojącego przed wszyst-
kimi innymi bytami. Ten pierwszy byt nie jest pierwszym elementem 
rozwijającej się rzeczywistości, lecz osobnym, różnym od innych bytów 
czymś, co uwalnia nas od sprzeczności, polegającej na utożsamieniu ist-
nienia z nieistnieniem. (...)

Dodajmy wobec tego, że fi lozofi a klasyczna w wersji tomistycznej 
nie rozpoczyna się od pytania o Boga, nie jest „maszynką” do dowodze-
nia jego istnienia. Jest rozpoznawaniem i tłumaczeniem rzeczywistych 
bytów przez pokazywanie właśnie tego, co je uniesprzecznia, co powo-
duje że nie są jednocześnie czymś i swoim zaprzeczeniem.

Błędem jest takie pojmowanie fi lozofowania jako uogólnienia 
wyników nauk szczegółowych w sensie syntezy, scalającej wszystko, co 
dzięki tym naukom wiemy. Filozofi a nie jest bowiem dowolną sumą 
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odpowiedzi, jakąś czysto myślną lub formalną strukturą twierdzeń, wła-
ściwych innym naukom, lecz jest rozpoznawaniem realnych stanów bytu 
od tej strony, co tam jest ostateczne, pierwotne, początkowe, takie, bez 
czego byt staje się niebytem. Nie można przecież poza tym odpowie-
dzialnie tworzyć syntezy z twierdzeń o czymś, o czym nie wiemy, czy 
istnieje. A nawet jeżeli to uogólnienie nie jest scaleniem twierdzeń, lecz 
odczytywaniem w samych bytach znajdujących się tam treści, zawsze 
będzie to ujęcie już zastanych, istniejących bytów, a nie warunków 
wyznaczających to istnienie.

Błędem też jest rozumienie fi lozofi i jako zespołu twierdzeń 
z pogranicza nauki, sztuki, religii. Wtedy bowiem fi lozofi a nie jest teo-
rią rzeczywistości, lecz analizą pewnych pytań człowieka i poszukiwa-
niem tylko desygnatem tych pytań, a więc ujęciem jakichś fragmentów 
bytu, czy zachodzących między bytami relacji. Nie jest ujęciem tego, 
co pierwotne i konieczne, nie jest po prostu pierwszym pytaniem, lecz 
podobnie jak w naukach szczegółowych jakimś wtórnym twierdzeniem 
o tym, czego istnienia wcześniej nie ujęliśmy w uniesprzeczniających 
relacjach. 

Błędem wobec tego byłoby fi lozofowanie, sprowadzone do analizy 
języka jako wypowiedzi o tym, co inne nauki odkryły i zbadały. Błąd 
ten polega bowiem na pominięciu rozstrzygnięć w porządku pierwot-
nych czy w ogóle pierwotnych ujęć stanów bytowych rzeczywistości. Jest 
także wtórnym zespołem pytań i odpowiedzi.

Błąd więc w punkcie wyjścia fi lozofi i polega na zrezygnowaniu 
z pytań, ujmujących granicę rzeczywistości, ten moment, w którym coś 
nie jest już niebytem (...).”
[M. Gogacz, Istnieć i poznawać, Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013, s. 15–19].

D. Prawa rozwoju myślenia fi lozofi cznego

„(...) W fi lozofi i (...) można stwierdzić przynajmniej dwa prawa 
[rozwoju]:
1) Prawo wielości poglądów. W każdej znane nam epoce dziejów fi lozo-

fi i istniała wielość poglądów, między sobą sprzecznych pod wieloma 
względami. Okres, w którym by panowała wyłącznie myśl jednej 
szkoły fi lozofi cznej, nie jest nam znany (...) W szczególności zarówno 
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w dziejach myśli europejskiej, jak i hinduskiej można zauważyć 
stale przeciwstawienie prądów idealistycznych i pozytywistycznych, 
a obrębie idealizmu, tendencji perypatetyckiej i neoplatońskiej.

2) Prawo powracających rozwiązań. Mimo, że główny kierunek myśli 
fi lozofi cznej ulega ciągłym zmianom, tak dalece, że pewne poglądy 
(a nawet pewne zagadnienia) bywają zapominane na długie okresy, 
niektóre typowe rozwiązania podstawowych problemów fi lozofi cz-
nych powracają stale w nowej postaci. Są to zwykle poglądy naj-
znakomitszych myślicieli jak np. Arystotelesa (św. Tomasz, Leib-
niz, Nikolai Hartmann), Plotyna (Spinoza, Bergson), kanta (wielu 
współczesnych, Husserl) i in. Ten powrót owych „wiecznych” tez jest 
być może najbardziej zadziwiającym zjawiskiem w dziejach fi lozofi i.
Niemniej empiryczne zbadanie dziejów fi lozofi i pozwala na stwier-

dzenie następujących praw jej postępowego rozwoju:
1) Prawo nowych problemów. W miarę upływu wieków pojawiają 

się w fi lozofi i coraz nowe, nieznane dawniej zagadnienia. Takim 
zupełnie owym zagadnieniem jest np. zagadnienie stosunku woli 
do uczuć, nie znane przed Arystotelesem, a mało znane przed św. 
Tomaszem. Jeszcze bardziej uderzającym przykładem jest zagadnie-
nie teoriopoznawcze w sensie Berkeleya. Historia fi lozofi i uczy, że 
w miarę postępu ilość zagadnień nie maleje, jak chcieli niektórzy 
pozytywiści, ale przeciwnie – rośnie. 

2) Prawo rosnącej komplikacji rozwiązań. W miarę rozwoju fi lozofi i te 
same stanowiska, które dawniejsi myśliciele wypowiadali w sposób 
bardzo prosty, przedstawiane są w sposób zazwyczaj coraz bardziej 
skomplikowany i ścisły. I tak np. Anaksagoras swoją teorię Bóstwa 
zawiera w jednym zdaniu, podczas gdy św. Tomasz lub Spinoza 
muszą o nim pisać duży tom; Ockham operuje w swojej fi lozofi i 
logiki paroma prostymi kategoriami, jego następcy w 100 lat później 
mają ich już znacznie więcej; idealizm prymitywny i prosty u Berke-
leya staje się niezmiernie złożoną strukturą u Kanta. 

3) Prawo rozwoju sinusoidalnego. Rozwój fi lozofi i pod wspomnianymi 
dwoma względami nie jest jednak ciągły, ale linia rozwojowa wznosi 
się i upada na przemian, zazwyczaj równolegle z wzrostem i upad-
kiem kultury (koniec starożytności i średniowiecza), niekiedy jed-
nak niezależnie od niej (wiek XV i druga połowa XIX). 
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(...) Obserwacja dziejów fi lozofi i pozwala również na stwierdzenie 
pewnych praw dotyczących stosunku fi lozofi i do nauk przyrodniczych. 
W szczególności stwierdzamy:
1) Prawo wpływu nauk przyrodniczych na fi lozofi ę. Jest on najwidocz-

niejszy w dziedzinie kosmologii, co do innych działów może zacho-
dzić obecnie wątpliwość. Rzecz zastanawiająca, że wpływ ten nie 
tylko nie rośnie, ale raczej maleje w dziejach myśli europejskiej. (...) 
Niemniej wpływ ten jest stały i widoczny. 

2) Prawo chronicznego scjentyzmu. „Chronicznym scjentyzmem” nazy-
wamy tutaj postawę uczonych, którzy pragną za wszelką cenę całość 
fi lozofi i budować na podstawie ostatniej teorii naukowej. Prawo 
nasze głosi, że w każdej epoce istnieje nieodmiennie tendencja tego 
rodzaju. Scjentyzm ten przejawia się jednak najczęściej nie u zawo-
dowych fi lozofów, lecz u naukowców bez fi lozofi cznego przygoto-
wania (...)”. 

[Józef I. M. Bocheński OP, Zarys historii fi lozofi i, wydanie nowe poprawione, Fun-
dacja Pomocy Antyk, „Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski” 2009, s. 208–210].

E. Następstwa związane z wyborem myślenia fi lozofi cznego

„(...) Jeśli moje przekonania prowadzą mnie do wniosku, że fi lo-
zofi a nie ma innych zadań niż rozwijać logikę i „oczyszczać” oraz 
wyjaśniać język, w takim razie nie wypada mi nic innego niż opowie-
dzieć się za neopozytywistycznym lub analitycznym modelem fi lozo-
fi i. Wówczas jednak –  jeśli jestem chrześcijaninem – grozi mi herezja 
fi deizmu. Wszystkie wielkie problemy klasycznej fi lozofi i – jak głęboka 
struktura bytów, Bóg, sens świata, natura człowieka, jego powołanie 
i nieśmiertelność –  przechodzą wyłącznie na teren wiary. Intelekt 
przyrodzony nie ma na ten temat nic do powiedzenia. Ci, którzy tak 
myślą, najczęściej nie zdają sobie sprawy, że wchodzą na tak zwodni-
czą ścieżkę fi deizmu, a ponadto, że degradują człowieka paraliżując 
rozkwit najwyższej sfery ludzkiej natury, jaką jest życie przyrodzonej 
mądrości. (...).

Jeżeli zaś w fi lozofi i widzę środek pozwalający mi wnikać możliwie 
głęboko w zawiłe tajniki mego życia duchowego a zgłębiając moje wła-
sne „ja” odnajdywać klucz do rozumienia całej różnorodności i tragedii 
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ludzkich „sytuacji granicznych”, konfl iktów, obaw i nadziei, wtedy decy-
duję się na fi lozofowanie oscylujące na pograniczu etyki, psychoterapii 
i różnych teorii duchowości. Wówczas stanę się może użytecznym „leka-
rzem dusz”, pocieszycielem w smutku i rozpaczy, ale wielka problema-
tyka fi lozofi czna pozostanie nietknięta obok, jak obca nie odwiedzana 
przeze mnie ziemia. Subiektywizm i intrawertyzm przesłonią i uczynią 
niedostępnymi ogromne obszary rzeczywistości rozciągających się poza 
ludzkim ego. 

Gdy za najwyższe osiągnięcie fi lozofi i uznam dotarcie poznawcze do 
istoty rzeczy, a więc do tego, co stanowi swoistość, odrębność i niepo-
wtarzalność rzeczy zaludniających świat (a także tych, które bytują tylko 
w naszym umyśle jako byty możliwe czyli niesprzeczne), wówczas mój 
wybór fi lozofi czny skieruje mnie ku metafi zykom esencjalistycznym i ku 
fi lozofi om typu fenomenologicznego. Te fi lozofi e obiecują człowiekowi 
dojście do intelektualnego oglądu istoty rzeczy, do tego, co nazywa się 
w języku fenomenologicznym Wesenschau –  ogląd istoty. Nie wolno 
nam jednak zapominać, że fi lozofowanie fenomenologiczne nie wyzwo-
liło się z niewoli idealizmu. Prymat gnozeologii, a więc teorii poznania 
wobec teorii bytu i brak ostrej granicy między bytem możliwym a rze-
czywistym nie pozwalają temu fi lozofowaniu przejść ze sfery istotowej 
do istnieniowej, a w języku Ingardenowskim z ontologii do metafi zyki, 
tzn. z teorii bytów możliwych do teorii bytów rzeczywistych. Obiera-
jąc taką fi lozofi ę powinienem wiedzieć, że ciąży na niej „klątwa ideali-
zmu” i że życie tej fi lozofi i toczy się w zamkniętym ogrodzie odciętych 
od rzeczywistości i istnienia, a wiec ostatecznie martwych archetypów, 
istot, czyli esencji. Zaistnienie metafi zyki, a więc kontemplacji rzeczy 
istniejących niezależnie od mego myślenia (a więc różnych wytworów 
kultury) odkłada się ad kalendas graecas.

W sytuacji, w której żadna z przedstawionych alternatyw w poj-
mowaniu fi lozofi i w pełni mi nie odpowiada, staje oko w oko wobec 
wyzwania pełnego realizmu. Uświadamiam sobie, ze ani logiczny i ana-
lityczny neopozytywizm, ani intrawertyczno – etyczny egzystencjalizm, 
ani idealistyczna fenomenologia nie uwzględniają w fi lozofi i tego, co 
w niej najważniejsze. Tylko konsekwentny realizm, gnozeologiczny 
i ontyczny pozwala dotrzeć poznawczo do rzeczywistości niezależnej od 
mego subiektywizmu, a także przekroczyć granice porządku istotowego 
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i dotrzeć do istnienia, a więc do samego sedna obiektywnej rzeczywi-
stości (...).”
[S. Swieżawski, Dobro i tajemnica, Warszawska Drukarnia Naukowa, Biblioteka 
„Więzi”, Warszawa 1995, s. 17–19]

3. FILOZOFIA PRZYRODY

Filozofi a przyrody to bogactwo myśli ukształtowanej przez fi lozo-
fów pochodzących z greckich kolonii leżących na terenie Azji Mniej-
szej (Milet, Efez) i Sycylii (Wielka Grecja) oraz działających w Grecji 
właściwej (Ateny) w VII i VI wieku przed Chr. Przedmiotem namysłu 
owych myślicieli była różnorodność i przemijalność świata przyrody. 
Celem ich dociekań zaś –  znalezienie jakiegoś wspólnego i trwałego 
elementu przyrody będącego początkiem i końcem wszystkich bytów. 
Element ten, nazwany arché (z j. gr.) lub principium (z j. łac.), miał 
 stanowić prawdziwą, choć ukrytą naturę świata widzialnej rzeczywi-
stości.

Pierwszym fi lozofem poszukującym arché był Tales z Miletu (ok. 
625–545 przed Chr.). Jego zdaniem początkiem i końcem rzeczywi-
stości jest woda. Kolejni myśliciele twierdzili zaś, iż pierwotny budulec 
to bezkres (Anaksymander) lub powietrze (Anaksymenes). Heraklit 
z Efezu natomiast sądził, iż stałym elementem jest to, że nic nie jest 
stałe. Parmenides z Elei uważał, iż tworzywem świata może być tylko 
byt niepodzielny, którego cechę stanowi jedność. Filozofowie ci zatem 
zostali nazwani monistami, gdyż zredukowali różnorodność zewnętrz-
nego świata do jednego elementu. Kolejna grupa fi lozofów uznała, iż 
budulcem przyrody powinno być kilka składników lub nieskończona ich 
ilość (pluralizm). I tak Empedokles uważał, iż tworzywem przyrody są 
cztery rodzaje materii: ziemia, ogień, powietrze i woda. Anaksagoras 
i Demokryt zaś wskazywali na nieskończoną ilość cząsteczek, które zda-
niem pierwszego fi lozofa były podzielne (homoiomerie), zdaniem dru-
giego zaś – niepodzielne (atomy).

Teorie ukształtowane przez starożytnych fi lozofów przyrody zna-
cząco wpłynęły na sposób myślenia fi lozofów czasów współczesnych. 
I tak na przykład heraklitejska walka przeciwieństw zainspirowała 
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Karola Marksa do opracowania dialektycznej teorii społeczeństwa. Jej 
wizja z kolei kierowała działalnością przywódców partii komunistycz-
nych, którzy na drodze rewolucji znieśli zastane stosunki społeczne 
kształtując nowe, tym razem bezklasowe społeczeństwo. Myślenie 
fi lozofów przyrody można odnaleźć w poniższych fragmentach źródeł 
i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– mechanizm redukcji, którym kierowali się fi lozofowie przyrody 

w trakcie poszukiwań pierwotnego budulca świata,
– wodę jako princpium rzeczywistości, 
– fi lozofi ę Talesa i Herkalita opowiedzianą po góralsku,
– heraklitejską walkę przeciwieństw i jej zastosowanie w rozumieniu 

konfl iktów społecznych,
– wpływ fi lozofi i przyrody na tworzenie się demokracji.

A. W poszukiwaniu arché wszechświata

„(...) Latem 1999 roku uniwersytet w Cornell opublikował wyniki 
badań, które jakoby wykazywały, że miłość to narkotyk. Dokładnie 
rzecz biorąc, jest to krążący we krwi koktajl z dopaminy, fenyloetyla-
miny i oksytocyny, wywołujący uczucie, które nazywamy zakochaniem. 
W rzeczywistości miłość, jak twierdzą badacze, jest wywołaną chemicz-
nie formą szaleństwa. Stan ów trwa dopóty, dopóki ciało nie uodporni 
się na substancje biorące udział w tym procesie, co zwykle trwa wystar-
czająco długo, by spotkać partnera, połączyć się z nim węzłem małżeń-
skim i wychowywać dziecko do wczesnego stadium dzieciństwa. Teoria 
ta (...) brzmi co najmniej podejrzanie. Czujemy przecież, że miłość jest 
najważniejszą rzeczą, jaka może się przydarzyć człowiekowi, że jej miej-
sce jest na piedestale i że nie można wywołać jej zastrzykiem, aplikując 
go pozbawionym jej ludziom. Wnioski opublikowanego przez Uniwer-
sytet w Cornell badania, opierały się na zasadzie redukcjonizmu, to jest 
przeświadczeniu, że daną rzecz można poznać, sprowadzając ją do jej 
części składowych, bądź że złożone, wielkoskalowe procesy da się zro-
zumieć w analogii do procesów prostszych. (...)

Choć redukcjonizm przysłużył się rozwojowi nauki, dzisiaj słowo to 
ma raczej negatywny wydźwięk. Niektórzy uważają, że próbując zro-
zumieć wszechświat, kalamy go. To, co Bóg stworzył mocą swej łaski, 
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my lustrujemy wścibskim okiem mikroskopu (...). Botanik uzbrojony 
w oręż genetyki twierdzi, że rozszyfrował esencję róży z genomu rośliny. 
Z takim uczonym krótko rozprawiłby się (...) dziewiętnastowieczny 
esteta Walter Pater, który napisał, iż w ogrodzie naukowca na łody-
gach kwiatów powiewają etykietki z nazwami. (...) Pierwszym reduk-
cjonistycznym fi lozofem – a przy tym pierwszym człowiekiem , którego 
można nazwać fi lozofem – był Tales, Grek urodzony w 636 roku p.n.e. 
w Milecie w Azji Mniejszej (dzisiejszej Turcji). (...) 

Tales dokonał wielkiej redukcji. Właściwości wszystkich rzeczy 
występujących w świecie – metali, gór czy ludzi – zredukował do tylko 
jednego zespołu cech: tych, które przynależą wodzie. Jeśli więc zmie-
limy rzeczy dostatecznie drobno, rozetniemy je na wystarczająco cien-
kie warstwy lub przyjrzymy się im dostatecznie blisko, nie znajdziemy 
żelaza, kamienia ani ciała, lecz wodę. Dziwnym może się wydawać 
fakt, ze ktoś próbuje objaśnić jedną rzecz w kategoriach innej, zamiast 
potraktować ją indywidualnie, lecz na tym właśnie polega redukcja. Jeśli 
pragniemy zrozumieć świat, musimy ujmować go w kategoriach, które 
jesteśmy w stanie pojąć. Redukowanie jest jak tłumaczenie na bar-
dziej zrozumiały język. Po redukcji dane zjawisko staje się uchwytniej-
sze i mniej tajemnicze, ponieważ łatwiej zrozumieć jego poszczególne 
składowe niż cały system. (...) Choć prostsze wyjaśnienia uznaje się za 
„niższe”, ponieważ są bliższe najbardziej podstawowym, powszechnie 
znanym faktom, równie dobrze moglibyśmy nazwać je „wyższymi”, gdyż 
wznoszą się ponad nieistotne i zaciemniające szczegóły, by jasno okre-
ślić zasadniczą prawdę. (...)

W codziennym życiu redukcjonizm jest nie tylko wykorzystywany 
praktycznie, lecz także często pojawia się w formie cynizmu. Mówić 
na przykład, że ktoś, kto przekazuje pieniądze na cele dobroczynne 
i poświęca swój wolny czas na pracę w wolontariacie, służy „jedynie” 
własnym interesom, formułujemy myśl redukcjonistyczną. Redukcjo-
nistyczne jest też twierdzenie, ze choć jakieś przedsiębiorstwo wdraża 
projekty, których celem jest poprawa warunków środowiska i ochrona 
pracowników, ostatecznie ma na względzie „tylko” długoterminowe 
zyski. Przy tym nie mniej redukcjonistyczny charakter miałaby teza, 
że forma ta działa wyłącznie z chrześcijańskiej dobroci. Aby dane 
wyjaśnienie można było określić jako redukcjonistyczne, musi ono 
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tłumaczyć jedną rzecz w kategoriach innej, prostszej rzeczy, bądź uka-
zywać wiele zjawisk w kategoriach innego pojedynczego zjawiska (...).”
[N. Fearn, Zenon i żółw. Jak myślą fi lozofowie, tłum. M. Pawlikowska, Instytut 
Wydawniczy Pax, Warszawa 2007, s. 9–18]

B. Kąpiel w principium rzeczywistości

„(...) Spowalniając nasze ruchy, wanna nas uczłowiecza – odsłania 
ludzką stronę tych, którzy niezależnie od tego, jak bardzo są dorośli 
i jak wiele czasu dzieli ich od chwil, gdy byli kąpani jako dzieci – wciąż 
odczuwają potrzebę kołysania się w wodach płodowych. Niemowląt nie 
kąpie się pod prysznicem – to wanna jest miejscem powrotu do prapo-
czątków. Do tego stopnia, że zalewając wodą ciało i umysł potrafi  uko-
łysać nas do snu (rzecz niemożliwa pod prysznicem). Ponieważ jednak 
zasypiając, możemy się utopić, lepiej będzie zatrzymać się kilka kro-
ków przed drzemka i oddać medytacji. W dzisiejszych czasach wanny 
na zachodzie lubią udawać, że znajdują się na wschodzie: otaczają się 
świeczkami, olejkami i przytłumionym światłe, przywodzącymi na myśl 
ukryte źródełko, służąc kąpieli i nieskończonemu odprężeniu. A jed-
nak, wbrew popularnemu poglądowi, celem promowanej przez bud-
dyzm medytacji jest całkowite przeciwieństwo odprężenia – nie beztro-
ski dryf myśli , ale natężenie świadomości. (...) 

Właśnie tego typu natężona świadomość doprowadziła do jednego 
z największych odkryć wszech czasów, które w dodatku nastąpiło w cza-
sie najsłynniejszej kąpieli w dziejach. Chodzi oczywiście o odkrycie 
prawa wyporu, dokonane przez greckiego fi lozofa i uczonego Archi-
medesa (...). [Musiał] wykorzystać własną pomysłowość, by rozwiązać 
problem, który przed nim postawiono: czy królewska korona rzeczywi-
ście została zrobiona z czystego złota, czy też zmieszano je z tańszym 
metalem dla większego zysku rzemieślnika. (...) Długo myślał, aż pew-
nego dnia, zanurzony w mydlinach, doszedł do wniosku, że może oce-
nić, czy korona posiada gęstość czystego złota, zanurzając ją w wodzie 
i sprawdzając, czy wyparła tyle wody, ile powinna. „Eureka!”, wykrzyk-
nął, i tanecznym krokiem wybiegł nago na ulicę, zachwycony, że odkrył 
nowe prawo fi zyki. (...) Sam moment odkrycia dowodzi intelektualnej 
pojemności wanny, jej zdolności do rozmrażania umysłu i uwalniania 
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soków kreatywności, przemiany ze stuporu w umysłową jasność, dawa-
nia wglądu w głąb rzeczy (być może każde laboratorium powinno dys-
ponować wanną). (...)

Jeśli bowiem wchodząc do wanny, czujemy się naturalnie, to być 
może z powodu jakichś prehistorycznych przyczyn. Powszechne prze-
konanie głos, ze małpy zaczęły zmieniać się w ludzi w chwili, gdy zesko-
czyły z drzew dżungli i wyprostowane ruszyły przez sawannę. Istnieje 
jednak i inna teoria, która wywodzi się od intelektualnego przodka 
Archimedesa, Anaksymandra, twierdzącego, ze przed wyjściem na 
suchy ląd praczłowiek musiał być organizmem pływającym. Hipoteza 
[ta] znana [jest] dziś jako teoria „wodnej małpy” (...).

Ten związek sięga jeszcze głębiej. Nie tylko jesteśmy złożeni z wody, 
ale być może nawet istnieje rezonans morfi czny – by użyć określenia 
pionierskiego biologa Ruperta Sheldrake’a – pomiędzy nami a H2O. 
W roku 1999 w Japonii Masaru Emoto opublikował zapis niezwykłych 
badań, w których dowodził, że „woda jest zwierciadłem odbijającym 
nasz umysł”. Jego książka Woda – obraz energii życia to album fotografi i 
zamrożonych kryształków wody z całego świata. (...) Według Masaru 
Emoto woda nie pozostaje obojętna na sposób, w jaki jest traktowana 
przez ludzi. Reaguje również na muzykę: utwory Bacha, zgodnie z prze-
widywaniami, wywołują niebiańskie kształty; heavy metal skutkuje 
koncentryczną eksplozją w strukturze kryształów; a –  co najbardziej 
uderzające – pieśń Precz z moich oczu Fryderyka Chopina sprawia, że 
atomy kryształów się rozdzielają. (...)

Kiedy więc następnym razem zanurzysz się w wodzie, znajdziesz nie 
tylko ukojenie (...) lecz także radość z ponownego połączenia z żywotną 
podstawą każdego istnienia, ze źródłem z którego wypłynęliście ty 
i twoi przodkowie (...)”. 
[R. R. Smith, Śniadanie z Sokratesem. Filozofi a na talerzu, tłum. M. Miłkowski, 
Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2012, s. 127–136]

C. Jończycy po góralsku

Tales z Miletu
„(...) Piersy mędrol nazywo się w ksiązkach Tales, ale naprawde 

nazywoł się on Stasek Nędza nie z Miletu ino z Pardałówki. 
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Jego ociec chowoł owce i kupcył kóniami. To casym broł syna do 
miasta, coby wozu strzóg. Ale Stasiowi kotwiyło się tak siedzieć na 
wozie i siedzieć. A siedzieć było trza. To z totyk nudów nawiedziyło go 
myslenia. I zostoł się jako ten mędrol.

Stasek Nędza z Pardołówki, dlo niepoznaki zwany Talesem z Miletu, 
się nie ozyniył. Kie go matka nagabywala; „zeń się”, to jej godoł: „jesce 
nie cas.” A kie jesce prógowała, to jej pedzioł: „już nie cas.” Tak to 
nie było casu na głupstwa. Kie go roz ftosi spytoł, cymu ni mo dzieci, 
odpedzioł: „bo jo kochóm dzieci”. Ale byli i tacy, co się ś’niego prze-
śmiewali. Razu jednego wyseł w nocy na prape, co by się napatrzyć 
na gwiazdy i wpod do dołu. Uwidziala to Kaśka z Nędzówki i ozbęb-
nieła po całyj wsi: „He, jaki mi ś’niego mędrol, nie widzi tego, co pod 
nogami, a chciołby wiedzieć, co na niebie.” Baby na wsi nie sanujóm 
niezyniatyk. Cheba ze księdza.

Dziś nawet małe dzieci ucóm się w skole „twierdzenia Talesa”, 
a rzeke Staska Nędzy z Pardałówki. A było z tym „twierdzeniem” tak. 
Kie budowali wieże kościelnóm w mieście, to się im skóńcyła miara 
i nie wiedzeli, cy trza już kóńcyć wieże, cy jesce nie. I kieby nie Stasek, 
byłaby z tego drugo wieża Babel. Bo budorze byli robotni, nie tacy jako 
dziś. Dopiero Stasek wyśpekulowoł, że trza pomirzyć wysokość budowy 
przez pomierzanie jej słonkowego cienia wte, kie cień chłopa ma takóm 
samóm długość, jak wysokość chłopa. Pomierzali. Nei wtedy Stasek 
pedzioł: „chłopy, dość.” No i tak ta wieża stoi do dziś dnia. Stasek mioł 
jednak w głowie. 

Roz w zimie, kie była ćma i duse cyścowe podchodziyły pod okno, 
Stasek pedzioł: „Smierzść się w nicym nie róźni od zycio.” Ftosi mu 
dogodoł: „No to cymus nie umieros? On na to: „No tymu. Kieby się 
róźniyła, to może byk i umar, a tak to co bedym umieroł.”

Taki to był Stasek Nędza z Pardałówki, co z nudów wynaloz myśle-
nie. (...).”
[J. Tischner, Historia fi lozofi i po góralsku, Kraków 2000, Wydawnictwo Znak, s. 7–9]

Heraklit z Efezu
„(...) Tyn, co go nazwali Heraklitem z Efezu naprawde nazywoł 

się Jędrzkiem Chmurom z Pyzówki. Był to cłek honorowy i nosiył 
się wysoko. Musiołeś go było dlugo pytać, coby się do cie obezwoł. 
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Spytołeś się, cymu cicho siedzi, odpowiadoł: „cobyście wy godać mogli”. 
(...) Jędruś zapatrzowoł się w ogien i we świat. Wycuł, ze w tym jest 
rozumno myśl. Wycuł, a duzo nie godoł: „syćko z ognia i bez ogień”. 
Tak pedzioł.

Casym cuć ogień w sobie (...) Cujes, jak cie poli. Cujes go w zozdro-
ści. Cujes w zolu. Cujes w tęsknocie. I w miełości tyz. I wte zyjes jakby 
sobie samemu na sprzycność. (...) Jedno cie w góre ciągnie, a drugie 
w dół. (...)

Niby Grecy nazwali to „dialektykom”. Tyz piyknie. „Dialektyke” 
mozes uwidzieć gołym okiem, kie Jasiek, Władek i Józek sóm jest 
przynapici. Kie się Jasiek przynapije, to go gorzołka ciągnie w dół. 
Kie się Władek przynapije, to gorzołka ciągnie go na bok. A Józka zaś 
gorzołka ciągnie do zadku. Kie się najdóm syćka pijani, to się poobła-
piajom i trzymajóm się wroz. Tak se idóm. I choć kozdy z osobna ni 
może się na nogach utrzyma, to razem się trzymajom. Idom śpiewajęcy 
sobie samym na sprzycność. I to się nazywo „pojednaniem w sprzycno-
ści.” Jędrek z Pyzówki tyz to wywiód jako tyn Heraklit (...).
[J. Tischner, Historia fi lozofi i po góralsku, Kraków 2000, Wydawnictwo Znak, 
s. 19–21]

D. Heraklitejska walka przeciwieństw a konfl ikty społeczne

„(...) Zgodnie z uznawaną przez Heraklita ontologiczną zasadą jed-
ności i walki przeciwieństw, powszechnej sprzeczności i zmienności 
rzeczy, również wojna i pokój stanowią dwa ściśle ze sobą powiązane 
przeciwieństwa, a ich walka ma doprowadzić do harmonijnego spo-
łeczeństwa złożonego z niewolników, ludzi wolnych i władców. Hera-
klit nie tylko stwierdza, że wojna jest powszechna i prawym jest spór, 
i wszystko powstaje przez spór i zawinienie, ale wskazuje także jej 
skutki społeczne. Powszechnie znane są jego stwierdzenie: Wojna jest 
wszystkiego ojcem, wszystkiego władcą, jednych czyni bogatymi, innych 
ludźmi biednymi, jednych niewolnymi – drugich wolnymi. W jego koncep-
cji odnajdujemy myśli świadczące o stosunkach i potrzebach systemu 
niewolnictwa klasycznego, w którym wojny były środkiem rozstrzygania 
wszelkich sporów i zdobywania niewolników dla funkcjonowania takiego 
systemu.
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Inne poglądy reprezentował natomiast Hippiasz z Elidy. W opozycji 
do Heraklita, a także do dominującej u większości sofi stów idei homo 
homini lupus, prowadzącej dobellum omnium contra omnes pozostaje 
propozycja Hippiasza. On się zgadzał z poglądem, że główną przyczyną 
wojen jest istnienie podzielonych granicami państw i przeniesienie na 
płaszczyznę państw konfl iktów między ludźmi. To właśnie ten fi lozof, 
Hippiasz z Elidy stwierdził, że jedyną drogą wyeliminowania wojen 
z życia społecznego jest zniesienie granic i przyznanie każdemu czło-
wiekowi prawa do „obywatelstwa światowego”. Jego idee, jako myśli 
fi lozofi czne, żywotne są także w czasach współczesnych, na których 
oparte są systemy bezpieczeństwa państwa Unii Europejskiej (...)”.
[W. Pokruszyński, Filozofi czne aspekty bezpieczeństwa, Józefów 2011, s. 17–18].

E. Polityczny wymiar fi lozofi i przyrody

 „(...) Filozofowie jońscy dokonali w istocie gigantycznego prze-
wrotu, który pchnął refl eksję dotyczącą sytuacji człowieka w świecie na 
nowe tory. Physis – natura to nieskończenie złożony i powikłany sys-
tem współzależności. Badanie natury wymaga więc wielkiej ostrożno-
ści i dociekliwości. Wyklucza wszelkie schematy jednostronnego pod-
porządkowania i jednoznacznych zależności. „Według Anaksymandra 
żaden poszczególny element, żadna część wszechświata nie może pano-
wać na pozostałymi. Nowy porządek przyrody odznacza się właśnie 
równością i symetrią rozmaitych sił, składających się na kosmos. Domi-
nacja przysługuje wyłącznie prawu równowagi i stałej wzajemności. 
Monarchia została zastąpiona przez isonomię, zarówno w przyrodzie, 
jak i państwie – mieście” (Vernant). (...)

O tym, iż fi zyka inspirować może bezpośrednio pochwalę demo-
kracji, przekonują nas poglądy przedstawiciela szkoły atomistów 
– Demokryta z Abdery (ok. 460–ok. 350 p.n.e.). W swym dziele Mały 
ład świata fi lozof przedstawia rzeczywistość jako różnorodne konstela-
cje elementarnych cząstek – atomów. (...) Atomy są absolutnie jedno-
rodne, identyczne. Wszelkie różnice są więc w istocie różnicami relacji 
– wszystko ostatecznie zależy od tego, w jaki sposób i w jakiej liczbie 
atomy połączą się ze sobą. Rzeczywistość jest płynna –  świat pogrą-
żony w nieustannym ruchu. Relacje powstają, przestają istnieć, ulegają 
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przemianie. (...) Wszystko jest wszakże uwarunkowane: w świecie opi-
sywanym przez Demokryta nie ma miejsca na przypadek. Wirowanie 
cząsteczek zgodne jest z pewnymi prawidłościami. (...)

Rzeczywistości nie można negować. Rozumne działanie powinno 
polegać na poszukiwaniu równowagi, na wykluczeniu powodujących 
dyskomfort napięć i kolizji. Niczego nie da się ukształtować dowol-
nie, zawsze mamy bowiem do czynienia z zastanymi konfi guracjami. 
Wszystko polega wszakże na poszukiwaniu właściwego miejsca, na usta-
nowieniu właściwych relacji. Zadaniem człowieka jest więc kształtowa-
nie, nieustanne poszukiwanie lepszych rozwiązań. (...) 

Demokracja jest zatem ustrojem, który angażuje człowieka, zmusza 
go do nieustannego wysiłku. Nie zapewnia jednak trwałej równowagi. 
Wszystko zależy od decyzji, które w każdej chwili mogą ulec zmianie. 
Prawa powinni stanowić ludzie najmądrzejsi. Demokryt obawia się 
skutków ludzkiej głupoty. Uważa, iż trzeba bardzo roztropnie wybie-
rać tych, którzy będą mieć wpływ na sprawy publiczne, bo przecież 
demokracja nie wyklucza ryzyka błędów. Nie zawsze pozostaje zgodna 
z regułą, w myśl której „ludziom nierozumnym lepiej jest słuchać niźli 
władać.” Zawsze jednak umożliwia korygowanie pomyłek, ponawia-
nie prób, poszukiwanie rozwiązań, które najbardziej ludziom sprzyjają. 
Prze swą płynność demokracja w sposób najbardziej adekwatny wyraża 
ogólne prawidła ruchu, którego nic nigdy nie jest w stanie powstrzymać. 
Nie ma rozwiązań ostatecznych, doskonałych, gdyż nie ma żadnego 
ostatecznego celu. Wymaganiom rzeczywistości najlepiej odpowiada 
ustrój umożliwiający nieustanne działanie, wykluczający nienaturalną 
stagnację. (...)”. 
[S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2002, 
s. 15–18] 

4. SOFIŚCI

Mianem sofi stów określano nauczycieli działających na terenie Gre-
cji w V wieku przed Chr. Przedmiotem zainteresowania sofi stów nie 
była już przyroda lecz ludzie, których pragnęli nauczyć sztuki skutecz-
nego przemawiania nazywanej retoryką. Sofi ści posługując się techniką 
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antylogii potrafi li skłonić słuchaczy do uznania fałszywych racji za 
prawdziwe oraz do przyjęcia argumentów prawdziwych za fałszywe. 
I tej właśnie umiejętności, niezbędnej w społecznym życiu państwa 
– miasta, uczyli obywateli Aten. Edukacyjna działalność sofi stów była 
realizacją zasady przyjętej przez Protagorasa, zgodnie z którą „człowiek 
jest miarą wszystkich rzeczy”. Teoretycznym założeniem owej reguły 
jest zaś relatywizm głoszący, iż prawdą lub fałszem jest to, co się komuś 
wydaje. Prawda i fałsz zależy zatem od poszczególnych ludzi, których 
różnorodne przekonania posiadają jednakową wartość tworząc plurali-
styczny świat przekonań i stylów życia. 

 Sofi styczne poglądy kształtowały nie tylko umysłowość ludzi żyją-
cych w czasach starożytnych, lecz posiadają również wpływ na men-
talność współczesnego człowieka kierującego się często relatywizmem 
moralnym i poznawczym. 

Myślenie sofi stów można odnaleźć w poniższych fragmentach źró-
deł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– części składowe myśli sofi stycznej,
– teoretyczne zasady retoryki,
– rodzaje sofi stycznych argumentów,
– sposób w jaki polityka i reklama stanowią miejsce realizacji sofi -

stycznych idei,
– programowanie neurolingwistyczne jako współczesną formę 

sofi styki.

A. Relatywizm, pragmatyzm, nihilizm i moc słowa

Relatywizm
„(...) Bo ja [Protagorasa] powiadam, że prawda ma się tak jak, napi-

sałem: że miara jest każdy z nas; tego, co istnieje, i tego, że co nie. Nie-
zmiernie się przecież różnią jeden z nas od drugiego tym właśnie, że 
dla jednego coś innego istnieje i wydaje mu się, a dla drugiego znowu 
coś innego. A jeśli ci o mądrość chodzi i o mędrca, to najdalszy jestem 
od twierdzenia, ze ich w ogóle nie ma, tylko właśnie takiego człowieka 
nazywam mądrym, który, jeśli się komukolwiek z nas coś wydaje złem 
i jest złem, rzecz potrafi  odwrócić i sprawić, że się ta rzecz wydawać 
będzie dobra i będzie dobra. A myśl moją znowu nie tylko samymi 
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słowami ścigaj, ale tak oto jaśniej jeszcze spróbuj zrozumieć, co myślę. 
Więc, jak się poprzednio mówiło, przypomnij sobie, że choremu jadło 
gorzkie się wydaje i jest takie, a dla zdrowego i jest przeciwnie i wydaje 
się. Żadnego z nich nie trzeba robić mądrzejszym. To nawet niemoż-
liwe. I nie należy twierdzić, że chory jest głupi, jako iż tak mniema, 
a zdrowy jest mądry, dlatego że mniema przeciwnie. Trzeba jeden stan 
zamienić na drugi, bo ten drugi stan jest lepszy. Tak samo i w wycho-
waniu trzeba ten drugi stan zamienić na stan lepszy. Lekarz zamienia 
stany z pomocą lekarstw, a sofi sta – z pomocą słów. Bo człowieka, który 
fałszywie sądzi, nikt nigdy nie doprowadzi do tego, żeby później praw-
dziwie sądził, bo ani sadów nie ma tam, gdzie rzeczy nie ma, ani też 
sądzić nie można inaczej, niż się czuje, a to, co się czuje jest zawsze 
prawdziwe (...)”.
[Platon, Teajtet za: G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. 1. Od początków do Sokra-
tesa, tłum. E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 1994, s. 252–253]

Pragmatyzm
„(...) – A ty twierdzisz [Protagorasie], ze istnieją jakieś dobra? 
– Twierdzę.
– A czy może te rzeczy –  powiada- są dobrami, które pożytek 

ludziom przynoszą?
– Ależ, na Zeusa – powiada; choćby tam i ludziom nie przynosiły 

pożytku, ja przynajmniej niektóre rzeczy nazywam jednak dobrami. [...]
– Czy ty mówisz, Protagorasie, o takich rzeczach, które nikomu 

z ludzi nie są pożyteczne, czy też myślisz o rzeczach, które w ogóle nie 
są pożyteczne i takie ty nazywasz dobrami?

– Nigdy –  powiada. – Tylko, ja przynajmniej, znam wiele rzeczy, 
które dla ludzi są nieużyteczne: takie potrawy i napoje, i lekarstwa, 
i mnóstwo innych rzeczy; inne znowu pożyteczne. Inne znowu dla ludzi 
obojętny a tylko dla koni. Inne znowu tylko dla wołów, inne dla psów, 
a inne ani dla tych, ani dl tamtych, tylko dla drzew, a inne znowu dla 
korzeniu drzew są dobre, ale dla liści najgorsze. (...) Dobro to jest coś, 
co się tak dalece mienie różnymi barwami, coś różnorodnego, że i to 
tutaj dla zewnętrznych części ciała ludzkiego jest dobre, a dla wewnętrz-
nych bardzo szkodliwe. (...)”
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[Platon, Protagoras za: G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. 1. Od początków do 
Sokratesa, tłum. E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1994, s. 254–255]

Nihilizm
„(...) [Gorgiasz broni] następujących ściśle ze sobą związanych tez: 

a) nie istnieje byt, to znaczy nic nie istnieje; b) gdyby nawet byt istniał, 
nie mógłby być poznany; c) gdyby nawet uznać, że mógłby być poznany, 
nie mógłby być przekazany ani wyjaśniony innym. (...) Dowód tych trzech 
twierdzeń (...) nie jest bynajmniej tylko pokazem retorycznej zręczno-
ści, jak niektórzy uważali (...), ale ma ściśle określony cel: wykluczyć 
w sposób radykalny możliwość istnienia albo osiągnięcia, a w każdym 
razie wyrażenia obiektywnej prawdy.35 Sekstus Empiryk, który przeka-
zał nam jedną z dwóch zachowanych parafraz dzieła, tak konkluduje:

 „Przez wysunięcie przez Gorgiasza tego rodzaju trudności jest 
zatem podważone każde kryterium prawdy; skoro bowiem nic nie 
istnieje ani nie może być poznane, ani przekazane komuś innemu, 
z natury nie może istnieć żadne kryterium.”36 (...)

Przypatrzmy się szczegółowo głównym argumentom, za pomocą 
których Gorgiasz uzasadniał swoje tezy, gdyż odegrały one bardzo 
znacząca rolę w doprowadzeniu do ostatecznych granic kryzys fi lozofi i 
 physis. (...)

a) Tego, że nic nie istnieje (czyli że bytu nie ma), Gorgiasz dowo-
dzi przeciwstawiając sobie koncepcje, jakie fi lozofowie przyrody głosili 
w odniesieniu do bytu, a które tym się cechują, że się wzajemnie zno-
szą. (...) krótko mówiąc, wyniki spekulacji fi lozofów przyrody na temat 
bytu znoszą same siebie, a znosząc się wzajemnie, dowodzą niemożli-
wości tego bytu, który był przedmiotem ich dociekań.(...)

b) Także dowód drugiej tezy, według której byt jest dla człowieka 
niepoznawalny i niepojęty, przebiega w kontekście polemiki z eleatami. 
To przecież Parmenides twierdził, że związek bytu z myślą jest struk-
turalnie nierozerwalny. Myśl –  twierdził –  jest zawsze i tylko myślą 

35 Jasny wykład i interpretację tego dzieła Gorgiasza można znaleźć w : Levi, Storia 
della sofi stica, s. 204–236.

36 Sekstur Empiryk, Adv.math., VII, 87; J. Gajda.
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o bycie, tak dalece, że w końcu można powiedzieć, że myśl i byt są tym 
samym w tym sensie, ze myśl istnieje a takiej mierze, w jakiej oddaje 
byt (myśleć znaczy przecież ujmować i oddawać byt); i odwrotnie, 
nie – bytu nie można pomyśleć i wyrazić właśnie dlatego, że tylko byt 
można pomyśleć i wyrazić.

Otóż Gorgiasz odwraca obydwie te podstawowe zasady eleatyzmu. 
Wbrew zasadzie, że myśl jest zawsze i tylko myślą o bycie, Gorgiasz 
wskazuje, że są takie pomyślane przedmioty, to znaczy takie treści myśli, 
które nie odnoszą się do żadnej rzeczywistości i które z tego powodu 
nie istnieją:

„Oczywiste zaś jest, że przedmioty myślenia nie są czymś istnieją-
cym; jeśli bowiem przedmioty myślenia byłyby czymś istniejącym, ist-
niałby każdy pomyślany przedmiot myślenia, i to istniałby w taki spo-
sób, jak ktoś mógłby go pomyśleć. (...)”

Sekstus Empiryk w ten sposób streszcza stanowisko Gorgiasza: jeśli 
prawdą jest, że są rzeczy pomyślane, które nie istnieją, to prawdą jest 
także odwrotność, to znaczy, że byt nie jest przedmiotem myśli; a wyra-
żając to jeszcze krócej: „Jeśli przedmioty myślenia nie są czym istnieją-
cym, byt nie jest przedmiotem myślenia”. (...)

c) Trzeciej tezy dowodzi Gorgiasz w ten sposób, że zaprzecza, 
aby słowo mogło w sposób prawdziwy oznaczać cokolwiek innego od 
siebie (...)

„W jaki sposób [...] ktoś mógłby wyrazić w słowach to, co widzi? 
Albo jak mógłby to poznać ktoś, kto o tym słyszy, ale tego nie widział? 
Wzrok przecież nie poznaje dźwięków, tak samo jak słuch nie słyszy 
kolorów, lecz dźwięki; kto mówi, ten – owszem – mówi, ale nie wypo-
wiada ani koloru, ani doświadczenia(...), lecz słowo. Tak więc nie jest 
nawet możliwe przedstawić sobie myślą koloru, lecz trzeba go zoba-
czyć, ani dźwięku, lecz trzeba go usłyszeć. A nawet jeśli można poznać 
i powiedzieć to wszystko, co się poznaje, to w jakiż sposób ten, kto to 
słyszy, potrafi  sobie pojęciowo przedstawić ten sam przedmiot? (...) 
[N]ikt nie potrafi  pomyśleć rzeczy identycznej z ta, o której myśli drugi.”

W ten sposób rozbrat między bytem i myślą staje się równie rady-
kalnym rozejściem między słowem, myślą i bytem (...)

Jeżeli nie istnieje Prawda absolutna (ani nawet względna, jak to 
utrzymywał Protagoras), to jest jasne, że słowo uzyskuje autonomię, 
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autonomie niemal niczym nie ograniczoną, ponieważ słowo nie jest 
związane żadnym prawem bytu. W swej ontologicznej niezależności 
słowo służy lub służyć może do wykazania wszystkiego.

W taki oto sposób Gorgiasz odkrywa, i to właśnie na płaszczyźnie 
teoretycznej, ów aspekt słowa, z racji którego jest ono nośnikiem zupeł-
nie nie związanej z prawdą sugestii, perswazji i przekonywania.

Właśnie retoryka jest sztuka, która potrafi  dogłębnie wykorzy-
stać ten  aspekt słowa i dlatego można ją nazwać sztuka przekony-
wania.37 (...)”
[G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. 1. Od początków do Sokratesa, tłum. E. I. Zie-
liński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, 
s. 257–267]

Moc słowa
„(...) słowo [logos] to potężny władca, który najmniejszym i nie-

widocznym ciałem dokonuje dzieł najbardziej boskich; jest bowiem 
władne i strach powściągnąć, i troskę oddalić, i radością napełnić, 
i litość wzbudzić. A że tak jest, wykażę, bo trzeba wykazać to słucha-
czom, stosownie do ich oczekiwań [...] Słowa to sprawiają, że dusza 
doznaje własnych odczuć przez szczęście i nieszczęście innych ludzi 
i ich czyny [...]

Dla wykazania, że siła przekonywania właściwa słowu i duszę kształ-
tuje, tak jak chce, trzeba przede wszystkim poznać wykłady badaczy 
natury [ meteorologów], którzy, zastępując jedne mniemania drugimi, 
sprawiają, iż to, co niewiarygodne i niejawne, jaki się oczom mniema-
nia; następnie zaś –  rozprawy sadowe, na których największą liczbę 
ludzi cieszy i przekonuje mowa nie prawdziwa a kunsztownie napisana; 
po trzecie zaś – dysputy fi lozofów, w czasie których widać, jak szybkość 
myśli i repliki zmienia stopień pewności mniemania.

– Siła działania słowa na stan duszy jest taka sama, jak działanie 
leków na naturę ciał. Bowiem, jak pewne lekarstwa usuwają z ciał 
pewne soki i kładą kres –  jedne życiu, inne –  chorobie, tak i słowa, 
jedne cieszą, inne napawają przerażeniem bądź też dodają otuchy 

37 Zob. całą pierwsza część platońskiego Gorgiasza.
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słuchającym, jeszcze inne z kolei jakąś zgubną siłą przekonywania 
dusze zatruwają i oczarowują.” 
[Gorgiasz, Pochwała Heleny za: E. Warda, Filozofi a starożytna. Repetytorium od A do 
Z. Matura, Wydawnictwo „KRAM”, Wydanie II, Warszawa 2007, s. 92]

B. Sofi styka w praktyce

„(...) Ponieważ jednak istnieją ludzie, dla których lepiej jest wydawać 
się mądrym, niż być nim [naprawdę] nie wydając się takim (sofi styka 
jest bowiem mądrością pozorną, a nie rzeczywistą, a sofi sta to człowiek, 
który z pozornej, a nie rzeczywistej wiedzy ciągnie zyski), to jasne, że 
ludzie ci muszą zadanie mędrca tylko pozornie spełniać, zamiast speł-
niać je rzeczywiście, a nie z pozoru. Trzeba stwierdzić, zestawiając 
razem obydwa cele, że obowiązkiem wiedzącego jest nie wypowiadać 
się samemu fałszywie o tym, co się wie, i umieć pokazać tego, co popeł-
nia błąd; i od spełniania obu tych rzeczy zależy to, że po pierwsze potra-
fi my dać odpowiedź i po drugie, że potrafi my jej rzeczywiście zarządzać. 
A zatem ci, co chcą stać się sofi stami, muszą studiować podany wyżej 
rodzaj argumentów, są bowiem praktyczne; zdolność tego rodzaju 
zapewni pozory mędrca, a to jest wszak cel, do którego dążą. (...).

 Najpierw trzeba dowiedzieć się, na ile sposobów dążą do celu ci, 
którzy dyskutują tylko dla współzawodnictwa i chęci prowadzenia spo-
rów. Jest ich pięć; elenchos, sofi zmat [(...) fałsz], paradoks, solecyzm 
[(...) błąd językowy] i piąty, doprowadzenie przeciwnika w dyskusji do 
bredzenia (...) tzn. zmuszenie go do wielokrotnego powtarzania tego 
samego, albo nie stosowanie tych sposób, lecz tylko stworzenie pozoru, 
że się je stosuje (...).

Najchętniej usiłują oni stworzyć pozór, ze przeprowadzają elenchos 
[tzn. przeciwdowód], po wtóre usiłują wykazać, że wykryli jakiś fałsz 
w wypowiedzi przeciwnika, po trzecie próbują zmusić go do paradoksal-
nych wypowiedzi, po czwarte starają się go skłonić do popełnienia solecy-
zmów, tzn. do tego, ażeby w toku dowodzenia używał niegramatycznych 
wyrażeń; w końcu spowodować, ażeby częściej powtarzał to samo (...).”
[Arystoteles, O dowodach sofi stycznych w: Dzieła wszystkie. Tom 1. Przekłady, wstępy 
i komentarze Kazimierz Leśniak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1990, s. 477–478] 
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„(...) Warto pamiętać, że obalanie i krytyka w większym stopniu niż 
potwierdzanie stały się popularną formą popisów sofi stycznych i ery-
stycznych. Łatwiej bowiem jest obalać i krytykować niż potwierdzać, 
ponad obalanie w oczach widowni wygląda bardziej atrakcyjnie. Z uwagi 
więc na to, że poprawne wywody spotkać się mogą z nierzetelnymi zarzu-
tami warto poznać ważniejsze chwyty erystyczne. Należą do nich m.in.
– metoda zaprzeczania (nadużywanie negacji na zasadzie przekory 

w odniesieniu do tezy, wniosku lub sposobu dowodzenia). Metoda 
ta jest w sposób nieświadomy stosowana przez uparte dzieci albo 
też w sposób przemyślany przez agresywnych dziennikarzy, którzy 
blokują interlokutorowi możliwość pozytywnego rozwijania myśli.

– rozróżnianie i dzielenie (wprowadzanie mylnego podziału, którego 
efektem jest fałszywa alternatywa). Metoda ta jest błędnym dyle-
matem, np. skorumpowany polityk albo niech ustąpi, albo niech 
otrzyma jeszcze jedną szansę; tymczasem taki polityk powinien naj-
pierw zostać ukarany za przestępstwa.

– odwracanie kierunku dowodzenia (zmiana funkcji argumentu 
z obrony na atak lub odwrotnie). Metoda ta polega na odkryciu 
najsłabszego argumentu, który następnie jest kierowany przeciwko 
głównej tezie. Np. ktoś mówi, że nie mógł przegrać samochodu, bo 
nie umie grać w karty; odpowiadamy: właśnie dlatego przegrał, że 
nie umie grać. (...)

– zaliczanie czyjegoś stanowiska do kategorii pojęć pejoratywnych 
sprowadzenie stanowiska przeciwnika do jakiejś grupy poglądów, do 
której słuchacze odnoszą się z niechęcią). Np. jeden mówi o miłości 
ojczyzny, a drugi określa to mianem rasizmu. 

– potok bezsensownych słów (formułowanie wypowiedzi przy pomocy 
słów, które imponują snobom i dyletantom, ale które tak naprawdę 
nie zawierają treści dorzecznej (...). Np. gdy ktoś powie, że „forma 
struktury jest charakterystyczna dla pewnych tendencji, które per-
sonifi kują ekspresję”, to liczyć może a podziw ludzi nie znających 
języków klasycznych.(...) 

– petitio principii (zabieg polegający na przemyceniu w przesłance 
tego, co ma być dowiedzione). Np. kto dba o honor, ten dba o dobre 
imię (honor i dobre imię są tym samym, a więc wnioskowanie jest 
pozorne).(...)
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– argumentum ad auditorem (odwołanie się do uczuć słuchaczy naj-
częściej za pomocą pytania retorycznego). (...)

– argumentum ad verecundiam (powołanie się na autorytet, najlepiej 
obcy, i jego słowa zacytowane w oryginale, którym malo kto ośmieli 
się przeciwstawić). Powiemy np. „Już starożytni twierdzili, że pri-
mum vivere deinde philosophari, dlatego nasz program gospodarczy 
jest bardzo pragmatyczny”). (...)

[Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Podstawy retoryki klasycznej, Wydawnictwo Sióstr 
Loretanek, Warszawa 1998, s. 50 – 52]

C. Sofi styka w kulturze i polityce

„(...) Jednak do XIX wieku sofi ści uchodzili za wcielenie tych wszyst-
kich antywartości, które niesie ze sobą pełna wdzięku, skuteczna, a w 
istocie pokrętna, zagrażająca prawdzie retoryka, polegająca na prze-
wrotnym, lecz ujmującym posługiwaniu się słowami i własną osobowo-
ścią. Na przykład u Miltona w Raju utraconym najbardziej przekonują-
cym spośród upadłych aniołów jest Belial, którego fi gura i zachowanie 
uosabiają fałszywy wdzięk, ujmującą sztukę przekonywania, pozorną 
godność i rzekomą gotowość do wielkich czynów.38 Szatan jest tutaj 
wyraźnie upozowany na sofi stę, który ma niskie myśli, ale potrafi  spra-
wić, że gorsza sprawa wydawać się będzie lepszą. Nawet liberał John 
Locke, chociaż był teoretykiem wolności i tolerancji, potępiał retorykę 
jako oszukańczą sztukę, służącą błędnym ideom.39 

Nie jest oczywiście naszym zadaniem dowodzenie tezy, że istotą 
obecnej kultury jest relatywizm teoriopoznawczy i permisywizm spo-
łeczny, niemniej jednak, wymieniając jedynie główne kierunki myślenia 
w humanistyce i fi lozofi i współcześnie, nie można nie zauważyć, że naj-
głośniejszymi z tych kierunków i budzącymi największe zainteresowanie 
są te, których zasadą ogólną jest zakwestionowanie prawdy obiektyw-
nej. Możemy tutaj wymienić: wszystkie orientacje postmodernistyczne, 
neopragmatyzm, społeczną fi lozofi ę dialogu Habermasa, relatywi-
styczną teorie rewolucji naukowych Kuhna, teorię „nowej retoryki” 

38 Raj utracony, II, 108–118.
39 Locke (1955, s. 170).
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Perelmana, a także nową szkołę interpretacji literatury –  tak zwaną 
teorię rezonansu czytelniczego (Reader – Response Criticism), której 
najwybitniejszym przedstawicielem jest amerykański literaturoznawca 
Stanley Fish.40 (...)

Gdyby Gorgiasz i Protagoras mieli możliwość przeczytania tego 
tekstu, z głęboką satysfakcją skinęliby głowami na znak wyrozumia-
łej i poważnej aprobaty, ponieważ poglądy Kuhna i Fisha całkowicie 
potwierdzają sławne ich tezy, że człowiek we wszystkich dziedzinach, 
a wiec i w sferze nauki, jest miarą wszystkiego i jedynym sposobem sku-
tecznego przedstawienia i interpretacji rzeczywistości jest umiejętność 
przekonywania innych. Tego typu „retoryzująca” postawa wobec nauki 
jest już szeroko rozpowszechniona w wielu jej dziedzinach. (...)

[P]oglądy Fisha, Kuhna i McCloskeya są teoretycznym odbiciem 
narastającej akceptacji świata, pojmowanego jako wzajemne oddzia-
ływanie jednostek, polegające na –  jak by to powiedział Nietzsche 
– „wyciskaniu własnej woli na woli innej” (...). W tym ujęciu stosunków 
międzyludzkich wszelkie doświadczenie rzeczywistości ma charakter 
językowy –  słowo jest zatem narzędziem oddziaływania i podporząd-
kowywania sobie woli i myśli innych jednostek. (...) Powszechna reto-
ryzacja naszej kultury jest faktem, który bulwersuje opinię publiczną 
i niektórych publicystów nieustannie domagających się prawdy od 
polityków. Tymczasem zależności społeczne w przestrzeni publicznej 
a w szczególności w sferze relacji: politycy – media – opinia publiczna, 
nie są oparte na prawdzie, lecz na wywieraniu wpływu za pomocą zabie-
gów socjotechnicznych i postępowania instrumentalnego z którym nie 
może pogodzić się część opinii publicznej. (...) A zatem diagnoza Pla-
tona kwestionująca ontologiczną i epistemologiczną jakość demokracji 
sprawdziła się całkowicie. Realia społeczne tego ustroju kształtowane 
są przez mniemania nie mające nic wspólnego z wiedzą pojmowaną 
jako dążenie do prawdy. Panującym wzorcem kulturowym jest subiek-
tywistyczne pojmowanie świata, takie jakie dostrzegali i głosili sofi ści 
(zasada homo mensura Protagorasa) (...)”.
[C. Mielczarski, Sofi ści i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 
s. 238–242]

40 Zob. Fish (2002).
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„(...) Dzięki sofi stom zmieniają się standardy kultury politycznej 
– upowszechniają się, charakterystyczne dla demokracji, pasja słowa 
i swoboda dyskusji. Sofi ści byli mistrzami skutecznej argumenta-
cji. Uważali, iż prawda, a właściwie to, co za prawdę uchodzić może, 
nabiera zawsze kształtu dzięki argumentom. Prawdą staje się to, co 
wszyscy zaaprobują. I tylko do czasu, gdy nie zmienią zdania. Wszystkie 
opinie można kwestionować, o wszystko można się spierać. (...) Trzeba 
sobie wszakże zdać sprawę z faktu, iż działalność sofi stów wywarła 
ogromny wpływ na inspirowanie wyobrażeń dotyczących polityki 
i kształtowanie stylu politycznego działania. Dzięki sofi stom za rzecz 
oczywistą zaczynają uchodzić r ząd y  o p i n i i . Antycypują oni sposób 
myślenia, który później, w epoce nowożytnej, umożliwi kształtowanie 
się liberalizmu. Uważają, iż o naturze politycznego działania powinna 
przesądzać gotowość do poddania krytycznej ocenie wszelkich zasad 
i przeświadczeń (...).”
[S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 
2002, s. 21] 

D. Sofi styka w reklamie

„(...) Teoretycy retoryki zgodnie z tradycją poantyczną dzielą toposy 
na wewnętrzne (tkwiące wewnątrz tematu, o którym się traktuje) oraz 
zewnętrzne (zlokalizowane poza tematem). Do toposów wewnętrznych 
zalicza się:
– toposy z defi nicji,
– toposy z rodzaju i gatunku,
– toposy z wyliczania części,
– toposy z pojęć rdzennych i pokrewnych,
– toposy ze związków przyczynowych (przyczyna sprawcza, celowa, 

materialna, formalna lub wzorcza),
– toposy ze skutku,
– toposy z poprzedników i następników,
– toposy z porównania (...)
– toposy z podobieństwa (analogia, przypowieść),
– toposy z przeciwieństw (...),
– toposy z rozważenia czasu,
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– toposy ze świadectw (opinio communis, autorytet, dowód, przysło-
wie, hasło, obyczaj etc.),

– toposy z przykładów (exempla). (...)
Przyjrzyjmy się zatem (...) użytecznym w reklamie toposom (...).
[Topos ze świadectw]
Jest to podstawowa reguła w reklamie i stanowi punkt wyjścia do 

argumentacji na podstawie sądów powszechnie uznanych za prawdziwe 
lub opinii autorytetów, którymi zazwyczaj się osoby powszechnie znane 
i szanowane. (...). Jest to też podstawowy topos w całej Retoryce Sta-
giryty: topos z sądów uznawanych przez wszystkich, przez większość 
albo przez mędrców.41 (...) Występujące w reklamach autorytety można 
podzielić na indywidualne i zbiorowe. Zbiorowe to opinio commu-
nis, jak w reklamie Ramy (...) bądź instytuty naukowe, jak np. Insty-
tut Matki i Dziecka, Instytut Żywności i Żywienia, Państwowy Zakład 
Higieny (Gerber) (...) Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (Blend 
– A – Med) i inne. Autorytet indywidualny to specjalista – rzeczywisty 
albo antonomastyczny bądź konsument, znany lub nieznany. Specjali-
sta konotuje profesjonalizm, wiedzę, znajomość przedmiotu perswazji, 
autorytet i zaufanie. Specjalista rzeczywisty jest przedstawiony z imie-
nia i nazwiska wraz z podaniem jego profesji i doświadczenia. Na przy-
kład: Skąd on wie tak dużo o tuszach do rzęs? Używa ich od 30 lat. Gary 
Liddard jest jednym z najsławniejszych charakteryzatorów w branży fi l-
mowej. Malował m.in. Debrę Winger w „Orłach Temidy” i Sharon Stone 
w „Szybkich i martwych”. Teraz podzieli się z nami swoimi sekretami. Max 
Faktor. (...). 

[Topos z przyczyny sprawczej]
(...) toposy z przyczyny sprawczej, czyli coś co sprawia, że mogą 

zaistnieć wartości pożądane, takie jak: mądrość, rozwaga, oszczędność 
(...). Reklama wyjątkowo chętnie korzysta z tych możliwości, ukazując 
produkt jako środek do osiągnięcia którejś z tych cech. Wszak central-
nym argumentem wielu szamponów czy kosmetyków nie są ich walory 
same w sobie, ale ostateczny efekt dzięki nim uzyskiwany –  piękny 
wygląd. (...) Kupując reklamowaną pastę do zębów, mydło czy szam-
pon, klient nie kupuje rzeczy, lecz obrazy: obraz białych, zdrowych zębów, 

41 Por. B. Emrich, Topika i topoi, „Pamiętnik Literacki, z. 1, 1977, s. 246.
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gładkiej, świeżej skóry czy puszystych, pięknych włosów, jakie ma dziew-
czyna reklamująca dany produkt. (...).

[Toposy celu i toposy ze skutku]
(...) A także z dwóch działających czynników ten jest bardziej pożą-

dany, którego cel jest lepszy.42 
Tak więc skoro kobieta utrzymuje dom w czystości, a jest to praca 

ciężka, to warto pracę tę ułatwić używając oczywiście proszku Ajax: Sto-
sując środki czystości Ajax, zaoszczędzisz czas i energię oraz znajdziesz 
więcej przyjemności w sprzątaniu. (...)

[Toposy z wyliczania części]
(...) Również większa ilość rzeczy dobrych jest bardziej pożądana niż 

mniejsza albo po prostu, albo gdy jedna grupa mieści się w drugiej, miano-
wicie mniejsza w większej.43 W ten sposób reklamowane są samochody, 
sprzęt audiowizualny, komputery, kosmetyki, maszynki do golenia, 
margaryny, w zasadzie wszystko, co ma niejednorodny skład. W każ-
dym tego typu produkcie można wyróżnić składniki, które ze względu 
na coś są dobre i wyjątkowe. Oto przykłady: Czym różnią się preparaty 
Ekinos od innych kosmetyków? Zawartością Sea Oligon Complex, czyli 
mikroelementów żelaza, miedzi, wapnia, krzemu, potasu, fosforu, kobaltu, 
molibdenu, manganu i tłuszczów mineralnych. (...)

[Toposy z przyczyny materialnej]
(...) Toposy z przyczyny materialnej odwołują się do materii, z której 

coś powstaje – jej wyjątkowości, jakości przenoszonej automatycznie na 
produkt fi nalny, np.: Nowa mąka pszenna Pokusa jest idealnie biała 
i sypka, gdyż produkuje się ją ze starannie oczyszczonej i idealnie prze-
mielonej najlepszej polskiej pszenicy. (...)

[ Topos z przyczyny wzorcowej]
(...) Przyczyna wzorcowa określa wzór, według którego coś 

powstaje, np. skoro Philips wymyślił magnetofon kasetowy, odtwarzacz 
CD, magnetofon cyfrowy, to musi być wzorem dla innych, co znaczy 
również, że ma najlepsze laboratoria, że jego produkty były pierwsze, 
a ponieważ opanowały świat, są po prostu najlepsze. Niewiele jednak 

42 Arystoteles, Topiki, ks. III, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa 1990, 
s. 377.

43 Ibidem, s. 379.
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fi rm może sobie pozwolić na wykorzystywanie tego toposu, muszą 
bowiem rzeczywiście ustalić jakieś standardy, co powoduje, że oma-
wiany topos ma niezwykłą moc perswazyjną: Co sprawia, ze Lindt jest 
najbardziej kuszącą czekoladą na świecie? To, że jej producenci traktują 
ją z wielką atencją i do tej pory przy jej produkcji używają oryginalnej 
konchy. W ten sposób wyprodukowana czekolada jest miernikiem jakości 
wszystkich współcześnie produkowanych wyrobów. (...).

[Toposy z porównania oraz z następstw]
(...) Porównuje się rzeczy większe z mniejszymi (a maiori ad minus), 

np. w reklamie oleju silnikowego Castrol rzeczą „większą” jest wyra-
fi nowany technologicznie samochód sportowy, „mniejszą” –  zwykły 
samochód. Wniosek płynący z tego zestawienia: jeśli reklamowany olej 
jest dobry dla lepszego samochodu, tym bardziej jest odpowiedni dla 
zwykłego (...). Najskuteczniejsze perswazyjnie jest jednak porównywa-
nie bezpośrednich bądź odległych skutków działania reklamowanych 
produktów (toposy z następstw). Porównywanie skutków bezpośred-
nich ma walor silnie unaoczniający, co czasem niejednokrotnie prowa-
dzi do absurdalnych pomysłów, jak mycie przez dwa tygodnie połowy 
jednym, a połowy innym szamponem (...) albo szczotkowanie połó-
wek tego samego jajka pastą do zębów (Blend – A – Med): Szkliwo 
zdrowego zęba zawiera wapń. Tak samo jak skorupka jajka. Jeśli jedną 
połówkę skorupki wyszorujemy pastą Blend – A – Med z fl uoristatem 
i poddamy jajko działaniu kwasów podobnych do tych, jakie powstają 
w jamie ustnej, to część skorupki nie chroniona pastą Blend – A – Med 
utraci wapń.

W jaki sposób udowodnić natomiast, że droższe jest tańsze, poka-
zuje np. telewizyjna reklama Ariela (...). Podobny schemat argumenta-
cji wykorzystuje reklama Fairy Ultra: ponieważ ten płyn jest za drogi, 
więc sąsiadka kupuje tańszy płyn do zmywania – ale nie zauważa, jak 
mało jest wydajny, w związku z czym Fairy Ultra okazuje się w efek-
cie dwukrotnie tańsze, biorąc pod uwagę liczbę zużytych opakowań. 
Stąd z następstw (jakość vs. ilość) wynika wnioskowanie prowadzące 
do powszechnie akceptowanego sądu, że ludzi biednych nie stać na 
tanie rzeczy, czyli typowego rozumowania entymematycznego. (...). 
Porównywanie może odnosić się nie tylko do rzeczy, ale też do sko-
jarzeń. (...) W jednej z reklam samochodowego odtwarzacza płyt CD 
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fi rmy Pioneer skrzypek kończy koncert w fi lharmonii, wychodzi, zmie-
nia ubranie, wsiada do samochodu i włącza kompakt. Reklama ta 
obywa się bez słów – porównywanie wizualne działa tu wystarczająco 
silnie. (...)

[Toposy z rozważenia czasu]
(...) Miejsce dla tej grupy toposów jest wtedy, gdy reklamowany pro-

dukt jest w jakiś sposób uwarunkowany czasowo: porą dnia, sytuacją, 
wiekiem etc. Przykłady: kawa jest niezastąpiona rano, np.: najmilsza 
chwila poranka – kawy Jacobs fi liżanka. Ubezpieczenia są potrzebne 
w chwili nieszczęścia (...) obligacje państwowe czy ubezpieczenia eme-
rytalne bardziej przydadzą się na starość, kiedy człowiek potrzebuje 
pewności i stabilizacji. (...)

[Toposy z rodzaju i gatunku]
(...) ta reguła wyznacza jeden z ważniejszych wymiarów reklamy, 

potocznie często formułowany stwierdzeniem: płaci się przede wszyst-
kim za nazwę, a mianowicie reklamę fi rm, a nie tylko produktów. (...) 
Przeważnie wiemy, jakie rzeczy pragniemy posiadać i jakich potrze-
bujemy; wybór dotyczy nie tego, czy np. kupić telewizor czy nie, tylko 
jakiej fi rmy produkt wybrać. W niekturych reklamach ten topos for-
mułowany jest wręcz eksplicytnie: Możesz mieć telewizor (rodzaj), ale 
możesz mieć też Loewe (gatunek). (...)”
[Piotr H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1999, s. 74–89]

E. Współczesne wcielenie sofi styki – NLP

„(...) Programowanie neurolingwistyczne, czyli NLP (Neuro – Lin-
guistic Programming), jest to koncepcja stworzona w połowie lat sie-
demdziesiątych przez studenta psychologii Richarda Bandlera i lingwi-
stę Johna Grindera. NLP początkowo miała służyć jako nowa forma 
szybkiej psychoterapii. Richard Bandler postanowił wykorzystać osią-
gnięcia Franza Pearlsa w terapii Gestalt, koncepcje podwójnego wią-
zania Gregory’ego Batesona oraz metody terapii rodzin prowadzo-
nej przez Virginię Satir, które miał okazję obserwować, uczestniczyć 
w zajęciach, a następnie postanowił wykorzystać te metody i trochę 
zmodyfi kować. (...). NLP zyskało niezwykłą popularność i jest do dzisiaj 
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wykorzystywane w szkoleniach związanych z kursami samomotywacji, 
zdolności negocjacji, asertywności, technik sprzedaży, umiejętności 
uwodzenia, co doprowadziło do powstania w ostatnim czasie nowej 
gałęzi NLP, która nosi nazwę NLS (Neuro – Linguistic Seduction). 

Wśród profesjonalnych psychologów NLP nie cieszy się dobrą opi-
nią.44 Modelowi zarzuca się przede wszystkim brak podstaw naukowych, 
ponieważ propagowane metody nie mają żadnych podstaw empirycz-
nych ani nie zostały potwierdzone badaniami naukowymi. Co więcej, 
istnienie kluczowych dla modelu tak zwanych preferowanych modal-
ności sensorycznych zostało w wielu eksperymentach zweryfi kowane 
negatywnie. Witkowski zarzuca jeszcze NLP, że nie jest potwierdzoną 
metodą terapeutyczną i może być szkodliwe.45 (...) Druga zarzut to 
kompletna amoralność – NLP jest traktowane jako pewien zbiór tech-
nik czysto instrumentalnych bez żadnych odniesień do etyki i moral-
ności (sam Bandler był kiedyś aresztowany w związku z niewyjaśnio-
nym do dzisiaj zabójstwem, z czego udało mu się wybronić). Jednym 
z podstawowych postulatów jest zasada, która głosi, ze cokolwiek zro-
bisz, zrobisz dobrze, gdyż nie ma błędów, są tylko doświadczenia. Jeśli 
krzywdzisz innych , to nie jest to wcale błąd, ponieważ krzywdzenie 
jest też pewną skuteczną formą działania, a przecież właśnie o skutecz-
ność w NLP chodzi, więc także w ten sposób wzbogacamy się o nowe 
doświadczenia. Z brakiem etyki związany jest zarzut manipulacyjności. 
Twórcy i ich kontynuatorzy twierdzą bowiem, że wszystko jest manipu-
lacją, a sama manipulacja nie jest niczym złym, jedynie wywieraniem 
wpływu na innego człowieka. (...).

NLP jako nowe wcielenie sofi styki, doczekało się nawet swojej wer-
sji ćwiczeń w konstruowaniu argumentacji. Modelem tym jest Sleight of 
Mouth stworzone przez Roberta Diltsa, które stanowi system wzorców 
dla języka perswazji. Koncepcja przypomina strukturę progymnasma-
tów, wzorzec składa się bowiem z czternastu ściśle określonych kroków 
prowadzących do założonego celu – obalenia przekonania (tezy) prze-
ciwnika. (...) Oto opis poszczególnych kroków i (...) przykład analizy 

44 T. Witkowski, Zakazana psychologia, t. 1, Taszów 2009.
45 Ibidem, s. 175–179.
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krótkiego tekstu46 argumentującego przeciw obowiązkowi używania 
kasków przez rowerzystów. Kroki modelu Sleight of Mouth47:
 1) Zmiana intencji wspierającej tezę na pozytywną.
 2) Przedefi niowanie znaczenia za pomocą pozytywnie nacechowanych 

słów.
 3) Argument z konsekwencji podważający zasadność tezy.
 4) Zejście na poziom bardziej szczegółowy – znalezienie najsłabszego 

elementu tezy lub przykładu, który ją podważy.
 5) Wejście na wyższy poziom uogólnienia.
 6) Analogia.
 7) Przeramowanie – osadzenie tezy w innym kontekście.
 8) Zmiana perspektywy –  spojrzenie na tezę w innego punktu 

widzenia.
 9) Ponowna ocena tezy z innej perspektywy.
10) Strategie rzeczywistości (uświadomienie oponentowi, że przekona-

nie może oznaczać różne rzeczy w zależności od punktu widzenia). 
11) Kontrprzykład.
12) Wyznaczenie hierarchii wartości: ocena przekonania na podstawie 

innych wartości.
13) Odniesienie do siebie.
14) Metaprzeramowanie (wprowadzenie tezy o tezie). (...)

Analiza:
Teza: „Nie należy wprowadzać obowiązku używania kasków przez 

rowerzystów.”
 1) Zmiana intencji wspierającej tezę na pozytywną:
 „Należy raczej pogłębiać świadomość w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, a nie mnożyć zakazy i nakazy.”
 2) Przedefi niowanie znaczenia za pomocą pozytywnie nacechowanych 

słów:
 „Tu nie chodzi o to, żeby wszyscy nosili kaski, ale o to, by zmniej-

szyć liczbę wypadków z udziałem rowerzystów.”

46 Na podstawie artykułu M. Niezgody, Kaski z głów?, 16 stycznia 2009, http://portal.
bikeworld.pl/rower/artykul/3995/kaski.z.glow/[dostęp:24.04.2010].

47 R. Dilts, Sleight of Mouth, Capitola 1999, s. 255–268.
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 3) Argument z konsekwencji podważający zasadność tezy:
 „Kaski same w sobie nie sprawią, że będziemy bezpieczniejsi”.
 4) Zejście na poziom bardziej szczegółowy – znalezienie najsłabszego 

elementu tezy lub przykładu, który ją podważy:
 „Styropianowy kask i tak nikogo nie uchroni przy zderzeniu 

z ponadtonową rozpędzoną kupą złomu.” 
 5) Wejście na wyższy poziom uogólnienia:
 „Zwiększenie bezpieczeństwa nie polega na opancerzaniu się kolej-

nymi ochraniaczami”.
 6) Analogia:
 „Gdyby kaski były skuteczne, już dawno obowiązywałyby w Holan-

dii, gdzie do dziś procent osób używających kasków jest znikomy”. 
 7) Przeramowanie – osadzenie tezy w innym kontekście:
 „Po wprowadzeniu obowiązku jazdy w kaskach dramatycznie zma-

leje liczba użytkowników rowerów, którzy przesiądą się do samo-
chodów (przykład Australii)”.

 8) Zmiana perspektywy –  spojrzenie na tezę w innego punktu 
widzenia:

 „Z jazdy w kaskach czyni się pewną religię”.
 9) Ponowna ocena tezy z innej perspektywy:
 „Złudne poczucie bezpieczeństwa doprowadziłoby do tak zwanego 

efektu Peltzmana –  dużo bardziej agresywnego lub beztroskiego 
stylu jazdy, bo przecież mam kask, nic mi nie grozi”.

10) Strategie rzeczywistości (uświadomienie oponentowi, że przeko-
nanie może oznaczać różne rzeczy w zależności od punktu wi -
dzenia). 

 „Tam, gdzie jest rozbudowana infrastruktura rowerowa, wszędzie 
są ścieżki rowerowe, kaski są zbędne.” (...)

11) Kontrprzykład:
 „Najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów jest w USA, gdzie 

kaski są obowiązkowe.”
12) Wyznaczenie hierarchii wartości: ocena przekonania na pod-

stawie  innych wartości uważanych za ważniejsze lub bardziej po -
żądane:

 „Zmuszanie kogokolwiek do używania kasku jest kolejnym bezsen-
sownym ograniczeniem wolności jednostki.”
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13) Odniesienie do siebie:
 „Osobiście uważam, opierając się głównie na swoim przykładzie, 

że przy okazji przesuwamy granicę bezpieczeństwa, zakładając, że 
kask nas ochroni.”

14) Metaprzeramowanie (wprowadzenie tezy o tezie):
 „Nie wszystkie kwestie społeczne da się rozwiązać za pomocą sys-

temu nakazowego”. (...)
Podstawą epistemologii NLP jest relatywizm poznawczy. Jednym 

z podstawowych założeń modelu jest konstatacja Bandlera, ze nie ma 
rzeczywistości, tylko różne o niej wyobrażenia. Jest to umiarkowana 
forma solipsyzmu, którego twórcą był Gorgiasz. Celem postępowa-
nia naukowego jest zgodność z doświadczeniami (empirical adequacy) 
a nie prawda:

Jako osoby posługujące się modelowaniem, nie interesujemy się, czy 
jest ono dokładne i czy może zostać sprawdzone neurologicznie, czy też 
stanowi faktyczną reprezentację świata. Interesujemy się tylko tym, co przy-
nosi efekty.”48

Konsekwencją tego założenia jest pragmatyzm, przyjmujący prak-
tyczność za kryterium prawdy. Tak więc w zasadzie nie ma znaczenia, 
czy badania empiryczne potwierdzają założenia NLP, czy też nie:

Tak więc, jeżeli wspomnieliśmy o czymś, co jest znane z badań nauko-
wych czy statystyk i dane te nie zgadzają się z naszymi tezami, nie ma 
to właściwie znaczenia, gdyż prezentowane tu doświadczenie pochodzi 
z innego poziomu. Nie dajemy wam czegoś, co jest prawdziwe, lecz ofi aru-
jemy rzeczy użyteczne.

Mamy zatem do czynienia z techne, sztuką, opartą na doxa, a nie 
episteme. Historia znów zatacza koło, bo obiekcje wobec NLP jak raz 
przypominają zarzuty Platona wobec sofi stów. Czy NLP jest skuteczne? 
Są świadectwa, że rzeczywiście tak jest. Rzetelne badania byłyby bardzo 
trudne, bo:
– wymagałaby ścisłej współpracy trenerów NLP z naukowcami, do 

czego ci pierwsi się nie kwapią;

48 R. Bandler, J. Grinder, Z żab księżniczki. Jak za pomocą słowa przeobrazić siebie 
i swoje życie, przeł. W. Golec, Gdańsk 1995.
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– obiektywnego badania uczestników kursów, a trudno oczekiwać, że 
ktoś kto zapłacił kilka tysięcy złotych za kurs, przyzna, że był on nie-
skuteczny i ciężko zarobione pieniądze wyrzucił w błoto;

– zorganizowania szkoleń, w których incognito uczestniczyliby bada-
cze, nierozpoznani ani przez trenerów, ani przez pozostałych uczest-
ników, to metoda rokująca nadzieję, ale bardzo kosztowna i też nie 
do końca obiektywna, uwzględniając wstępne nastawienie ekspery-
mentatora (...).”

[Piotr H. Lewiński, Neosofi styka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 222–223, 41–245. ] 

5. SOKRATES

Sokrates (470–399 przed Chr.) nie zapisał swoich fi lozofi cznych 
przemyśleń. Sokratejskie fi lozofowanie polegało bowiem na prowa-
dzeniu dialogu z mieszkańcami Aten. Dialog był sposobem wspól-
nego poszukiwania wiedzy na temat różnorodnych wartości etycznych. 
Prawda moralna miała uszlachetniać człowieka oraz jego postępowa-
nie. Sokrates założył bowiem, iż „wiedzieć, co jest sprawiedliwe, to 
znaczy zarazem postępować sprawiedliwie” (Krońska, 1989, s.  99). 
Zasada ta została nazwana intelektualizmem etycznym. Wpierw jednak 
rozmówca Sokratesa musiał zrozumieć, iż wiedza to nie zawsze efekt 
rozumnej refl eksji. Sokratejski dialog zmierzał więc do uświadomienie 
rozmówcy, iż posiadana przez niego wiedza jest pozorna. Prowadziła do 
tego pierwsza część dialogu (zwana elenktyczną). Sokrates, posługując 
się ironią, rozpoczynał rozmowę prosząc o pouczenie. Traktował więc 
swego rozmówcę tak, jakby był on znawcą tematu. Następnie zesta-
wiając jego różnorodne wypowiedzi na ten sam temat wskazywał na 
ich wzajemną sprzeczność. Uczestnik dialogu, zmuszony przez Sokra-
tesa do używania „logicznych prawideł rozumnego myślenia” (Krokie-
wicz, 2000, s. 61), zaczynał uświadamiać sobie swoją niewiedzę. Wtedy 
Sokrates przechodził do drugiego etapu rozmowy (maieutycznego). 
Był to czas zestawiania i porównywania różnych przypadków moral-
nie dobrych działań oraz poszukiwania ich wspólnych cech. W ten spo-
sób Sokrates chciał wskazać na istotę sprawności etycznych tworząc 
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pojęciową wiedzę na ich temat. Filozof ten założył bowiem, iż warto-
ści etyczne są niezmienne i należy je tylko odczytać z natury rzeczy. 
Sokratejski dialog posiadał wymiar pedagogiczny inspirując ludzi do 
weryfi kacji posiadanej wiedzy i poglądów na różne tematy, uczył zasad 
logicznego myślenia, ćwiczył w cnocie pokory prowadząc do poznania 
samego siebie. Pedagogiczna wartość sokratyzmu jest ponadczasowa. 
Metody elenktyczna i maieutyczna, stosowane podczas dialogu lekcyj-
nego, mogą również i dziś stać się drogą prowadzącą do odkrywania 
rzetelnej wiedzy i mądrości.

Sokratejskie myślenie można odnaleźć w poniższych fragmentach 
źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– sokratejski dialog zapisany przez Platona, 
– sokratejski dialog zapisany po góralsku,
– komentarz dotyczący znaczenia logosu,
– komentarz o ponadczasowym znaczeniu sokratejskiego fi lozo-

fowania,
– złote myśli Sokratesa.

A. Dialog sokratejski 

[Rozmowa Sokratesa z Kefalosem i Polemarchem]
„(...) A co do tego właśnie, jeżeli mowa o sprawiedliwości, to czy 

powiemy, że sprawiedliwość to jest tyle, co mówienie prawdy, tak po 
prostu, i tyle co oddawanie, jeżeli ktoś coś od kogoś weźmie, czy też i to 
nawet raz będzie działaniem sprawiedliwym, a innym razem niespra-
wiedliwym?. Ja na przykład coś takiego mam na myśli: przecież każdy 
przyzna, że gdyby ktoś wziął od przyjaciela, od człowieka przy zdro-
wych zmysłach broń, a ten by potem oszalał i zażądał jej z powrotem, 
to nie trzeba jej oddawać i nie byłby sprawiedliwy ten, kto by ją oddał; 
ani ten, który by człowiekowi zostającemu w takim stanie chciał mówić 
wszystko zgodnie z prawdą.

– Słusznie mówisz (...)
– A więc to nie jest określenie sprawiedliwości: mówić prawdę 

i oddawać, co się wzięło.
– Ależ owszem, Sokratesie – powiedział podchwytując, Polemarch 

– jeżeli wypada wierzyć trochę Simonidesowi (...) [czyli] że sprawiedliwe 
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jest oddawać każdemu to, co mu się winno. Kiedy on to mówi, wydaje 
mi się, że mówi pięknie.

– No, owszem – powiadam – Simonidesowi przecież nie jest łatwo 
nie wierzyć. To mądry i boski mąż. A co on właściwie mówi, to może 
ty Polemarchu rozumiesz, bo je nie rozumiem. Jasna rzecz, że nie to 
ma na myśli, cośmy przed chwilą mówili, że jak ktoś coś u nas złoży, to 
trzeba zawsze oddawać z powrotem, nawet kiedy tego zażąda będąc nie 
przy zdrowych zmysłach. Że niby to zawsze pewien dług stanowi, to, co 
u nas zostało złożone. No nie?

– Tak.
– Zatem nie trzeba oddawać ani odrobiny wtedy, kiedy by ktoś nie-

przytomnie żądał zwrotu?
– Prawda – powiedział.
– Więc coś innego, czy też coś takiego, zdaje się, mówi Simonides, 

że sprawiedliwie jest: oddawać to, co się winno?
– Coś innego jednak, na Zeusa – powiada. – On uważa, że przyja-

ciele przyjaciołom powinni wyświadczać coś dobrego, a żadnego zła.
– Rozumiem – powiedziałem. – Że niby nie oddaje tego, co powi-

nien, ktoś, kto by drugiemu oddawał pieniądze u niego złożone, gdyby to 
oddanie ich i wzięcie miało być szkodliwe. A byliby przyjaciółmi, ten, co 
odbiera i ten, co oddaje. Czy nie tak mówi Symonides twoim zdaniem?

– Owszem, tak.
– Więc cóż? To tylko nieprzyjaciołom trzeba oddawać, cokolwiek by 

się im było winno?
– W każdym razie –  powiada –  to, co się im naprawdę winno. 

A winno się im, moim zdaniem – wrogowi przecież ze strony wroga 
– i to się też należy – winno się im coś złego.

– W takim razie – powiedziałem – Simonides (...) na myśli miał, jak 
widać, to, że sprawiedliwość polega na oddawaniu każdemu tego, co 
mu się należy, a nazwał to tym, co się komuś winno.

– No co myślisz? – powiada.
– Och, na Zeusa –  powiedziałem –  a gdyby go tak ktoś zapytał: 

„Simonidesie, komu, czemu i co powinnego i należnego oddająca 
sztuka nazywa się sztuką lekarską?”,co, myślisz on by nam opowiedział?

– Jasna rzecz –  powiada –  że ta, co ciałom oddaje lekarstwa 
i pokarmy i napoje.
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– A komu i czemu oddająca to, co się winno i co się należy, nazy-
wana jest sztuką kucharską?

– Ta, co potrawom przyprawy.
– No dobrze. Zatem sprawiedliwością będzie się nazywała sztuka, 

która komu i czemu oddaje co?
– Jeżeli – powiada – mamy jakoś iść za tym Sokratesie, co się przed-

tem powiedziało, to będzie to sztuka, która przyjaciołom i wrogom 
oddaje pożytki i szkody.

– Zatem ty nazywasz sprawiedliwością to: przyjaciołom czynić 
dobrze, a wrogom źle?

– Tak mi się zdaje.
– A któż najlepiej potrafi  chorym przyjaciołom czynić dobrze, a wro-

gom źle, jeżeli chodzi o chorobę i zdrowie?
– Lekarz.
– A kto płynącym, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo czyhające na 

morzu?
– Sternik.
– A cóż człowiek sprawiedliwy? W jakiej robocie i w jakim dzia-

łaniu on najlepiej potrafi  przyjaciołom się przydawać, a wrogom 
szkodzić?

– W walce i spółce wojennej. Tak się mnie przynjamniej wydaje.
– No, dobrze. A jeżeli ktoś nie choruje (...), to mu lekarz nie 

potrzebny.
– Prawda.
– A jak kto nie płynie, to mu nie trzeba sternika.
– Tak.
– A czy tym, co nie wojują, sprawiedliwy na nic się nie przyda?
– To mi się nie bardzo wydaje.
– Więc i podczas pokoju przydaje się sprawiedliwość?
– Przydaje się.
– A rolnictwo też? Czy nie?
– Tak.
– Aby zdobywać plon?
– Tak.
– A szewstwo też?
– Tak. (...)
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– No cóż, proszę cię, a sprawiedliwość, gotóweś powiedzieć, że jest 
do jakiego użytku albo osiągania czego w czasie pokoju?

– Do interesów, Sokratesie.
– A interesami nazywasz spółki czy coś innego?
– Spółki oczywiście.
–  Czy więc człowiek sprawiedliwy będzie dobrym i pożytecznym 

wspólnikiem przy kładzeniu warcab, czy też dobrym szachista?
– Szachista.
– A jak chodzi o kładzenie cegieł i kamieni, to sprawiedliwy więcej 

się przyda i będzie lepszym wspólnikiem niż murarz?
– Na żaden sposób.
– Więc do jakiejże spółki sprawiedliwy będzie lepszym wspólnikiem 

niż murarz. (...)
– Do spółki pieniężnej; – ja przynajmniej tak uważam.
– Wiesz, Polemarchu, że tak; ale może oprócz tych wypadków, 

gdy chodzi o używanie pieniędzy. Kiedy za pieniądze trzeba wspólnie 
kupić konia albo sprzedać wtedy lepszy ten, uważam, co się zna na 
koniach. (...)

– Wydaje się.
– No tak, a jak okręt, to budowniczy okrętów albo sternik.
– Zdaje się.
– Więc kiedy do czego trzeba srebra lub złota wspólnie użyć, spra-

wiedliwy więcej się przyda niż inni?
– Kiedy je trzeba u kogoś złożyć i być o nie pewnym Sokratesie.
– Więc ty mówisz, że wtedy, kiedy nic nie trzeba z nim robić, tylko 

żeby leżało?
– No tak.
– Więc kiedy pieniądze niepotrzebne, wtedy do nich potrzebna jest 

sprawiedliwość?
– Może i tak. (...)
–  I tak w ogóle jest ze wszystkimi rzeczami; jak tylko którejś 

potrzeba, to sprawiedliwość się nie przydaje, a jak tej rzeczy nie 
potrzeba, to sprawiedliwość potrzebna?

– Gotowo tak być.
– Nieprawdaż, więc przyjacielu, że sprawiedliwość, to może nic 

takiego poważnego, jeżeli to jest właśnie coś potrzebnego do rzeczy 
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niepotrzebnych. Ale rozpatrzmy i taką rzecz. W walce na pięści albo 
w jakiejkolwiek innej, czy ten, co najlepiej potrafi  wymierzać ciosy, nie 
potrafi  zarazem najlepiej się osłaniać?

– Owszem, tak.
– A czy i ten, co potrafi  ustrzec się choroby, nie potrafi  i jej zarazem 

skrycie zaszczepiać?
– Tak mi się wydaje. 
– A więc i obozu strażnikiem dobrym ten sam, co potrafi  dobrze 

plany nieprzyjaciół wykradać (...).
– Tak jest.
– Więc od czego ktoś jest dobry stróż, od tego i złodziej tęgi.
– Zdaje się.
– Więc jeśli sprawiedliwy pieniędzy pilnować potrafi  to i kraść je 

potrafi  najlepiej. (...) 
– Ależ na Zeusa, nie tak; ja już nie wiem i sam, co mówiłem. To 

jedno tylko mi się słusznie wydaje, że sprawiedliwość przynosi korzyść 
przyjaciołom, a szkodzi wrogom.

– A przyjaciele to, mówisz, ci, którzy się każdemu wydają porząd-
nymi ludźmi, czy też ci, którzy są porządnymi, choćby się takimi nie 
wydawali?. I z wrogami tak samo.

– To przecież naturalne – powiada – że każdy się przyjaźnie odnosi 
do tych, których, uważa za porządnych ludzi, a których za łotrów ma, 
nienawidzi. 

– A czy się ludzie co do tego nie mylą i czy nie biorą za ludzi porząd-
nych takich, którzy nimi nie są, a nieraz i wprost na odwrót? (...).” 
[Platon, Państwo, 331 C – 337 D za: I. Krońska, Sokrates, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1989, s. 167–177]

B. Dialog sokratejski spod Giewontu

„O tym, jak Jędrek Kudasik, radziył wychowywać dzieci, a nie ino 
dzieci, ale starsyk tyz”

„(...) Jędruś to widzioł. I ucył, co trza robić, coby na cłeka wyjść. 
Siadowali w ogrodku pod smrykiem z Józkiem Różańskim, z Ceśkiem 
Borowiczem, Romkiem Dzioboniem i paroma inksymi. I Jedruś wywo-
dziył: jako myślicie, cy jedyn z drugim mógby usyć kyrpce, jakby nie 
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wiedzioł, co to kyrpiec? Abo cy mógby zrobić stołek, jakby nie wie-
dzioł, co to stołek? Abo mógby wyrzeźbić pierścionek, jakby nie wie-
dzioł, co to pierścionek? No, nie! Samo się widzi, ze kie fces cosi zro-
bić, to musis wiedzieć, co to jest to, co robis. No widzicie, a ludzie fcóm 
wychować siebie i inksyk, a nie wiedzóm, cym sóm. Jak – ze cłeku bees 
dboł o cłeka, jak nie wiys, cym jest cłek? 

– Jak tak, to powiedz – ze, Jędruś, cym cłek jest. Coby my przecie 
wiedzieli.

– Jędrek wywodziył:
– Wiycie już, ze cłek jest dusom. Wychowujes cłeka fte, kie dbos 

o duse – swojóm abo cudzóm. A w dusy cnota siedzi. Siedzi, ale śpi. Nie 
wiys cłeku, ze jóm mos. Siedzi tam mądrość, a ty nie wiys, ze jóm mos. 
Siedzi tam sprawiedliwość i ty tyz o niej nic nie wiys. Jak się dowiys? 
Dowiys się wte, kie co jóm kto przebudzi. I nie trza duzo, wystarcy 
dobrze pytać. Kie się dobrze spytos, óna się budzi i na wierch wychodzi. 
Teroz już wies. Przódzi nie wiedziołeś, a teroz wiys. A jak wiys, to robis 
wedle tego, jak wiys.

– Jezusie Maryjo, wytłumac – ze konkretniej.
– Posłuchojcie ludzie. Z wychowaniem rzec się mo, jak z dzieckiym, 

kie się mo urodzić. Dziecko juz jest, choć go nie widzis. Idzie o to, coby 
na świat przisło. Trza w tym matce pomóc. Kto pomogo? Pomogo aku-
szerka. I jo jest taki, jako ta akuszerka. Kie widzym, ze w cłeku cłek śpi, 
to go wypytujym, przepytujym i podpytujym i tym sposobom dospomo-
góm w urodzeniu. I tak jest z kozdym, fto umie wychować. Pojmujecie?

Ludziska kiwali głowami. Nie godali nic. Ino Józek Rózański, co 
z niejednego pieca chlyb jod, pedzioł: ale casym, coby obudzić, nieźle 
w kufe strzelić.”
[J. Tischner, Historia fi lozofi i po góralsku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, 
s. 62–63]

C. W przestrzeni logosfery 

„(...) Wszelako w Atenach, gdzie ludzie wiedzieli o sobie wszystko, 
wiadomo było, że ów Sokrates był synem rzeźbiarza Sofroniskosa oraz 
akuszerki Fainarete i że urodził się (...) wedle naszej rachuby około 
roku 470. Za młodu na podobieństwo ojca uczył się rzeźby i potomni 
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pokazywali płaskorzeźbę stworzoną przez niego a wyobrażającą Cha-
ryty, tę sama prawdopodobnie, która zachowała się do naszych czasów. 
Później atoli zamienił dłuto materialne na duchowe i starał się w myśl 
i słowo wcielić owe Charyty, których służbie nadal poświęcał swe życie. 

W myśl i słowo... Hellen mówił: w logos, i wyraz ten, niemożliwy 
do przełożenia na żaden z języków nowoczesnych, musicie przyswoić 
sobie w jego brzmieniu greckim, gdyż tylko w nim ma ono swą własną, 
niezmiernie cenną treść. Logos jest to rozum, rządzący wolą człowieka 
rozumnego: jest to niewidzialny prawodawca, dyktujący rozumowi 
normy myślenia: jest to myśl, poddająca się owym normom: jest to 
słowo, ukazujące się jako owoc tej myśli. Ale i to jeszcze nie wszystko: 
logos rządzi nie tylko wolą człowieka rozumnego, ale i światem całym, 
o ile świat ten jest wynikiem rozumnej woli Stwórcy; na początku było 
słowo mówi Ewangelista – wiecie teraz, jak słowo to zostało przełożone.

Sokrates stał się kapłanem logosu; w jego rozumieniu i urzeczywist-
nieniu widział zadanie swego życia. Wcześnie doszedłszy do poczucia 
tego powołania, zaczął rozeznawać się sam w sobie. Zwrócił uwagę na 
swą powierzchowność i zrozumiał, że jest pokrzywdzony przez przy-
rodę. Znacie już tę powierzchowność: artysta grecki w taki właśnie spo-
sób wyobrażał Sylena, wesołego i wiecznie pijanego piastuna i przyja-
ciela Dionizosa, stałego bohatera dramatów satyrowych. Zwrócił uwagę 
na swą duszę –  i spostrzegł ku swej zgrozie, że i dusza przypomina 
Sylena tak samo jak ciało. I duszę swą nasamprzód poddał uszlachet-
niającemu wpływowi logosu. 

Jeden z jego najukochańszych i najlepszych uczni opowiadał póź-
niej taki wypadek z jego życia. Przyjechał do Aten pewien Syryjczyk, 
imieniem Zopyros, mistrz nie znanej dotychczas w Grecji sztuki fi zjo-
gnomiki tj. odgadywania znamion duchowych – z rysów twarzy. Ludzie, 
rzecz zrozumiała, zbiegli się do niego – wszak nie było na świecie mia-
sta ciekawszego i żądniejszego nowinek niż Ateny. Uczniowie Sokra-
tesa także razu pewnego poprosili go, aby poczytał w fi zjognomii ich 
nauczyciela. Zopyros jął uważnie badać owe rysy Sylenowe – i wyczytał 
w nich: pop pierwsze – skłonność do pijaństwa i innych grubozmysło-
wych uciech; po wtóre – nieokiełznaną zapalczywość; po trzecie – tchó-
rzostwo; i tak dalej. Każdemu takiemu odkryciu towarzyszył wybuch 
niepowstrzymanego śmiechu ze strony uczni. Wszyscy mniemali, ze 
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mędrek zamorski zbłaźnił się swym rzekomym kunsztem. Sam atoli 
Sokrates pozostawał zupełnie poważny i rzekł do swych uczni: śmieje-
cie się niesłusznie. Zopyros się nie myli. Miałem wszystkie te przywary, 
lecz je pokonałem. 

Pokonał – czym? Przez logos, mamy prawo odrzec. (...)”
[T. Zieliński, Grecja niepodległa, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1989, za: E. Warda, 
Filozofi a starożytna. Repetytorium od A do Z. Matura, Wydawnictwo „KRAM”, Wyda-
nie II, Warszawa 2007, s. 127–129] 

D. Duchowa spuścizna Sokratesa

„(...) Nie ma chyba ludzi, którzy nie zetknęliby się z tym imieniem. 
(...) O Sokratesie słyszeli przecież chyba wszyscy – i wszyscy wiedzą, że 
właśnie on był fi lozofem. Śmiało można powiedzieć, że to imię stało się 
dla nas najbardziej skrótowym i najszerzej znanym symbolem fi lozofi i 
w ogóle.

Kim zatem był i cóż takiego zrobił ten człowiek, który żył niemal 
dwadzieścia pięć wieków temu, a pozostawił po sobie taką szczególną 
pamięć, do dziś żywą i wszystkim nam bliską? Ten, który przez swych 
współobywateli został skazany na śmierć za demoralizowanie mło-
dzieży – a który dla całej późniejszej historii stał się najdoskonalszym 
wzorem głębokiego poczucia moralności; ten, który wiedział tylko tyle, 
że nic nie wie – a którego obrano przecież za ideał mędrca i fi lozofa; 
ten wreszcie, który nigdy nie napisał ani jednego zdania – a o którym 
napisano już (i wciąż jeszcze się pisze) ogromne ilości książek? Czymże 
zasłużył sobie na to honorowe miejsce w kulturze i w historii? Dlaczego 
właśnie on? Dlaczego Sokrates?

(...) Sokrates jest dla nas najpełniejszym symbolem fi lozofowania, 
ponieważ już przy pierwszym zbliżeniu prowadzi nas do samych źródeł 
wszelkiej fi lozofi i. Zadaje on nam te same pytania, które każdy z nas 
dobrze zna jako swe własne: Jak żyć? Ku czemu dążyć? Co warte jest 
naszych wysiłków, a co jest ich niegodne? (...) Słusznie więc powiada 
się, że Sokrates był właściwym twórcą i inspiratorem humanistycznych 
tradycji fi lozofi i w naszym kręgu kulturowym. Był pierwszym, który 
połączył prawdę intelektualną w ścisłą jedność z prawdą moralną. Od 
niego też pochodziło głębokie przekonanie, tak charakterystyczne dla 
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głównego nurtu całej europejskiej kultury, że wszystkie problemy ludz-
kie są zasadniczo rozstrzygalne na płaszczyźnie racjonalnej i dyskursyw-
nej, że dają się sformułować w kategoriach powszechnie zrozumiałych 
i rozwiązać w sposób obowiązujący jednakowo dla wszystkich ludzi bez 
wyjątku.

Ale właściwe dziedzictwo Sokratesa – to nie tyle gotowe odpowiedzi 
i rozwiązania, ile raczej pewna szczególna postawa w ich poszukiwaniu. 
Postawę tę najpełniej wyraża Sokratesowe wiem, że nic nie wiem. Nie 
jest to wcale wyznanie słabości, lecz przeciwnie – dumne podkreśle-
nie swej przewagi nad tymi, którym wydaje się, że posiadają jakąś wie-
dzę ostateczną. Ta ich wiedza jest bowiem zawsze wiedzą pozorną – ale 
właśnie o tym oni nie wiedzą. Są więc nieświadomi nawet swojej wła-
snej niewiedzy – i na tym właśnie polega ich niższość wobec Sokratesa, 
który przynajmniej z tego zdaje sobie sprawę. 

W tym właśnie widzę największą wartość sokratycznego elementu 
w ludzkiej kulturze. Ateński fi lozof jest twórcą i symbolem tej tradycji 
myślowej, w której narodziła się i wciąż na nowo odradza postawa kry-
tyczna, postawa opozycji wobec wszystkiego, co chce uchodzić za nie-
wątpliwe i ostateczne, za dogmat. Tradycja ta wysuwa na pierwszy plan 
negatywną i krytyczną funkcję myślenia fi lozofi cznego. Mniejszą wagę 
przywiązuje do formułowania prawd i twierdzeń pozytywnych, nato-
miast nieustępliwie i bezlitośnie obnaża każdą mistyfi kację. Wytrwale 
tropi fałsz i złą wiarę, wnosi niepokój do spraw pozornie oczywistych, 
odrzuca uświęcone autorytety, budzi wątpliwości, każe stawiać pyta-
nie niedyskretne i agresywne. Nie darmo mawiał sam Sokrates, że jest 
ja bąk, puszczony z ręki Boga, że drażnić chce swych bliźnich uparcie 
i natrętnie, by –  jak powiadał – nie zgnuśnieli. By nie zgnuśnieli –  to 
znaczy: by nie zamknęli się w ciasnych klatkach swych pojęć, by nie 
utożsamiali się bez reszty z jakimkolwiek systemem, intelektualnym czy 
moralnym. Bo źle się dzieje wtedy, gdy żywy człowiek daje się całko-
wicie zastąpić sztywnym systemem kategorii i pojęć. (...) Filozofi czny 
krytycyzm –  to sprzeciw wobec każdej próby ujednolicenia ludzkiego 
życia, zamknięcia go w jednej zakończonej formule. Niebezpieczeństwo 
poddania się prawdom pozornym jest dla człowieka znacznie większe 
aniżeli szanse na znalezienie prawdy autentycznej – dlatego ważniejsze 
jest to, że się nie wie i czego się nie wie, od tego, co się wie.
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Ale stwierdzić swoją własną niewiedzę –  to nie znaczy zaakcepto-
wać ją. Krytycyzm nie jest sceptycyzmem, zwątpienie nie prowadzi do 
rezygnacji. Ludzie muszą wciąż poszukiwać nowych rozwiązań, wciąż 
podejmować na nowo wysiłki poznawcze i moralne; muszą też wierzyć 
w celowość i skuteczność tych wysiłków. Prawdy ostatecznej nie mogą 
osiągnąć nigdy – ale również nigdy nie mogą zaprzestać poszukiwania 
takiej prawdy.

Tego właśnie uczy nas Sokrates, człowiek symbol, fi lozofi a jest bli-
ska każdemu i dla każdego zrozumiała, bo nie ma w niej nic z akade-
mickiej uczoności, za to wiele jest tej głębokiej mądrości człowieczej, 
jaka płynie ze szlachetnego zamyślenia na wszystkimi trudnymi spra-
wami ludzkiego życia. Jest to fi lozofi a krytyki i wątpienia, ale zarazem 
jest to fi lozofi a nadziei i humanistycznego optymizmu.(...)”
[M. J. Siemek, W kręgu fi lozofów, Czytelnik, Warszawa 1984 za: E. Warda, Filozofi a 
starożytna. Repetytorium od A do Z. Matura, Warszawa 2007, s. 107–110] 

E. Sokratejska mądrość na co dzień

„(...) Sokrates często był przedmiotem drwin i pogardy. Wszystko 
to znosił cierpliwie. Nie zareagował nawet na kopniaka, którym go raz 
uraczono. A kiedy jeden ze świadków tej sceny dziwił się jego spoko-
jowi, miał odpowiedzieć: „A gdyby kopnął mnie osioł, czy wytoczyłbym 
mu proces?”[...] Kiedy ktoś prosił go o radę czy ma się żenić czy nie 
odpowiadał: „Którąkolwiek z tych dwóch rzeczy wybierzesz, będziesz 
żałował swego wyboru”. Mówiąc o rzeźbiarzach, dziwił się, że zadają 
sobie tyle trudu, żeby kamień uczynić jak najbardziej podobnym do 
człowieka, a nie dbają ani trochę o to, żeby sami nie byli bardziej 
podobni do głazów niż do ludzi Młodzieńcom zalecał, by jak najczęściej 
przeglądali się w zwierciadle: pięknym będzie to przypominać, żeby się 
zachowywali odpowiednio do swego wyglądu, brzydkim zaś, że zdoby-
wając wiedzę będą mogli zakryć swoją brzydotę.

Pewnego razu zaprosił do domu znajomych, którzy byli ludźmi boga-
tymi, kiedy Ksantypa martwiła się, że przyjęcie będzie zbyt skromne, 
uspokoił ją tymi słowami: nie martw się. Albowiem jeżeli są to ludzie 
rozsądni, będą zadowoleni z tego co otrzymają, jeżeli zaś są to pospolici 
głupcy, to nie warto się nimi przejmować.” [...] Kiedy mu przyniesiono 
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wiadomość, że Ateńczycy skazali go na śmierć, powiedział: „a na nich 
ten sam wyrok wydała przyroda”. Żonę, kiedy żaliła się, że został ska-
zany niesprawiedliwie zapytał: „Wolałabyś, żebym umierał z wyroku 
sprawiedliwego?”

[...] Kiedy miał już wypić cykutę Apollodoros chciał mu ofi aro-
wać piękną szatę, żeby ją włożył przed śmiercią.” Jakże, powiedział 
Sokrates, to moje odzienie było dosyć dobre, żeby w nim żyć, a nie jest 
wystarczająco dobre, żeby w nim umrzeć”.
[Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1988, s. 86–103]

6. PLATON

Platon (427–347 przed Chr.) –  uczeń Sokratesa oraz założyciel 
szkoły nazwanej Akademia Platońską –  swoje przemyślenia fi lozo-
fi czne przekazał w formie dialogów wśród których można wymienić: 
„Obronę Sokratesa”, „Ucztę”, „Fedona”, „Fajdrosa”, „Gorgiasza” i „Pań-
stwo”. W centrum platońskiej myśli fi lozofi cznej znajduje się teoria 
idei rozumiana na sposób czegoś „ku czemu myśl się zwraca w sposób 
czysty”, „bez czego myśl nie byłaby myślą” (Reale, 1997, s. 88). Idee 
nie znajdują się zatem w umyśle człowieka, lecz tworzą świat nadzmy-
słowy. Świat zmysłowy zaś to jedynie kopia świata idei. Człowiek nato-
miast stanowi połączenie nieśmiertelnej duszy oraz śmiertelnego ciała. 
Duszę można porównać do skrzydlatego rydwanu, powożonego przez 
dwa konie (czarnego i białego) kierowanego przez woźnicę. Koń biały 
to symbol duszy pożądliwej, koń czarny natomiast – duszy gniewliwej, 
woźnica to rozumna część duszy. Pierwotnie (przed złączeniem z cia-
łem) dusza przebywała w świecie idei. Jej pobyt tam zależał od tego, 
czy woźnica (część rozumna duszy) potrafi ł zapanować nad końmi 
(czyli pożądliwą i gniewliwą częścią duszy). Rydwany (dusze) nie kie-
rowane przez woźnicę (rozum), lecz prowadzone na oślep przez konie 
zderzały się bowiem ze sobą a następnie „wpadały” w ciało rozpoczy-
nając etap życia na ziemi. Poznawanie jest zaś przypominaniem sobie 
prawdy zamieszkującej wnętrze człowieka. Dusza jest bowiem wypo-
sażona w wieczne idee odciśnięte w trakcie ponadzmysłowego etapu 
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życia. Struktura duszy ludzkiej odzwierciedla budowę państwa, w któ-
rym wyróżnić można (podobnie jak w duszy) trzy części. Pierwsza war-
stwa społeczna to rolnicy i rzemieślnicy (odpowiednik duszy pożądli-
wej), druga część to strażnicy (odpowiednik duszy gniewliwej), trzecią 
część natomiast tworzy grupa osób rządząca państwem (odpowiednik 
duszy rozumnej). Od charakteru ludzi pełniących władzę zależą też 
rodzaje ustrojów państwowych. Platońska myśl fi lozofi czna, nazwana 
idealizmem obiektywnym, wpłynęła na takich późniejszych fi lozofów 
jak Arystoteles, Kartezjusz, Kant i Hegel. 

Platońskie myślenie można odnaleźć w poniższych fragmentach źró-
deł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– rozumienie mitu o jaskini, 
– opis przymiotów idei, a zwłaszcza jej inteligibilność,
– dowody na nieśmiertelność duszy,
– sens miłości platonicznej,
– teorię państwa w ujęciu Platona z Podhala.

A. Symbolika „mitu o jaskini” 

„(...) W centrum Politei znajduje się bardzo sławny mit platoński 
zwany „mitem jaskini”.49 (...) Wyobraźmy sobie ludzi którzy żyją w pod-
ziemnym pomieszczeniu, w pieczarze, która na całej długości ma wejście 
otwarte na światło i stromy stok prowadzący do wejścia. Wyobraźmy 
sobie także, że mieszkańcy tej jaskini mają nogi i szyje przykute w ten 
sposób, że nie mogą się odwracać, a więc mogą patrzeć wyłącznie w kie-
runku wnętrza jaskini. Wyobraźmy sobie dalej, że zaraz za wejściem do 
jaskini znajduje się murek wysokości człowieka i że za nim (a więc cał-
kowicie zakryci przez murek) poruszają się ludzie niosący na ramionach 
posągi i przedmioty wykonane z kamienia, z drzewa i z innych materia-
łów, przedstawiające wszystkie rodzaje istniejących rzeczy. Wyobraźmy 
sobie jeszcze, że za tymi ludźmi płonie wielki ogień, a w górze świeci 
słońce. Wyobraźmy sobie wreszcie, że w pieczarze odbija się echo: 
ludzie, którzy przechodzą za murem, rozmawiają ze sobą, tak że wnę-
trze jaskini odbija ich głosy zwielokrotnione na skutek echa.

49 Państwo, VII, 514 a nn.(...)
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Otóż gdyby tak było, wówczas owi więźniowie nie mogliby widzieć 
nic innego, jak tylko cienie rzucane na ścianę jaskini przez posażki i sły-
szeliby tylko echo głosów. Ponieważ jednak nigdy nie widzieli niczego 
innego, byliby przekonanie, że te cienie są jedyną prawdziwą rzeczywi-
stością, i sądziliby także, że głosy odbite przez echo są głosami wyda-
wanymi przez owe cienie. Załóżmy teraz, że jeden z tych więźniów 
zdołałby się z trudem uwolnić z kajdan. Z trudem by się przyzwyczaił 
do oglądania tego, co pojawiłoby mu się przed oczyma. A gdyby się 
już przyzwyczaił, zobaczyłby, ze ponad murem poruszają się statuetki, 
i zrozumiałby, że są one o wiele prawdziwsze od rzeczy, które oglądał 
przedtem, a które obecnie ukazują mu się jako cienie. Przyjmijmy, ze 
ktoś wyciągnąłby naszego więźnia z jaskini i postawił z drugiej strony 
muru. Najpierw zostałby on oślepiony przez silne światło, a następnie, 
gdyby się już do niego przyzwyczaił, nauczyłby się oglądać same rzeczy, 
na początku w rzucanych przez nie cieniach i w ich odbiciach w wodzie, 
potem w nich samych, a wreszcie ujrzałby słońce i zrozumiał, że tylko 
to jest prawdziwą rzeczywistością, i że słońce jest przyczyną wszystkich 
innych rzeczy. (...)

Co dokładnie symbolizuje ten „mit o jaskini”?
a) Przede wszystkim symbolizuje różne stopnie ontologiczne rzeczy-

wistości, to znaczy poziomy bytu zmysłowego i ponadzmysłowego oraz 
ich podpodziały: cieniami w jaskini są czysto zmysłowe pozory rzeczy, 
natomiast posągi i inne wytworzone przedmioty symbolizują wszyst-
kie rzeczy zmysłowe; mur przedstawia przegrodę, która oddziela rze-
czy zmysłowe od ponadzmysłowych. Znajdujące się poza murem rzeczy 
prawdziwe i gwiazdy symbolizują rzeczywistość w jej prawdziwym bycie, 
to znaczy idee; słońce natomiast symbolizuje ideę Dobra.

Co wyrażają cienie i odbite obrazy rzeczy prawdziwych, które 
jako pierwsze zobaczy więzień, gdy znajdzie się poza murem? Należy 
podkreślić, że bezpośrednio rzucanymi cieniami i obrazami odbitymi 
w wodzie poza jaskinią i z drugiej strony muru są cienie i obrazy praw-
dziwej rzeczywistości wytworzonej przez światło słońca, są więc one 
czymś zupełnie różnym od cieni, które więźniowie oglądają na prze-
ciwległej ścianie jaskini, które – inaczej niż te – są rzucane przez statuy 
i rozmaite wytworzone przedmioty dzięki światłu ognia. Innymi słowy, 
stoją one naprawdę „pośrodku” między ideami a odtwarzającymi je 
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rzeczami i dlatego bardzo dobrze wyrażają „byty pośrednie”, które- jak 
dobre wiemy – są właśnie ontologicznie „pośrednie”. 

A co symbolizują ciała niebieskie i gwiazdy, które wyraźnie są 
umieszczone ponad poszczególnymi rzeczami prawdziwymi?

(...) nie zbłądzi ten, kto „rozpozna w nich metaidee tożsamości i róż-
ności, równości i nierówności, tego co parzyste i co nieparzyste [...]”.50 
Tak więc rzeczy realne symbolizują poszczególne idee gatunków, ciała 
niebieskie i gwiazdy – metaidee i liczby idealne, natomiast słońce sym-
bolizuje ideę Dobra – Jedna.

b) Po drugie mit symbolizuje płaszczyzny poznania oraz ich różne 
poziomy i rozmaite stopnie. 

Oglądanie cieni w jaskini symbolizuje (...) wyobraźnię natomiast 
oglądanie wytworzonych przedmiotów symbolizuje (...) wiarę.

Przejście od oglądania posągów do oglądania odpowiadających im 
przedmiotów prawdziwych, które dokonuje się najpierw za pośrednic-
twem ich odbić i obrazów, a więc bytów matematycznych, symbolizuje 
(...) poznanie pośrednie czy pośredniczące, które jest strukturalnie 
związane z naukami matematycznymi.

Ogląd wyższy, który zaczyna się od postrzegania bytów realnych, 
a który poprzez ogląd gwiazd i ciał niebieskich, i księżyca nocą docho-
dzi do oglądania Słońca i pełnego światła dnia, symbolizuje wielki 
szlak dialektyki i jego istotne etapy, czyli przechodzenie od idei di 
idei i dotarcie aż do idei najwyższych, a od nich do samej idei Dobra, 
Zasady wszystkiego.

c) Po trzecie, mit jaskini symbolizuje także aspekt ascetyczny, 
mistyczny i teologiczny platonizmu. Życie w jaskini symbolizuje życie 
w wymiarze zmysłów i tego, co zmysłowe, natomiast życie w czy-
stym świetle symbolizuje życie wymiarze ducha. Wyzwolenie z kajdan 
i „nawrócenie”, czyli odwrócenie twarzy od cieni do światła, symboli-
zuje zwrot od tego co zmysłowe do tego co inteligibilne. (...)

d) Mit jaskini wyraża także specyfi cznie platońską koncepcję polityki.
Platon bowiem mówi także o „powrocie” do jaskini tego, kto uwolnił 

się z kajdan, powrocie, którego celem jest uwolnieni z kajdan tych, razem 
z którymi był on przedtem niewolnikiem.

50 Kramer, Platone, s. 194 (...)
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Ten „powrót” jest niewątpliwie powrotem fi lozofa – polityka. Gdyby 
szedł on tylko za własnym pragnieniem, pozostałby przy kontemplacji 
prawdy. On jednak przezwycięża swoje pragnienie i wraca do jaskini, 
by wybawić także innych (według Platona prawdziwy polityk nie lubi 
rządzenia i władzy, ale wykorzystuje je w służbie państwu, dla urzeczy-
wistnienia dobra).

Co jednak może się przytrafi ć temu, kto ponownie schodzi do 
jaskini? Przechodząc ze światła do cienia niczego nie widzi, dopóki nie 
przyzwyczai się do ciemności. Będzie się męczył, przyzwyczajając się na 
nowo do dawnych zwyczajów współmieszkańców jaskini, narazi się na 
ryzyko, że go nie zrozumieją i uznają za szaleńca, a wyzwalając głęboką 
odrazę, może nawet w końcu zostać przez nich zabity.

Jest to na pewno aluzja do Sokratesa, ale osąd wychodzi niewątpli-
wie daleko poza wypadek Sokratesa.

Platon chce powiedzieć: Biada temu, kto odsłania iluzje, którymi 
ludzie się otaczają. Oni nie tolerują prawd, które burzą ich wygodne 
sposoby życia oparte na pozorach i najbardziej przemijającej części 
bytu, i boją się tych prawd, które odwołują się do całości bytu i do tego 
c wieczne. Kto przynosi im przesłanie prawdy pod względem ontolo-
gicznym rewolucyjnej, ten może zostać zabity, jak gdyby był szarlata-
nem! To przydarzyło się Sokratesowi, „jedynemu prawdziwemu poli-
tykowi” Grecji – jak go nazywa Platon. Tak było, i będzie, albo będzie 
mogło być z każdym, kto okaże się „politykiem” w tym wymiarze glo-
balnym (...).”
[G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. II. Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński, 
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 347–354]

B. Inteligibilność idei

„(...) Opierając się na tekstach, podstawowe cechy idei można spro-
wadzić do sześciu następujących, które niejednokrotnie pojawiają się 
w wielu pismach i stanowią naprawdę nieodzowne punkty odniesienia :
1) inteligibilność (idea jest w całym tego słowa znaczeniu przedmiotem 

intelektu i może być ujęta tylko intelekt);
2) niecielesność (idea przynależy do zupełnie innego wymiaru niż świat 

materialny, który można poznać zmysłami);
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3) bytowość w sensie pełnym (idee są bytami, który istnieje naprawdę);
4) niezmienność (idee nie tylko nie powstają i nie giną, lecz także nie 

podlegają jakiejkolwiek postaci zmiany);
5) samoistność ( idee istnieją w sobie i przez siebie, czyli są bezwględ-

nie obiektywne);
6) jedność (każda idea jest jednością jednoczącą wielość rzeczy, które 

w niej partycypują).
(...) pierwszą cechą określającą metafi zyczny status idei jest ich 

„inteligibilność”, a z nią ściśle się łączy i w znacznej mierze pokrywa 
cecha „niecielesności”. Nowa metoda bowiem, charakterystyczna dla 
„drugiego żeglowania”, którą Platon przeciwstawia metodzie stosowa-
nej przez fi lozofów przyrody, opartej przede wszystkim na zmysłach 
i tym co zmysłowe, opiera się na rozumowaniu i na rzeczywistości, którą 
ujmuje się tylko w rozumowaniu, a tą rzeczywistością jest właśnie inteligi-
bilna rzeczywistość idei. Inteligibilność wyraża zatem istotną cechę idei, 
która każe je traktować jako sferę idei, którą przeciwstawia je temu co 
zmysłowe, która każe je traktować jako sferę istniejącą ponad tym co 
zmysłowe, a co właśnie z tego powodu można ująć jedynie intelektem, 
który potrafi  adekwatnie odciąć się od zmysłów. 

Przytoczmy najbardziej znamienny w tym względzie tekst z Fedona:
„– Więc czyż nie w rozumowaniu, jeżeli w ogóle gdziekolwiek, obja-

wia się jej [duszy] coś z tego, co istnieje?
– Tak.
– A ona bodajże wtedy najpiękniej rozumuje, kiedy jej nic z tych rzeczy 

oczu nie zasłania: ani słuch, ani wzrok, ani ból, ani rozkosz, kiedy się, ile 
możności, sama w sobie skupi, nie dbając wcale o ciało, kiedy, ile moż-
ności, wszelką wspólność, wszelki kontakt z ciałem zerwie, a sama ręce do 
bytu wyciągnie.

– Jest tak.
– Nieprawdaż, i stąd dusza fi lozofa najwięcej gardzi ciałem i ucieka 

od niego; chce być sam z sobą.
– Widocznie.
– A jakże znowu w takich rzeczach, Simiaszu? Powiemy, że jest 

czymś sprawiedliwość sama, czy niczym?
– Powiemy przecież, na Zeusa.
– I piękno czymś, i dobro?
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– Jakżeby nie?
– A jużeś kiedy którą z tych rzeczy oczyma oglądał?
– Nigdy – powiada.
– Tylko jakimś zmysłem innym od zmysłów ciała dotknął tych rzeczy? 

Ja mówię o wszystkich takich, jak o wielkości, zdrowiu, sile i innych; 
jednym słowem o wszystkim, co tylko istnieje rzeczywiście, a czym 
każda rzecz jest. Czyż to z pomocą ciała oglądamy co najprawdziwsze 
z tych rzeczy, czy też tak się rzecz ma, że kto z nas najbardziej i najdokład-
niej przygotowuje się do tego, żeby myśl obrócić na samo to właśnie, co 
rozpatruje, ten będzie może najbliższy poznania w każdym wypadku?

– Oczywiście.
– Otóż, czy nie najczęściej tego dokonać potrafi  ten, kto samym tylko 

rozumem, samą myślą tylko podchodzić będzie do każdej rzeczy, ani się 
wzrokiem nie posługując przy myśleniu, ani żadnych wrażeń zmysłowych 
za rozumowaniem nie wlokąc, tylko się niepokalanym rozumem samym 
w sobie będzie posługiwał goniąc za tym, co niepokalane w każdym 
wypadku istnieje samo w sobie; wyzwoli się jak najbardziej od oczu i uszu 
i, powiem nawet, od całego ciała; bo ono mąci wzrok i nie pozwala duszy 
posiąść prawdy i poznania, jak długo się to ciało duszy trzyma?

Czy to nie ten człowiek, Simiaszu, jeśli w ogóle który, czy nie ten 
potrafi  dotknąć tego, co istnieje?

– Nadzwyczajnie –  powiada Simiasz –  jaką ty masz rację, 
Sokratesie!”51

Jest to ważne odróżnienie płaszczyzny metafi zycznej od płaszczy-
zny fi zycznej, bardzo wyraźnie dokonane po raz pierwszy w dziejach 
myśli zachodniej. Rozróżnienie dwóch poziomów (czy dwóch „obszarów” 
albo sfer) rzeczywistości, poziomu tego co uchwytne intelektem i tego co 
uchwytne zmysłami, stanowi naprawdę główną drogę całej myśli platoń-
skiej (...)”.
[G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. II. Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński, 
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 91–94]

51 Fedon, 65 c- 66a; W. Witwicki.
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C. Nieśmiertelność duszy

„(...) W Fedonie Platon formułuje trzy dowody nieśmiertelności 
duszy. Pomijamy pierwszy, gdyż sam Platon nie przypisywał mu zbyt 
wielkiej wartości. Opiera się on na kategoriach o charakterze fi zycz-
nym, zaczerpniętych przede wszystkim od Heraklita (...). Chcemy nato-
miast rozpatrzyć dwa pozostałe, z których przynajmniej jeden należy 
do najbardziej przekonujących spośród bardzo wielu dowodów, jakich 
próbowała dostarczyć w tym względzie późniejsza metafi zyka.

Platon mówi więc, że dusza ludzka jest zdolna (...) do poznania rze-
czy niezmiennych i wiecznych. Żeby jednak mogła te rzeczy ująć, dusza 
musi mieć – i jest to conditio sine qua non – pokrewną im naturę: ina-
czej pozostawałyby one poza jej możliwościami. Tak więc, skoro one 
są niezmienne i wieczne, to i dusza musi być niezmienna i wieczna. 
Tak w skrócie przedstawia się dowód. Ponieważ jednak – naszym zda-
niem – on właśnie jest najbardziej znaczący, przeto zanalizujemy go 
szczegółowo. Wiemy, że istnieją dwa poziomy rzeczywistości: a) rze-
czy widzialne, to znaczy postrzegalne zmysłami, oraz b) rzeczy niewi-
dzialne i uchwytne intelektem. Wiemy też, że pierwsze nigdy nie pozo-
stają w takim samym stanie, natomiast drugie pozostają niezmienne. 
Zapytajmy teraz, do którego typu rzeczywistości należy przyrównać 
dwie części czy dwa składniki konstytuujące człowieka, to znaczy ciało 
i duszą. Nie ma wątpliwości, że ciało jest pokrewne temu co niewi-
dzialne i inteligibilne. Ponieważ zaś to co widzialne jest zmienne, to zaś 
co inteligibilne jest niezmienne, dusza będzie musiała być niezmienna. 
I rzeczywiście, gdy dusza opiera się na postrzeżeniach zmysłowych, 
te wprowadzają ją w błąd i zamieszanie, ponieważ są one tak samo 
zmienne, jak przedmioty, do których się odnoszą; gdy natomiast wznosi 
się ponad zmysły i skupia na sobie samej , wtedy już nie błądzi, znajduje 
w czystych ideach i przedmiotach inteligibilnych swój właściwy przed-
miot i właśnie wtedy, gdy je poznaje, odkrywa, że jest im pokrewna, 
i myśląc o rzeczach niezmiennych, sama pozostaje niezmienna (...). 

Ostatni z dowód przedstawionych w Fedonie wychodzi od pewnych 
strukturalnych cech idei. Idee sobie przeciwne nie mogą się ze sobą 
łączyć i występować razem, ponieważ właśnie dlatego, że są sobie prze-
ciwstawne, wzajemnie się wykluczają. W konsekwencji nie mogą też 
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łączyć się ze sobą i występować razem rzeczy zmysłowe, które istoto 
partycypują w tych ideach. Jeśli tak jest, to skoro tylko jedna idea 
wchodzi do rzeczy, z konieczności idea przeciwna, która była w rzeczy, 
znika i ustępuje miejsca (idee tego co wielkie i tego co małe nie mogą 
łączyć się ze sobą i zdecydowanie się wzajemnie wykluczają nie tylko 
wtedy, kiedy rozważane są w nich samych i w sobie, lecz także wyklu-
cza się wzajemnie to co wielkie i to co małe istniejące w rzeczach: gdy 
pojawia się jedno, drugie znika i robi miejsce tamtemu). To samo ma 
miejsce nie tylko w odniesieniu do przeciwieństw w nich samych, lecz 
także do tych wszystkich idei i rzeczy, które chociaż nie są sobie prze-
ciwstawne, to jednak mają w sobie przeciwieństwa jako istotne swoje 
cechy: nie tylko ciepło i zimno wykluczają się w wyżej opisany sposób, 
lecz także ogień i zimno, śnieg i ciepło. Ogień nigdy nie przyjmie do sie-
bie idei zimna, a śnieg nigdy nie dopuści do siebie idei ciepła; z nadej-
ściem ciepła musi się stopić i ustąpić miejsca śnieg, a gdy nadejdzie 
zimno, musi pierzchnąć i ustąpić miejsca ogień. Wróćmy teraz do duszy 
i zastosujmy do niej to, co zostało ustalone. Istotną cechą duszy jest 
życie i idea życia: to ona przecież wnosi życie do ciała i je podtrzymuje 
(...). Ponieważ zaś śmierć jest przeciwieństwem życia, przeto na podsta-
wie ustalonej zasady dusza, której istotną cechą jest życie, strukturalnie 
nie będzie mogła przyjąć do siebie śmierci, a zatem będzie nieśmier-
telna. Z tego powodu , gdy nadejdzie śmierć, rozkładowi ulegnie ciało, 
dusza natomiast pójdzie sobie gdzie indziej. Krótko mówiąc, dusza, 
która ze swej istoty implikuje życie, właśnie z tej racji o charakterze 
strukturalnym nie może przyjąć śmierci, ponieważ idea życia i idea 
śmierci całkowicie się wykluczają: wyrażanie „dusza martwa” jest czy-
stym absurdem, zawiera w sobie sprzeczność, podobnie jak wyrażenia 
”ciepły – śnieg” czy „zimny – ogień”. Dlatego dusza = idea życia = to, 
co ze swej natury jest życiem i daje życie = niezniszczalna = nieśmier-
telna = wieczna52 (...).”
[G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. II. Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński, 
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 221–225]

52 Fedon, 102 b–107 b.
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D. Miłość platoniczna

„(...) Kiedy dziś w potocznej rozmowie pada imię Platona, to zazwy-
czaj w związku z „miłością platoniczną”. Rozumie się przez to taki 
rodzaj miłości, w którym na pierwszy plan wysuwa się nie zmysłowe 
pożądanie, lecz skłonność, oparta na szacunku wobec osoby kochanej. 
Ale na pytanie, dlaczego nazwa tej duchowej odmiany miłości nawią-
zuje akurat do imienia Platona, wcale nie tak łatwo dać odpowiedź. Ba, 
wydaje się nawet, jakoby odniesienie „miłości platonicznej” do tegoż 
fi lozofa pozbawione było podstaw.

W jakimkolwiek bowiem miejscu otworzylibyśmy dzieła Platona, 
nigdzie nie znajdziemy oznak jakiegoś szczególnego szacunku dla 
kobiety. Przeciwnie. Platon twierdzi, iż kobiety pod względem cnót 
znajdują się daleko za mężczyznami, a do tego są także, jako płeć 
słabsza, są o wiele bardziej nieszczere i podstępne. Są według niego 
powierzchowne, łatwo wpadają w rozdrażnienie i rygorystycznie, są 
skore do złorzeczeń, a przy tym bojaźliwe i przesądne. Platon posuwa 
się nawet do stwierdzenia, iż bycie kobietą jest przekleństwem bogów, 
jako że mężczyźni, którzy nie potrafi li wykazać się opanowaniem, lecz 
postępowali tchórzliwie i niesprawiedliwe, mają przychodzić na świat 
ponownie w postaci kobiecej. (...) Ten, kto tak myśli o kobietach, rów-
nież mówiąc o małżeństwie nie poświęci wiele miejsca czulszym drgnie-
niom duszy. Faktycznie, Platon nie rozpatruje małżeństwa jako związku 
dwojga ludzi, którzy, powodowani wzajemną skłonnością i podobień-
stwem charakterów, układają sobie wspólne życie, lecz jedynie jako 
instytucję służącą spłodzeniu i odchowaniu dzieci. (...)

Albowiem fi lozofi a, tak, jak rozumie ją Platon, i jak od jego czasów 
zwykło się ją rozumieć, mniej lub bardziej nawiązując do Platona, sama 
jest odmianą Erosa, jest z samej swojej istoty miłością. (...) Eros fi lo-
zofi czny to nie miłość zmysłowa. Ta nie zostaje co prawda tak po pro-
stu odrzucona. Ale związek erotyczny stwarza tylko punkt wyjścia dla 
innego rodzaju miłości: mianowicie wzlotu duchowego, który według 
Platona stanowi sens uprawiania fi lozofi i. (...) 

[Miłość platoniczna nie] jest (...) po prostu stłumieniem zmysłowego 
pożądania. Przyznaje mu jego ograniczone prawa, ale przekształca 
w wyższą formę: poprzez piękność ciał, dusz, sposobu życia i poznania 
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dąży do piękna samego w sobie. Eros w rozumieniu platońskim stanowi 
dążenie do prawzoru piękna, w którym, co piękne, ma swój udział, 
dążenie do idei piękna. Okazuje się, że „miłość platoniczna” jak naj-
ściślej wiąże się z tym, co jako wspaniale osiągnięcie myślowe platona 
wniknęło do świadomości ducha zachodniego: z platońską nauką o ide-
ach. (...) 

Poznanie całej rzeczywistości staje się możliwe jedynie dzięki temu, 
że człowiek posiada w swej duszy prawzory wszystkiego, co istnieje. 
Odnosząc się do nich może mówić: to jest drzewo, tamto – zwierzę; to 
jest przestępstwo, tamto – dobry uczynek. 

To jednak oznacza, że cala rzeczywistość jest tym, czym jest, jeśli ma 
udział w swoim prawzorze i na ile pragnie się doń upodobnić. Drzewo 
chce być drzewem, człowiek człowiekiem, sprawiedliwość sprawiedli-
wością. Wszystko dąży do tego, by urzeczywistnić w bycie właściwą 
sobie ideę. W ten sposób stwarza Platon żywy obraz świata jako miejsca 
nieustannego dążenia do pełni, erotycznego pociągu ku idei. (...)

Ów byt przed egzystencją w czasie, kiedy to człowiek ogląda idee, 
opisuje Platon w niezwykłym obrazie. W dialogu Fajdros opowiada, 
jak to dusze w orszaku bogów wzlatują ponad sklepieniem niebieskim 
i oglądają prawzory wszystkiego, co rzeczywiste. (...)

Od czasu gdy człowiek oglądał idee w preegzystencji, całe jego 
życie pozostaje na wskroś tęsknotą. Tęskni on za powrotem do bytu 
pierwotnego, z którego się wywodzi. Stąd wyrasta usiłowanie wyzwole-
nia się z więzów pożądań zmysłowych i chęć, by w oglądaniu rzeczy już 
w ziemskim bytowaniu dotrzeć samemu do oglądu idei.

Tutaj piękno zyskuje znaczenie szczególne. Platon mówi o tym 
w Fajdrosie: „Jeśli piękność ziemską zobaczy, przypomina sobie pięk-
ność prawdziwą i oto skrzydła mu odrastają; on je rozpinać usiłuje 
i chciałby wzlecieć, a nie może; tedy, jak ptak, w górę tylko patrzy, a że 
nie dba o to, co na dole, przeto go ludzie biorą za wariata. Ze wszyst-
kich szaleństw takie obłąkanie najlepsze.”53 (...)

Drogą entuzjazmu, która może człowieka już za jego ziemskiego 
bytowania na powrót przywieść do czystego oglądu tego, co istotne, 
jest według Platona fi lozofowanie. Dlatego powiada on, ze fi lozofi a jest 

53 Tamże, XXX 249 E, s. 7.
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największym dobrem, jakim bogowie obdarzyli śmiertelnych. Jest ona 
najdoskonalszą postacią erotycznego dążenia do idei. Wyrywając czło-
wieka z codziennego bytowania i porywając go ku prawzorom, podobna 
jest szaleństwu. (...) ba, na końcu twierdzi Platon nawet, jakoby Eros 
sam był ze swej istoty fi lozofem. „Filozofi a” bowiem znaczy: miłość 
mądrości. A mądrość należy do rzeczy najpiękniejszych. Jeśli eros dąży 
do piękna, to właściwym przedmiotem jego dążenia musi być mądrość. 
Eros jest zatem z konieczności miłośnikiem mądrości, a to znaczy 
– fi lozofem. (...)

Tak zatem ostatecznie mają się sprawy z „miłością platoniczną”. 
(...) Może zatem rację ma Rousseau, gdy mówi, że fi lozofi a Platona jest 
prawdziwą fi lozofi ą dla kochających (...)”. 
 [W. Weischedel, Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. i przypisy K. Chmielewska, 
K. Kuszyk, red. naukowa M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 38–47] 

E. Państwo podhalańskiego Platona 

„(...) O tym, jak to Władek Trebunia – Tutka, nas Platon podhalań-
ski, wydumoł Państwo.

 Państwo od „panowania” się wywodzi. I óno jest tam, ka sprawie-
dliwość panuje. Do cego porównómy państwo? Słuchojcie i dobrze 
wyrozumcie: państwo porównómy do cłeka. Bo ty Wojtuś i ty Krzyś, i ty 
Symuś – tyś jest maly cłek, a państwo to jest jeduzy cłek. Jako w cłeku 
jest władza, tak i w państwie. Cłek musi mieć rozum, coby wiedzioł, ka 
jest prowda. Cłek musi mieć złość, coby się umioł ozezłoscic, kie go 
wto napadnie i trza się mu bronić. I cłek musi mieć ochote do roboty, 
coby mioł co jeść. I takie sóm trzy władze cleka: władza rozumu, władza 
bojowanio, ochota do roboty. I podobnie państwo. W państwie musóm 
być tacy, co rozumym patrzóm fto, jak mo być. I musóm być tacy, co 
strózują i bróniom ludzi, jak ich fto kie napadnie. I musóm być tacy, 
co harujóm, coby óni i cało reśta mogli zyć. Cłek to jest małe państwo, 
a państwo to jest duzy cłek. (...). 

– Trzy rzecy sóm u małego małe, a u duzego duze: umiarkowanie, 
śmiałość i mądrość. Umiarkownie musi być dlo tyk, co majóm ziym abo 
jakie takie rzemiosło, co w nim harujóm ku pozytkowi calej reśty. No 
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bo jakby nie było umarkowanio, to by , co zarobióm, sami przejedli 
i przepiyli. Śmiałość musi być dlo totyk, co straż trzymiom i warujóm, 
coby się złodziej ani zbój do dobytku ludzkiego nie dobroł. No bo na 
świecie zbójów jest pelno, co się wse łakomiom na cudze. A madrość 
musi być dlo totyk, co na samym wierchu stojóm i bacynie na całość 
majóm. Ci w państwie prym wiedóm. Reśta mo słuchac i swoje robić. 
I tak jest po prowdzie, ze państwo to jest duze umiarkowanie, duzo 
śmiałość i duzo mądrość. A w pojedyncym cłeku syćko to jest małe.

Ale skąd takik ludzi brać, coby nimi jak jakimi kołkami tote pań-
stwowe dzióry pozatykać? Cy óni się sami takimi rodzóm –  jedyn do 
harówki, drugi do obrony, trzeci do myślynio – cy ich trza dopiero do 
jakiej takiej skoły posłać i do tego sytkiego przyucać?

– Jedno i drugie, jedno i drugie –  Jewciu. Sóm jest tacy, co od 
małego majóm chętkę do robory. Takiego do tartatu abo do stolorza 
trza dać, abo na roli ostawić. Sóm inksi, co ik ino bitka ciesy. Taki, ka 
się ino rusy, już po kufi e daje abo i dostaje. Tego trza do skoły posłać, 
coby go naucyli siablóm rusać i góralskiego tóńcyć. A w śkole trza mu 
ino po góralsku grać, bo góralsko nuta jest twardo i óna twardych ludzi 
tworzy – do bitki sposobnych. I nie bees takim na fujarce piskoł, bo od 
fujarki chłop mięknie. I sóm tacy, co mądrość miłujom ponad sytko. 
Ci niech se ino z miejsca na miejse chodzóm, ku słónku pozierajóm 
i niebo z ziymióm porównujóm. Niek ozwozajóm, ajko jest, a jako mo 
być. I tym trza władze dać, coby rządziyli. Bo i cłekiym rozum, a nie 
inkso siyła mo rządzić (...).”
[J. Tischner, Historia fi lozofi i po góralsku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, 
s. 106–111]. 

7. ARYSTOTELES

Arystoteles (384–322 przed Chr.) był uczniem Platona, wycho-
wawcą Aleksandra Wielkiego oraz założycielem szkoły nazwanej Like-
jonem. Tematem dzieł tego fi lozofa była przyroda („O powstawaniu 
i ginięciu”), etyka („Etyka Nikomachejska”), polityka („Polityka”), 
ekonomia, antropologia („O duszy”), logika („Organon”) oraz fi lozofi a 
pierwsza („Metafi zyka”).
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Zdaniem Arystotelesa nie istnieje ponadzmysłowy świat idei (jak 
chciał Platon), lecz konkretne, zmysłowe rzeczy –  byty nieożywione 
i ożywione (bezrozumne oraz posiadające rozum). Owe konkrety to 
substancje składające się z materii i formy, które mają się do siebie jak 
możność do aktu. Niezmienna substancja stanowi podłoże dla zmien-
nych właściwości (nazwanych przypadłościami). Arystoteles wyróżnił 
cztery przyczyny rzeczywistości: materialną, formalną, celową i spraw-
czą. W człowieku zaś wyodrębnił trzy części duszy – wegetatywną, zmy-
słową i rozumną. Arystoteles uważał, iż człowiek nie posiada wiedzy 
wrodzonej. Poznanie bowiem, wychodząc od danych zmysłowych, zmie-
rza do utworzenia pojęć, sądów i rozumowań jako efektu pracy rozumu 
czynnego (aktu) i biernego (możności). Poddane rozumowi powinno 
być też postępowanie. Warunkiem rozumnego postępowania jest kie-
rowanie się zasadą złotego środka. Takie postępowanie unika skrajno-
ści – nadmiaru lub niedostatku. Rozumne działanie zaś prowadzi do 
szczęścia. Zdaniem Arystotelesa człowiek jest z natury istotą społeczną 
(animal socialis). 

Myślenie Arystotelesa można odnaleźć w poniższych fragmentach 
źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
–  substancję i przypadłość,
–  akt i możność,
–  pierwsze zasady rzeczywistości,
–  cztery przyczyny,
–  cnoty moralne.

A. Substancja i przypadłości

Substancja
„(...) Byt ma wiele znaczeń, jak wykazaliśmy poprzednio w księ-

dze o różnych znaczeniach słów. Oznacza bowiem istotę albo okre-
śloną rzecz, jakość albo ilość, albo każdy tego rodzaju predykat. Jednak 
wśród tak licznych znaczeń bytu na pierwszym oczywiście miejscu jest 
istota, która oznacza substancję. Gdy bowiem pytamy o jakość rzeczy, 
odpowiadamy, że jest dobra albo zła, a nie że jest na trzy łokcie długa, 
czy że jest człowiekiem; gdy natomiast pytamy, czym rzecz jest, nie 
odpowiadamy, że jest biała albo ciepła, ani że jest na trzy łokcie, lecz że 
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jest człowiekiem albo bogiem. Inne rzeczy nazywa się bytami jako że są 
ilościami, jakościami lub stanem bytu, albo czymś innym tego rodzaju. 
Z tego też względu można by żywić wątpliwość co do tego, czy cho-
dzić, być zdrowym, siedzieć są bytami czy nie i podobnie w innych przy-
padkach tego rodzaju. Żaden bowiem z tych stanów nie ma sam przez 
się naturalnego istnienia ani też nie da się oddzielić od substancji, ale 
bytem jest raczej to, co chodzi , co siedzi, i to, co jest zdrowe. Wydaje 
się przeto, iż rzeczom tym przysługuje byt w najwyższym stopniu, jako 
że posiadają pewien określony substrat. A substrat ten jest substancją 
i rzeczą jednostkową, co się ujawnia przy orzekaniu o nim różnych wła-
sności. Dobre albo siedzące można powiedzieć tylko i wyłącznie o pew-
nej substancji. Jest przeto jasne, że każdy z tym stanów istnieje dzięki 
substancji. Zatem to, co istnieje przed wszystkim innym i co nie jest 
własnością niczego, lecz po prostu istnieje, powinno być substancją. 

Wyraz pierwsze ma także wiele znaczeń. Jednakże substancja jest 
pod każdym względem pierwsza: pod względem pojęciowym, poznaw-
czym i czasowym. Żadna bowiem inna kategoria nie może istnieć 
oddzielnie, a substancja tak. Jest pierwsza według pojęcia [defi nicji], 
albowiem w pojęciu każdej rzeczy musi być obecne pojęcie substancji. 
Ponadto sądzimy, że wtedy posiadamy najlepszą wiedzę o jakiejś rze-
czy, gdy możemy się dowiedzieć, czym ona jest, na przykład, czym jest 
człowiek albo ogień. Niż gdybyśmy się dowiedzieli tylko czegoś o jej 
jakości albo ilości, albo jakie zajmuje miejsce; wszak każdy z tych pre-
dykatów moglibyśmy dopiero wtedy dobrze poznać, gdybyśmy wiedzieli, 
czym jest ilość i jakość. Tak więc poszukiwania i dociekania istoty bytu 
dawne, obecne i ciągle podejmowane na nowo nie są niczym innym, 
jak próbą odpowiedzi na pytanie: czym jest substancja? Na ten temat 
wypowiadali się różni fi lozofowie: jedni twierdzili, ze jest jednością, inni 
że wielością, jedni, że jest ograniczona, inni że nieograniczona. Przeto 
i my również głównie, a chciałoby się rzec wyłącznie, zamierzamy roz-
ważyć, czym jest byt tak rozumiany. (...).”
[Arystoteles, Metafi zyka, Księga Z VII, tłum. K. Leśniak, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1984]

„(...) Mimo, że Arystoteles zbadał różne znaczenia tego terminu 
[substancji] w sposób bardzo surowy, podstawowy sens tego słowa 
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można łatwo, intuicyjnie zrozumieć, ponieważ wyraża to, o czym w zwy-
kłym języku mówi się „istota czegoś”, chcąc wskazać to, co jest stałe, 
co trwa w danym przedmiocie (nie jest tymczasowe, efemeryczne, 
uboczne) i bez czego przestaje on być tym, czym jest. Substancja (od 
łacińskiego substare, „stać pod”) oznacza tę część przedmiotu, która się 
nie zmienia nawet wtedy, kiedy jego mniej istotne aspekty, które Ary-
stoteles nazywa akcydensami, ulegają zmianie. Substancja „ludzkość” 
na przykład jest tą podstawową własnością, która leży u podstaw każ-
dego pojedynczego człowieka, pomimo różnic wynikających z wieku, 
rasy i cech jednostkowych. Jest ona jakością wspólną dla wszystkich 
jednostek rodzaju ludzkiego i określa jego granice. Różna zawartość 
każdej substancji ogranicza jej pojemność: „życie” na przykład jest tą 
substancją, która jest właściwa wszystkim ludziom, ale również zwierzę-
tom i roślinom.

Według Arystotelesa wypracowanie takiej teorii substancji, która 
opisywałaby to, jak ludzki rozum posługuje się tym pojęciem, pozwo-
liłoby na wytłumaczenie stosowania pojęć, rozwiązując tym samym 
problem defi nicji (...) od którego wyszedł Platon, nie odwołując się 
do żadnego nadnaturalnego świata. Pojęcie na przykład „psowatości”, 
na podstawie której odróżniamy psa od kota, nie byłoby przypomnie-
niem należącym do duszy, jak tego chciał Platon, ale umysłową kate-
gorią rozróżniającą zwierzęta na podstawie różnej substancji, z której 
się składają. Nie istnieje zatem żadna „idealna psowatość”, w tym wła-
śnie istotnym punkcie –  istnienie świata idei (...) Arystoteles znacznie 
odbiega od Platona. (...).

Teorii poznania substancji odpowiada zatem ontologia substancji: 
byt każdej rzeczy zbiega się z jego istotą i substancją; byt jest racja, dla 
której rzecz jest tym, czym jest. W tym sensie Arystoteles twierdził, że 
ontologiczny byt nie jest jeden, jak mówił Parmenides („byt jest”), ani 
podwójny, jak chciał Platon (rzeczy zmysłowe i ponadzmysłowe), ani 
nawet nie jest liczbowo nieskończony jak atomy Demokryta, ale niepo-
liczalny: jest tyle substancji ile gatunków rzeczy składających się na wszech-
świat (...)”.
[N. Ubaldo, Filozofi a, bez miejsca wydania, bez roku wydania, s. 116]
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Przypadłości
„(...) przypadłość, o ile dopełnia substancje, „jest jakimś jeste-

stwem, któremu przysługuje bytowanie w czymś drugim jako w pod-
miocie” (...).

Bytowanie przypadłości realnej jest jakby jej inherencją (tkwieniem) 
w ukonstytuowanym bycie – substancji. Przypadłość bowiem powstaje 
przez emanację z substancji (...) i dlatego jej realne istnienie jest moż-
liwe dzięki wewnętrznej łączności z samą substancją. (...)

Arystoteles (...) wyróżnił 10 zasadniczych sposób bytowania, czyli 10 
kategorii:
1. Substancja – „rzecz”, której przysługuje istnienie w sobie samym 

jako podmiocie (...).
2. Ilość –  to właściwość substancji doskonaląca ją w aspekcie mate-

rii przez ułożenie materialnych części wzajemnie poza sobą, czyli 
przez ukonstytuowanie rozciągłości, a przez to podzielności i orga-
nizacji materii.

3. Jakość – właściwość doskonaląca byt w aspekcie jego formy, prze-
jawiająca się w konkretnym przyporządkowaniu bytu do działania 
celowego. Jakość zatem przejawia się pod postaciami: 

 a) trwałych i nietrwałych dyspozycji substancji (...);
 b) władz, za pomocą których byt działa (...);
 c) trwałych przemian i doznań, zwłaszcza bytu żyjącego (...);
 d) w ukształtowaniu się postaciowym materii (...).
4. Relacja – właściwość bytu polegają na jego odniesieniu do bytu 

drugiego, czyli przyporządkowanie bytu do czegoś.
5. Działanie – to właściwość, dzięki której byt staje się aktualnie spra-

wiającą coś przyczyną.
6. Doznawanie –  jest właściwością wynikła z przyjęcia w siebie aktu 

działania.
7. Uwarunkowanie czasem – to właściwość bytu, o ile jego ruch pod-

lega mierzeniu.
8. Umiejscowienie – jest właściwością bytu, którego powierzchnia jest 

opasana powierzchnią innych ciał, znajdujących się w relacji do 
jakiegoś względnie nieruchomego ośrodka.

9. Ułożenie – jest właściwością bytu powstałą ze względu na ułożenie 
w stosunku do siebie różnych części integralnych tego samego bytu. 
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10. Mienie –  jest właściwością bytu ludzkiego (zwłaszcza) posiadają-
cego dobra zewnętrzne, np. ubranie, majątek.

(...) W obrębie przypadłości niemal zawsze swoiste „nakładanie 
się” właściwości, w wyniku czego mamy do czynienia z tzw. modalno-
ściami, czyli takimi bytowymi stanami, gdzie spiętrzają się właściwości 
i „doskonalą się” przez to, że zachodzi ciąg przypadłościowania samych 
przypadłości, np. taką modalnością jest grymas na twarzy lub skrzywie-
nie palca (...).

Rzecz jasna, że 10 kategorii bytowania jest tylko wyliczeniem 
z grubsza pewnych typów bytowania samodzielnego i niesamodziel-
nego i nie jest tak, aby w rzeczywistości wszystko jednoznacznie można 
było poznawczo ująć. (...) Przyjmujemy te rozróżnienia, gdyż ułatwiają 
ogólne rozumienie świata i mają swoją kulturową tradycję (...).” 
[M. A. Krąpiec, Metafi zyka. Zarys teorii bytu, Redakcja Wydawnictw Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, s. 272–274]

B. Akt i możność

„(...) Teorię aktu i możności właściwie adekwatnie skonstruował 
sam

Arystoteles w dyskusji z Platonem i jego poprzednikami, którzy 
dostrzegali wiele stron dynamicznych i statycznych, ale nie dokonali 
syntezy swych słusznych intuicji. (...) Heraklit uważał, że świat nasz jest 
w nieustannym „przepływie”; wszystko przepływa i nic nie trwa (panta 
rei kai ouden menei). (...) Jak wiadomo, dla Parmenidesa jedyną rzeczy-
wistością miał być absolutnie tożsamy ze sobą byt, niezmienny, jedyny, 
nie podległy żadnemu ruchowi ani stawaniu się. (...) Zatem w oczach 
Arystotelesa pojawiły się dwa skrajne, przeciwstawne sobie kierunki 
fi lozofi czne, wyjaśniające rzeczywistość już to w duchu skrajnego mobi-
lizmu, nie uznającego żadnych stałych struktur stanowiących przedmiot 
koniecznościowego poznania, już to w duchu immobilizmu, wyklucza-
jącego ruch i zmianę wobec obowiązywania zasady tożsamości, która by 
miała wykluczać inne wyjaśnienia, aniżeli proponował skrajny intelek-
tualizm odrzucający świadectwo zmysłów o mobilizmie w świecie. (...) 
Trudno było jednak odrzucać całkowicie osiągnięcia poznawcze i inter-
pretacyjne obu tych kierunków poznania, gdyż rzeczywiście odkrywały 
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coś realnego w świecie i dawały niekiedy – chociaż jednostronnie – jed-
nak, w niektórych aspektach, realistyczne wyjaśnienia.

Arystoteles, mając przed oczyma te właśnie jednostronne kierunki 
wyjaśniania, dokonał swoistej syntezy, akceptując prawdziwe wyniki 
obu tych interpretacji. Stwierdził mianowicie, że rzeczywistość nie jest 
ani wyłącznie potencjalna, ani też wyłącznie statyczna, ale jest zarazem 
w różnych aspektach i dynamiczna, i statyczna (...).”
[M. A. Krąpiec, Rozumieć rzeczywistość. Tom 1, Wydawnictwo Instytutu Edukacji 
Narodowej, Lublin 2000, s. 186–188]

„(...) Czym zatem jest akt? W jaki sposób go poznajemy? W rozdz. 
III księgi [Teta] Metafi zyki Arystoteles pisze, że akt wydaje się najbar-
dziej ruchem (...). 

Czym jednak jest sam akt? Arystoteles odpowiada: „jest to, co czyni, 
że jakaś rzecz –  jest –  lecz nie w ten sposób, w jaki jest wówczas, gdy 
jest w możności”. (...) Arystoteles w wyjaśnianiu pojęcia aktu posłu-
guje się przykładem, aby wyjaśnić swe ogólne określenie: akt jest to, co 
czyni, że jakaś rzecz jest, lecz nie w ten sposób, w jaki jest wówczas, gdy 
jest w możności. Twierdzimy więc, że posąg Hermesa jest w możności 
w drzewie przed wyrzeźbieniem, a z chwilą, gdy go rzeźbiarz wyrzeźbi 
w tym drzewie, posąg ten „jest w akcie”, czyli ma akt, a więc rzeczy-
wiście jest posągiem Hermesa. (....) Sprawa przedstawia się podobnie 
z poznaniem. Jeśli ktoś posiada jakąś wiedzę, jest naukowcem, to stan 
jego poznania w obrębie danej gałęzi wiedzy jest w możności. Z chwilą 
jednak, gdy zacznie rzeczywiście wykonywać swoje myślenie, gdy 
zacznie myśleć i posługiwać się swoją wiedzą, wtedy myślenie jego staje 
się aktem, a nie możnością . (...)

A zatem akt jest jakimś sposobem bycia, lecz innego niż potencjalne 
– akt jest bytowaniem, które jest w opozycji do bytowania potencjal-
nego, gdyż jest zrealizowaniem tego właśnie potencjalnego bytowania. 
(...) Wszędzie bowiem możnością jest to, co jest przyporządkowane do 
aktu, co w jakikolwiek sposób ma być urzeczywistnione, a aktem jest to, 
co urzeczywistnia, co realizuje, dokonali pośrednio lub też ostatecznie 
samą możność. (...) 

Ogólnie rzecz ujmując (...) i do pewnego stopnia uprzedzając 
analizy późniejsze –  sam akt, jako odpowiednik arystotelesowskiej 
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ENERGEIA, jest przede wszystkim jakimkolwiek typem działania, 
o ile ono ziszcza jakieś, w jakikolwiek sposób zamierzone dzieło (...). 
Odnosi się to nie tylko do powstawania kierowanego przez człowieka, 
ale przez naturę także. (...) A więc aktem (w sensie ENERGEIA) jest 
działanie nie tylko w materii, jako w podmiocie –  jak to ma miejsce 
w budowaniu domu, czy dokonywaniu rzeźby Hermesa –  lecz także 
aktem trzeba nazwać działania czysto wsobne, nie mające swego kresu 
– celu poza sobą, jak np. widzenie54, doznawane przyjemności i inne 
przejawy życia, z samym życiem włącznie (...).

[U] Arystotelesa wyrażenie ENERGEIA jest używane raczej na 
oddanie dynamicznej strony rzeczywistości, i to obojętnie, czy jest 
to aktualizowanie się potencjalności, czy też samo działanie wsobne, 
nawet najwyższego rzędu, jakim jest myślenie (...) natomiast wyrażenie 
ENTELEHEIA wiąże się u Arystotelesa raczej z doskonałościową, ale 
statyczną stroną rzeczywistości (...).

Możność zaś nie jest sama z siebie poznawalna. (...) Źródłem zatem 
poznawalności możności, jak i w ogóle wszelkiej poznawalności rze-
czy, jest akt. Akt sam w sobie może być zrozumiały, nawet bez rela-
cji do możności. (...) W konkretnych jednak wypadkach poznajemy go 
właśnie w relacji do możności. Konkretny bowiem byt, będący począt-
kiem i bazą w naszym poznaniu, jest właśnie syntezą aktu i możności 
i dlatego nasze poznanie aktu dokonuje się zawsze w relacji do moż-
ności (...). Poznawalność możności, podobnie jak aktu, wiąże Arysto-
teles z ruchem (...). Zjawisko ruchu jest czymś oczywistym. Trzeba je 
jednak wytłumaczyć, a tłumaczenie ruchu przywodzi na myśl pojęcie 
możności. Jeśli bowiem istnieje ruch, to także istnieje źródło, zasad 
tego ruchu, istnieje to, co ruch wywołuje. I to właśnie byłoby możnością 
– mocą, tzw. możnością czynną (...). Poza tym w fakcie ruchu dokonuje 
się pewne doskonalenie podmiotu ruchu. Podmiot ruchu nabywa nową 
formę przez fakt zmiany. I to właśnie nabywanie formy nowej, dosko-
nałej lub niedoskonałej, z utratą lub też bez utraty formy poprzedniej, 
jest uwarunkowane pewną dyspozycją podmiotu, który może te formy 
zmienić – to właśnie Arystoteles nazywa także możnością (...).

54 Por. Met., [księga Teta], 8, 1050 a 24.
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Innym, obok możnością czynnej, najbardziej znany typem real-
nej możności jest „możność doznawania”, zwana później „możnością 
bierną”. „Ta zaś jest możność doznawania, która w samym doznającym 
stanowi zasadę zmiany (przemiany) doznawanej od drugiego jako dru-
giego.” (...)

Określenie możności biernej jest zupełnie podobne, pod wzglę-
dem formalnym, do poprzednio podanego określenia możności czyn-
nej, z tą tylko różnicą treściową, że tam jest ujęty ruch, o ile on pocho-
dzi z jakiegoś źródła i znajduje swe ujście w podmiocie drugim jako 
drugim, przemieniając ten podmiot –  tu natomiast jest podkreślony 
sam podmiot przyjmujący w siebie działanie możności czynnej. Pod-
miot przyjmujący działanie możności czynnej, czyli podmiot doznający 
i przemieniający się, jest zawsze podmiotem „drugim”, w stosunku do 
źródła, z którego to działanie wypływa. Tę jednak „drugość” nie zawsze 
należy brać w sensie oddzielonego bytowo istnienia, lecz w stosunku do 
samego ujęcia działania – ruchu. W tym znaczeniu jednak część poru-
szana jest zawsze czymś drugim w stosunku do części poruszającej (...).
[M. A. Krąpiec, Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa 
i Tomasza z Akwinu, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Lublin 1995, s. 41–52]

C. Pierwsze zasady rzeczywistości

„ (...) W pierwszej czynności (simplex apprehensio) naszego inte-
lektu jest to, co pierwsze podpada pod nasze poznanie, mianowi-
cie byt, niczego bowiem nie można pojąć, jeżeli się nie uwzględni, że 
jest bytem, podobnie w drugiej czynności naszego intelektu w sądach 
jest także coś pierwszego, mianowicie zasady bytu (principia entis) 
i nikt nie może posługiwać się wnioskowaniem bez poznania tych 
zasad (...).

Sądy te określa się jako zasady (principia). Według Arystotelesa 
– principium est aliquod primum – dzięki czemu coś jest, albo staje się 
albo poznaje się. Nie można ich jednak pojmować w ten sposób (...) 
[jako] coś, z czego przez analizę można byłoby wyprowadzić; pierwsze 
zasady są na sposób praw albo reguł, względem których wszelkie byty 
istniejące, jak i poznanie, winno się podporządkować.
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Nazywają się pierwsze ze względu na to, że:
1) posiadają charakter metafi zycznie absolutny, a nie warunkowy.
2) są per se nota, tzn. Z chwilą gdy ujmujemy terminy zasad natych-

miast (statim) I same zasady są poznawalne (czyli są oczywiste) (…).
3) są poznawalne przez wszystkich, w stosunku do ich nie można błą-

dzić, są całkowicie pewne (…).
Weźmy pod uwagę obecnie trzy zasady: niesprzeczności, tożsamo-

ści i wyłącznego środka. Zasadę przyczynowości omówimy, gdy przej-
dziemy do zagadnienia tłumaczenia bytu przez zasady zewnętrzne (…).

Zasada niesprzeczności
Według Arystotelesa pierwszą zasadą oraz fi rmissimum omnium 

principiorum jest zasada niesprzeczności (…).
W porządku metafi zycznym wszystkie zasady posiadają tę samą 

absolutną wartość I nie można mówić, aby jedna z ich była podporząd-
kowana drugiej (…).

W porządku psychologicznym jako pierwszą przyjmują niektórzy 
zasadę tożsamości, ponieważ to, co jest pozytywne, zawsze wyprzedza 
negację i że negacja może być tylko tym co jest pozytywne.

Przyznając prymat zasadzie tożsamości w porządku psychologicz-
nym [można zauważyć] że w porządku praktycznym –  jako reguła 
poznawania – zasada niesprzeczności stoi znacznie daleko przed zasadą 
tożsamości, ponieważ nie ma jaśniejszego dowodzenia jak przez spro-
wadzanie do absurdu (…). 

Tak np. dla Garrrigou –  Lagrange’a zasada niesprzeczności jest 
negatywną formułą zasady tożsamości (…). U nas podobnie sądzi Świe-
żawski idąc za Maritainem:

„Otóż nie trzeba długich rozważań –  pisał on –  by uświadomić 
sobie, że w tym co istotne zasada tożsamości nie różni się od zasady 
niesprzeczności na skutek bardzo ważnego (…) aktu negacji. Mając 
pozytywne pojecie nie –  bytu (nie-czegoś, jakiegoś nie – A) I znów 
wprowadzając akt negacji twierdzimy, że byt (coś, jakieś A) nie jest nie-
bytem (nieczymś, jakimś nie – A). I jakąkolwiek postać nadawalibyśmy 
zasadzie niesprzeczności, to zawsze rdzeniem jej i podstawą pozostanie 
teza o tożsamości bytu, twierdzenie, że byt (coś, A) jest bytem (czymś, 
jakimś A)” (…).
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U Arystotelesa mamy następujące formuły zasady niesprzeczności: 
1) Niemożliwą jest rzeczą, żeby to samo i pod tym samym względem 

czemuś przysługiwało i zarazem nie przysługiwało (…).
2) Niemożliwą jest rzeczą, by coś było ii nie było. Albo też bardziej 

logiczne sformułowanie: To samo nie może być zarazem orzekane 
i przeczone o jakimś przedmiocie (…).
Do poznania zasady niesprzeczności dochodzimy przez porównanie 

dwóch pojęć: bytu i niebytu. 
Pojęcie bytu jest tym, co pierwsze podpada pod nasze poznanie. 

Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę pojęcie niebytu, od razu zauważymy, że 
nie zawiera ono w sobie nic z tej treści pozytywnej, co poprzednie poje-
cie bytu. Jest ono wynikiem samej aktywności naszego intelektu, aktu 
negacji. (...) Jeśli następnie zestawiam ze sobą te dwa pojęcia stwier-
dzam, że nie mogą się one schodzi, bezpośrednio narzuca mi się ich 
incompetibilitas – niezgodność jako coś pierwotnego (...).

Zasada tożsamości 
Zasada tożsamości jako osobna zasada nie jest sformułowana ani 

u Arystotelesa, ani u św. Tomasza (...). Treść tej zasady znajdujemy jed-
nak u obydwóch (...). Już od czasu Suareza szukano odpowiedniej for-
muły zasady tożsamości (...).

Garrigou – Lagrange podaje następujące sformułowanie tej zasady: 
„każdy byt ma określoną naturę” (...). Maritain (...) proponuje następu-
jącą postać: „każdy byt jest tym czym jest”.

Zasada dostatecznej racji
(...) Zasadę tę możemy wyrazić albo pozytywnie:
„Każdy byt czyli wszystko co istnieje, posiada to dzięki czemu jest tym, 

czym jest”;
albo też negatywnie:
„Każdy byt posiada to, bez czego nie byłby tym, czym jest” (...).
Racją więc dostateczną czyli wystarczającą jest „to, dzięki czemu” 

coś jest bytem. Racja zatem wystarczająca stanowi, uzasadnienie dla 
bytu, a tym samym tłumaczy nam jego poznawalność. Kiedy jednak 
bliżej zastanowimy się nad sensem tego sformułowania, to docho-
dzimy do stwierdzenia, że tzw. zasada dostatecznej racji nie jest 
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niczym innym jak  reduplikacja teorii czterech przyczyn, którą głosi 
Arystoteles (...). 

Zasada wyłączonego środka
Między bytem a niebytem nie ma nic pośredniego. Wyłoniła się bez-

pośrednio z poprzednich. Jeśli bowiem zasada ta nie [byłaby] ważna, 
byłoby coś pośredniego między bytem a niebytem, byłoby coś równo-
cześnie bytem i niebytem; w ten sposób przeczyłoby się bezpośrednio 
zasadzie niesprzeczności (...). 
[M. Jaworski, Metafi zyka, Wydawnictwo ITKM, Kraków 1998, s. 92–107].

D. Cztery przyczyny dla miłośników gór

„O Tadku Pudziszu z Grónkowa, piyrsym na świecie Arystotelesie, 
jako ludzióm tłumacył, co mojóm robić, kie fcóm poznać”

„Chodzi taki jedyn z drugim po świecie i chwoli się, ze wiy, co to 
świat, bo poznoł świat. Spytos się go: „Cy ty wiys, co to jest niedź-
wiedź?” A ón ci na to: „Wiym, bok go na upłazie w pieciu Stawach 
poznoł”. (...) Spytos się go: ”Wiys, co to jest baba?” Tu się dopiero 
taki jedyn z drugim uniesie: „Jak –  ze byk nie wiedzioł, przecie się 
zynie”. No to, jak – eś tak sytko poznoł, to powiedz – ze mi, co to znacy 
poznać? I tu zacyno się kłopot. No to, jakze wiy, ze poznoł, kie nie wiy, 
co to poznać? To tak, jakbyś się upiyroł, ze mos portki, a nie wiys, co to 
portki. Wtoz ta wtedy wiy, co mos, jak tego nie wiys!

I z tóm sprawóm przyseł ku Tadeusowi Pudziszowi, piyrsymu na 
świecie Arystetelesowi, Wicek Dewera z Trybsia. Bo Wicek był chłop 
dokładny. Nie ino fcioł wiedzieć, co jest, ale fcioł tyz wiedzieć, cy wiy, 
ze wiy. I co usłysoł? Posłuchojcie:

– Wiedzieć, znacy wiedziec, jako jest przycyna. A przycyny sóm 
śtyry. Weźmy na tyn przykłod oscypek. Śtyry przycyny przycyniajóm się 
do tego, coby był oscypek. Nojpierwej musi być forma. Forma formuje. 
Ale, coby forma mogła formować, musi mieć co formować. Forma for-
muje syr. Do tych dwóch przycyn dochodzóm jesce dwie: ta, co sprawio, 
co jest, i ta, co pokazuje, po co jest. Oscypek robu baca i ón jest jego 
sprawcóm. A na oku mo tyn cyl, coby ś’niego była przekąska przy piciu. 
Tak ze, jak fces poznać, to sie pytoj o te śtyry: co?, z cego? fto robi? 



102

i po co robi? Jak to poznos, to nie ino wiys, ale na pewno wiys, ze wiys. 
A jak ci jednego hybio, to nejści wiys, ale niedokładnie.

A teroz, moiściewy, posłuchojcie, co Wicek Dewera wyśpekulowoł.
– To znacy, ze baca jest sprawca. A sprawca tyz mo swojego sprawce. 

A sprawca sprawcy tyz mo sprawc. I tak bez kóńca? Cy może jest jaki 
kóniec tego syćkiego?

– jest. Musi być. Musi kajasi być piyrsy Sprawca. I On, bracie, syć-
kim ruso. Bóg.

Tu zadumali się oba i długo nic nie goali. Mógeś usłyseć, jak woda 
w leśnickim potoku przelywo się z kamienia na kamień. Dopiero po 
długim casie Wicek zacón:

– A tyz syr, to co? Oscypek ze syra, to jo to rozumiym. A z cego syr? 
Co tyz to pod tym syrym siedzi? Mlyko? To co pod mlykiym? Woda? To 
co pod wodóm?

– To jest, braci, cosijesc barzyj serowate jako syr i jesce barzyj mly-
kowate jako mlyko, i jesce barzyj wodniste jako woda. To jest jakosi 
tako pustaciowato pistać. Może i Boga obrazym, może zgrzysym, ale ci 
powiym: to jest materyjo!

Wicek Dewera jazde gwizdnón. Ej, to to jest to! Jo jóm znóm. Jo 
nie rod pijym, ale jak się napijym, to mnie formy opuscajóm i ona – tota 
materyjo – na wiyrch se mnie wychodzi! (...).”
[J. Tischner, Historia fi lozofi i po góralsku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, 
s. 130–132]. 

E. Cnoty moralne dla wszystkich

„(...) Wynika stąd też, że żadna z cnót nie jest nam z natury wro-
dzona; nic bowiem z tego, co jest wrodzone, nie daje się zmienić dzięki 
przyzwyczajeniu; tak np. kamień, z natury w dół spadający, nie da się 
przyzwyczaić do wznoszenia się w górę, chociażby go ktoś usiłował przy-
zwyczaić, rzucając go w górę niezliczoną ilość razy; nie da się też przy-
zwyczaić ani ogień do spadania w dół, ani żadna inna rzecz do niczego 
– wbrew swej naturze. Wiec cnoty nie stają się udziałem naszym ani 
dzięki naturze, ani wbrew naturze, lecz z natury jesteśmy tylko zdolni do 
ich nabywania, a rozwijamy je w sobie dzięki przyzwyczajeniu (...). Tak 
samo ma się też rzecz z budowniczymi i przedstawicielami wszystkich 
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innych sztuk i rzemiosł, gdyż przez dobre budowanie domów staną się 
ludzie budowniczymi dobrymi, a przez złe – złymi (...). Tak samo ma 
się rzecz i z cnotami: przez wykonywanie bowiem tych czynności, które 
pociągają za sobą stosunki rodzące zobowiązania wobec ludzi, stają się 
jedni z nas sprawiedliwi, drudzy zaś niesprawiedliwi; zależnie zaś od 
tego, czy przywykniemy do strachu, czy też do odwagi w obliczu nie-
bezpieczeństwa, stajemy się bądź ludźmi mężnymi, bądź tchórzami. 
(...) Jednym więc słowem, dzięki takim samym czynnościom powstają 
trwałe dyspozycje. Dlatego trzeba czynności swe ukształtować w pewien 
sposób, jako że za rozmaitymi czynnościami idą rozmaite dyspozycje. 
Niemałą więc stanowi różnicę przyzwyczajenie się od wczesnej młodo-
ści do takiego lub innego sposobu postępowania, lecz zależy od tego 
bardzo wiele, a raczej wszystko (...)

[M]usimy zastanowić się nad zagadnieniami związanymi z działa-
niem, a mianowicie, w jaki sposób należy go dokonywać; ono bowiem 
rozstrzyga też –  jak już o tym była mowa (...) – o kierunku naszych 
trwałych dyspozycji (...)

Przede wszystkim więc należy mieć na uwadze przyrodzoną właści-
wość przedmiotów (...) polegającą na tym, iż zanikają one z powodu 
niedostatku i nadmiaru: to samo widzimy też w odniesieniu do siły 
fi zycznej i do zdrowia (...). Bo zarówno nadmiernie natężające, jak 
też niedostateczne ćwiczenia fi zyczne podkopują siłę; a podobnie też 
jadło i napój, jeśli są zbyt obfi te lub niewystarczające, niszczą zdrowie, 
w miarę natomiast używane, stają się źródłem zdrowia, wzmacniają je 
i utrzymują. Otóż tak samo ma się rzecz z umiarkowaniem, męstwem 
i innymi cnotami. Kto bowiem od wszystkiego się uchyla i wszystkiego 
się obawia, i na nie się naraża, staje się tchórzem; kto natomiast niczego 
w ogóle się nie lęka, lecz wszystkiemu śmiało czoło stawia, ten dopro-
wadza do zuchwalstwa (...). A wie od niedostatku i nadmiaru zanika 
umiarkowanie i męstwo, utrzymują się natomiast dzięki umiarowi (...). 

Trzeba tedy powiedzieć, że wszelka dzielność jest źródłem dosko-
nałości zarówno przedmiotu, którego jest zaletą, jak też właściwej mu 
funkcji, tak np. dzielność oka czyni dobrymi zarówno oko, jak i jego 
funkcje; albowiem dzięki dzielności oka dobrze widzimy. (...) jeśli to 
więc tak samo się ma w odniesieniu do wszystkich rzeczy, to i dziel-
ność człowieka będzie trwałą dyspozycją, dzięki której człowiek staje 
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się dobry i dzięki której spełniać będzie należycie właściwe sobie 
 funkcje. (...)

Jeśli więc wszelka umiejętność spełnia należycie swe zadanie w ten 
sposób, iż baczy na środek i zmierza doń w swych dziełach (stąd zwykło 
się mówić o dziełach, które dobrze wypadły, że nie można im nic ująć 
ani dodać, ponieważ przyjmuje się, iż nadmiar i niedostatek umniej-
szają dobroć owych dzieł, umiar zaś ją utrzymuje); jeśli tedy wybitni 
artyści pracują mając – jak twierdzimy – ów środek na oku i jeśli dalej 
dzielność – podobnie jak i natura – subtelniej i trafniej postępuje ani-
żeli wszelka sztuka, to w takim razie dzielność musi zmierzać do owego 
właściwego środka jako do swego celu. (...) Idzie tu o średnią miarę 
pomiędzy dwoma błędami, tj. między nadmiarem a niedostatkiem. (...) 

Nie każde jednak postępowanie i nie każda namiętność dopuszcza 
średnią miarę; z samych bowiem już nazw niektórych z nich wynika, że 
są czymś niegodziwym, tak np. radość z powodu niepowodzenia dru-
gich, bezwstydność lub zawiść (...). 

Ten ktoś, kto zmierza do środka jako do swego celu, powinien 
przede wszystkim trzymać się z dla od tego, co jest owemu środkowi 
bardziej przeciwne (...). Należy też baczyć na to, ku czemu sami jeste-
śmy pochopni (...). We wszystkich zaś najbardziej wystrzegać się należy 
tego, co przyjemne i rozkoszy (...). 

Tyle tedy wykazaliśmy, że we wszystkim chwalebna jest trwała ten-
dencja do zachowania środka, że jednakowoż [niekiedy] odbiegać odeń 
należy już to w kierunku nadmiaru, już to w kierunku niedostatku; w ten 
bowiem sposób najłatwiej utrafi my w środek i w to, co jest dobre (...)”.
[Arystoteles, Etyka Nikomachejska, księga II, przełożyła, wstępem i komentarzem 
opatrzyła Daniela Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007]

8. SZKOŁY HELLENISTYCZNE

Mianem szkół hellenistycznych określa się trzy starożytne nurty 
fi lozofi czne: sceptycyzm, epikureizm i stoicyzm. Ruch sceptycki został 
zapoczątkowany przez Pirrona z Elidy ok. 323 roku przed Chr. Epi-
kureizm to dzieło Epikura (od ok. 307/306  r. przed Chr.). Ruch sto-
icki natomiast ukształtował się ok. 300 roku przed Chr. w Atenach pod 
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wpływem przemyśleń Zenona z Kition. Myśliciele związani ze szko-
łami hellenistycznymi poszukiwali istoty szczęścia oraz środków jego 
osiągnięcia. 

I tak według sceptyków szczęście można osiągnąć dzięki postawie 
afazji i apatii. Afazja polega na tym, aby wypowiadać się jedynie na 
temat tego, co się komuś wydaje. Prawdą są bowiem tylko subiektywne 
doznania. Apatia, jako praktyczne zastosowanie afazji, to stan zobojęt-
nienia wobec osób i rzeczy. Dla epikurejczyków natomiast szczęściem 
są przyjemności polegające na braku cierpień fi zycznych i niepokojów 
duchowych. Epikur wyróżnił tzw. trzy grupy przyjemności oraz opisał 
kryteria ich wyboru. Z kolei stoicka koncepcja szczęścia wywodzi się 
z teorii przeznaczenia, rozumu oraz ideału mędrca. Szczęście może 
bowiem osiągnąć mędrzec żyjący zgodnie ze wskazaniami własnego 
rozumu, który nie jest tylko jego specyfi czną właściwością, lecz boską 
zasadą wprowadzającą ład w całym wszechświecie. I właśnie zrozu-
mienie niezmiennych i mądrych praw kierujących losami świata może 
zapewnić spokój prowadzący do szczęścia.

Filozofi czne myślenie szkół hellenistycznych można odnaleźć 
w poniższych fragmentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty to:
– krótki przegląd koncepcji szczęścia,
– epikurejski przepis na szczęśliwe życie,
– charakterystyka sceptycyzmu,
– stoickie rozumienie szczęścia,
– wskazówki dotyczącego tego, jak stosować stoickie zasady do roz-

wiązywania problemów współczesnego człowieka.

A. W poszukiwaniu szczęścia

„(...) „Co to jest szczęśliwy człowiek? Co to jest życie szczę-
śliwe?” (...)

Zazwyczaj przedstawia się szczęście jako zaspokojenie pragnie-
nia posiadania. Wszelako także pragnienia jako takie właśnie, nie zna 
granic swego zaspokojenia. „Mieć wszystko” nie ma sensu. Z drugiej 
strony wszelkie posiadanie jakiejś istoty czy rzeczy jest ostatecznie czę-
ściowe i nietrwałe. A zresztą obawa utraty najdroższej istoty czy najcen-
niejszej rzeczy ciąży nieodwołalnie na przyjemności czy szczęściu ich 
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posiadania. W końcu posiadanie przytłumia w pewnym stopniu radość, 
kiedy zamiast szczęśliwego snu, rodzi troski, podejrzenia, fałszywe 
alarmy (por. La Fontaine, Szewc i bankier). 

Wydaje się, że w bardziej pozytywnym sensie szczęście wyraża 
zaspokojenie pragnienia bycia. Trzeba jednak od razu zauważyć, że 
nie wystarczy cieszyć się społecznym uznaniem czy honorami, aby być 
naprawdę szczęśliwym. Bowiem o ile „pragnienie posiadania”, nieza-
leżnie od tego, jaki by był jego przedmiot, podporządkowuje nas dru-
giemu, to tak samo dzieje się, powiada Epiktet, z „pragnieniem bycia 
senatorem” na przykład, czy z „pragnieniem niebycia nim.” Wszelkie 
pragnienie jest zniewoleniem, a to dzięki przywiązaniu do szczęścia, 
które pierwszy lepszy może zburzyć. Jedynym prawdziwym szczęściem 
jest szczęście, którego nic nie może zakłócić ani skrępować: tkwi ono, 
według stoików, w najwyższej obojętności wobec wszystkich rzeczy 
i wyraża się w niezmąconej niewzruszalności wobec „tego wszystkiego, 
co nie jest w naszej mocy”, jednym słowem, w ataraksji. (...). 

Czy zatem przyjemność i szczęście powinny być absolutnie rozdzie-
lone? A czy można tego dokonać inaczej niż za pomocą retorycznych 
sztuczek?

Przez długi czas było w dobrym tonie uważać wszelką przyjemność 
za karygodną rozwiązłość, jeśli nie za absolutne zło, i odpowiednio do 
tego czcić, jako najwyższe Dobro, nadziemskie szczęście zarezerwo-
wane dla nielicznych wybrańców. A jednak ojciec Malebranche, któ-
rego dzieła były co prawda na indeksie, stwierdził bez ogródek: „Trzeba 
mówić, jak się mają rzeczy naprawdę: przyjemność jest zawsze pewnym 
dobrem... Przyjemność czyni szczęśliwym tego, kto jej doznaje, przynaj-
mniej w tym momencie, w jakim jej doznaje.”

Zarzuty kierowane przez eudajmonizm (...) przeciw hedonizmowi 
(...) wskazują w istocie na ulotność, kruchość i gwałtowność wszelkiej 
intensywnej przyjemności. Ale jest sporo przyjemności mniej gwałtow-
nych, które mają ze swej strony tę zaletę, że są trwałe: „Spokój umysłu 
i wewnętrzne zadowolenie, które doznają w sobie ci, którzy wiedza, iż 
nie zaniedbali nigdy tego, by postępować, jak tylko najlepiej potrafi ą, 
jest przyjemnością nieporównywalną, milszą, trwalszą i bardziej stałą 
niż wszystkie te przyjemności, które pochodzą skadinąd” (Kartezjusz, 
List do szwedzkiej królowej Krystyny, 20 listopada 1647). Jeśli, jak pisze 
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Kartezjusz, wewnętrzna „przyjemność” postępowania zawsze jak najle-
piej jest nieporównanie „milsza, trwalsza i bardziej stała” niż wszystkie 
te, które pochodzą z zewnątrz, to zatem przyjemność ta skupia w sobie 
te cechy, które czynią ją spokrewnioną ze szczęściem. (...).

Dotąd braliśmy pod uwagę jedynie szczęście osobiste. Natomiast 
dyskurs polityczne chętnie chełpi się tym, że dba o szczęście ludu i że 
daje słuszne pierwszeństwo interesowi ogólnemu przed interesami par-
tykularnymi i szczęściu zbiorowemu przed szczęściem indywidualnym. 
Czyż nie jest raczej egoistą niż mędrcem ten, kto jest szczęśliwy, choć 
tyle innych istot wokół jest nieszczęśliwych? należałoby chcieć, powie 
Bentham podsumowując swą „arytmetykę przyjemności”, największej 
ilości szczęścia dla największej liczy ludzi. (...)”
[L. L. Grateloup, Wędrówki po fi lozofi i, tłum. E. Burska [et al.], Siedmioróg, Wrocław 
1999, s. 132–133]

B. Epikurejski styl życia

„(...) Niechaj młodzieniec nie zaniedbuje fi lozofi i, a i starzec niech 
się nie czuje niezdolny do dalszego jej studiowania. Dla nikogo bowiem 
nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie 
swej duszy. Kto zatem twierdzi, że pora do fi lozofowania jeszcze dla 
niego nie nadeszła, albo, że już minęła, podobny jest do tego, kto twier-
dzi, że pora do szczęścia jeszcze nie nadeszła albo, że już przeminęła. 
(...) A zatem bezustannie należy zabiegać o to, co nam może przyspo-
rzyć szczęścia; kto bowiem posiadał szczęście, ma wszystko, co w ogóle 
mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdo-
być (...).

Staraj się oswoić z myślą, że śmierć jest dla nas niczym, albowiem 
wszelkie dobro i zło wiąże się z czuciem; a śmierć jest niczym innym, 
jak właśnie całkowitym pozbawieniem czucia (...). A zatem śmierć, 
najstraszniejsze z nieszczęść wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istnie-
jemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas 
już nie ma. Wobec tego śmierć nie ma żadnego związku ani z żywymi, 
ani z umarłymi; tamtych nie dotyczy, a ci już nie istnieją. (...) Atoli 
mędrzec, przeciwnie, ani się życia nie wyrzeka, ani się śmierci nie boi, 
albowiem życie nie jest mu ciężarem, a nieistnienia nie uważa za zło. 
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Podobnie jak nie wybiera pożywienia obfi tszego, lecz smaczniejsze, tak 
też nie chodzi mu bynajmniej o trwanie najdłuższe, lecz najprzyjem-
niejsze. (...)

Trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że wśród naszych pra-
gnień jedne są naturalne (...), a inne urojone, a wśród naturalnych 
jedne są ponadto konieczne, a inne tylko naturalne. Wśród koniecznych 
można wyróżnić takie, które są konieczne do szczęścia, następnie pra-
gnienia konieczne dla spokoju ciała i wreszcie konieczne dla samego 
życia. Jasno sprecyzowany pogląd na te sprawy pozwoli skierować 
wszelki wybór i wszelkie unikanie na korzyść zdrowia ciała i spokoju 
duszy, a to właśnie jest celem szczęśliwego życia. Wszak cała nasza dzia-
łalność zdąża do tego, aby się uwolnić od cierpienia i niepokoju. A gdy 
raz zdołamy to wszystko osiągnąć, wnet zniknie niepokój duszy; istota 
żywa nie odczuwa już bowiem potrzeby zabiegania o cokolwiek, czego 
by jej brakowało, ani też nie będzie szukać czego innego do dopełnie-
nia dobra duszy i ciała. Bo zaiste wtedy tylko odczuwamy potrzebę 
przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu; gdy jednak ból nam nie 
dokucza, nie potrzebujemy wtedy żadnej przyjemności. Dlatego właśnie 
twierdzimy, ze przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. 
Ona to bowiem, według nas, stanowi pierwsze i przyrodzone dobro 
oraz punkt wyjścia wszelkiego wyboru i unikania; do niej w końcu 
powracamy, gdy odwołujemy się do czucia jako kryterium wszelkiego 
dobra. I właśnie dlatego, że jest ona dobrem pierwszym i przyrodzo-
nym, nie uganiamy się bynajmniej za wszelką przyjemnością, lecz nie-
raz rezygnujemy z wielu; postępujemy tak zwłaszcza wtedy, gdy spo-
dziewamy się z ich powodu doznać więcej przykrości. A bywa i tak, że 
wiele przykrości stawiamy wyżej od przyjemności, co zachodzi wówczas, 
gdy po przeżyciu długotrwałych boleści spodziewamy się doznać więk-
szej przyjemności. Dlatego też wszelka przyjemność ze względu na swą 
naturę jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru; i podobnie, wszelki 
ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać. W każdym wypadku 
trzeba wszystko dokładnie zbadać pod kątem pożyteczności i szkodli-
wości, bo zdarza się czasem, że dobro bierzemy za zło i , na odwrót, 
zło za dobro. Umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, 
żebyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, abyśmy się 
nauczyli obywać byle czym, gdy nas bieda nawiedzi, w przeświadczeniu, 
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że najlepiej korzystają z obfi tości dobra ci, którzy jej najmniej pożądają, 
i że to, co jest naturalne, jest też łatwe do zdobycia, a to, co urojone, 
z trudem trzeba zdobywać. Proste potrawy sprawiają nam tyleż przy-
jemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostanie 
usunięte. Jęczmienny chleb i woda sprawiają największą rozkosz, jeśli 
je spożył głodny. Z tego więc względu przyzwyczajenie do życia pro-
stego i mało kosztownego zapewnia dobre zdrowie i uaktywnia wobec 
różnych potrzeb życiowych, a kiedy się po dłuższej przerwie zasiądzie 
przy suto zastawionym stole, wówczas się lepiej korzysta z tych przy-
jemności; wreszcie czyni nas ono nieustraszonymi wobec igraszek losu. 

Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym celem najwyż-
szym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności płynącej z roz-
pusty ani przyjemności zmysłowych, jak twierdzą ci, którzy nie znają 
naszej nauki albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie źle ją interpre-
tują. Przyjemność, którą mamy na myśli, charakteryzuje, nieobecność 
cierpień fi zycznych i brak niepokojów duszy. Nie pijatyki i hulanki, nie 
obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami; nie ryby i inne smakołyki, 
jakich dostarcza zbytkowny stół, czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy 
rozum (...) dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania, odrzu-
cający czcze domysły, owo źródło największych utrapień duszy. Z tego 
wszystkiego mądrość (...) jest początkiem wszelkiego dobra i dobrem 
najwyższym, a wskutek tego jest cenniejsza nawet od fi lozofi i, jako źró-
dło wszystkich innych cnót. Ona nas uczy, że nie można żyć przyjemnie, 
jeśli się nie żyje mądrze, pięknie i sprawiedliwie, i na odwrót, że nie 
można żyć mądrze, pięknie i sprawiedliwie, jeśli się nie żyje przyjem-
nie. Wszak cnoty tworzą wraz z przyjemnym życiem naturalną jedność 
i życie przyjemne jest od nich nieodłączne. (...)”
[Epikur, List do Menoikeusa w: Listy, maksymy i sentencje, przekład A. Krokiewicz, 
De Agostini, Warszawa 2003, s. 80–86]

C. Paradoksy sceptycyzmu

„(...) Słów „sceptyk” i „sceptycyzm” używamy dziś potocznie w zna-
czeniu luźnym: mówiąc, ze ktoś jest sceptycznie nastawiony względem 
jakiejś sprawy czy opinii, powiadamy po prostu, że wątpi on, czy ta opi-
nia jest prawdziwa czy wiarygodna, albo ta sprawa godna wsparcia (...).
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Sekstus Empiryk jednakowoż zostawił nam całkiem pokaźny kor-
pus pism, gdzie sceptycka myśl jest dzielnie i drobiazgowo wyłożona. 
Jest on jedynym antycznym kodyfi katorem tej doktryny, a skoro niepo-
dobna myśli tak znaczącej, tak wielkiej pominąć, to jej najznakomitszy 
wyraziciel zasługuje na pomieszczenie w gronie wielkich.

W pismach Sekstusa znajdujemy tysiące argumentów, które mają 
nas doprowadzić do przekonania, że w tym, co za wiedzę uważamy, 
wszystko jest niepewne, że racje na rzecz różnych sprzecznych opinii są 
równie mocne – czyli żadna nie jest naprawdę mocna – że szkoły fi lozo-
fi czne wyznają najrozmaitsze skłócone ze sobą mniemania (...). Te same 
zjawiska są miłe dla jednych, a odpychające dla innych. (....)

Są jednak obiekcje bardziej fundamentalne co do wiarygodności 
naszej wiedzy. Żeby być przekonanym o prawdziwości jakiejś opinii 
czy wiary, musimy mieć w rozporządzeniu znaki, wedle których rozpo-
znajemy, co jest prawdą, a co fałszem, czyli musimy mieć kryterium 
prawdy. Skąd jednak mamy wiedzieć, że jakiekolwiek kryterium jest 
rzeczywiście godne zaufania? Aby je ocenić, musimy mieć inne kryte-
rium, a to kryterium z kolei wymagać będzie innego kryterium i tak 
w nieskończoność. Nie ma zatem kryterium prawdy, niema znaków 
upewniających nas, że to, a nie co innego, jest prawdziwe. Podobnie, by 
wierzyć jakiemuś dowodowi, musimy mieć dowód na to, że ten dowód 
jest godzien wiary i tak w nieskończoność. (...).

Czyżby więc sceptyk był zmuszony orzec, że prawdy nie ma, że wie-
dza jest niemożliwa? Niech Bóg broni! Kiedy Karneades, jeden z wiel-
kich poprzedników Sykstusa, twierdził właśnie, że wiedza jest niemoż-
liwa, wykazywał tym samym, że sceptykiem nie jest. Powiedzenie, że 
wiedza jest niemożliwa, jest równie dogmatyczne jak opinie Platona czy 
Arystotelesa o utajonych jakościach świata, o ideach i o bytach boskich. 
Co więcej, takie powiedzenie wikła nas w sprzeczność wewnętrzną, 
bo przecież powiedzieć, że wiedza jest niemożliwa, to oznajmić, że się 
posiadło wiedzę o tym właśnie, że wiedza jest niemożliwa. Podobnie 
powiedzenie „niczego nie można poznać”. Szkoła cyrenajska twier-
dzi, że rzeczy w świecie mają jakąś materię utajoną, której nie sposób 
poznać. Sceptyk takich dogmatów nie wygłasza on po prostu zawiesza 
sąd. Zawieszenie sądu jest głównym aktem intelektualnym sceptyka. 
Jego hasłem jest „nie więcej”, to znaczy, ze w przypadku jakiegokolwiek 
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mniemania taką samą siłę mają argumenty za tym mniemaniem i prze-
ciwko niemu. Nie ma żadnej potrzeby, by sceptyk wygłaszał jakieś sądy 
ogólne co do wartości lub nicości poznania albo co do mocy wątpliwo-
ści. Sceptycyzm właściwie nie jest teorią, lecz sposobem pozbywania się 
wszystkich teorii. Jest to, jak pięknie Sekstus Empiryk powiada, lekar-
stwo, które usuwając z organizmu szkodliwe humory, usuwa razem 
z nimi samo siebie. Sceptycyzm jest stanem zdrowia duchowego, w któ-
rym leki, włączając lek sceptycyzmu, nie są już potrzebne. 

Ale czy można żyć dobrze po takiej terapii w stanie nieuleczal-
nego zawieszenia? Nie tylko można, powiada sceptyk, ale jest to naj-
lepszy sposób życia. Sceptyk nie mówi, jak niektórzy fi lozofowie, że 
celem naszym w życiu jest przyjemność. Nie, celem jest spokój ducha 
osiągnięty w wyniku sceptycznego zabiegu leczniczego. A cóż jest lep-
szego dla ducha niż spokój? Jakimi jednak regułami w praktyce życia 
codziennego ma się sceptyk powodować, skoro już wie, że nie tylko 
w sprawach wiarygodności rzeczy, świadectw zmysłowych i logiki, ale 
również w sprawach moralnych żadnych pewnych prawd niema (...). 
Sceptyk stosuje się do praw, obyczajów i tradycji panujących w kraju 
czy w mieście, gdzie wypadło mu żyć. Podlega też naturalnym afektom. 
Po to, żeby prowadzić zwykłe życie, niepotrzebne są nam wcale sądy na 
temat istnienia czy nieistnienia rzeczy (...). 

To czego nas logicy uczą, też trzeba na bok odsunąć. Nie możemy 
wiarygodnie ustalać defi nicji, podziałów, rodzajów i gatunków. Sekstus 
był też bodaj pierwszym, który zauważył, że już w najprostszym sylo-
gizmie – wszyscy ludzie są śmiertelni, Sokrates jest człowiekiem, wiec 
Sokrates jest śmiertelny – ukrywa się błędna koło, bo żeby wiedzieć, 
że wszyscy ludzie są śmiertelni, musimy już wiedzieć, że Sokrates jest 
śmiertelny (spostrzeżenie to powtarzane było wielokroć w czasach 
nowożytnych, między innymi przez J. S. Milla). (...).

Nie wszystkie argumenty Sekstusa – a jest ich mnogość nieprzeli-
czona ilość – przetrwały do naszych czasów, przynajmniej nie w tej for-
mie, w jakiej on je wypowiadał. Wiele jednakże przechował o żywot-
ność przez wieki, przez wieki karmiło myślenie fi lozofi czne. O co więc 
nas nadal Sekstus pyta?

Po pierwsze, pyta nas, czy jest to dobry i mocny argument: że nie ma 
kryterium prawdy, bo żeby je ustalić, musimy mieć inne kryterium i tak 
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w nieskończoność. A jeśli jest to dobry argument, co z niego wynika? 
Nie wynika wszakże, wedle Sekstusa, że wiedza wiarygodna jest nie-
możliwa, bo takie twierdzenie jest dogmatyczne i samo siebie obala 
(zakłada, ze mamy wiedzę o tym, że wiedzy nie ma i być nie może). 
Czy ten ostatni argument jest nie do obalenia? A kiedy rozważamy te 
sprawy, zawsze musimy mieć w pamięci, że sceptyk żadnych ogólnych 
twierdzeń nie głosi, że celem jego jest uleczenie ducha, uwolnienie 
go od ciężaru niepotrzebnych a nierozstrzygalnych kłopotów, nie zaś 
zaszczepienie mu jakiejś doktryny. 

I to nam podsuwa następne pytanie. Sekstus sam powiada, choć nie 
rozwija tej kwestii, ze człowiek jest zwierzęciem, które z natury kocha 
prawdę. Pewnie ma rację, pewnie tak jest, że chcemy wiedzieć, co jest 
albo nie jest prawdziwe, i to nie tylko dlatego, że potrzebujemy tej 
wiedzy dla praktycznych naszych zatrudnień, dla skuteczności naszych 
zabiegów, ale także dla prawdy samej. Czy możliwe jest, aby miło-
śnik prawdy, jak chce Sekstus, był zarazem obojętny naprawdę? Czy 
możemy się wprawić w taki stan duchowy, ze nie będzie nas obcho-
dziło, jak to prawdziwie jest z Bogiem, z czasem, duszą, z przyczyną 
i tysiącem innych rzeczy? Rzeczywiście, po to, żeby zjeść jabłko, nie 
potrzebuję żadnej wiedzy pewnej o naturze jabłka samego w sobie (...). 
Czy jednak taki spokój niewzruszony ducha, gdyby był osiągalny, byłby 
najdoskonalszą formą życia? Skoro nic nie wiemy, po cóż konstruować 
bezpodstawne doktryny? Ale tu też czyha na nas zagadka: sceptyk nie 
może powiedzieć, że nic nie wiemy, chociaż to słuchaczowi swemu 
sugeruje. A gdyby prawdziwie fi lozofowie i uczeni takim spokojem 
ducha w sobie zadowolonym się przejęli, czy by byli zdolni do zbudo-
wania naszej cywilizacji? (...) [C]zy sceptyk sprzeniewierzenia się sobie, 
gdy głosi doktrynę sceptycyzmu, czy nie powinien raczej milczeć, jeśli 
chce być konsekwentny?”.
[L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy fi lozofowie, seria I, Wydawnictwo Znak, Kra-
ków 2005, s. 67–74]
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D. Stoicy na tronie i cesarskim dworze

Marek Aureliusz
„(...) A chociażbyś miał żyć jeszcze trzy tysiące lat albo dziesięć 

tysięcy razy dłużej, przecież pamiętaj o tym, że nikt innego nie traci 
życia nad to, którym żyje, a innym nie żyje, jak tym, które traci. Naj-
dłuższe więc równa się najkrótszemu. Teraźniejszość bowiem jest równa 
u wszystkich, a więc i to, co się traci, jest równe. Tak więc to, co się 
traci, przedstawia się jako krótkie teraz. Nikt bowiem nie może stra-
cić tego, co już przeszło lub co przyjdzie. Jakże bowiem można być 
pozbawionym tego, czego się nie ma? O tych więc dwu rzeczach trzeba 
pamiętać: po pierwsze o tym, że wszystko od wieków w podobny sposób 
się dzieje i wciąż powtarza (...), i o tym, że jest wszystko jedno, czy się 
będzie patrzyło na te same rzeczy lat sto czy dwieście, czy przez wiecz-
ność. I o drugim, że i człowiek bardzo stary, i ten, który ma umrzeć we 
wczesnej młodości, tracą po równi. Tylko teraźniejszości bowiem mają 
być pozbawieni (jeżeli można powiedzieć, że i ja posiadają), a nie traci 
się, czego się nie ma. (...) [Księga druga, 14].

(...) To, czego pożądanie lub unikanie napawa cię niepokojem, nie 
idzie ku tobie, ale ty jakbyś szedł ku niemu. A więc sąd twój o nim niech 
milczy, a i ono pozostanie na swym miejscu w spokoju, i nikt cię nie zoba-
czy ani w pożądaniu, ani w ucieczce od niego. (...) [ Księga jedenasta, 11]. 

(...) Po siódme: nie postępowanie innych dręczy nas, bo ono zależy 
od ich woli, ale nasze o nim sądy. Usuń je więc i zechciej wykorze-
nić z siebie sąd o nim, jakoby ono było czymś strasznym, a gniew znik-
nie. A ja usuniesz? Rozważywszy, że nie przynosi ci to hańby. Gdyby 
bowiem nieszczęściem nie była li tylko hańba, to wyniknęłoby z tego, że 
i ty byś niejeden popełnił występek, ze stałbyś na przykład rabusiem lub 
innym podobnym zbrodniarzem. (...) [Księga jedenasta, 18].

 (...) A jeśli budzisz się ze snu niechętnie, przypomnij sobie, że jest 
zgodne z twym ustrojem i z naturą ludzką pracować dla pożytku spo-
łecznego, a sen masz wspólny i ze stworzeniami rozumem nieobdarzo-
nymi. Co zaś jest zgodne z czyjąś naturą, to mu jest i bliższe, i bardziej 
z nim zrosłe, a wreszcie i milsze. (...) [Księga ósma, 12].
[Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, De Agostini, Warszawa 2001, s. 22, 
95, 98] 
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Seneka 
„(...) Większa część ludzi śmiertelnych uskarża się, Paulinie, na nie-

życzliwość natury, ponieważ do takiego krótkiego rodzimy się życia i te 
krótkie dane nam lata upływają z taką zawrotną i błyskawiczną szyb-
kością, że z wyjątkiem nielicznych wszystkich innych opuszcza życie 
w samym jego rozkwicie. (...) Nie za mało mamy czasu, ale za wiele 
tracimy. Dość długie jest życie i w obfi tej ilości nam dane do wypeł-
nienia naszego najważniejszego zadania, jeżeli z całego uczynimy nale-
żyty użytek, ale jeżeli upływa w zbytkach i gnuśności, a nie zużywa się 
na żadne szlachetne dzieło, wtedy dopiero w obliczu ostatniej koniecz-
ności zauważymy, ze życie, którego upływania nie spostrzegliśmy, już 
upłynęło. Rzecz ma się następująco: nie otrzymaliśmy życia krótkiego, 
ale czynimy je krótkim, pod względem zaś jego posiadania jesteśmy nie 
nędzarzami, ale marnotrawcami. I podobnie jak ogromne i królewskie 
bogactwa, gdy tylko przejdą w posiadanie złego właściciela natych-
miast się rozpraszają, a przeciwnie – nawet skromne majętności, jeżeli 
są powierzone dobremu gospodarzowi, powiększają się przez należyty 
użytek, tak samo wiek życia naszego rozciąga się daleko, jeżeli ktoś 
dobrze nim rozporządza. (...)

Ale jednego ogarnęła niczym nienasycona chciwość, drugiego nie-
zmącona gorliwość w trudach bezużytecznych; jeden moknie w winie, 
drugi zdrętwiał w bezczynności, jednego wyczerpuje pragnienie zaszczy-
tów, wciąż niespokojne sądy innych, drugiego chciwość kupiecka pędzi 
po wszystkich ladach i wszystkich morzach w nadziei zysku (...). Pozo-
stała reszta to już nie życie, lecz trwanie w czasie. (...) Przypatrz się 
tym, których szczęście przyciąga tłumy: we własnych dobrach się dła-
wią ! Dla ja wielu bogactwo jest nieznośnym ciężarem. (...) Zapytaj 
o tych, których imion uczą się ludzie na pamięć, a rozpoznasz ich po 
takich znamionach: ten sługą jest tego, tamten – tamtego, nikt – siebie 
samego. (...)

Na pierwszym miejscu wymieniam tych, którzy czas tracą na pijań-
stwie i rozpuście. Jest to najbardziej haniebny rodzaj zajęcia. W błę-
dach innych ludzi, jak na przykład opanowanych żądzą czczej chwały, 
są przynajmniej jakieś pozory dobra. Możesz mi wymieniać czy to 
chciwych, czy łatwo unoszących się gniewem, czy takich, którzy żywią 
nieuzasadnioną nienawiść albo wszczynają kłótnie, błędy jednak tych 
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wszystkich są nacechowane jakąś męską energią. Ale słabość ludzi 
oddanych rozkoszom i pijaństwu jest haniebnie poniżająca. (...) Czło-
wiek zajęty najmniej jest zdatny do życia, ponieważ żadna umiejętność 
nie jest trudniejsza niż umiejętność życia. (...)

Tylko ci są bezczynni, którzy się poświęcają mądrości, tylko oni żyją 
naprawdę, ponieważ czynią dobry użytek nie tylko z własnego wieku 
życia, lecz nadto każdy wiek dołączają do swego. (...) Będziemy mogli 
i dyskutować z Sokratesem, i wątpić z Karneadesem (...) i żyć w spo-
koju z Epikurem (...) i przezwyciężać naturę ludzką ze stoikami. Skoro 
natura dozwala nam przystąpić do wspólnoty wszystkich stuleci, czemuż 
byśmy nie mieli oderwać się od tej krótkotrwałej, znikomej, przelotnej 
chwili, a całą duszę zwrócić do spraw, które są nieogarnione, które są 
wieczne, które są wspólne najznakomitszym postaciom. (...) Jak wiel-
kie szczęście, jak piękna starość czeka każdego, kto się odda pod ich 
opiekę! W nich znajdzie sobie przyjaciół, z którymi będzie rozprawiać 
tak o rzeczach najdonoślejszych, jak i najbłahszych, u których codzien-
nie będzie zasięgał porady w swych sprawach, od których usłyszy 
prawdę bez słów obraźliwych, pochwałę bez obłudnego pochlebstwa, 
a na ich podobieństwo będzie kształtował siebie. (...)”. 
[Seneka, O krótkości życia w: Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, De Agostini, Warszawa 
2000, s. 103–127] 

E. Stoicy we współczesnym świecie

„Reprymenda od szefa”

„(...) Mam już teraz oskarżać go o mobbing, czy dać mu jeszcze 
szansę? Co za cham, wyzywa się na mnie, bo sam nie daje sobie rady. 
Pewnie odreagowuje kłopoty rodzinne. Przecież nie muszę tego wysłu-
chiwać. Jestem jego pracownikiem, a nie workiem treningowym, nie 
muszę brać na siebie werbalnych ciosów.

Tak, teraz będzie zwyczajna gadka o niewykonanych zadaniach 
i braku zaangażowania. Tym jego tonem wyrażającym rozczarowanie. 
Tak, właśnie na to czekałem – spojrzenie pełne wyrzutu, prosto w oczy. 
Że niby on się tak stara, a i tak przez mnie wszystko się wali. Nie 
zniosę tego po raz kolejny. Jak mam pracować w takich warunkach?
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Ta rozmowa nie oznacza nic dobrego. Podobno w fi rmie szykują się 
zwolnienia. Czy będę następny? Jak spłacę kredyt? Co się stanie z moją 
rodziną? 

Sentencja: Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słu-
cha. Platon

Znaczenie
Więc czujesz się skrzywdzony? Szef cię zjechał? Niesprawiedliwie. 

Nie jesteś skazany na poczucie krzywdy. Sentencja Platona oznacza, że 
wpływ na zdarzenie, jakim jest rozmowa, ma nie tylko mówiący, ale 
przede wszystkim słuchający. To słuchający może zrobić z rozmowy to, 
co zechce. 

Na przykład uznać za Markiem Aureliuszem, że „To więc, co istot-
nie jest piękne, niczego nie potrzebuje, tak jak prawo, jak prawda, tak 
jak życzliwość lub wstydliwość. Czy co z tego jest piękne z powodu 
pochwały? Czy co z powodu nagany traci? Czy szmaragd staje się 
brzydszym, gdy go się nie chwali? Albo złoto, kość słoniowa, purpura, 
lira, mieczyk, kwiatek lub bukiet?”55.

Wolałbyś, żeby szef się chwalił? Uważaj –  za dużo radości może 
zabić. Kilka przypadków wymienia niezawodny Montaigne: rzymskiej 
niewiasty, która umarła z radości, widząc syna powracającego z prze-
granej bitwy (...) oraz papież Leona X: tego ostatniego powaliła rado-
sna wieść o zdobyciu Mediolanu (...).

Oswajanie sytuacji
Zderzony z tyradą możesz zrobić jedno – skupić się na słuchaniu. 

Potraktuj słowa jak pociski ostrzeliwujące skorupę twojego ego. Mogą 
trafi ć celnie lub nie. Jeśli chybiają – krytyka jest niesprawiedliwa. Czym 
się przejmować? Jeśli trafi ają w cel – tym lepiej. Ten, kto je wypowiada, 
daje ci szansę dostrzeżenia swoich słabych stron i poprawy. I to za 
darmo. Za life coacha musiałbyś słono zapłacić. 

Natomiast sposób, w jaki uderzają cię werbalne pociski –  krzyk, 
podniesiony głos, etc... – nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Świad-
czy o mówiącym, nie o tobie. (...).”

55 Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. Marian Reiter, PIW, Warszawa 1997.
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[M. Fabjański, Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2010, s. 130–133]

9. TOMASZ Z AKWINU

Filozofi czne przemyślenia Tomasza z Akwinu (1225–1274 r.) doty-
czą świata realnie istniejącego (podobnie jak to miało miejsce u Ary-
stotelesa) nie zaś idei bytujących w świecie ponadzmysłowym (Platon). 
Zdaniem Akwinaty byt jest złożony z dwóch elementów: „tego, że jest” 
(istnienia) i z tego „czym jest” (istota) (Andrzejuk, 2003, s. 34–44). Ist-
nienie jest przy tym najdoskonalszym elementem bytu. Dzięki niemu 
bowiem dana rzecz jest czymś rzeczywistym, a nie jedynie snem lub 
marzeniem. Realny świat osób i rzeczy posiada pewne przymioty, które 
zostały nazwane transcendentaliami. Cechy te bowiem przekraczają 
(transcendere) pojedynczy byt przynależąc do każdego z nich. Trans-
cendentale to: bycie rzeczą, czymś jednym, odrębnym, prawdziwym, 
dobrym i pięknym. Człowiek zaś stanowi jedność duchowo – cielesną. 
Człowiek poznaje, postępuje oraz wytwarza. Istotnym przedmiotem 
fi lozofi cznych dociekań Akwinaty był Bóg, którego istnienie uzasad-
niał posługując się tzw. dowodami na istnienie Boga (dowód z ruchu, 
z przyczynowości sprawczej, celowej, z przygodności i stopni bytu). 

Tomistyczne myślenie można odnaleźć w poniższych fragmentach 
źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
–  tomistyczny sposób wykładu,
–  rolę intelektu w służbie prawd nadprzyrodzonych,
–  specyfi kę realistycznego sposobu myślenia,
–  myślową drogę prowadzącą do odkrycia Absolutnego Istnienia,
–  poziomy i odmiany miłości.

A. Finezja tomistycznego wykładu 

„(...) 15. List ten dzieli się na dwie części, mianowicie na pozdro-
wienie oraz na główny wywód (w. 8). Część pierwszą ujmuje [Apostoł] 
w trzech punktach. Najpierw przedstawia osobę pozdrawiającą, następ-
nie (w. 7a) osoby pozdrawiane, wreszcie (w.7b) życzy im zbawienia.
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Punkt pierwszy dzieli na dwa. Najpierw przedstawia osobę autora, 
następnie (w. 2) jego zdanie. 

16. Otóż osobę autora przedstawia w czterech punktach. Po pierw-
sze, od strony jej imienia: Paweł. Zwróćmy tu uwagę na trzy rzeczy. 
Najpierw na jego przynależność językową. Albowiem imię to, jeśli zwa-
żać na litery, nie można być hebrajskie, gdyż Hebrajczycy nie znają gło-
ski „p”. Może być ono greckie lub łacińskie. Gdyby jednak chodziło tu 
o jakąś głoskę pokrewną „p”, może to być imię hebrajskie. 

17. Następnie należy zbadać jego znaczenie. Jako hebrajskie, o ile 
może być takie, imię to znaczy „przedziwny” albo „wybrany”’ jako grec-
kie znaczy „uciszony”; natomiast jako łacińskie znaczy „skromny”.

I te właśnie znaczenia przystają do Apostoła. Był bowiem wybrany 
w łasce: „On jest moim naczyniem wybranym” (Dz 9,15). Przedziwny 
był w czynie: „Naczyniem przedziwnym działo Najwyższego”(Syr 
43,9). Uciszony w kontemplacji; „Wszedłszy do swego domu, przy nim 
odpocznę” (Mdr 8,16). Skromny dzięki pokorze: „Jestem bowiem naj-
mniejszy z Apostołów” (! Kor 15,9). (...).

25. Po przedstawieniu osoby piszącego podnosi się powierzone mu 
zadanie, mianowicie Ewangelię. Już w zdaniu poprzednim wywyższono 
ją podwójnie. Najpierw w związku z pożytkiem, jaki zawiera się w jej 
treści, a co zaznaczono w samym wyrazie: Ewangelia, wskazującym na 
to, że zwiastowane są w niej dobra. Ponadto wyraźnie nazwano ją Bożą, 
wskazując na autorytet, jaki posiada ze względu na swego autora.

Obie te pochwały, ciągnie Apostoł dalej. Najpierw tę, która dotyczy 
autora, następnie (w.3) tę, która odnosi się do treści. (...).

28. Następnie Apostoł podejmuje pochwałę Ewangelii na podsta-
wie zwiastowanych w niej dóbr. Stanowią one treść Ewangelii, a tą 
jest Chrystus, wysławiany przez niego potrójnie. Najpierw wysławia 
jego pochodzenie, następnie (w.4) godność, czyli moc, wreszcie (w. 5) 
hojność.

29. Pochodzenie zaś Chrystusa, jakie tu opisuje, jest dwojakie. Naj-
pierw wieczne. Mówi bowiem: o Synu Jego. (...).

30. Lecz w sprawie tego synostwa niektórzy zbłądzili potrójnie. Nie-
którzy bowiem mówili, że miał synostwo adoptowane. (...). 

31. Niektórzy zaś utrzymywali, że synostwo to jest czysto dekla-
ratywne. Tak Sabeliusz, który twierdził, że sam Ojciec się wcielił 
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i dlatego nazywany jest synem, tak że to ta sama osoba, a tylko nazwy 
są różne. (...).

32. Inni natomiast, jak Ariusz, utrzymywali, ze jest to synostwo 
stworzone. Syn Boży byłby wówczas najwspanialszym stworzeniem, 
utworzonym z niczego, którego przedtem nie było. Ale w tym ujęciu 
– wbrew temu, co powiedziano w j 1,2 –  nie wszystko byłoby przez 
Niego stworzone. Powinien bowiem być niestworzony Ten, przez któ-
rego wszystko zostało stworzone. (...)”.
[św. Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian. Super Epistolam S. Pauli Apostoli 
ad Romanos, tłum. J. Salij OP, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów 
„W drodze”, Poznań 1987, s. 14–17]

„(...) O lekarstwach na smutek i ból

Artykuł 1.
Czy każda przyjemność łagodzi ból względnie smutek?

(...) Skoro przyjemność jest pewnym ukojeniem pożądania w odpo-
wiadającym mu dobru, dlatego w stosunku do smutku ma się tak jak 
spokój czy odpoczynek do zmęczenia na skutek przemiany niezgodnej 
z naturą, gdyż sam smutek sprowadza pewne zbliżenie czy niedomaga-
nie psychicznej władzy pożądawczej. Jak więc każdy odpoczynek ciała 
stanowi lekarstwo na zmęczenie pochodzące z jakiejkolwiek przyczyny, 
niezgodnej z naturą, tak każda przyjemność przyczynia się do złagodze-
nia jakiegokolwiek smutku, skądkolwiek by pochodził. (...).

Artykuł 2.
Czy płacz łagodzi ból lub smutek?

 (...) Łzy i łkanie z natury swej łagodzą smutek, a to dla dwóch 
powodów:
1. każda przyjemność, którą człowiek niejako zamyka w sobie, bar-

dziej go boli, gdyż wzmaga uwagę na jej przedmiot. Natomiast gdy 
wylewa się na zewnątrz, wówczas uwaga niejako rozprasza się ku 
rzeczom zewnętrznym i dzięki temu wewnętrzny ból zmniejsza się. 
Dlatego też ludzie pogrążeni w smutku okazują go na zewnątrz 
przez płacz czy jęki lub też przy pomocy słów, które również łago-
dzą smutek;
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2. ze względu na to, że działanie odpowiadające przysposobieniu czło-
wieka jest mu miłe. Skoro wiec każda przyjemność w pewnej mierze 
łagodzi smutek czy ból, wobec tego łkanie i jęki też go łagodzą. (...).”

[Skrót zarysu teologii (Sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu, skrótu dokonał 
i w objaśnienia zaopatrzył o. Feliks Wojciech Bednarski OP, Wydawnictwo Antyk 
– Marcin Dybowski, Warszawa 2000, s. 241]

B. Intelekt w służbie prawd nadprzyrodzonych

„(...) W tej kwestii chciałbym Cię najpierw napomnieć, abyś pod-
czas dyskusji z niewiernymi na temat artykułów wiary nie starał się 
wykazywać jej treści za pomocą argumentów koniecznych. Byłoby to 
bowiem umniejszeniem dla wzniosłości wiaty, której prawda wykracza 
poza zdolności umysłowe nie tylko ludzi, ale nawet aniołów. Przyjmu-
jemy ją natomiast dlatego, gdyż to sam Bóg udzielił nam jej objawienia. 
Skoro zaśnie może być fałszem, to co pochodzi od Prawdy Najwyższej, 
to również w żaden konieczny sposób nie da się podważyć jej prawdzi-
wości (że nie jest fałszem). Podobnie jak treść naszej wiary nie daje się 
udowodnić za pomocą argumentów koniecznych, gdyż wykracza poza 
zdolności umysłowe ludzi, to również nie daje się ona obalić za pomocą 
takich argumentów, gdyż jest prawdziwa. 

W sprawach artykułów wiary apologeta chrześcijański powinien 
więc zmierzać do tego, aby bronić wiary, a nie żeby udowadniać jej 
treść. Święty Piotr nie powiedział więc, abyśmy byli gotowi do udowod-
nienia, ale do uzasadnienia, to znaczy abyśmy w sposób rozumny wyka-
zywali, że wiara katolicka nie zawiera żadnego fałszu. (...).

Wcielenie
„(...) Dla pewnego wniknięcia w tajemnice Bożego wcielenia trzeba 

zauważyć, że każda osoba działająca rozumnie podejmuje działania za 
pomocą pojęcia swego rozumu (którego nazywamy słowem), tak jak 
to widać na przykładzie budowniczego i każdego innego twórcy, który 
podejmuje działania zewnętrzne stosownie do planów ujętych w umy-
śle. Skoro zaś Syn Boży jest samym Słowem Bożym, to w konsekwencji 
Bóg wszystko uczynił przez Syna.56

56 Por. J 1,3.



121

Jednakże każda z rzeczy jest tworzona i odnawiana w taki sam spo-
sób: jeżeli na przykład zawali się dom, to zostaje odbudowany z pomocą 
takiej samej wiedzy , jak został wcześniej zbudowany. Wśród stworzeń 
powołanych do istnienia przez Boga za pośrednictwem Jego słowa 
wyjątkowe miejsce zajmuje stworzenie rozumne, o ile wszystkie inne 
stworzenia są mu podporządkowane i wydają się być jemu podporząd-
kowane. Jest to nader właściwe, gdyż tylko stworzenie rozumne może 
sprawować władzę za sprawą działań swej wolnej woli. Inne natomiast 
stworzenia nie działają na mocy wolnego osądu, ale są poruszane do 
działania pewnymi siłami natury. Wszystko to, co jest wolne, przewyż-
sza zaś to, co jest podporządkowane. (...).

Istnieją zaś dwa rodzaje stworzeń rozumnych czyli myślących: pierw-
sze są oddzielone od materii (nazywamy je aniołami), a drugie zjedno-
czone są z ciałami (są to dusze ludzkie). Obu tym rodzajom stworzeń 
rozumnych mógł się przydarzyć upadek, gdyż obie posiadają wolną 
wolę. Uważam, że upadek tych stworzeń miał miejsce z powodu niego-
dziwości woli, a nie z powodu jakiegoś braku w ich istnieniu. Upadek 
ten, albo brak, w szczególny sposób dotyczy sposobu postępowania, jak 
na przykład, gdy powiadamy, że rzemieślnik wytwarza marne wytwory, 
bo jego praca wykonywana jest niedbale. Z kolei jakąś rzecz istniejącą 
w naturze określamy mianem niedoskonałej i zmarniałej, jeżeli znisz-
czeniu ulegnie jej moc do wykonywania naturalnych jej działań. Jeżeli 
na przykład roślina nie może rosnąć, a ziemia – wydawać swych owo-
ców. Stworzenia zaś rozumne działają za pomocą swej woli, która jest 
podstawą podejmowania wolnych decyzji. Upadek zatem stworzeń 
rozumnych polega na braku prawości woli, a zdarza się na skutek grze-
chu. Usunięcie tego braku, który wynika z grzechu (a polega na prze-
wrotności woli) przysługuje w szczególny sposób Bogu. Bóg dokonuje 
tej naprawy przez Słowo swoje, przez które powołał do istnienia całe 
dzieło stworzenie. (...).

Sposób dokonania tej naprawy winien odpowiadać odnawia-
nej naturze i rodzajowi schodzenia. Powiadam, ze odnawianej natu-
rze, bo skoro człowiek posiada naturę rozumną i ma wolną wolę, to 
został przywołany do naprawy swej woli za sprawa własnej woli, a nie 
na skutek koniecznego działania zewnętrznego przymusu. Naprawa ta 
odpowiada też schorzeniu, gdyż polegało ono na przewrotności woli, 
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a wiec naprawa winna się był dokonać w taki sposób, aby wola została 
naprowadzona na właściwą drogę. Prawość zaś woli polega na upo-
rządkowanej miłości, która jest zasadniczym pragnieniem. Miłość upo-
rządkowana polega na tym, aby ponad wszystko miłować Boga, który 
jest najwyższym dobrem oraz aby do Niego, jako do najwyższego celu, 
odnosić wszystko to, co kochamy. Ponadto w innych rzeczach, które 
miłujemy, winien być zachowany właściwy porządek, aby mianowicie 
wartości duchowe były stawiane wyżej niż materialne. 

Naszą miłość do Boga najmocniej zaś mogło pobudzić to, że Słowo 
Boże, przez które wszystko się stało, samo przyjęło naszą naturę, aby 
ją odnowić, będąc jednocześnie Bogiem i człowiekiem . Po pierwsze, 
gdyż w ten sposób szczególnie się okazało jak Bóg umiłował człowieka, 
skoro dla jego zbawienia zechciał stać się człowiekiem. Najbardziej 
bowiem skłania do miłości stwierdzenie, że się jest kochanym. 

Po drugie, ponieważ umysł i skłonności człowieka były pogrążone 
w sprawach cielesnych, to nie łatwo dały się wynieść do spraw wyższych. 
(...) Bóg zechciał więc stać się człowiekiem, aby wszyscy ludzie łatwiej 
odnaleźli drogę do niego, aby także dzieci mogły poznać i umiłować 
Boga, jako podobnego do nich. W ten sposób ludzie przez to, co potra-
fi ą pojąc, mogą stopniowo wzrastać w doskonałości.

 Ponieważ Bóg stał się człowiekiem, ludzie stali się także dziedzi-
cami nadziei, że również i oni mogą stać się uczestnikami doskonałego 
szczęścia, którym tylko Bóg cieszy się z natury. Człowiek zna prze-
cież swą słabość, a więc z trudem mógłby się spodziewać, że osiągnie 
szczęście (które polega na widzeniu Boga i radowaniu się nim), gdyby 
mu było obiecane, bo nawet aniołowie mieliby z tym trudność. Tym-
czasem ludzie mogli w pewien sposób poznać jak wysoka jest godność 
ich natury, którą Bóg tak wysoko ocenił, że dla zbawienia ludzi sam 
stał się człowiekiem. Bóg stając się człowiekiem dał nam nadzieję, że 
także człowiek może dojść do zjednoczenia Bogiem w błogosławionym 
radowaniu się Nim samym. (...). Skoro człowiek ma tak wielką godność 
dla Boga i jest Mu tak bliski, że bóg zechciał stać się człowiekiem, to 
byłoby niegodziwością, gdyby człowiek wbrew porządkowi poddał się 
bytom niższym od Boga. (...)”
[Św. Tomasz z Akwinu, Tak jest nasza wiara, tłum. M. Karas, Wydawnictwo Diece-
zjalne i drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, s. 25 – 26, 47 – 54] 
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C. Próbka realistycznego sposobu myślenia

„(...) Nie badam więc pojęć. Nie badam własnej jaźni i jej przeżyć. 
Badam rzeczy jako istniejące. Po prostu doświadczam rzeczy, poznaję 
wzrokiem i innymi zmysłami, że jest drzewo, roślina, człowiek, kamień. 
I czego dowiaduję się o tym oto drzewie, roślinie, człowieku? Wiem 
przede wszystkim to, że są, ponieważ doświadczam ich istnienia. 
I wiem, że poznałem drzewo, że drzewo nie jest jednocześnie człowie-
kiem, że jest różnica między drzewem i człowiekiem, że człowiek to co 
innego, a drzewo też co innego. Poznałem więc, ze drzewo jest czymś 
odrębnym, że różni się od innych rzeczy, że jest sobą i nie jest jednocze-
śnie czymś drugim. Dowiedziałem się więc, analizując swoje doświad-
czenie rzeczy, że rzeczy istnieją w sposób, dzięki któremu każda rzecz 
jest czymś i każda rzecz różni się od drugiej. Tym samym więc wykryłem 
prawo istnienia: żeby istnieć, trzeba być czymś realnym i trzeba być tym, 
czy się jest. I drugie prawo: rzecz nie jest jednocześnie drugą rzeczą, nie 
jest jednocześnie sobą i nie sobą. Jeżeli coś jest sobą, to nie jest jedno-
cześnie czymś drugim lub nicością. I właśnie poznając rzeczy dowiaduję 
się tego wszystkiego. Doświadczam przecież wielu rzeczy zupełnie od 
siebie różnych. I to nie jest pomyłka. Mogę zresztą sprawdzić wynik 
poznania. Sprawdzam przez sprowadzenie do absurdu właśnie zaprze-
czenia wykrytych twierdzeń. Twierdzę, że każda rzecz jest sobą. Neguje 
to zdanie. Wynika mi, ze żadna rzecz nie jest sobą. Czyli drzewo jest 
człowiekiem, człowiek jest trawą, trawa jest ogniem itp. Wyraźny 
absurd. Jeżeli więc chcę pozostać w ramach myślenia rozumnego, 
muszę się zgodzić, ze każda rzecz jest sobą i jest różna od innych rze-
czy, że nie ma czegoś pośredniego między bytem a niebytem, że dla każ-
dej rzeczy możemy ustalić rację , dzięki której rzecz jest taka i istnieje. 

Tym wykrywanie pierwszych praw istnienia rzeczy pragnąłem przez 
chwilę poćwiczyć

Intelekt Czytelnika i przyzwyczaić do myślenia, wymaganego przy 
dowodzie istnienia Boga. Podaję sam dowód. 

Doświadczam tego, że rzeczy, które istnieją, są zmienne. Są bowiem 
na przykład najpierw małe, a potem duże. (...) To jest pierwsza prze-
słanka: właśnie doświadczenie zmienności bytów, czyli zmienności każ-
dej indywidualnej rzeczy, która istnieje.
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Na podstawie doświadczenia wiem dalej, że każdą zmianę można 
wytłumaczyć. Można wskazać na powód zmiany. Coś spowodowało 
zmianę. Nasiona spowodowały drzewo. Nauka języka spowodowała 
znajomość tego języka itp. Coś więc realnego jest przyczyną zmiany. 
Realny byt jest przyczyną realnej zmiany. Tą przyczyną nie może być 
niebyt, ponieważ znaczyłoby to, że drzewo pojawiło się bez nasion, 
człowiek urodził się bez rodziców, maszyna do pisania stanęła na stole 
z siebie. To są nonsensy. (...) Co jest racją zaistnienia? (...).

Mówić krótko, byty zmienne mogą się zmieniać tylko dzięki byto-
wej, który realnie od nich różni się tym, że jest pod danym względem 
niezmienny, czyli pod tym względem, pod którym jest przyczyną, ma to, 
czego udziela. Jeżeli daje istnienie, musi być istnieniem. Inaczej byłby 
absurd, , że byt daje to, czego nie ma, czyli że niebyt powoduje byt. 
I stąd nie nicość jest przyczyną wszystkiego, ani byt zmienny nie jest 
przyczyną istnienia. Nie może dawać tego, czego nie ma. Przyczyną ist-
nienia jest byt, będący Istnieniem. Jest to ten byt, który w teologii ma 
imię Boga. (...)” .
[M. Gogacz, Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafi zyki Absolutnego Istnienia, Akade-
mia Teologii Katolickiej, Warszawa 1976, s. 68–71] 

D. Na drodze do Absolutnego Istnienia

„(...) Analizując rzeczywistość w ujęciu pluralistycznym po dysku-
sji z monizmem i dualizmem fi lozofowie doszli do wniosku, że oprócz 
Boga wszystkie byty są niesamoistne. Nie są źródłem swojego istnie-
nia. Mają więc źródło istnienia w innym bycie. Filozofowie szukają tego 
bytu. Różne sposoby myślenia na ten temat św. Tomasz ułożył w pięć 
grup, które nazwał drogami. Nazywamy je też pięcioma dowodami ist-
nienia Boga. Są to po prosu sposoby dochodzenia do problemu istnie-
nia Boga. 

Droga z ruchu
Pierwszy sposób dochodzenia do problemu istnienia Boga nazywa 

się dowodem z ruchu lub zmiany. Analizę ruchu wypracował Arysto-
teles. Przez ruch rozumie on wszelką zmianę w sensie lokalnym, bio-
logicznym, chemicznym, metafi zycznym. Zastanawia się nad strukturą 
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ruchu. Uważa, że zmiana jest zjawiskiem wewnątrz danego bytu. Zjawi-
sko to, czy przekształcenie następuje wtedy, gdy jakiś byt w punkcie b 
uzyskał to, czego nie miał w punkcie A. (...) Warunkiem zmiany jest 
to, że byt nie posiada tego, co nabywa. Nowa wartość nie mogła zawie-
rać się w bycie. Musi być powodowana z zewnątrz. Jeżeli każda zmiana 
domaga się przyczyny z zewnątrz, i są zmiany, to musi być przyczyna, 
która to powoduje. (...).

Droga z przyczynowości
Prawie wszyscy fi lozofowie zgadzają się, że dana zamiana jest spo-

wodowana przez przyczynę zewnętrzną. Jeżeli tak jest, to zachodzi 
relacja między przyczyną zewnętrzna i jej skutkiem. Zachodzi relacja 
między bytem, który coś powoduje, i tym, co dzięki temu bytowi jest 
powodowane. 

Przyczyna oznacza tu taki byt, który jest tym, czego udziela. Skutek 
jest tym bytem, który nie ma tego, co otrzymuje. 

Wszystko więc, co się zmienia, zmienia się dzięki przyczynie. 
Wszystko co się porusza, jest przez coś poruszane. Dzięki tej zależności 
powstają szeregi relacji tego typu, że jeden byt wpływa na drugi.
Łańcuch zależności między bytami ma początek w nieuprzyczy-

nowanym bycie istniejącym. Urywa się więc tu łańcuch przyczynowań 
i ciąg przyczyn w nieskończoność. Wynikający z takich analiz wniosek 
św. Tomasza jest następujący: w procesie powodowania skutków, w łań-
cuchu przyczyn i skutków, nie możemy iść w nieskończoność. Nie jest 
więc tak, że jeden byt udziela istnienia drugiemu bytowi, i że to idzie 
tak w nieskończoność zamykając się w jakieś koło zależności. Docho-
dzimy do granicy, w której zachodzi podstawowa zmiana, będąca czymś 
odwrotnym w stosunku do niebytowania. Jest to spowodowanie istnie-
nia. Żaden byt nie może tej zmiany sam spowodować, ponieważ jest 
niesamoistny. Człowiek np. udziela rodzonym przez siebie ludziom 
tylko człowieczeństwa, nie udziela istnienia. Udziela się tego, czym się 
jest. Jeżeli byt nie może sobie udzielić tego, czego nie miał, i jeżeli nie 
może udzielić sobie istnienia, to wobec tego musi być przyczyna pierw-
sza. Św. Tomasz dodaje, że nie ma więc ciągu przyczynowania w nie-
skończoność. Ma ono początek w przyczynie pierwszej. (...).
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Droga z przygodności 
Droga z ruchu pozwala zorientować się, jaka jest droga z przy-

godności bytu. Wszystkie byty, które nas otaczają, charakteryzują się 
zmiennością. (...) Jeżeli byty zmieniają się, to znaczy, ze istnieje realne 
podłoże zmiany, że są konkretne, realne warunki zmienności. Muszą 
być warunki realne bytowe, musi być w bytach coś, co pozwala nabywać 
nowych własności. Tym warunkiem, podłożem zmiany, jest taki stan 
bytowania, który nazywamy możnością. Byt nie jest tylko możnościowy, 
obiecujący. Ma także momenty zrealizowane, które nazywamy aktem. 
(...). I to jest naturalny stan wszystkich bytów. 
Św. Tomasz uważa, że czymś pierwszym zrealizowanym jest akt ist-

nienia, który jest pierwszym czynnikiem stawiającym jakiś byt po stronie 
rzeczywistości. Istnieć więc, znaczy być po stronie egzystencjalnej rze-
czywistości i nie być już niebytem. Istniejąc istnieje się jako określony 
byt. Istnienie w danym bycie jest wobec tego przeniknięte czynnikami, 
sprawiającymi ten dany byt w sensie treściowym. Dzięki temu istnienie 
jest ukonkretnione tymi treściowymi momentami i razem istnienie oraz 
treści stanowią dany byt. Ta sytuacja musi zachodzić. Gdyby bowiem 
dany byt był samym aktem istnienia, musiałby być absolutny. Z aktem 
istnienia muszą więc być połączone momenty możnościowe, które dają 
temu istnieniu szczegółowość, ukonkretnienie, odbierają absolutność. 
Te momenty możnościowe, sprawiające, że dany byt się rozwija, że 
zmienia się, są bardzo ważne dla aktu istnienia, ponieważ go ukonkret-
niają. I są przez akt istnienia realizowane jako treści bytu. W obrębie 
tych treści musimy znowu za św. Tomaszem wyróżnić strukturę z aktu 
i możności. Akt w obrębie treści nazywamy formą. (...) Forma więc jest 
przeniknięta możnością, która nazywa się w tym wypadku materią. (...) 
W każdym bycie są wiec dwa akty: akt istnienia, zapoczątkowujący dany 
byt i akt formy, który jest suma zrealizowań w obrębie treści. (...) Istota 
zbudowana z formy i materii stanowi możność, która uniedoskonala akt 
istnienia. Dzięki temu cala ta struktura jest złożona. Posiada warunki 
bycia bytem nieabsolutnym. (...). Byty wobec tego są przygodne, nie są 
tym samym, co ich istnienie. To, czym jest dany byt, nie jest tożsame 
z jego istnieniem, nie absolutami, są przygodne. (...)”.
[M. Gogacz, Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafi zyki Absolutnego Istnienia, Akade-
mia Teologii Katolickiej, Warszawa 1976, s. 51 – 61]
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Droga ze stopniowania doskonałości
„(...) Czwarta droga opiera się na istnieniu stopi w rzeczach. Znajdu-

jemy bowiem, że istnieje w rzeczach coś, co jest mniej lub więcej dobre 
i prawdziwe i szlachetne itp. Mniej lub więcej orzeka się o rzeczach 
o tyle, o ile zbliżają się do bytu, stanowiącego maksimum, podobnie jak 
cieplejszym jest to, co zbliża się do najgorętszego. Tak więc istnieje coś, 
co jest najprawdziwsze, najlepsze, najszlachetniejsze i – konsekwentnie 
– co jest najwyższym bytem; albowiem te rzeczy, które są najbardziej 
prawdziwe, są najbardziej bytami, jak to jest powiedziane w drugiej 
księdze Metafi zyki. To zaś, co jest najdoskonalsze w jakimś rodzaju, jest 
przyczyną wszystkiego, co znajduje się w zakresie tego rodzaju, jak np. 
ogień, będący maksimum ciepła, jest przyczyną wszystkich rzeczy cie-
płych (...). A więc istniej coś, co jest przyczyną istnienia, dobra i każ-
dej innej doskonałości wszystkich bytów. Ten byt wszyscy nazywamy 
Bogiem.”
[św. Tomasz z Akwinu, Summa Teologiczna, I, q.2,a.3,c. za: S. Kowalczyk, Filozofi a 
Boga, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, 
s. 135]

Droga z porządku w świecie
„(...) W Contra Gentes czytamy: „Inna racja zaczerpnięta jest 

z zarządzania rzeczami [...]. Niemożliwe jest, aby rzeczy przeciwne 
sobie i niezgodne łączyły się w jeden porządek zawsze albo najczęściej, 
gdyby nie było zarządzającego, który sprawia, że wszystkie i poszcze-
gólne dążą do określonego celu; skoro zaś widzimy w świecie, że rzeczy 
o różnych naturach łączą się harmonijnie w jeden porządek, nierzadko 
ani przypadkowo, lecz zawsze albo w większości wypadków. Stąd musi 
istnieć byt, którego opatrznością świat jest rządzony, a byt ten nazy-
wamy Bogiem. (...).” 
 [św. Tomasz z Akwinu, Suma Contra Gentiles, I, 13 za: S. Kowalczyk, Filozofi a Boga, 
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 149]

 „(...) Piąta droga opiera się na fakcie zarządzania rzeczami. 
Widzimy bowiem, że pewne byty pozbawione poznania, mianowicie 
ciała naturalne, działają celowo, co uwidacznia się w tym, że zawsze 
albo najczęściej działają w identyczny sposób, aby osiągnąć to, co 
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najlepsze. Stąd jasne jest, że nieprzypadkowo, lecz z zamierzenia osią-
gają cel. Te zaś byty, które pozbawione są poznania, dąż ku celowi wów-
czas, gdy są skierowane przez kogoś poznającego i rozumnego, podob-
nie jak strzała przez łucznika. Istnieje więc ktoś rozumny, kierujący 
wszystkie rzeczy do celu; nazywamy go Bogiem (...)”.
[św. Tomasz z Akwinu, Summa Teologiczna, I, q. 2, a. 3, c za: S. Kowalczyk, Filozofi a 
Boga, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, 
s. 149]

E. Oblicza miłości

„(...) Akwinata wymienia trzy poziomy miłości, ściśle związane ze 
strukturą poszczególnych bytów:
1) Zareagowanie sfery pożądania naturalnego na dobro rodzi miłość 

naturalną, a jej przyczyną jest samo tylko podobieństwo w istnieniu. 
To najbardziej podstawowe odniesienie jest spowodowane właśnie 
tym, że byty istnieją i właśnie w tym fakcie są do siebie podobne. 
Tak rozumiana miłość jako pozytywne odnoszenie się do innych 
bytów nazywana jest przez Tomasza współodpowiedniością natur. 
(...) Miłość naturalna jest jednocześnie skłonnością bytu, która 
przejawia się we wszystkich odmianach pożądania jakie byt posiada. 
Relacja ta zachodzi spontanicznie, jeszcze przed podjęciem decyzji., 
będąc zarazem zareagowaniem na potrzeby i pragnienia otaczają-
cych nas ludzi.

2) Miłość w postaci uczucia zachodzi z kolei, jeśli zapoczątkowujący 
byt akt istnienia zaktualizuje w jego istocie sferę zmysłową. Oznacza 
to, ze byt będzie skierowywał swoje dążenia do zdobycia czegoś jako 
dobra dla siebie. Poruszenie zmysłowe jest formą tej relacji, zaś jej 
materią – przemiana cielesna. Tomasz zarazem dodaje, że uczucia 
w czystej formie występują tylko u zwierząt. Człowiek bowiem pod-
daje je zwykle kontroli rozumu. (...) W ujęciu tomistycznym uczucie 
miłości jest podstawą dla pozostałych, budzących się w człowieku 
uczuć. 

3) Jeśli natomiast akt istnienia zaktualizuje w bycie możność duchową 
– to wówczas jest on zdolny do łączenia się z innymi bytami miło-
ścią osobową, czy też umysłową. Przysługuje ona osobom, to 
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znaczy, jednostkowym bytom rozumnym. Na tym poziomie relacji 
miłości, drugą osobę ujmujemy jako „dobro samo w sobie”. Takie 
rozumienie bytu gwarantuje umysłowa władza poznawcza –  inte-
lekt. Dzięki temu również relacja osobowa może podlegać ocenie 
moralnej (gdyż ocena moralna nie jest niczym innym jak ustale-
niem stopnia zgodności czynów ludzkich z tym, co dyktuje rozum).
Ten rodzaj miłości, nazywany przez Tomasza dilectio posiada wiele 
odmian. Wśród odmian miłości osobowej znajduje się interesująca 
nas przyjaźń.

 a)  Przyjaźń (amicitia) to po prostu pełna wzajemność. W różnych 
tekstach opierających swą myśl o poglądy Akwinaty można odna-
leźć defi nicję przyjaźni jako miłości wiernej i na tyle trwałej, by 
znieść trud rozstania. (...)

 b)  Z kolei caritas to miłość osobowa, odnosząca nas do Boga oraz 
do ludzi, właśnie przez wzgląd na Boga. Taka miłość jest zawsze 
cierpliwa, służy bezinteresowną pomocą każdemu potrzebują-
cemu. (...)

 c)  Natomiast tęsknotą i cierpieniem przy rozstaniu charakteryzuje 
się inna z odmian miłości osobowej – amor . Ból spowodowany 
brakiem ukochanej osoby oznacza, iż pragniemy jej stałej obec-
ności. Taka miłość jest typowa dla odniesień człowiek – Bóg, gdyż 
nie jesteśmy w stanie, ze względu na swą strukturę widzieć Boga 
– „twarzą w twarz” w tym życiu, a to oddalenie osoby ukochanej 
rodzi cierpienie.

 d)  Z kolei Bóg do człowieka odnosi się miłością nazywaną agape. 
Stanowi ją połączenie caritas i amicitia. Tej odmianie miłości nie 
towarzyszą uczucia – ze względu na niecielesną strukturę Boga.

Poza samymi poziomami i odmianami miłości można jeszcze wska-
zać na różnorakie reakcje, jakie budzi w nas pozostawanie w relacji 
z ukochaną osobą. Wśród reakcji znajdują się takie przejawy miły jak: 
– rozrzewnienie –  rozumiane jako miękkość serca, pozwalająca na 

swoiste przeniknięcie istoty ukochanej osoby,
– rozkosz – powodowana obecnością i osiągnięciem dobra,
– tęsknota –  będąca smutkiem w powodu nieobecności kogoś 

kochanego,
– zapał – wyrażający się pragnieniem osiągnięcia nieobecnego dobra. 
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Z kolei wśród skutków miłości Tomasz umieścił zjednoczenie, zaży-
łość, zazdrość (gorliwość), doskonalenie się kochającego w sprawno-
ściach moralnych. Celem zażyłości w miłości pożądawczej jest zdoby-
cie ukochanego przedmiotu jako dobra dla siebie. Natomiast w miłości 
przyjacielskiej zażyłość staje się swoistym utożsamieniem z ukocha-
nym przedmiotem, jego dążeniami, pragnieniami. (...) Tak ujętą zaży-
łość możemy sprowadzić do wzajemności, charakterystycznej dla osób 
powiązanych relacją przyjaźni. Z kolei gorliwość w miłości pożądawczej 
sprowadza się do pokonywania wszelkich przeszkód, które stoją na dro-
dze do zdobycia i posiadania upragnionego dobra. Natomiast w miło-
ści przyjacielskiej ta sma gorliwość za cel stawia sobie sprzeciwianie się 
temu, co nie jest zgodne z dobrem przyjaciela. (...).”
[I. Andrzejuk, Filozofi a przyjaźni w „Komentarzu” Tomasza z Akwinu do „Etyki Niko-
machejskiej” Arystotelesa, Ofi cyna Wydawnicza „NAVO”, Warszawa 2007, s. 16–19] 

10. KARTEZJUSZ 

Filozofi czne rozważania Kartezjusza (Rene Descartes 1594–
1650 r.) zmierzały do odkrycia pewnego „jasnego i wyraźnego” sądu, 
mogącego stanowić punkt wyjścia dla dalszych fi lozofi cznych rozwa-
żań. Na skutek długotrwałych poszukiwań fi lozof ten doszedł do wnio-
sku, iż takim twierdzeniem jest zdanie „myślę, więc jestem”. Odkrycie 
owego aksjomatu było możliwe po zastosowaniu metodycznego wąt-
pienia. Kartezjusz poddał bowiem w wątpliwość informacje zdobyte za 
pośrednictwem zmysłów i autorytetów. Stwierdził też, iż trudno jest 
odróżnić jawę od snu. Ponadto nie można wykluczyć istnienia tzw. 
„złośliwego demona” wprowadzającego ludzi w błąd. Po użyciu owych 
sceptyckich argumentów Kartezjusz uznał, iż nawet jeśli człowieka 
zwątpi we wszystko, to zostanie coś, w co nie będzie można już zwąt-
pić. Tym zaś jest sam akt wątpienia wskazujący na kogoś kto wątpi czyli 
myśli (podmiot myślenia). I ten właśnie sposób rozumowania został 
przez Kartezjusza streszczony w zdaniu: „myślę, więc jestem”. Ludzkie 
myślenie jest więc kryterium prawdy. Rozum zaś –  źródłem wiedzy, 
której tworzenie zaczyna się nie od świata zewnętrznego, lecz ludzkiej 
świadomości. 



131

Kartezjańskie myślenie można odnaleźć w poniższych fragmentach 
źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– drogę, którą przebył Kartezjusz w poszukiwaniu myśli „jasnej 

i wyraźnej”,
– refl eksję na temat kartezjanizmu jako epistemologicznej utopii, 
– drogę, którą przebyła Bromba i jej przyjaciele w „poszukiwaniu 

pewności”,
– związek pomiędzy poranną pobudką a fi lozofi ą Kartezjusza,
– „zawiedziony racjonalizm” Pascala.

A. „Cogito ergo sum”

„(...) Od dawna zauważyłem, że dla obyczajów dobrze jest iść nie-
kiedy za mniemaniami, o których się wie, że są bardzo niepewne, tak 
jak gdyby były niewątpliwe (...) ale ponieważ wówczas pragnąłem 
poświęcić się jedynie poszukiwaniu prawdy, sądziłem, iż trzeba mi 
począć sobie wręcz przeciwnie i odrzucić, jako bezwarunkowo fałszywe, 
wszystko to, w czym mógłbym powziąć najmniejszą wątpliwość, aby się 
przekonać, czy nie zostanie potem w moim wierzeniu coś, co by było 
zupełnie niewątpliwe. Tak, z przyczyny, iż zmysły nasze zwodzą nas nie-
kiedy, przyjąłem, że żadna rzecz nie jest taka, jak one nam przedsta-
wiają. Ponieważ istnieją ludzie, którzy się mylą w rozumowaniu nawet 
odnośnie najprostszych przedmiotów geometrii i wpadają w mylne 
wnioski, pomyślałem, iż ja jestem podległy błędom równie, jak każdy 
inny, i odrzuciłem, jako fałszywe, wszystkie racje, które przyjąłem nie-
gdyś jako dowiedzione. Wreszcie uważając, że wszystkie te same myśli, 
jakie mamy na jawie, mogą nam przychodzić wówczas, kiedy śpimy, 
więc wówczas żadna z nich nie jest prawdziwa, postanowiłem przyjąć, iż 
wszystkie rzeczy, jakie weszły w mój umysł, nie bardziej są prawdziwe 
niż złudzenia senne. Ale równocześnie zastanowiłem się, iż podczas gdy 
silę się przypuścić, ze wszystko jest fałszywe, trzeba, abym ja, który to 
myślę, był czymś; i, zważając, iż ta prawda: MYŚLĘ WIĘC JESTEM57, 

57 To fundamentalne zdanie, na którym wspiera się system Kartezjusza zostało 
wyróżnione specjalnym drukiem już w oryginale gdzie brzmi: je pense donc je suis. 
Do historii przeszło w brzmieniu łacińskim: cogito ergo sum.
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jest tak pewna i niezłomna, że wszystkie najskrajniejsze przypuszczenia 
sceptyków nie są zdolne jej obalić, osądziłem, iż mogę ją przyjąć bez 
skrupułu za pierwszą zasadę fi lozofi i, której szukałem. 

Następnie, rozpatrując z uwagę, czym jestem, uznałem, iż mogę 
udać, jakobym nie miał ciała, i jakoby nie było żadnego świata ani miej-
sca, gdzie bym był; nie mogę wszelako udać, jakobym nie istniał. Prze-
ciwnie, z tego właśnie, iż zamierzałem wątpić w prawdę innych rzeczy 
wynikało bardzo jasno i pewnie, że istnieje; natomiast, gdybym tylko 
przestał myśleć, choćby nawet cała reszta tego, co sobie wyobrazi-
łem, była prawdą, nie miałbym żadnej przyczyny mniemać, iż istnieję. 
Poznałem stąd, że jestem substancją (...), której całą istotą lub naturą 
jest jedynie myślenie, i która, aby istnieć, nie potrzebuje żadnego miej-
sca, ani nie zależy od żadnej rzeczy materialnej; tka, iż to JA, to znaczy 
dusza, przez którą jestem tym, czym jestem, jest zupełnie odrębna od 
ciała, a nawet jest łatwiejsza do poznania niż ono, i że gdyby nawet ono 
nie istniało, byłaby i tak wszystkim, czym jest. 

Następnie rozważyłem w ogólności, czego potrzeba, aby twierdzenie 
jakieś było prawdziwe i pewne; skoro bowiem znalazłem twierdzenie, 
o którym wiedziałem, że jest pewne, sądziłem, iż powinienem również 
wiedzieć, na czym polega ta pewność. I zastanowiwszy się, iż w owym: 
myślę więc jestem, nie ma nic, co by mnie upewniło, iż mówię prawdę, 
prócz tego, iż widzę bardzo jasno, że aby myśleć, trzeba być, osądziłem, 
iż mogę przyjąć, jakoby powszechne prawidło, że rzeczy, które pojmu-
jemy bardzo jasno i bardzo wyraźnie, są prawdą (...): zachodzi tylko 
niejaka trudność w tym, aby dobrze zważyć, które to rzeczy pojmujemy 
tak wyraźnie. (...)”.
[Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy-Żeleński, Hachette Livre Polska sp. 
z o.o., Warszawa 2008, s. 71–73]

B. Epistemologiczna utopia Kartezjusza

„(...) Kiedy pytają mnie, gdzie chciałbym mieszkać, odpowiadam 
zazwyczaj: gdzieś w górskim lesie, nad jeziorem, na roku Madison Ave-
nue na Manhattanie i Champs Elysees, w małym cichym miasteczku. 
Jestem więc utopistą, a to nie dlatego, ze obiekt moich marzeń nie ist-
nieje, lecz dlatego, iż jest on wewnętrznie sprzeczny. (...).
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Możemy mówić na przykład, o utopiach epistemologicznych, mają 
na myśli poszukiwanie albo doskonałej pewności, albo ostatecznego 
źródła wartości poznawczych; nic też nie zabrania nam określić mianem 
„utopii naukowej” nadziei na znalezienie ostatecznego fundamentu 
jakiejkolwiek nauki – w szczególności fi zyki lub matematyki –  bądź 
wszystkich nauk empirycznych; nadzieja ta, gdyby została spełniona, 
zamknęłaby drogę dla przyszłego postępu, pomijając czas zastosowa-
nia fi nalnego równania w konkretnych przypadkach. Trudno byłoby 
wszakże szukać utopii architektonicznych czy też artystycznych, gdyż 
w dziejach myśli ludzkiej –  choć roi się w niej od oczekiwań Escha-
tonu – nie da się wskazać idei ostatecznej budowli bądź ostatecznego 
wiersza.

Ojcem nowożytnej utopii epistemologicznej można nazwać Kar-
tezjusza. Rzeczywiście, wierzył on –  i być może nie bez podstaw –  że 
jeżeli nie da się znaleźć źródła absolutnej, niewzruszonej pewności, to 
jakakolwiek pewność, a zatem i prawda (pomijając sens pragmatyczny) 
nie jest możliwa. Wierzył on ponadto, iż takie ostateczne źródło pew-
ności poznawczej może zostać odkryte i że to on je odsłonił. Nie odsło-
nił tego jedynie w samym cogito: gdyby był zadowolony z cogito jako 
jedynej prawdy wytrzymującej napór wszelkich możliwych wątpliwości, 
nie byłby zdolny do wykroczenia poza to odkrycie i pozostałoby ono 
zamkniętą, pustą tautologią, prowadzącą donikąd. Aby przejść od tego 
początkowego aktu iluminacji do wiarygodnej rekonstrukcji świata, 
Kartezjusz musiał dysponować uniwersalnie obowiązującymi kryteriami 
prawdy, których nie był w stanie uprawomocnić, nie odwołując się przy 
tym do wszechwiedzącego umysłu boskiego. (...).

Niezależnie od tego, czy propozycja Kartezjusza jest logicznie 
poprawna, zadał o (bądź zadał na nowo) kardynalne pytanie utopijne, 
którym fi lozofi a zajmuje się od wieków: czy doskonała pewność jest 
w ogóle możliwa?; a jeśli tak, czy da się ją uzyskać, nie odwołując się 
do absolutnej boskiej mądrości? Jeśli zaś nie, to czy wraz z ostatecznym 
fundamentem wiedzy musimy również zrezygnować z samego pojęcia 
prawdy w zwykłym, to znaczy transcendentalnym, sensie i zadowolić 
się praktycznymi kryteriami uznawalności, porzucając przy tym raz na 
zawsze marzenie o episteme? Niezależnie od tego, jak brzmiałaby odpo-
wiedź, pytanie nie było banalne, a kluczowe momenty w burzliwych 
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dziejach fi lozofi i nowożytnej są wyznaczone przez starcia między empi-
rykami i sceptykami z jednej strony, a obrońcami rozmaitych odmian 
transcendentalizmu z drugiej strony.

W naszej kulturze utopia epistemologiczna nigdy nie obumarła – na 
początku tego wieku jej najbardziej upartym i walecznym obrońcą był 
bez wątpienia Edmund Husserl. Niestrudzenie i nieprzerwanie popra-
wiał, korygował i przeformułowywał projekt kartezjański, drążąc coraz 
głębiej pokłady świadomości transcendentalnej w poszukiwaniu osta-
tecznej podstawy wszystkich podstaw – podstawy, do której możemy 
dotrzeć bez odwoływania się do boskiej prawdomówności. Husserlem 
kierowała nie tylko ciekawość fi lozofi cznego hazardzisty, ale i prze-
świadczenie, że sceptyczne bądź empirystyczne odrzucenie idei pewno-
ści, a zatem prawdy, oznaczałoby ruinę kultury europejskiej. (...).” 
[L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 
1999, s. 11, 13–14]

C. W poszukiwaniu pewności 

„(...) – Jak tam twój siniak? – zapytała Bromba Glusia.
Siedzieli późnym wieczorem na werandzie domku Fikandra i Mal-

winki i kończyli jedzenie truskawek ze śmietaną.
– Nie mam żadnego siniaka – z zadowoleniem odpowiedział Gluś. 

Za to bardzo dokładnie zapamiętałem naszą rozmowę. Nigdy przedtem 
nie sądziłem, że tak wiele różnorodnych pytań można ułożyć, rozpoczy-
nając myślenie od „Dlaczego?”.

– I że na przykład na pytanie „Dlaczego tratwa płynie?” można 
odpowiadać chyba w nieskończoność – dorzucił Psztymucel – Płynęli-
śmy z Glusiem tratwą w dół rzeki i szukaliśmy rozmaitych odpowiedzi. 
Rozwinął karteczkę zwiniętą w rulonik. 

– Posłuchajcie:
 1. Ponieważ odepchnęliśmy tratwę od brzegu.
 2. Ponieważ drzewo utrzymuje się na wodzie.
 3. Ponieważ woda płynie z punktów wyższych do niższych.
 4. Ponieważ Gluś mnie o to prosił.
 5. Ponieważ nie było żadnych przeszkód.
 6. Ponieważ pomysł konstruktora umożliwia pływanie tratwy.
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 7. Ponieważ rzeka jest akurat w tym miejscu.
 8. Ponieważ w ogóle jest rzeka.
 9. Ponieważ w ogóle jest świat.
10. Ponieważ pogoda...

– Chwileczkę – zatrzymała go Bromba. – A jaką mamy pewność?
– Co do czego? – zaniepokoił się Psztymucel.
– Co do istnienia świata, naturalnie – odparła Bromba.
– Niezły początek – miauknął kot Makawity, który zawsze mówił 

o sobie, że interesują go fakty i to fakty potwierdzone.(...).
– Więc zakładasz, Brombo, że świat może nie istnieć? – spytał Kaje-

tan Chrumps.
– Zakładam – powiedziała Bromba –  że dobrze byłoby mieć jakiś 

zupełnie pewny powód na jego istnienie.
– A to, że mnie kopnęłaś nie wystarczy?! – zdziwił się Gluś. – Prze-

cież, gdybyśmy nie istnieli, nie miałabyś kogo kopać.
– Wszystko może być tylko złudzeniem – odparła Bromba. – Kto 

wie, może jakbyśmy się bardzo szybko obejrzeli za siebie, to zobaczyli-
byśmy, że nic tam nie ma.

Wszyscy zaczęli gwałtownie kręcić głowami i sprawdzać, czy za ich 
plecami coś jest. Było.

– To nie jest żaden dowód – powiedział Fikander, któremu strasznie 
spodobały się argumenty Bromby. – Może po prostu obracamy się za 
wolno? Mnie na przykład bardzo przeszkadzają uszy. Może jakbym je 
jakoś podwinął do góry i strasznie szybko obejrzał się, to by naprawdę 
nic tam nie było? Może w ogóle nic nie ma poza mną?

– I uważasz, że mnie też nie ma? – zdziwiła się Malwinka. – Że tylko 
ci się wydaję? (...) – Ależ Malwinko –  obruszyła się Bromba. – Nie 
możesz mieć pretensji do Fikandra, że rozważa jakąś teorię choćby 
nawet najbardziej niedorzeczną.

– Jak to nie mogę? – zdumiała się Malwinka. – Skoro właśnie mam?
– Chciałam powiedzieć – sprecyzowała Bromba – że możesz, ale nie 

powinnaś. Dokonujemy pewnego doświadczenia myślowego. Staramy 
się odpowiedzieć na pytanie, czy czegoś możemy być pewni i na czym 
możemy opierać tę pewność.

– I do czego doszliśmy? –  spytała Malwinka, dyskretnie ocierając 
oczy chusteczką i starając się zachować całkowity spokój.
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– Doszliśmy do tego, że bardzo się kochacie z Fikandrem i , nawet 
jeśli świat nie istnieje i wy nie istniejecie, to i tak się kochacie – szybko 
powiedziała Bromba.

Przez chwilę wszyscy intensywnie zastanawiali się nad poprawnością 
wniosku Bromby, a potem wydał się im on słuszny i całkowicie nie do 
odparcia.

– Jakoś trudno mi sobie wyobrazić to, że mnie nie ma – mruknął iro-
nicznie kot Makawity. – Bo nawet jak zaczynam powątpiewać w swoją 
obecność, to zaraz rodzi się pytanie: No dobrze, ale kto się zastanawia, 
jeśli nie ja?.”

Bromba uroczyście podniosła łapki do góry.
– Moi kochani! –  zawołała. – Witajcie w klubie Wielkich Myśli-

cieli ! Dopiero zaczęliśmy nasze spotkanie, a wy już zadajecie pytania, 
które zadawali Wielcy Myślicie. Co więcej, wasze odpowiedzi są bardzo 
podobne do tych, których oni udzielali ! Najważniejsze to odszukać coś 
pewnego, w co się nie wątpi, choćby to było nasze zwątpienie! Tak uwa-
żali. (...)”.
 [M. Wojtyszko, Bromba i fi lozofi a, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 
2004, s. 13–16]

D. Poranne budzenie świadomości

„(...) Jest taka piosenka śpiewana przez Marę Carlyle – Alive, która 
zaczyna się od słów:

„Zdumiewa mnie słońce, gdy budzę się co dnia.
Zdumiewa mnie, że się budzę!.”
(...) Dlaczego, choć mamy z tym do czynienia każdego dnia, budze-

nie się nadal jest czymś zaskakującym? (...). W istocie budzenie się jest 
jednym z najbardziej znaczących czynów, jakich kiedykolwiek dokonu-
jemy. W pewnym sensie fi lozofi a nie zajmuje się niczym innym. 

Przez setki lat koncentrowano się na kwestiach świadomości, 
a bycie świadomym w oczywisty sposób implikowało bycie obudzonym. 
(...) [Od] wieków dominującym trendem w fi lozofi i było skupienie się 
na zjawisku świadomości, budzeniu się do życia – co to znaczy myśleć, 
działać, wybierać, lubić, kochać, postępować dobrze lub źle. Wszystkie 
te czynności przynależą raczej do sfery czuwania niż do snu.
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A więc stało się: obudziłeś się. Możesz nie być rannym ptaszkiem, 
ale w każdym razie teraz jesteś świadomy. A może nie? Skąd wiesz, 
że już nie śpisz? Że nie śni ci się, że się obudziłeś?. Po czym poznać, 
czy wszystko wokół ciebie, w tym również i tym sam, nie jest iluzją, 
sztuczką jakiegoś złośliwego chochlika? 

To jedno z najsłynniejszych pytań, na które równie sławną odpo-
wiedź znalazł w latach trzydziestych XVII wieku Kartezjusz, Fran-
cuz, który większą część życia spędził w Holandii. (...) Zamiast 
zaczynać od hipotezy, zbioru założeń, pierwszej zasady lub prawa 
naukowego, postanowił od niczego nie zaczynać i niczego nie uzna-
wać za pewnik: miał zamiar wątpić w absolutnie wszystko, wedle 
swego rodzaju zasady domniemania winy, i sprawdzić, dokąd go to za -
prowadzi. 

Nieustępliwie stosując tę metodę, Kartezjusz w końcu doszedł do 
wniosku, że może wątpić we wszystko z wyjątkiem samego faktu, że 
wątpi. Co więcej, skoro wątpił, to znaczy, że myślał. (...) „Myślę, więc 
jestem”. Był to wielki krok naprzód nie tylko dla fi lozofi i, ale i dla 
nauki, bo ustanawiał coś nie do odrzucenia, zapewniając tym samym 
grunt do dalszych rozważań.

I oto dlaczego poranne budzenie się jest czynem tak wysoce fi lozo-
fi cznym, bezpośrednim spotkaniem ze świadomością i istnieniem. Jak 
na ironię, robimy to nieświadomie, a przecież gdy otwieramy oczy, nie 
tylko powracamy do świadomości, lecz także odzyskujemy sposób, by 
tego dowieść. (...) 

Kartezjusz, sprowadzając fi lozofi ę do punktu wyjścia, zrobił krok 
naprzód; gdy rano się przeciągasz, konfrontujesz się z niewidzialnym, 
a zarazem niesamowitym zjawiskiem – własną świadomą egzystencją, 
własną świadomością istnienia. Wygląda to na obiecujący początek, ale 
uporządkowawszy sprawy z pomocą tej jednej myśli, z której powinny 
wyrastać wszystkie następne, fi lozof nie był pewien, co dalej, jesteś obu-
dzony, jesteś świadomy i istniejesz – co teraz?

 Bycie przytomnym i świadomym zwykle wiąże się z dysponowaniem 
pełnią władz umysłowych – gdzie ów termin oznacza zdolność logicz-
nego myślenia, rozumowania. Czy jednak to, że jesteś obudzony, auto-
matycznie oznacza, że dysponujesz pełnią władz umysłowych? Czasami 
mamy wrażenie, że jest inaczej – „rozgrzanie” mózgu wymaga trochę 
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czasu. Czy więc tak jak wzrok stopniowo przystosowuje się do światła, 
tak samo stopniowo budzi się rozum? (...)

Jest jasne, że oprócz wielu zastosowań –  jak narodziny, śmierć czy 
konsumpcja małżeństwa –  łóżko jest znakomitym polem bitwy dla 
 fi lozofi i budzenia się. (...) [Sama] koncepcja prawdy – kamień węgielny 
zarówno fi lozofi i, jak i religii, nie mówiąc już o prawie – również wiąże 
się z czynnością budzenia. Nie trzeba być fi lozofem, aby to dostrzec, 
bo ślady tej zależności można odnaleźć chociażby w takim zwrocie 
jak „otworzyć komuś oczy”. Przebudzenie i prawda to dobrana para, 
a badania starożytnej greki jedynie to potwierdzają. Przekonamy się, 
że prawdę oznacza tam słowo aletheia (niezatajony), od którego wywo-
dził się „letarg”, stan pozornej śmierci – przeciwieństwem alethei jest 
letheia (skrywanie). Co zaś jest odwrotnością letargu jeśli nie budzenie 
się? Prawda polega na obudzeniu się i odrzuceniu nakrycia. W pewnym 
sensie budząc się, jesteśmy najbardziej autentyczni – trudno budzić się 
nieszczerze. (...).

Powiedzmy, że na powierzchnię świadomości wypływasz poprzez 
zasłonę pościeli, być może wątpiąc przy tym w swoje istnienie i tym 
samym go dowodząc. Zaczyna do ciebie docierać hałas zza okna: do 
dyskusji włączył się młot pneumatyczny lub nadjechała śmieciarka, 
a brzęk tłuczonego szkła zburzył ciszę. Przeklinasz hałas i opadasz na 
poduszkę. Siedzący w nogach twojego łóżka Immanuel Kant, natych-
miast rzuciłby ci wyzwanie, nie tylko dlatego, że słynął z bezsenno-
ści, która kazała mu pracować w szlafroku i w szlafmycy. Z pewnością 
zastanawiałby się, czy twoja reakcja jest racjonalna. Dlaczego? (...).”
[R. R. Smith, Filozofi a na talerzu. Śniadanie z Sokratesem, tłum. M. Miłkowski, 
Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2012]

E. Po drugiej stronie „cogito ergo sum”

„Filozof, któremu poświęciłem tę pracę żył w czasach, które trudno 
nazwać spokojnymi. Liczne wojny i rewolucje, nie tylko na tle społecz-
nym, ekonomicznym, ale i religijnym, co jakiś czas zakłócały spokój sie-
demnastowiecznej Europy. Na scenie politycznej pojawiały się potężne 
indywidualności, których poczynania na trwałe zapisały się na kar-
tach historii. Wojna domowa między szlachecką opozycją a pragnącą 
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umocnienia władzą królewską, silna pozycja prężnego zakonu jezuitów 
na dworze królewskim, z drugiej strony ekspansja przemysłu i handlu 
to wszystko charakteryzowało Francję, kraj w którym żył „druzgocący 
geniusz” (jak nazwał go René Chateaubriand) Blaise Pascal. 

Siedemnasty wiek to także czas ważnych odkryć w dziedzinie mate-
matyki, astronomii, fi zyki czy biologii. Odkryto m.in.: pole magne-
tyczne, logarytmy, dokonano pierwszego dokładnego opisu krążenia 
krwi, pomiaru prędkości światła, opracowano mapę Księżyca, skon-
struowano lunetę i teleskop. Niewątpliwie atmosfera silnego rozwoju 
nauki, a także środowisko francuskich wybitnych naukowców, z którymi 
przyjaźnił się ojciec Pascala, miało niebagatelny wpływ na młodziut-
kiego jeszcze wówczas Blaise’a i zaowocowało wspaniałymi odkryciami. 

Genialny matematyk, fi zyk, pisarz, fi lozof urodził się w 1623  r. 
w Clermont-Ferrand. Fascynował się nie tylko naukami ścisłymi, ale 
i humanistycznymi, był autorem „Traktatu o stożkach”, „Traktatu 
o dźwiękach”, konstruktorem maszyny do liczenia (prototyp kalkula-
tora), badaczem doświadczeń nad próżnią, naukowcem, który podał 
defi nicję rachunku liczb nieskończonych oraz stworzył podwaliny do 
rachunku całek i prawdopodobieństwa oraz hydrostatyki. Życie Pascala 
nie ograniczało się jedynie do pracy naukowej, ważna stała się także dla 
niego religia. (...).

Jednakże zdawał sobie sprawę, że nie wszystko da się logicznie 
wytłumaczyć. Chciał dowieść tego, że metody naukowe nie są jedynymi 
drogami, które prowadzą do prawdy i nie są one dla człowieka najważ-
niejsze. Pascalowi chodziło o sprawy doniosłe praktycznie, o kwestię 
istnienia Boga, sens istnienia człowieka, o problem śmierci i życia poza-
grobowego, o szczęście i zbawienie duszy, itd. Twierdził, że jeśli czło-
wiek nie posiada żadnej wiedzy lub kiedy nie posiada się wystarczającej 
wiedzy, to wówczas jego myślenie zawiera elementy wiedzy potocznej, 
wyobrażeń wręcz magicznych, bowiem sprawy ludzkie mogą rozgrywać 
się w wymiarze racjonalności i emocji. 

Nie można jednak zarzucać Pascalowi postawy irracjonalisty; on nie 
neguje rozumu ani też nie podważa racjonalnego poznania. Twierdzi, 
że to właśnie rozum podprowadza człowieka do szukania rozwiązania 
dylematu poza rozumem, którego domeną są jedynie prawdy porządku 
geometrycznego innymi słowy, który jest ograniczony tylko do zjawisk 
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zewnętrznych. Rozum nie zostaje odrzucony, gdyż właśnie dzięki niemu 
można uznać, „że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przera-
stają”. To rozum pozwala na zdanie sobie sprawy z granic racjonalnego 
myślenia i zakreślenie granic własnej wiedzy.

Uznając więc nieudolność rozumu stwierdził, że nie ma nic tak 
zgodnego z rozumem, jak „wyparcie się rozumu”. Wynikiem zawiedzio-
nego racjonalizmu było zwątpienie zupełne, które nie doprowadziło go 
do uspokojenia, lecz do rozpaczy: „Nie wiem, kto mnie wydał na świat, 
czym jest świat, czym jestem ja sam, żyję w okropnej niewiedzy wszystkich 
rzeczy...” Jednakże Pascal znalazł wyjście ze zwątpień – ale nie przez 
rozum, jak Kartezjusz -lecz przez serce i wiarę. 

Serce, to właściwa człowiekowi zdolność poznawania rzeczy nadprzyro-
dzonych. Wybiera tym samym „porządek serca”, tj. ujmowanie prawdy 
nie za pomocą rozumu, lecz bezpośrednio za pomocą instynktu, który 
może dowieść tego, czego rozum nie jest pewny. Przez „serce” bowiem 
poznajemy pierwsze zasady, z których rozum wyprowadza inne twier-
dzenia. Istnieje więc prządek serca różny od porządku rozumu. (...) 

Blaise Pascal postrzegał człowieka, jako istotę wątłą i silną, obda-
rzoną wolną wolą, rozumem i świadomością, wyróżniającą się wśród 
innych stworzeń, a równocześnie zagubioną wśród nieskończoności 
wszechświata. 

Według niego, człowiekowi przyszło żyć gdzieś pomiędzy minia-
turą atomu a nieskończonością światów. Radzi człowiekowi przyjrzeć 
się uważnie przyrodzie i samemu sobie. Każe człowiekowi ujrzeć przy-
rodę w całym jej majestacie, ujrzeć jej ogrom i potęgę. Wskazuje na 
ograniczone możliwości wzroku, każe użyć wyobraźni, gdyż „cały ten 
widzialny świat jest jeno niedostrzegalną drobiną na rozległym łonie 
natury”. Rzeczywistość to nieskończona kula, której środek jest wszę-
dzie, a powierzchnia nigdzie. Oznacza to potęgę rzeczywistości, jej 
ogrom i bezkres. Jest to znak wszechpotęgi Boga, w której gubi się myśl 
człowieka. Pascal zachęca człowieka do rozważenia swojego istnienia, 
próby odpowiedzi na pytanie: czym jest człowiek? Nakazuje mu spoj-
rzeć na to wszystko, co jest ponad nim, co jest od niego potężniejsze 
i przytłaczające, czyli na nieskończoność. Z drugiej strony każe fi lozof 
zbadać człowiekowi to, co zna najdrobniejszego: to, co wydawało mu 
się być tak małe, że aż niepodzielne, kryje w sobie wiele części – Pascal 
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przytacza przykład roztocza, którego ciało zbudowane jest z nóg, tuło-
wia, krwi; ta krew zaś z soków, one z kropli itd. Myli się człowiek, 
myśląc, że dotarł do najmniejszej części świata – oprócz sfery widzial-
nej, istnieje też niewidzialna, niepoznawalna gołym okiem. W ten spo-
sób człowiek znajduje się pomiędzy dwoma światami: „czymże jest czło-
wiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec 
nicości, ośrodkiem między niczym a wszystkim. Jest nieskończenie odda-
lony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na 
zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć 
nicości, z której go wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono”. 
Rozumie to tylko autor tych cudów, czyli Bóg. 

To, co dla większości jest naturalne, Pascala zaczęło przerażać; owo 
roztocze i ciała niebieskie, i przepaść między nimi, i egzystencja wplą-
tanego w  to wszystko człowieka. „Wiekuista cisza tych przestrzeni prze-
raża mnie”. Ten egzystencjalny lęk jest charakterystyczny dla Pascala, 
towarzyszy mu ilekroć zagłębi się nad paradoksem istnienia i rozważa 
nieadekwatjość tego istnienia do wszystkiego, co go otacza. 

Zauważa w pewnym sensie absurdalność człowieka, bo nie może 
pogodzić ze sobą wszystkich punktów widzenia, a co za tym idzie – cią-
głych wahań wartości, którym podlega jednostka. Człowiek wrzucony 
w wir świata sam nie potrafi  sobie poradzić ze wszystkimi sprzeczno-
ściami, które składają się na jego osobę i z niemożliwością znalezienia 
sobie miejsca we wszechświecie.

Bo przecież w porównaniu z ogromem wszechświata człowiek jest 
jedynie niedostrzegalnym punktem. Jest niczym wobec nieskończo-
nej liczby gwiazd i planet, ale jest zarazem wszystkim dla nieskończe-
nie małych żyjątek. – „Jak bowiem nie podziwiać, iż nasze ciało, które 
dopiero co było niedostrzegalnym punktem w  świecie, niedostrzegalnym 
znowu na łonie wszystkiego, stało się obecnie kolosem, światem lub raczej 
wszystkim w stosunku do nicości, do której niepodobna dotrzeć?”. Czło-
wiek jest, więc pomiędzy dwiema przepaściami i nie wiadomo, która 
z nich jest bardziej przerażająca i zdumiewająca. Jednocześnie w tym 
jego położeniu, wychodzi na jaw jego natura – jest „(...) zawieszony 
między (...) Nieskończonością i Nicością” i przez to jest ograniczony 
w  swoich działaniach, bo jest zawsze pośrodku, niezdolny do pozna-
nia żadnego z  krańców pomiędzy, którymi przyszło mu żyć. Pascal 



142

mówi z  naciskiem, że „(...)ten stan zajmujący środek między dwoma 
krańcami przejawia się we wszystkich naszych zdolnościach”. Przyta-
cza tu choćby przykład zdobywania wiedzy: człowiek nie jest w  sta-
nie posiąść wiedzy zupełnej i pewnej, ale nie jest również skazany na 
zupełną niewiedzę. Niemożność chwycenia się obu skrajności, cze-
goś co byłoby pewne, sprawia, że „Żeglujemy po szerokim przestworzu, 
wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca”. 
Ludzka egzystencja jest zatem niepewna i  nieskończenie krótka 
wobec wieczności świata, którego nie może przecież poznać. Można 
by rzec, że jest po części tragiczna. Człowiek nie może sam wypeł-
nić tej przepaści, która go ogarnia. Nie ma też gotowej recepty jak to 
uczynić. 

Kim jest więc człowiek? Sam w sobie? Bez tych wszystkich dodat-
ków, jakie są skorelowane ze światem zewnętrznym; raz z bólem 
pooperacyjnym, innym razem z radością zabawy z własnym dzieckiem 
czy wypiciem szklanki wody. Sprowadzenie możliwości działania do 
minimum, nie sprowadza istoty człowieczeństwa do zera. Człowiek, to 
przecież nie tylko zdolność działania i kształtowania świata zewnętrz-
nego, ale również potencjalność działania, to możliwość wyboru. To 
nieustanne pytanie o sens życia, gdyż celowość własnej działalności jest 
nieodłączną – powiedziałbym – gatunkową, cechą człowieka. 

Człowiek jest tym stworzeniem, w którym spotykają się wszystkie 
szczeble hierarchii. Składa się z dwóch składników – ciała i myśli, z któ-
rych jeden jest nieskończenie cenniejszy od drugiego. Pascal porównał 
człowieka do najsłabszej trzciny w przyrodzie, która opiera się wielu 
huraganom życiowym, ale jest „trzciną myśląca”. „Człowiek jest trzciną 
najsłabszą w przyrodzie, ale to trzcina myśląca. Dla zgniecenia go nie 
trzeba, aby się cały świat zbroił. Nieco mgły, kropla wody starczy, by go 
zabić. Lecz niechby był zgnieciony przez wszechświat cały, to jeszcze byłby 

Czyżby więc człowieczeństwo było kojarzone z wielkością?
Pascal widział tę wielkość a zarazem małość człowieczą, i w tym 

widział istotę człowieczeństwa. Bowiem nie jest to nadzwyczajne dobro, 
czy nadzwyczajne zdolności tworzenia dzieł wielkich, ale codzienna 
przeciętność. Ta mieszanina, pełna sprzeczności i nielogiczności, mie-
szanina zła i mądrości, głupoty i wiedzy, współczucia i nietoleran-
cji, fanatyzmu i obojętności, itd., itd, –  jest empirycznie, codziennie 
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stwierdzanym człowieczeństwem, które tworzy się codziennie wokół 
różnych spraw.”
[Tomasz Kasprzak, Esej o Pascalu, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józe-
fowie, Wydział Pedagogiki, Rok Akademicki 2012/2013]

11. IMMANUEL KANT

Przedmiotem fi lozofi cznych dociekań Immanuela Kanta (1724–
–1804  r.) był sposób funkcjonowania ludzkich władz poznawczych. 
 Filozof ten kontynuował kartezjański sposób myślenia o pierwszeństwie 
podmiotu poznania (czyli człowieka) przed jego przedmiotem (tzn. 
rzeczywistości zewnętrznej). Po drobiazgowej analizie władz poznaw-
czych Kant doszedł do wniosku, iż są one wyposażone w tzw. pojęcia 
transcendentalne porządkujące nabywane przez człowieka informacje 
zmysłowe. „Pojęcia owe można porównać do sieci, którą umysł zarzuca 
na poznawany świat albo do foremek, w które umysł wtłacza mate-
riał poznawczy.” (Łażewska, 2011, s. 104). Taki sposób pracy intelektu 
pozwalał zaś wnioskować, iż człowiek czynnie uczestniczy w poznawa-
niu świata. Ten sposób rozumienia różnił się znacznie od dotychczaso-
wych teorii na temat ludzkiego poznania. Dlatego też Kant porównał 
swoje przemyślenia do odkrycia Kopernika nazywając wlasną teorię 
fi lozofi czną „przewrotem kopernikańskim”. Skutkiem odkrycia Kanta 
jest przekonanie, iż człowiek nie poznaje świata samego w sobie, lecz 
tylko jego przejawy. Również w dziedzinie etyki Kant wniósł znaczny 
wkład formułując tzw. imperatyw kategoryczny. Przemyślenia fi lo-
zofa z Królewca zainspirowały też wiele rozwiązań z dziedziny polityki 
i prawa. I tak na przykład uznaje się, iż teoretycznym założeniem Unii 
Europejskiej i deklaracji praw człowieka jest właśnie kantyzm. Niektóre 
wątki kantyzmu zostały przedstawione w poniższych źródłach i komen-
tarzach. Zamieszczone teksty to:
– rozważania na temat poznania apriori,
– przemyślenia z dziedziny etyki,
– wykład na temat sądów apriori i sądów aposteriori,
– wyjaśnienia dotyczące pojęć transcendentalnych,
– refl eksja dotycząca skutków kantyzmu.
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A. Poznanie syntetyczne a priori

„(...) Mamy to oto wielkie i wypróbowane poznanie, które już teraz 
posiada podziwu godną objętość i obiecuje nieograniczone jej rozsze-
rzenie. Wiedzie ono z sobą pewność na wskroś apodyktyczna, tj. bez-
względną konieczność, a więc nie opiera się na podstawach doświad-
czalnych; jest więc czystym wytworem rozumu; ponadto zaś jest 
poznaniem całkowicie syntetycznym. „Jakżeż tedy jest dla rozumu ludz-
kiego możliwe osiągnąć takie poznanie całkowicie a priori?.” Czy wobec 
tego, że zdolność ta nie opiera się i nie może się opierać na doświad-
czeniu, nie zakłada ona jakiejś głęboko ukrytej podstawy poznawczej 
a priori, która jednak mogłaby ujawnić się w tych swych działaniach, 
jeżelibyśmy tylko pilnie prześledzili ich pierwsze początki? [...]. A więc 
tylko w jeden jedyny sposób jest możliwe, żeby oglądanie moje wyprze-
dziło rzeczywistość przedmiotu i było poznaniem a priori: mianowicie, 
jeżeli nie zawiera ono w sobie nic innego, jak tylko formę zmysłowości 
wyprzedzającą we mnie, podmiocie (...), wszelkie rzeczywiste podniety (...), 
którymi zostaję pobudzony przez przedmioty. Albowiem to, że przedmioty 
zmysłowe mogą być oglądane jedynie zgodnie z tą formą zmysłowości, 
to mogę wiedzieć a priori. Stąd wniosek, że zdania, które dotyczą jedy-
nie tej formy oglądania zmysłowego, będą możliwe i ważne dla przed-
miotów zmysłowych: jak również i odwrotnie, że dane naoczne (...), 
które są możliwe a priori, nie mogą dotyczyć nigdy innych rzeczy, jak 
tylko przedmiotów naszych zmysłów.

A więc tylko przez formę zmysłowej naoczności możemy rzeczy 
oglądać a priori, przez co jednak też przedmioty poznajemy tylko tak, 
jak one dla nas (dla naszych zmysłów) mogą się przejawiać (...), nie zaś 
takimi, jakimi one mogą być same w sobie. I to założenie jest bezwa-
runkowo konieczne, jeżeli zdania syntetyczne a priori mają być uznane 
za możliwe, albo, w przypadku gdy je rzeczywiście znajdujemy, jeżeli 
ich możliwość ma być zrozumiana i z góry określona. 

Otóż przestrzeń i czas są tymi danymi naocznymi (...), które czy-
sta matematyka kładzie u podstaw wszystkich swych poznań i sądów, 
występujących zarazem jako apodyktyczne i konieczne. (...) geome-
tria kładzie u [swych] podstaw czystą naoczność przestrzeni. Aryt-
metyka nawet swoje pojęcia liczb wytwarza przez kolejne dołączanie 
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jednostek w czasie; zwłaszcza jednak czysta mechanika może wytwo-
rzyć swe pojęcia ruchu tylko za pomocą wyobrażenia czasu. Oba zaś 
te przedstawienia są tylko danymi naocznymi; jeżeli bowiem z empi-
rycznych danych naocznych ciał i ich zmian (ruchu) usuniemy wszelki 
pierwiastek empiryczny, mianowicie to, co należy do wrażenia (...), 
to pozostaje jeszcze przestrzeń i czas. Są one przeto czystymi danymi 
naocznymi, które stanowią a priori postawę oglądów empirycznych 
i dlatego same nigdy nie mogą być usunięte. Przez to jednak właśnie, 
że są one czystymi danymi naocznymi, wykazują, że są formami naszej 
zmysłowości, które muszą wyprzedzać wszelkie oglądanie empiryczne, 
tj. spotrzeżenie rzeczywistych przedmiotów, i zgodnie z którymi można 
przedmioty poznawać a priori, lecz co prawda tylko tak, jak się nam 
one przejawiają.

A więc zadanie niniejszego rozdziału jest rozwiązane. Czysta mate-
matyka jako poznanie syntetyczne a priori, jest tylko dzięki temu moż-
liwa, że nie odnosi się do żadnych innych przedmiotów, lecz jedynie do 
samych tylko przedmiotów zmysłowych, których naoczności empirycz-
nej za podstawę służy a priori czysta naoczność (przestrzeni i czasu). Ta 
zaś może być taką podstawą dlatego, że nie jest niczym innym, jak samą 
tylko formą zmysłowości, która poprzedza rzeczywiste przejawianie 
się (...) przedmiotów, umożliwiając je dopiero rzeczywiście. Jednakże 
ta władza oglądania a priori nie dotyczy materii zjawiska (...) tj. tego, 
co w nim jest wrażeniem, ta bowiem stanowi czynnik empiryczny, lecz 
tylko formy zjawiska: przestrzeni i czasu. (...)”.
[I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafi zyki która będzie mogła wystąpić jako 
nauka w: Historia fi lozofi i, tom 2, wyboru dokonali H. Puszko i A. Miś, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa 1998, s. 8–10] 

B. Prawo moralne i niebo gwiaździste

„(...) Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i coraz to wzma-
gającym się podziwem i szacunkiem, w miarę tego im częściej, im dłu-
żej nad nimi rozmyślamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne 
we mnie.” (...).
[I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, De Agostini, Warszawa 
2004, s. 267]
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„(...) Każda rzecz w przyrodzie działa według praw. Tylko istota 
rozumna posiada władzę działania według przedstawienia praw, tj. 
według zasad, czyli posiada wolę. Ponieważ do wyprowadzenia czynów 
z praw potrzebny jest rozum, przeto wola nie jest niczym innym jak 
praktycznym rozumem. Jeżeli rozum skłania wolę nieodparcie, to czyny 
takiej istoty, poznane jako obiektywnie konieczne, są także konieczne 
subiektywnie, tzn. wola jest władzą wybierania tego tylko, co rozum 
poznaje niezależnie od skłonności jako praktycznie konieczne, tj. jako 
dobre. (...).

Przedstawienie obiektywnej zasady, o ile ona wolę zmusza, nazywa 
się imperatywem.(...). Imperatyw kategoryczny, który uznaje czyn sam 
w sobie bez względu na jakikolwiek zamiar, tj. nawet bez żadnego 
innego celu, za obiektywnie konieczny, uchodzi za zasadę apodyk-
tycznie praktyczną. (...) Kategoryczny imperatyw jest więc tylko jeden 
i brzmi następująco: postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której 
możesz zarazem chcieć, żeby stał się powszechnym prawem. (...).

Kogoś innego bieda zmusza do pożyczenia pieniędzy. Wie on 
dobrze, że nie będzie mógł ich oddać, widzi jednak także, ze nikt mu 
nie udzieli pożyczki, jeżeli solennie nie przyrzeknie, iż oznaczonym 
czasie ją zwróci. Ma ochotę dać takie przyrzeczenie, ma jednak jesz-
cze tyle sumienia, że pyta się siebie: czy nie jest niedozwolone i czy 
nie sprzeciwia się obowiązkowi w taki sposób wydobywać się z biedy? 
Dajmy na to, ze postanowi jednak tak [postąpić]; wówczas jego mak-
syma czynu brzmiałaby następująco: jeżeli uważam, że jestem w potrze-
bie, to chce pożyczyć pieniędzy i obiecać oddać je, chociaż wiem, ze 
to nigdy nie nastąpi. Ta zasada miłości własnej lub własnej korzyści da 
się może dobrze pogodzić z całym moim przyszłym powodzeniem, jed-
nakże nasuwa się pytanie, czy takie postępowanie jest słuszne. Zamie-
niam więc wymaganie miłości własnej na ogólne prawo i stawiam pyta-
nie w ten sposób: jak miałaby się rzecz wtedy, gdyby moja maksyma stał 
się ogólnym prawem? Wówczas widzę zaraz, że nie może ona mieć zna-
czenia ogólnego prawa przyrody i sama z sobą się zgadzać, lecz musi 
koniecznie sobie zaprzeczać. Albowiem ogólność prawa, że każdy, czu-
jąc się w biedzie, może obiecywać, co mu przyjdzie na myśl, w zamiarze 
niedotrzymania obietnic, uniemożliwiałaby samo przyrzeczenie i cel, 
w jakim je dajemy, ponieważ nikt nie wierzyłby, ze mu coś [naprawdę] 



147

obiecano, lecz śmiałby się z wszystkich takich doświadczeń jako pustych 
zmyśleń. (...). 

Wolę pojmujemy jako zdolność samodzielnego nakłaniania się 
do czynu zgodnie z przedstawieniem pewnych praw. Taką zdolność 
możemy zaś spotkać tylko w istotach rozumnych. Tym, co służy woli za 
obiektywną podstawę do samookreślenia się, jest cel, ten zaś –  jeżeli 
dany jest przez sam tylko rozum – musi obowiązywać w równej mierze 
wszystkie istoty świadome. (...) Twierdzę oto: człowiek i w ogóle każda 
istota rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko jako środek, któ-
rego by ta lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, lecz 
musi być uważany zarazem za cel zawsze, we wszystkich swych czynach, 
odnoszących się tak do niego samego jak też do innych istot rozumnych. 
(...). Praktyczny imperatyw brzmieć więc będzie następująco: Postępuj 
tak, byś człowieczeństwa tak w swej osobie, jako też w osobie każdego 
innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka. (...)”.
[I. Kant, Uzasadnienie metafi zyki moralności, tłum. M. Wartenberg, De Agostini, 
Warszawa 2002, s. 47–48, 62–63, 70–71, 73]

C. Zrozumieć Kanta

„(...)” Kant przeprowadził dwojaki podział sądów. Po  p i e r w s z e, 
rozróżnił sądy uzyskane na podstawie doświadczenia i sądy od niego 
niezależne: pierwsze nazywał empirycznymi lub sądami a posteriori, 
drugie – sądami a priori. 

Sądy a priori, jako niezależne od doświadczenia, mogą mieć źródło 
tylko w samym u m y ś l e. Cechami zaś, po których dają się poznać, są 
k o n i e c z n o ś ć  i   p o w s z e c h n o ś ć. 

Po  w t ó r e, Kant podzielił sądy na a n a l i t y c z n e  i   s y n t e -
t y c z n e. Sądy analityczne są to takie, które w orzeczeniu wypowia-
dają to tylko, co jest zawarte w podmiocie zdania, czyli to, co należy 
do defi nicji podmiotu bądź też daje się z defi nicji jego wyprowadzić. 
Syntetyczne zaś są sądy takie, które w przeczeniu wypowiadają coś, co 
w podmiocie nie jest zawarte, co się z defi nicji podmiotu wyprowadzić 
nie da. Pierwsze objaśniają tylko wiedzę już posiadaną, drugie zaś r o z -
s z e r z a j ą  wiedzę, bo pierwsze jedynie rozczłonkowują pojecie będące 
podmiotem sądu, drugie zaś dodają do niego cechy nowe.
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Podział ten Kant połączył z poprzednim podziałem sądów na aprio-
ryczne i aposterioryczne. I otrzymał następujące rodzaje sądów: ana-
lityczne, które są zawsze a priori (bo do rozczłonkowania pojęcia nie 
potrzeba doświadczenia), syntetyczne a posteriori i syntetyczne a priori. 

Natura sądów analitycznych łatwa jest do zrozumienia, a tak samo 
i natura sądów syntetycznych a posteriori, jedne bowiem analizują tylko 
pojęcia, a drugie opierają się po prostu na doświadczeniu. Ale pozo-
stają s ąd y  s y n t e t y c z n e  a   p r i o r i, które przedstawiają się zagad-
kowo. Jakże to jest możliwe wypowiadać o przedmiocie coś, co nie jest 
ani zawarte w jego pojęciu, ani zaczerpnięte z doświadczenia?

A właśnie te sądy stanowią jądro wiedzy: gdyż sądy analityczne 
są wprawdzie pewne i powszechne, ale nie powiększają wiedzy, sądy 
zaś empiryczne wprawdzie powiększają wiedzę, ale nie są pewne 
i powszechne. Dla Kanta zaś – a nie był w tym nowatorem, lecz wyra-
zicielem tradycji – w p o j ę c i u  w i e d z y  leżało, że ma być p e w n a 
i   p o w s z e c h n a. Dlatego to sprawa sądów syntetycznych a priori była 
ta istotna dla jego fi lozofi i. (...).

Kant, w myśl postawionego zagadnienia, starając się wykryć czyn-
niki aprioryczne wiedzy, szukał ich też w wiedzy zmysłowej (...) szukał 
wyobrażeń, które byłyby a priori, a przez to powszechne i konieczne. 
Oczywiście, wrażenia nie wchodzą tu w grę; są bowiem właśnie wyraź-
nie i na wskroś empirycznym czynnikiem poznania; jedynie więc prze-
strzeń i czas mogą być wyobrażeniami a priori. Kant podjął dowód, iż 
są nimi istotnie.

Dowód ten zawierał dwa główne argumenty: a) Przestrzeń nie 
jest wyobrażeniem empirycznym. Nie jest możliwe, by była zaczerp-
nięta z doświadczenia zewnętrznego, gdyż właśnie, odwrotnie, wszel-
kie doświadczenie zewnętrzne zakłada wyobrażenie przestrzeni. Gdzie 
bowiem nie ma przestrzeni, tam nie może być mowy o czymś „zewnętrz-
nym”, czyli leżącym „na zewnątrz” nas; abyśmy mogli, jak to czynimy 
rzeczywiście, wrażenia rzutować na zewnątrz, na to musimy już posia-
dać wyobrażenie przestrzeni.

b) Przestrzeń jest wyobrażeniem k o n i e c z n y m. Niepodobna jej 
usunąć z myśli; można wyobrazić sobie, że nie ma przedmiotów w prze-
strzeni, ale niepodobna wyobrazić sobie, że nie ma przestrzeni. – Analo-
gicznie Kant argumentował również na rzecz aprioryczności czasu. (...).
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Wykazanie aprioryczności czasu i przestrzeni stanowiło jednak tylko 
połowę zadania, jakiego podjął się był Kant; pozostawało jeszcze wła-
ściwe zadanie transcendentalne: wykazać, ze te formy a   p r i o r i  s t o -
s u j ą  s i ę  d o  p r z e d m i o t ó w. Ale wywód transcendentalny był już 
zupełnie prosty. Jeśli przestrzeń i czas są formami, w które ujmujemy 
wszystko, co dane jest zmysłom, to naturalnie zjawiska stosują się do 
nich: nic nigdy nie może nam być dane, co nie byłoby przestrzenne czy 
czasowe. Jakimkolwiek rzeczy są same w sobie, w doświadczeniu zja-
wiają się zawsze jako uformowane przestrzennie czasowo. Przestrzeń 
i czas stosują się do wszystkich zjawisk i z góry wiadomo, że do wszyst-
kich muszą się stosować. Ponieważ mają siedlisko w podmiocie, ponie-
waż są formami subiektywnymi, więc stosują się tylko d o  z j a w i s k, a l e 
z a  t o  d o  w s z y s t k i c h  z j a w i s k. Dlatego też doświadczenie ukazuje 
zawsze przestrzeń i czas jako realne; natomiast transcendentalna analiza 
wskazuje, że są idealne; stają się niczym, gdy zechcemy rozważać je nie-
zależnie od doświadczenia i szukać ich w rzeczach samych w sobie.(...)”.
[W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, tom drugi, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1981, s. 165–166, 168–169]

D. Przez okulary pojęć transcendentalnych

„(...) Audiofi le potrafi ą wykryć takie różnice w czystości nagra-
nia muzycznego, jakich przeciętni słuchacze nigdy by nie zauważyli. 
Poświęcają mnóstwo czasu i pieniędzy na zdobycie wzmacniaczy i gło-
śników, które jak najwierniej oddawałyby oryginalne brzmienie. (...) 
Może wszak nadejść czas, kiedy technika audio wejdzie na taki poziom 
zaawansowania, że jedynym problemem dla jej entuzjastów będą ogra-
niczenia nie sprzętu, ale ucha ludzkiego. I w tym właśnie miejscu fi lozo-
fi a ma coś do powiedzenia na temat wież hi – fi . (...). Słyszymy dźwięki 
w taki a nie inny sposób ze względu na specyfi czną budowę naszego 
ucha. Stworzenia o innej strukturze ucha –na przykład nietoperze 
– słyszą inaczej, ponieważ ich system słuchowy operuje innymi często-
tliwościami niż nasz. Kanały uszne o odmiennej budowie wpływają na 
sposób słyszenia tak samo, jak różne typy aparatów fotografi cznych 
robią różne zdjęcia. Opisując usłyszaną melodię, opowiadamy nie tylko 
o samym dźwięku, ale w pewnym stopniu także o zasadzie działania 
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ludzkiego ucha. Nic na to nie poradzimy – nie jesteśmy w stanie sły-
szeć inaczej. (...) Postrzeganie świata oznacza zmienianie go; to właśnie 
centralna myśl niemieckiego fi lozofi a Immanuela Kanta. Kant pragnął 
odkryć nową drogę między dwiema mieliznami osiemnastowiecznej fi lo-
zofi i. Racjonaliści twierdzili, że świat można poznać samym rozumem 
bez pomocy zmysłów, a dla empirystów wiedza musiała być gruntownie 
osadzona w doświadczeniu. Jedni i drudzy mieli swoje słabe strony.(...) 
Wysiłki Kanta w zasadzie doprowadziły do rewolucji w fi lozofi i. Przed 
nim myśliciele rozmawiali albo o przedmiotach, albo o ich postrze-
ganiu. Kant zdał sobie sprawę, że szczególne znaczenie ma sposób, 
w jaki jedno łączy się z drugim. (...). Pozostaje faktem – utrzymywał – że 
postrzegamy przedmioty za pomocą zmysłów, lecz mylilibyśmy się, sądząc, 
iż oczy i uszy przekazują nam je tak, jakimi są naprawdę. Wszystko, co 
postrzegamy, a potem rozumiemy, w chwili percypowania jest przetwarzane 
przez zmysły. (...). Każdy percypowany obiekt jest nam dany w pewnym 
punkcie przestrzeni i czasu, ale wiedzę o tych dwóch wymiarach czer-
piemy z doświadczenia, nigdy bowiem nie postrzegamy rzeczy, które 
nie byłyby umiejscowione w czasie i przestrzeni. W przypadku zwykłych 
obiektów, na przykład jabłek, jesteśmy w stanie uchwycić ogólną ideę 
„jabłka”, patrząc na antonówki, czy kosztele. Idei przestrzeni natomiast 
nie da się wyabstrahować z przykładów przestrzeni w świecie, ponieważ 
wszystko, z czego można by przestrzeń wyabstrahować, z góry ją zakłada. 
Póki nie znamy przestrzeni i nie myślimy w kategoriach przestrzennych, 
póty nie możemy mówić o rzeczach, że znajdują się „w pewnym miej-
scu”, „nad” lub „pod” czymś innym. Choć mogę wyobrazić sobie prze-
strzeń, w której niczego nie ma, nie jestem w stanie pomyśleć o rzeczy 
w przestrzeni bez jednoczesnego wyobrażenia sobie samej w prze-
strzeni. Tego rodzaju „formy” dostępnego nam doświadczenia z pewno-
ścią są wbudowane w naszą intuicję i znane nam, zanim po raz pierw-
szy otworzymy oczy. To tak jakbyśmy nosili czasoprzestrzenne okulary, 
których nie daje się zdjąć. Kant twierdził, że istnieje kilka sposobów 
– dokładnie dwanaście – w które nasz umysł porządkuje doświadcze-
nia. Najważniejszym z nich jest założenie przyczyny i skutku, zgodnie 
z którym wszystko, co się wydarza, wynika ze zdarzenia poprzedniego 
(...). Tam gdzie Platon widzi u człowieka wrodzoną znajomość rze-
czy (...). Kant dostrzega wrodzoną wiedzę o ogólnych formach, jakie 
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przybiera rzeczywistość. (...) Kant jednak uważa, że ludzie posiedli 
różne sposoby przetwarzania doświadczeń.(...) W konsekwencji praw-
dziwa natura rzeczy pozostaje niepoznawalna. (...). Patrząc na ogród, 
nie widzimy go takim, jaki jest w rzeczywistości: odbieramy wrażenia 
przefi ltrowane i uzdatnione dla naszej przyjemności przez oczy. Dla 
pszczoły robotnicy, której oczy widzą ultrafi olet, widok ten przedstawia 
się zupełnie inaczej, ale owad także nie jest w stanie poznać ogrodu 
„samego w sobie”. Będąc uwarunkowani naszymi możliwościami, nigdy 
nie postrzegamy rzeczy takimi, jakie są same w sobie – nim zaczynamy 
je percypować – ale jedynie ich zhumanizowaną wersję. (...). Kiedy sły-
szymy nową piosenkę i oceniamy, czy jest dobra, czy zła, nasz werdykt 
zależy nie tylko od jakości samej piosenki, ale też od kontekstu, w któ-
rym ją usłyszeliśmy, wizerunku muzyków i ich wcześniejszego dorobku. 
Jaś niejszą perspektywę zyskamy wtedy, kiedy posłuchamy piosenki 
w różnych sytuacjach (...). Nigdy nie sformułujemy do końca obiek-
tywnej oceny – ponieważ zawsze będziemy słuchać piosenki w jakimś 
kontekście –  ale zmiana miejsca odbioru może być pouczająca. (...). 
W kwestiach gustu zasadniczy argument Kanta jest ważny jak zawsze: 
czysta wiedza jest tylko czystą wiedzą ludzką, a badanie naszych zdolno-
ści daje co najmniej tak samo istotny wgląd w naturę rzeczy jak każda 
inna bezpośrednia obserwacja świata. (...)”.
[N. Fearn, Zenon i żółw. Jak myślą fi lozofowie, tłum. M. Pawlikowska, Warszawa 
2007, s. 116–123]

E. W polu świadomości

„(...) Upodmiotowienie rzeczy i upodmiotowienie –  czyli sprowa-
dzenie sytuacji poznawczej do własnego podmiotu, jako decydującego 
o realizmie poznania i nauki, dokonało się niemal ostatecznie w fi lozo-
fi i Kanta. (...).

A zatem wszystko to, czego dotyczy ludzkie poznanie, dokonuje się 
nie w stosunku do rzeczy czy do świata realnie w sobie istniejących osób, 
ale dokonuje się w samym podmiocie, w jego świadomości. Wobec tego 
i zadaniem fi lozofi i już nie może być wyjaśnianie świata realnie real-
nie istniejącego, ale „uświadamianie sobie” poprzez konstruowanie 
przedmiotów poznania tego, co się we mnie dzieje, gdy poznaję. I na 



152

tym tle jest zrozumiałe pytanie Kanta pod adresem fi lozofi i: „Co mogę 
poznać?” Albowiem to ode mnie zależy, „co mogę” poznawać, gdyż to 
ja –podmiot tworzę przedmiot poznania. Warunkiem bowiem pozna-
nia jest a priori podmiotu poznającego w postaci jego apriorycznych 
kategorii. Cały więc dramat fi lozofi cznego poznania został sprowa-
dzony do świadomości, która jest władna kreować dla siebie przedmiot 
wartościowego poznania. A człowiek został odcięty od rzeczywistości 
w swoim realistycznym poznaniu. Jeśli bowiem nie poznaję świata osób 
i rzeczy, a jedynie poznaję: „moje poznanie” świata osób, to właściwie 
jaki mam dostęp (w poznaniu prawdziwościowym, sprawdzalnym) do 
rzeczywistości? Zostaliśmy w ten sposób ostatecznie „zamknięci” w pla-
tońskiej jaskini świadomości, w której to jaskini i poznanie zmysłowe 
i poznanie intelektualne świata realnego zostało radykalnie uniemoż-
liwione, gdyż to, co poznajemy jest już konstruktem naszego poznania. 
W ten sposób została pogrzebana ostatecznie fi lozofi a w bunkrze wła-
snej świadomości, z którego już nie ma wyjścia. Tyle bowiem człowiek 
otrzyma w procesie naukowego poznania, ile wpierw włoży od siebie 
– od podmiotu – w ten proces. Tak więc „igraszki świadomości” stały 
się przedmiotem fi lozofi i.

Pole świadomości, jako pole fi lozofi cznego myślenia, przesłoniło 
zupełnie samą rzeczywistość oraz jej poznanie i wyjaśnianie. Zamiast 
analizować rzeczywistość ujmowaną w żmudnym poznaniu, fi lozo-
fowie poszli prostszą, łatwiejszą, oderwaną od rzeczywistości drogą 
znaków poznawczych. Myśl bowiem ludzka, wyrażającą się w utwo-
rzonym pojęciu, jest z natury swej tylko znakiem aspektywnie ujmo-
wanej treści rzeczywistej. Sama myśl zwana: „ideą”, „pojęciem” stała 
się dla Descartes’a właściwym przedmiotem fi lozofi cznych analiz. Kant 
zaś zamknął na polu świadomości wszelkie krytyczne poznanie. Odtąd 
już tylko to pole świadomości jest miejscem, na którym dokonują się 
wysiłki myślowo – poznawcze polegające na różnorodnej „grze znaków 
pojęciowych”. Oczywiście każdy z takich myślicieli był przekonany, ze 
zmaga się z rzeczywistością w swych badaniach, gdy tymczasem było to 
zmaganie się z cieniami rzeczywistości, jakimi są nasze znakowo – poję-
ciowe ujęcia tej rzeczywistości, przy równoczesnym zanegowaniu lub 
przynajmniej zaniedbaniu nawiązania kontaktu z istniejącą rzeczywi-
stością, a nade wszystko z samym faktem – aktem ISTNIENIA, które 
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było wyłączone (jak i cała rzeczywistość) z przedmiotu poznania. (...). 
Aprioryczne, subiektywne, znakowe systemy myślenia stawały się – nie-
wątpliwie – bardziej jasne, czytelne, prostsze, aniżeli sam świat realnie 
istniejących bytów, budzących nieustanne pytania, na które trzeba szu-
kać odpowiedzi. Natomiast świat znaków – pojęć wytworzonych przez 
człowieka jest sam w sobie racjonalny, będąc –  jak to twierdził Kant 
– pochodnym od czystej jaźni i czystej świadomości. (...)”.
[M. A. Krąpiec, Filozofi a co wyjaśnia?, Lubelska Szkoła Filozofi i Chrześcijańskiej, 
Lublin 1998, s. 121 i 124–126]

12. GEORG W. F. HEGEL

Niemiecki myśliciel Georg W. F. Hegel (1770 – 1831  r.) uznał za 
Platonem, iż prawdziwą naturą rzeczywistości jest duchowy element, 
który można nazwać Ideą, Duchem i Absolutem. Widzialna rzeczywi-
stość zaś to jego przejaw. Absolut bowiem przekształca się nieustannie 
dążąc do pełni swego rozwoju. Proces ten przebiega zgodnie z prawem 
dialektycznym. Prawo to polega na tym, iż za każdą postacią bytu, nazy-
waną tezą, kroczy jej zaprzeczenie czyli antyteza, z nich zaś wyłania się 
synteza stanowiąca tezę dla następnego etapu owego procesu rozwoju 
Absolutu. Siłą napędową ruchu dialektycznego jest zaś sprzeczność 
będąca konfl iktem zachodzącym pomiędzy tezą i syntezą. Etap syntezy 
zaś to moment rozwiązywania owej sprzeczności, a zarazem początek 
tworzenia się nowej sytuacji konfl iktu. Heglizm znacząco wpłynął na 
powstanie i rozwój marksizmu. Karol Marks, w przedmowie do „Kapi-
tału”, napisał, iż „jawnie [uznał się] za ucznia tego wielkiego myśliciela” 
(Johnson, 1994, s. 80). 

Niektóre wątki heglizmu zostały przedstawione w poniższych źró-
dłach i komentarzach. Zamieszczone teksty ukazują:
– refl eksję na temat rozumu jako podstawowej kategorii heglizmu,
– schemat dialektycznego rozwoju bytu,
– proces dialektyczny ujawniający się w myśleniu,
– proces dialektyczny ujawniający się w miłości,
– proces dialektyczny ujawniający się w historii.
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A. Róża czyli heglowska wizja bytu

„(...) Pojęciowe ujęcie tego co jest, stanowi zadanie fi lozofi i, gdyż 
tym, co jest, jest rozum. (...). To, co leży między rozumem jako samo-
wiednym duchem a rozumem jako istniejącą rzeczywistością, co 
oddziela pierwszy rozum od drugiego i nie pozwala w nim znaleźć 
zaspokojenia, to więzy jakiejś abstrakcji jeszcze nie wyzwolonej, nie 
wzniesionej do pojęcia. Rozpoznać rozum jako różę na krzyżowej dro-
dze teraźniejszości i dzięki temu móc się nią radować – takie rozumowe 
poznanie oznacza pojednanie z rzeczywistością, pojednanie, którego 
fi lozofi a użycza tym, którzy raz poddali się wewnętrznemu postulatowi, 
by ujmować [rzeczy] pojęciowo i by zarówno zachować w tym, co sub-
stancjalne, swą własną podmiotową wolność, jak pozostawać ze swoją 
podmiotową wolnością nie w tym, co szczegółowe i przypadkowe, lecz 
w tym, co samo w sobie i dla siebie. (...)”.
[G. W. F. Hegel, Zasady fi lozofi i prawa, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 1969, 
s. 16–20, 327–331, 245, 246 za: Historia fi lozofi i, tom 2, wyboru dokonali H. Puszko 
i A. Miś, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998, s. 30–31]

„(...) Istniejąca sam w sobie i dla siebie prawda, którą jest rozum, 
jest prostą tożsamością podmiotowości pojęcia oraz jego obiektywności 
i ogólności. Ogólność rozumu ma dlatego w tej samej mierze znaczenie 
przedmiotu jedynie danego świadomości jako takiej, ale będącego już 
teraz przedmiotem, który sam jest ogólny, przenika i obejmuje sobą Ja, 
jak i znaczenie czystego Ja, czystej formy rozciągającej się na przedmiot 
i obejmującej go sobą. 

Samowiedza jako pewność tego, że jej określenia są w tym samym 
stopniu przedmiotowe (...), stanowiąc określenia istoty rzeczy, w jakim 
są jej własnymi myślami, jest rozumem, który jako ta tożsamość jest nie 
tylko absolutną substancją, ale i prawdą jako wiedza. (...)”.
[G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, tłum. Ś. F. Nowicki, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009, 451–452]
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B. Dialektyczny proces rozwoju rzeczywistości

„(...) Hegel nazywał dialektyką proces, w którym skończoność roz-
puszcza się w nieskończoności (...). Owo stawanie się (...) które można 
by nazwać „życiem ducha”, ma triadyczny rytm: pierwszym momentem 
jest teza (byt sam w sobie); drugim – antyteza (byt poza sobą); trzecim 
– synteza (powrót do siebie). 

Dialektyka działa w każdym obszarze bytu; w świecie naturalnym 
na przykład tłumaczy przebieg biologicznego stawania się; w nasie-
niu (teza) już jest potencjalnie zawarta roślina (synteza), lecz po to, 
by dokonał się rozwój, nasienie musi radykalnie się przekształcić, tj. 
„zaprzeczyć sobie samemu jako takiemu” w momencie antytezy.

Cały proces daje się opisać jako koło, w którym zachodzą naro-
dziny, rozwój i wreszcie powrót do pierwotnego składnika, który jest 
teraz wzbogacony o nowy wymiar. Roślinę można uznać za nasienie, 
które w pełni zrealizowało swą wewnętrzna naturę, ale oczywiście nie 
ma żadnego obowiązku uznawać go za początek tego procesu; nawet 
jeśli to przeczy nawykowi, możemy uznać roślinę za tezę i za środek 
wykorzystywany przez nasiona (które teraz stają się syntezą) do repro-
dukcji i powiększania liczebności samych siebie. Końcowy wynik i tak 
jest taki sam, ponieważ dialektyka funkcjonuje w nieskończonym pro-
cesie, w którym każdy byt – to jest istoty punkt całej teorii – realizuje 
sam siebie, przemieniając się w coś innego. 

Metoda dialektyczna implikuje to, że każdy aspekt rzeczywistości 
nigdy nie jest defi nitywnie określony i absolutny; Hegel dzielił z Hera-
klitem przekonanie, że nie ma nic stabilnego oraz że na rzeczywistość 
składa się nieprzerwany proces stawania się: żaden byt nie może wciąż 
być tożsamy sam ze sobą. Nasienie staje się zrozumiałe dopiero w świe-
tle przeznaczenia, które je oczekuje (stawania się rośliną). (...).

Szczególny dla myśli Hegla jest duch systemu, nastawienie, zgodne 
z którym część staje się zrozumiała dopiero na tle całości, w skład 
której wchodzi. Według Hegla każdy cząstkowy aspekt rzeczywistości 
(poszczególny człowiek, historyczny fakt, prawo nauki) okazuje się nie-
wytłumaczalny sam w sobie, jeśli jest oddzielony od cyklu dialektycz nego 
(...), do którego należy i który umieszcza go w kontekście całości. Twier-
dzenie czegoś przeciwnego, tj. uznawanie, że można zrozumieć coś, 
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oddzielając to od reszty, jest jak mówienie, że można zrozumieć funk-
cję organu bez odniesienia do ciał, do którego przynależy. Wszystko to, 
co skończone, nie ma w sobie prawdziwej realności, tak jak organ nie 
może żyć w izolacji od swego ciała. Prawdziwą i totalną rzeczywistością 
jest tylko całość. (...)”.
[N. Ubaldo, Dialektyka heglowska, System heglowski (w:) Filozofi a, Świat Książki, 
s. 394 i 396]

C. Dialektyka myślenia

„(...) Hegel przejął od Kanta to, co znawcy nowożytnej fi lozo-
fi i, w tym nowożytnego racjonalizmu, nazwali „odmitologizowaniem 
rozumu”. W określeniu tym zawiera się jeśli nie pewna negacja, to 
z pewnością pewna opozycja: już starożytni przeciwstawiali Logos (koja-
rzony z tym, co rozumne) mythos (kojarzonemu z tym, co albo niero-
zumne, albo niedostatecznie rozumne). Opozycja ta pociągała za sobą 
inne, w tym takie, które racjonalnie łączyły się poprzez negacje i afi r-
macje. Hegel, podobnie jak Kant, ten rodzaj związku uznał za „podsta-
wową zasadę” racjonalnego myślenia i nadal jej wymiar uniwersalny, 
to znaczy uznał, że Rozum w swoim dziejowym marszu, samorealizuje 
się zarówno poprze afi rmacje, jak i poprzez negacje, zaś występujący 
między nimi związek ma dialektyczny charakter. Oznacza to m.in., że 
każda afi rmacja natrafi a na swoje negacje oraz każda negacja posiada 
swoje afi rmacje, a na końcu tego „łańcucha” wyłania się główny bohater 
wszystkich, to jest Rozum Świata, nazywany również „Duchem Świata”. 
(...). W tym fi nalnym momencie wszystkie przeciwieństwa, opozycje, 
negatywności zostają zniesione, wszystkie „istotności zostają wessane” 
w jedno pojęcie, „które, uświadamia sobie siebie jako pojęcie.” (...). 

W Fenomenologii ducha szczególnie interesujące (i znaczące) są 
afi rmacje artykułowane w dialektycznym związku „Pana i niewolnika”. 
Pierwszy z nich to byt wolny („samoistny”), zaś drugi to byt wpraw-
dzie zniewolony („niesamoistny”), ale pragnący uwolnienia się „z kaj-
dan” i dążący do osiągnięcia tego celu. Na drodze do niego staje mu 
zarówno „pan”, który „swoją mocą panuje nad tą drugą jednostką”, jak 
i świat rzeczy, do których w sposób pośredni („poprzez niewolnika”) 
odnosi się ”Pan”. „Niewolnik, jako samowiedza w ogóle, odnosi się 
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również negatywnie do rzeczy i ją znosi; rzecz jest dla niewolnika jed-
nocześnie czymś samoistotnym i dlatego przez swą negację nie może 
poradzić  sobie z nią tak, żeby ją unicestwić itd. Ta próbka myślenia dia-
lektycznego Hegla ma jedynie sygnalizować, jak bardzo złożony system 
stanowi heglowska fi lozofi a. (...).”
[Z. Drozdowicz, O racjonalności w fi lozofi i nowożytnej, Wykłady, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 158–159] 

„(...) Pierwszym stadium samowiedzy jest stan, w którym duch 
jeszcze śni. Człowiek nie wie o sobie nic wyraźnego. Widać to choćby 
w świadomości Ja u małego dziecka. Ma ono tylko niewyraźne poczu-
cie, ze jest. Właśnie to proste odczucie istnienia odpowiada tezie 
w schemacie dialektycznym. Aby jednak rzeczywiście stać się świado-
mym siebie, człowiek musi się wyrwać z tego sennego stanu. Dzieje 
się to w drugim stadium. Człowiek zwraca uwagę na siebie samego 
i zaczyna siebie odkrywać. I teraz, zdaniem Hegla, dzieje się coś cie-
kawego. Duch spogląda na siebie, lecz wydaje mu się, że to, co widzi, 
jest czymś obcym. Wyobcowuje się pod wpływem własnego spojrzenia. 
Dziwi się i pyta: to tym właśnie mam być? W akcie oglądania siebie ja 
staje się sobie obce; oddzielają się od siebie ja oglądające i Ja oglądane. 
To „samowyobcowanie” jest stadium antytezy. W tym stadium jednak 
człowiek nie dochodzi jeszcze do rzeczywistej, pełnej samowiedzy. 
Trzeba bowiem jeszcze, aby odkrył, że to, co ogląda, jest nim samym, 
oglądający i oglądany jest tym samym Ja. Wówczas, jak powiada Hegel, 
człowiek powraca do siebie samego ze stadium samowyobcowania. 
Rezultat tych rozważań jest następujący: duch ludzki jest samowiedzą: 
samowiedza jednak jest ze swej istoty czymś, co się staje, ma charakter 
dialektyczny. (...)”.
[W. Weischedel, Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, M. Łuka-
siewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 221–222]

D. Dialektyka miłości

„(...) Właśnie w miłości [Hegel] napotkał po raz pierwszy to, co 
odnajdywał potem w całej rzeczywistości: dialektykę. Jej źródłem nie 
jest myślenie abstrakcyjne; odkrycie dialektyki wzięło się z rozważania 
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konkretnego fenomenu. Na tej podstawie Hegel doszedł do wniosku, 
że dialektyka nie jest pierwotnie sprawą refl eksji fi lozofi cznej, lecz 
istotnym momentem struktury samej rzeczywistości.

Czym jest miłość jako zdarzenie pomiędzy kochankami? Przede 
wszystkim musi istnieć ktoś, kto kocha: ten z kolei musi powiedzieć 
sobie: oto jestem: musi siebie samego potwierdzić, siebie samego usta-
nowić. Jest to, wyrażając się formalnie: teza w ogólnej strukturze zda-
rzenia miłości. Dalej, w miłości kochający przekracza samego siebie, 
gdyż ofi arowuje się ukochanej istocie, zapamiętuje się w niej i poprzez 
to właśnie wyobcowuje się z siebie samego. Gdy abstrahuje od sie-
bie, neguje początkowe ustanowienie siebie samego i ustanawia kogoś 
innego przed sobą. Do formalnej struktury miłości należy zatem nie 
tylko teza, lecz również negatywna antyteza. Jednakże nawet fenomen 
miłości nie został jeszcze w pełni uchwycony. Najważniejsze jest to, że 
kochający, zapominając o sobie, skupiając się na ukochanej istocie, 
właśnie dzięki temu na powrót odnajduje siebie; w oddaniu ukocha-
nej istocie uświadamia sobie w głębszym sensie jaźń. (...) Owa negacja 
w antytezie jest zatem także zanegowana. Wyobcowanie zostaje znie-
sione i właśnie w ten sposób dochodzi do prawdziwej syntezy między 
kochającym i ukochanym.

Zdarzenie miłości ukazuje zatem strukturę procesu dialektycznego 
i to właśnie jako żywego zdarzenia. (...) Skoro miłość jest wydarzeniem 
w rzeczywistości, oznacza to, że w rzeczywistości odnaleźć można dia-
lektykę, sprzeczność i pojednanie przeciwieństw.

Rozpatrując miłość jeszcze wnikliwiej, Hegel odkrywa, że nie jest 
to pojedynczy przypadek w całej rzeczywistości, lecz coś, co na wiele 
sposobów przenika rzeczywistość; stanowi podstawowe zdarzenie rze-
czywistości. Całe życie rozgrywa się w relacjach miłosnych i dzięki nim 
się utrzymuje. Wynika stąd jednak, że to, co wydaje się miłością, jest 
samym życie. Wiedzą o tym także kochankowie: gdy zawładnie nimi 
miłość, czują, że zapanowało nad nimi samo życie; w miłości „życie 
odnajduje samo siebie”. (...)”. 
[W. Weischedel, Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, M. Łuka-
siewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 217–219] 
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E. Heglowska historiozofi a

„(...) Historja jest dla Hegla tą dziedziną, która wskazuje jakiemi 
drogami ludzkość dochodzi do najwyższego zrozumienia życia: do 
ducha pojmującego samego siebie. Jednym z konkretnych wytworów 
ducha, mającego zarazem stanowić narzędzie do jego dalszego dosko-
nalenia, jest państwo: w kształtach państwowych nie tylko wyraża się 
najdobitniej rozmaity charakter narodów, powoływanych kolejno do 
steru kultury powszechnej, lecz również tkwi szkoła coraz wyższego 
pojmowania ducha przez siebie samego. (...). To, co się w dziejach staje, 
musi się stawać nieodparcie wskutek żelaznej siły rozwoju rozumo-
wego. (...) Stąd płynie tak niesłusznie paczona i powtarzana zasada fi lo-
zofji heglowskiej, iż wszystko, co rzeczywiste jest rozumne i wszystko, 
co rozumne, -rzeczywiste.

Filozofja dziejów ma rozwinąć w przesłankach rozumowych rze-
czywistość dojrzewającego ducha w czasie. Powinna dać odpowiedź 
i dowieść na materjale historycznym, jakie są cele dziejów powszech-
nych i jakie są tych celów środki i drogi. 

Otóż celem dziejów powszechnych jest cel ducha: zrozumienie 
i wydobycie swojej istoty. Istotą ducha jest wolność; uczynić siebie tym 
konkretnie, czym jest w istocie, rzutować swą istotę w trwałe oglądowe 
postaci –  oto rzutować swą istotę w trwałe oglądowe postaci –  oto 
zadanie dla dojrzałości ducha. Przeto „dzieje powszechne są postę-
pem w świadomości wolności, – postępem, który mamy poznać w jego 
konieczności.”
Środkami pchającymi dzieje w tym kierunku są namiętności ludzkie, 

wcielane jako wyrazy poszczególnych epok w osobistości historyczne, 
w bohaterów, których powołaniem jest uzmysłowienie idei swego czasu, 
wreszcie w państwa, jako konkretne wytwory kolejnych etapów w postę-
pie wolności. (...).

I oto otrzymujemy z przesłanek zasadniczych, dotyczących ogól-
nego celu dziejów, ich pierwszy, najgrubszy podział: „ludy wschod-
nie wiedziały tylko, iż jednostka jest wolna, świat zaś grecki i rzym-
ski, iż niektórzy są wolni, my jednak wiemy, iż wszyscy ludzie sami 
w sobie, tzn. człowiek jako człowiek jest wolny.” W tych trzech wiel-
kich kręgach, zakreślonych przez największe epoki świata i największe 
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ugrupowania narodowe, a wyrażających się w kategorjach państwowych 
jako despotyzm, arystokratyzm lub demokratyzm i monarchja, miesz-
czą się poszczególne etapy rozwoju pojęcia wolności, nacechowane 
charakterem oddzielnych narodów, wstępujących i znikających kolejno 
z widowni dziejów. (...)”.
[A. Zieleńczyk, Przedmowa tłumacza (w:) G. W. F. Hegel, Wykłady o fi lozofi i dziejów, 
tłum. A. Zieleńczyk, De Agostini, Warszawa 2003, s. 7–9]

13. KAROL MARKS

Niemiecki myśliciel Karol Marks (1818–1883  r.) jest twórcą teo-
rii materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, które 
zostały opracowane pod wpływem fi lozofi i Hegla, materializmu oświe-
ceniowy, ateistycznej teorii Feuerbacha, darwinizmu oraz angiel-
skiej teorii ekonomicznej. Istotny wpływ na dzieje Europy i świata 
wywarła teoria materializmu historycznego, stanowiąca marksistow-
ską wizję życia społecznego. Marks uznał, iż siłą kierującą rozwo-
jem społeczeństwa są sprzeczności pojawiające się pomiędzy różnymi 
elementami ustroju społecznego. Konfl ikty te mogą przyczynić się 
do powstania rewolucji znoszącej stary porządek społeczny w celu 
ukształtowania społeczeństwa bezklasowego gwarantującego rów-
ność pomiędzy ludźmi. Zmieniające się warunki społeczne wpływają 
z kolei na rozwój człowieka. Nie posiada on bowiem stałej natury 
(istoty), lecz tworzy siebie przekształcając warunki swego bytowa-
nia przy współpracy innych ludzi. W XX wieku marksizm, jako swo-
isty sposób myślenia, został przekształcony i dostosowany do nowych 
warunków społeczno-kulturowych przez fi lozofów ze „Szkoły Frank-
furckiej” (J. Habermas, M. Hork heimer, T. Adorno, H. Marcuse). 
Myśliciele ci nadali nowe znaczenie starym, marksowskim terminom. 
I tak zdaniem neomarksistów klasą uciskaną w XX wieku nie są już 
robotnicy, lecz mniejszości (np. seksualne), wrogiem klasowym zaś jest 
tzw. osobowość autorytarna jako źródło tradycyjnych norm moralnych. 
Środkiem zdobycia władzy nie jest już ludowa rewolucja, lecz „marsz 
przez kulturę” polegającą na przemianie mentalności współczesnego 
człowieka.
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Niektóre wątki marksizmu zostały umieszczone w poniższych frag-
mentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– refl eksję na temat marksizmu rozumianego jako fi lozofi a w dzia łaniu,
– powody dla których w marksizmie obecny jest podtekst przemocy,
– koncepcję natury ludzkiej,
– marksowskie rozumienie Boga,
– refl eksję na temat komunizmu jako lekcji fi lozofi i.

A. Marksizm – fi lozofi a w działaniu

„(...) Zagadnieniu, czy myśleniu ludzkiemu właściwa jest prawdzi-
wość przedmiotowa, nie jest zagadnieniem teorii, lecz zagadnieniem 
praktycznym. W praktyce człowiek musi dowieść prawdziwości, tzn. 
rzeczywistości i mocy, ziemskiego charakteru swego myślenia. Spór 
o rzeczywistość czy nierzeczywistość myślenia izolującego się od prak-
tyki jest zagadnieniem czysto scholastycznym.

Materialistyczna teoria, że ludzie są wytworami warunków i wycho-
wania, że więc zmienieni ludzie są wytworami innych warunków i zmie-
nionego wychowania, zapomina, ze warunki są zmieniane właśnie przez 
ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany. (...) Zbieżność 
zmian warunków i działalności ludzkiej może być traktowana i racjo-
nalnie rozumiana jedynie jako rewolucyjna praktyka.
Życie społeczne jest z istoty swej praktyczne. (...).
Punktem widzenia dawnego materializmu jest społeczeństwo oby-

watelskie; punktem widzenia nowego materializmu jest społeczeństwo 
ludzkie, czyli uspołeczniona ludzkość. 

Filozofowie rozmaicie interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go 
zmienić.”
[K. Marks, Tezy o Feuerbachu w: M. Łojek, Teksty fi lozofi czne dla uczniów szkół śred-
nich, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 251.]

B. Marksizm – gniew i przemoc w działaniu

„(...) Żaden z intelektualistów czasów nowożytnych nie wywarł 
tak wielkiego wpływu na wydarzenia aktualne i na umysły mężczyzn 
i kobiet jak Karol Marks. (...). 



162

Marks prowadził więc życie uczonego. „Jestem maszyną skazaną 
na pochłanianie książek” (...) – narzekał. Tak naprawdę jednak nie był 
ani uczonym, ani naukowcem. Nie interesowało go dochodzenie do 
prawdy, ale jej głoszenie. W Marksie skupiły się trzy postacie: poety, 
dziennikarza i moralisty. Każda z nich była ważna. (...). Nie było w nim 
nic z naukowca; raczej we wszystkich tych sprawach był antynaukowy.

Napisał sporo wierszy (...) tragedia pisana wierszem, zatytułowana 
Oulanen, która – jak pragnął Marks – miała się stać Faustem jego cza-
sów. 23 stycznia 1841 w berlińskim „Athenaeum” zostały opublikowane 
dwa wiersze pod wspólnym tytułem Dzikie pieśni. Dzikość jest rzeczy-
wiście charakterystyczna dla jego wierszy; znamionuje je też głęboki 
pesymizm na temat losu człowieka połączony z nienawiścią, fascynacją 
zepsuciem, gwałtem, samobójstwem i paktowaniem z szatanem. (...)

Metodologię Marksa dobrze podsumował fi lozof Karl Jaspers: 
„Stylu pism Marksa nie kształtował badacz [...] nie cytuje on przykła-
dów ani nie dostarcza dowodów, które byłyby sprzeczne z jego własną 
teorią, a jedynie takie, które wyraźnie wspierają lub potwierdzają to, 
co on uważa za ostateczną prawdę. Jest to właściwie postawa nie bada-
cza, a dowodząca czegoś, co zostało ogłoszone jako prawda doskonała, 
z przekonaniem nie naukowca, a wyznawcy.”58 (...).

Jeśli więc Marksem, sprawiającym wrażenie naukowca, nie powodo-
wała miłość prawdy, to co było siłą napędową w jego życiu?

Chcąc to odkryć, musimy przyjrzeć się jego charakterowi. Jest fak-
tem, pod pewnymi względami smutnym faktem, że potężne dzieła inte-
lektu nie wyłaniają się z abstrakcyjnych działań mózgu i wyobraźni; są 
one głęboko zakorzenione w osobowości. Marks jest tego znakomitym 
przykładem. Rozważaliśmy już postrzeganie jego fi lozofi i jako stopu 
wizji poetyckiej, talentu dziennikarza i akademizmu. Można także 
wskazać, że jej rzeczywistą zawartość odnosi się do czterech aspektów 
jego charakteru: upodobania do przemocy, żądzy władzy, nieumiejęt-
ności w posługiwaniu się pieniędzmi i skłonności do wykorzystywania 
otoczenia. 

Podtekst przemocy, zawsze obecny w marksizmie i stale widoczny 
w reżimach marksistowskich, był niejako projekcją Marksa jako 

58 Karl Jaspers, Marx und Freud, „Der Monat”, t. XXVI (1950).
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człowieka. Marks żył w atmosferze krańcowej przemocy słownej, co 
pewien czas eksplodującej w gwałtownych awanturach, a niekiedy 
i czynnych zniewagach. Kłótnie w rodzinie Marksa były niemal pierw-
szą rzeczą którą zauważyła przyszła jego żona, Jenny von Westphalen. 
Na Uniwersytecie Bońskim zaaresztował go policja za posiadanie pisto-
letu i został tymczasowo relegowany; uniwersyteckie archiwa ujawniają, 
że był zamieszany w studenckie potyczki, pojedynkował się i otrzymał 
cięcie w lewe oko. (...). We właściwym czasie Lenin, Stalin i Mao Tse-
-tung zastosowali w praktyce na wielką skalę tę przemoc, którą Marks 
odczuwał w swym sercu i którą emanują jego prace. 
[P. Johnson, Intelektualiści, tłum. A. Piber, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998, 
s. 74–99]

C. Szkice antropologiczne

„(...)”[I]stotne dla naszego temu są Rękopisy ekonomiczno – fi lozo-
fi czne z  r. 1844. Można powiedzieć, że w nich Marks wystąpił z nową 
– koncepcją natury ludzkiej i nową teorią alienacji. (...) Człowiek (...) 
jest bardziej bytem społeczno – historycznym niż biotycznym. Z jed-
nej strony człowiek jest wytworem przyrody (...) pod względem bio-
logicznym człowiek posiada stałe (gatunkowe) wyposażenie. Jed-
nakże – z drugiej strony – człowiek tworząc narzędzia, we współpracy 
z innymi ludźmi tworzy siebie i w praktyce codziennego życia, kiero-
wanego podstawowymi potrzebami, tworzy swój świat, który już nie 
jest światem czystej przyrody, lecz światem ludzkim. Tej perspektywie 
ludzkiej podlega zarówno otaczająca nas przyroda, która staje się zbio-
rem niejako „rzeczy dla nas”, jak i nasze własne wyposażenie biotyczne. 
Nasze zmysły w swych funkcjach nie są po prostu organami ciała, nasza 
( np.) płeć zmienia swoją rolę i wagę zależnie od sytuacji społeczno 
– historycznych. (...). Istota człowieka to – w myśl VI tezy o Feuerba-
chu – „całokształt stosunków społecznych”. Rozwój społecznych form 
współżycia i współdziałania, rozwój kultury prowadzi do powstawania 
i przyswajania nowych potrzeb. Na pewnym etapie rozwoju produkcji 
(sil wytwórczych) nieuchronnie następuje określone ukształtowanie 
stosunków ludzkich ze względu na relacje do środków produkcji; poja-
wia się prywatna własność tych środków i – co za tym idzie – podział 
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ludzi na wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych. W tym układzie wytwór pracy 
wymyk asie władzy sprawcy pracującego, staje się obcy, a nawet wrogi 
sprawcy, staje się tylko towarem, co rzutuje na samego sprawcę: ten 
przestaje być człowiekiem kształtującym swój los przez pracę, lecz jedy-
nie towarotwórcą czy wręcz towarem. Zniewolony przez własne twory 
bywa zarówno właściciel środków produkcji, jak i najemny, nieopła-
cony robotnik. To pozbawienie człowieka tego, co do niego należy, to 
wyobcowanie jego pracy i jej rezultatów, ta alienacja może być usunięta 
jedynie przez zmianę stosunków produkcji, przez zmianę systemu eko-
nomicznego (formacji gospodarczo –  społecznej). Alienacji ekono-
miczna jest pierwotna względem innych postaci alienacji (w tym róż-
nych postaci ideologii), a jej usunięcie czyni realnym powrót człowieka 
do własnej istoty gatunkowej, tzn. do wolnego tworzenia się w pracy 
i współpracy z innymi ludźmi. (...).

Zbierzmy to, co jest istotne i wspólne w różnych postaciach myśli 
marksistowskiej o człowieku, pomijając to, co dyskusyjne lub rzadko 
występujące wewnątrz marksizmu.

Człowiek (dystrybutywnie wzięty) –  tzn. konkretni, poszczególni 
ludzie, egzemplarze gatunku „człowiek” – jest (1) istotą przyrodniczą, 
(2) która współtworzy siebie i przekształca swoje otoczenie w „rzeczy 
dla siebie”, (3) dzięki temu, że posiada świadomość i samoświadomość 
(psychikę), (4) która polega na specyfi cznym odzwierciedleniu rze-
czywistości i pozwala na odpowiednią regulację, organizację swojego 
działania, (5) oraz wytwarza narzędzia działania, narzędzia pracy, (6) 
rozwija się w społeczeństwie i poprzez społeczeństwo, (7) dzięki pracy 
i mowie. Zachodzi istotne, dynamiczne, „dialektyczne” sprzężenie jed-
nostki ludzkiej, jej pracy (świadomego i celowego przetwarzania mate-
rii, produkcji), komunikacji z drugimi, przy jedności myślenia i mowy 
(języka). Wprawdzie „nie ma społeczeństwa poza ludźmi”, lecz zara-
zem nie ma ludzi bez społeczeństwa. Człowiek nie posiada nic czło-
wieczego, czego by nie wziął od społeczeństwa. Zrozumienie człowieka 
otrzymujemy ostatecznie poprzez zrozumienie jego uwarunkowań spo-
łeczno – gospodarczych. Psychika odzwierciedla rzeczywistość poprzez 
pośrednictwo determinacji społeczno – ekonomicznych, poprzez prak-
tykę społeczną. Istotą jednostki ludzkiej, czyli istotą człowieka, jest 
„całokształt stosunków społecznych”, historycznie określony i zmienny. 
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(...). To wszystko rzucone jest na tło materialistycznej i dialektycznej 
teorii rzeczywistości. (...).
[A. B. Stępień, Wobec marksistowskiej teorii człowieka [w:] Wobec fi lozofi i marksistow-
skiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990, s. 61–62, 72–73] 

D. Pomiędzy Bogiem a prawdą

„(...) Nie do pomyślenia jest etyka bez soteriologii, rozumianej jako 
teorii zbawienia człowieka. Kto bowiem formułuje normy postępowa-
nia, ten uznaje, że ich respektowanie pozwoli człowiekowi uniknąć gro-
żącego mu zła. W niektórych jednak systemach etycznych perspektywa 
soteriologiczna rysuje się szczególnie ostro, by nie rzec: dramatycz-
nie. Do takich systemów należy m.in. marksistowska i chrześcijańska 
doktryna moralna. W obu tych – skądinąd diametralnie się różniących 
– nurtach myślenia o człowieku uznaje się, że zło nie tylko człowiekowi 
zagraża, ale że aktualna kondycja ludzka jest dosłownie śmiertelnie 
złem zarażona. Nie wystarczą więc tylko roztropne rady, których stoso-
wanie pozwoli uniknąć różnorodnych uciążliwości życiowych. Zarówno 
Chrystus, jak i Marks wzywają człowieka, by radykalnie zmienił swe 
dotychczasowe „status quo”, jeśli nie chce jako człowiek zginąć. 

Ale na tym podobieństwa zdają się kończyć. Programy soterio-
logiczne chrześcijaństwa i marksizmu muszą być różne na miarę róż-
nicy w określeniu istoty człowieka – koniecznie implikowanej przez te 
programy – oraz istoty najbardziej go niszczącego zła. (...). [A]utorzy 
niniejszych rozważań pragną zwrócić uwagę na inną, pod pewnymi 
względami bodaj jeszcze bardziej podstawową, kontrowersję dzielącą 
oba systemy myślenia o człowieku. Kontrowersja ta dotyczy s t o s u n k u 
c z ło w i e k a  d o  p r a w d y  o   n i m  i wyrazić ją można pytaniem: 
czy człowiek wyzwala się jako człowiek, gdy dowolnie tworzy prawdę 
o sobie, czy też wtedy, gdy się nią – aktami wolnej decyzji – kieruje? (...). 

Zdaniem autorów marksizm nie tylko nie stanowi alternatywy 
względem liberalizmu, ale wręcz prezentuje szczególnie dojrzałą, choć 
zarazem specyfi czną, jego formę. Podobnie jak inne odmiany liberali-
zmu marksizm proponuje wyzwolenie człowieka przez wyzwolenie go 
od obiektywnej, wiążącej go moralnie, prawdy o nim samym. (...). 
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Nic więc dziwnego, że swój Przyczynek [do heglowskiej krytyki fi lo-
zofi i prawa] Marks rozpoczyna od przypomnienia dokonanej w fi lozo-
fi i niemieckiej k r y t y k i  r e l i g i i. Krytyka ta jego zdaniem ostatecz-
nie dowiodła, że „religia jest to mianowicie samowiedza i poczucie 
samego siebie u człowieka który siebie bądź jeszcze nie odnalazł, bądź 
już znowu zagubił”59. To „człowiek tworzy religię”, która „jest u r z e -
c z y w i s t n i e n i e m  istoty ludzkiej w f a n t a z j i”60, jest wyrazem tęsk-
not, których człowiek w zastanej sytuacji społecznej nie może zaspo-
koić. Prawdziwa krytyka religii polega więc nie tylko na ukazaniu jej 
rzeczywistych korzeni, ale na usunięciu tych korzeni. (...). Ale konse-
kwencje krytyki religii sięgają dużo głębiej: dotyczą samorozumienia 
człowieka, antropologii.

Nie ma Boga. Człowiek więc od n i k o g o  nie zależy, nikomu nie 
służy (...). Przypisywane dotąd atrybuty są w gruncie rzeczy atrybu-
tami samego człowieka. Pierwszym zaś atrybutem Boga jest to, iż jest 
Stwórcą. Dzięki Niemu – według myślenia religijnego – w ogóle jest 
i jest tym, kim jest. Jeżeli zaś nie ma Boga, to inaczej należy spojrzeć 
zarówno na fakt zaistnienia człowieka, jak i na ludzką naturę. Jak się 
człowiek pojawił na ziemi? (...) Zrozumiale zatem, że klasycy marksi-
zmu z taką aprobatą , a nawet entuzjazmem, powitali Darwina teorię 
ewolucji (...); zrozumiałe tym bardziej, że fi lozofi czny grunt pod ewolu-
cyjne rozumienie świata i jego przemian przygotował Hegel. (...).

Boga nie ma. Człowiek od nikogo nie zależy. To, kim będzie, zależy 
zatem wyłącznie od niego samego, od jego działania. Człowiek okre-
śli się – wręcz stworzy – poprzez własną praxis. Należy tylko uwolnić 
tę jego praktykę od zbędnie krępujących ją presupozycji związanych 
z rzekomo stałą i rzekomo normatywną naturą ludzką. (...) Przez 
wszystkie Tezy o Feuerbachu przebija ten sam motyw, wyraźnie trak-
towany jako punkt zwrotny w rozumieniu człowieka, jako działania 
i dokonywanego przez praktykę procesu autokreacji. Motywem tym 
jest zastąpienie klasycznej koncepcji prawdy k o n c e p c j ą  p r a g a m -
t y c z n ą. (. .) „W praktyce człowiek musi dowieść prawdziwości to jest 
rzeczywistości i mocy, ziemskiego charakteru swego myślenia.” (...). 

59 Przyczynek, s. 457.
60 Tamże.
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Myśląca praxis, praktyka ustanawia stan rzeczy, który jest prawdziwy 
mocą tego ustanowienia; prawdą nie należy się kierować, prawdę 
trzeba tworzyć, by móc się nią kierować. (...). Właśnie dlatego, że 
praktyka tworzy prawdę – przynajmniej w zakresie odnoszącym się do 
„istoty” człowieka i jego życia – zmienia się radykalnie rola fi lozofa; 
dotychczas „fi lozofowie rozmaicie tylko i n t e r p r e t o w a l i  świat; 
idzie jednak o to, aby go zmienić.”61 (...) Jest to program przebudowy 
świata ludzkiego i zarazem program fi lozofi i, która jest integralnym 
elementem tejże przebudowy, jej skutecznym narzędziem. Sedno tego 
programu sprowadza się do proklamowania antropo – praxii, która 
wyznaczy kontury przyszłej antropologii. (...).

Ku czemu ma fi lozofi a prowadzić proletariat, a z nim całą ludz-
kość? Formalnie biorąc, obudzenie człowieka w człowieku polega na 
uświadomieniu mu, że nie ma Boga, że więc może siebie s t w o r z y ć 
d o w o l n i e, byleby umiejętnie manewrował już istniejącymi –  i na 
szczęście podatnymi na kształtowanie przez człowieka – siłami ekono-
miczno – społecznymi. (...).

Oto więc od czego i do czego Marks wyzwala człowieka. Wy z w a l a 
c z ło w i e k a  o d  z a l e żn o ś c i  o d  B o g a, od złudnego –  jego zda-
niem –  skrępowania rzekomym Bogiem i od wszelkich konsekwencji 
teizmu, a więc m.in. od wiary w niezmienność natury ludzkiej; w obiek-
tywność prawdy o sobie samym; od samozwiązania przez poznający 
podmiot swej wolności poznana prawdą o sobie, a więc od możliwości 
samosprzeniewierzenia; wyzwala od potrzeby jakiegokolwiek zbawi-
ciela. Natomiast w y z w a l a  c z ło w i e k a  d o  c a łk o w i t e j  s a m o z a -
l e żn o ś c i, do dowolnego stwarzania siebie drogą ustanawiania prawdy 
o sobie, czyli do jej twórczego i suwerennego konstytuowania, wyzwala 
do... samowyzwolenia, wyzwala po prostu w człowieku swego własnego 
Zbawiciela. (...)”.
[T. Styczeń SDS, A. Szostek MIC, Liberalizm po marksistowsku. Antropologiczne 
implikacje marksistowskiej soteriologii [w:] Wobec fi lozofi i marksistowskiej. Polskie 
doświadczenia, red. A. B. Stępień, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1990, s. 123–139]

61 Tezy o Feuerbachu (teza XI), s. 8.
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E. Historia komunizmu lekcją fi lozofi i 

„(...) O wydarzeniu fi lozofi cznym można mówić w trojakim sen-
sie. W znaczeniu najwłaściwszym, mamy tu na uwadze pojawienie się 
nowych, kulturalnie ważnych i jako ważne postrzeganych idei, które 
powoli, krok za krokiem, częstokroć w sposób nieprzewidywalny prze-
kształcają ludzkie myślenie, a w rezultacie i świat, w którym człowiek 
żyje. (...). 

W drugim pochodnym sensie, można jako fi lozofi cznie znaczące 
wyróżnić takie wydarzenia historyczne, które, jakiekolwiek byłyby 
ich przyczyny, wywierają zauważalny wpływ na losy myślenia fi lozo-
fi cznego. Wielkie przełomy z reguły niosą ze sobą takie zmiany: roz-
pad imperium rzymskiego, wielka reformacja (...) II wojna światowa 
i skonstruowanie broni atomowych były to najoczywiściej wydarzenia 
ważne w tym sensie, że ich oddziaływanie rozciągało się także na życie 
fi lozofi czne. (...).

W trzecim (...) sensie, za wydarzenie fi lozofi czne można uznać po 
prostu jakikolwiek fakt, stający się, choćby przypadkowo, obiektem 
namysłu fi lozofi cznego; (...) nic nie jest na tyle pospolite, małe, by nie 
zasługiwało na to, aby jako obiekt ciekawości fi lozofi cznej zwracać 
i przykuwać naszą uwagę: zarówno bitwa narodów (...) jak i jakaś szcze-
gólna zmiana damskiej mody (...). 

Wolno nam zatem zapytać: o czym może nas pouczyć rozpad komu-
nizmu, rozumiany w tym sensie jako wydarzenie fi lozofi czne?

Komunizm u władzy miał naturalnie własną, obligatoryjną fi lozo-
fi ę państwową. Jakkolwiek był ona prymitywna intelektualnie, wyzuta 
z wszelkiej samodzielności i zredukowana do bezwolnego instrumentu 
urzędowej propagandy i samogloryfi kacji reżymu, to przecież nie była 
bez znaczenia dla funkcjonowania systemu. (...). Filozofi ę tę zwano 
naukowym poglądem na świat i chociaż frazes ten brzmiał śmiesznie czy 
wewnętrznie sprzecznie, wyrażał on pewne istotne roszczenie. W zamy-
śle ideologia ta była racjonalistyczna, racjonalizm zaś oznacza zasadę, 
w myśl której procedury stosowane w nauce dostarczają nam uniwersal-
nego miernika wyrokującego o tym, co w naszym poznaniu cenne, a co 
bezwartościowe (...). Jest więc racjonalizm systemem zakazów, wytycza-
jących nieprzekraczalne granice naszemu myśleniu, naszej ciekawości 
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i wyobraźni. Podszeptuje on nam również, choć niekoniecznie mówi 
to wyraźnie, że wszelkie problemy ludzkie są techniczne, i gdy tylko 
wynajdzie się stosowną technikę, zostaną one z jej pomocą rozwiązane. 
(...). [R]acjonalizm był w dużej mierze, choć nie całkowicie, fasadą ide-
ologiczną –  fasad ta jednak nie była bynajmniej nieważna. Stanowiła 
ona np. całkiem dobry pretekst do tego, by wykorzenić i zniszczyć siłą 
wszelkie formy życia religijnego jako pozostałość antynaukowego zabo-
bonu. (...). Chodziło o to, by w życiu społecznym zniszczyć wszystko 
to, co stanowiło obiekt jakiejś odrębnej lojalności i dopuścić jedynie 
lojalność wobec panującego systemu. (...). Na tronie królewskim miała 
zasiadać wiedza, nauka –  i taki właśnie despotyzm totalitarny został 
ostatecznie ugruntowany w oparciu o monstrualną parodię racjonali-
zmu. Dyktatura partii mianował się dyktaturą prawdy. (...).

Prócz religii postawiono również pod znakiem zapytania rozróżnie-
nie dobra i zła. (...). Co jest dobre, a co złe, określają każdorazowo 
potrzeby ducha świata w danej fazie jego wzrostu. Jest więc zrozumiałe, 
że, skoro tylko wiemy, dokąd zmierza rozum historyczny, wiemy także, 
czego się on domaga, i co z tej racji powinniśmy popierać, co zaś zwal-
czać. (...). Krótko mówić, zadanie panujących polega na tym, by nie-
omylnie obwieszczać, co jest słuszne; tak właśnie ustanowione zostaje 
królestwo moralności.

To samo jednak – co jest mniej oczywiste – dotyczy także królestwa 
prawdy. Różnica między prawdą a fałszem zostaje zawieszona, podob-
nie jak różnica między dobrem a złem. (...) [P]rawda tożsama jest ze 
stanowiskiem nosiciela prawdy, tzn. proletariatu, co w praktyce ozna-
czało, że partia ma zawsze rację, a jej dekrety dostarczają nieodwołal-
nego kryterium prawdy. (...).

Komunizm obumierał bardzo powoli, przez prawie cztery dziesię-
ciolecia i towarzyszyły temu nawroty i przystanki. (...).

Uzdrowienie było atoli niemożliwe (...). Siłą dominującą w tym pro-
cesie był rozkład ideologii; był on ważniejszy niż porażki ekonomiczne 
(...). Decydująca była klęska ideologiczna. Wszystkie przepowiednie 
marksowskie, dotyczące przyszłego rozwoju ekonomicznego politycz-
nego, okazały się zwyczajnie fałszywe. Pomijam ten temat. Były jednak 
także pewne przesłani i projekcje fi lozofi czne, które zasługują na krót-
kie omówienie. 
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Filozofi a ta tkwiła swymi korzeniami w utopijnej wierze, że wiemy 
–  ewentualnie mądrzy wiedzą –  czym jest prawdziwy człowiek, czyli 
istota człowieka, w odróżnieniu od znanych nam z doświadczenia ludzi, 
i że dostępna jest technologia, za sprawą której można oba człony, 
człowieka empirycznego i istotę człowieka, sprowadzić do jedności, tak 
iż faktycznie zostanie spełnione wezwanie: stań się tym, czym jesteś!; 
zadanie to powinna wziąć na siebie opatrzność dziejowa. W owej isto-
cie, w owej jeszcze niewidzialnej rzeczywistości (...) poszczególni ludzie 
są, rzecz jasna, identyczni, a ich interesy, aspiracje i potrzeby, zamiast 
się sobie przeciwstawiać, łączą się w piękną harmonię. Ponieważ każda 
jednostka dobrowolnie utożsamia się z całością społeczną, znikają 
wszelkie konfl ikty (...). 

Gdy jednak pytamy, dlaczego cały ten projekt nie tylko poniósł 
faktyczną porażkę, lecz z przyczyn zasadniczych nie mógł się powieść, 
narzuca się zrazu najprostsza odpowiedź udzielana niejednokrotnie 
wcześniej na gruncie zdrowego rozsądku: pełne przekształcenie czło-
wieka w „istotę społeczną”, zniesienie wszelkich napięć między indy-
widuum a społeczeństwem, wygaszanie aspiracji i roszczeń związanych 
z interesami prywatnymi jest zwyczajnie niemożliwe, dopóki istnieje 
rodzaj ludzki, jakim go znamy. Możliwe jest, rzecz jasna, stworzenie 
obozu koncentracyjnego, jednakże idea dobrowolnego obozu koncen-
tracyjnego wydaje się dziwaczna i sprzeczna w sobie. (...). 

Historia komunizmu pokazał nam nie tylko, że istnieją granice, poza 
którymi ludzi nie da się zmienić, to znaczy, iż rzeczywiście istnieje coś 
takiego jak natura ludzka (...). [S]ystem upadł; można to chyba nazwać 
bolesnym, dramatycznym zwycięstwem natury ludzkiej nad sztuczną, 
wymyśloną i wrogą człowiekowi utopią. (...)”.
[L. Kołakowski, Rozpad komunizmu jako wydarzenie fi lozofi czne, tłum. M. Poręba, w: 
Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków, „Znak” 1999, s. 372–386] 

14. POZYTYWIZM

Twórcą pozytywizmu był francuski myśliciel August Comte (1798–
–1857  r.), który uznał, iż przedmiotem fi lozofi cznych rozmyślań 
powinno być to, co użyteczne, ścisłe i pewne czyli „pozytywne”. 
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Środkiem dzięki któremu można uzyskać wiedzę pozytywną jest obser-
wacja zjawisk empirycznych, przeprowadzanie eksperymentów i poszu-
kanie odpowiedzi na pytanie – „jak” przebiegają zjawiska. Dociekanie 
wewnętrznych przyczyn rzeczywistości jest zaś zajęciem bezużytecznym. 
Pozytywiści odrzucili zatem metafi zykę oraz pojęcia fi lozofi i klasycznej 
niezwiązane z empirią (dusza, istota, idea). Filozofi a została uznana 
za naukę pomocniczą wobec nauk szczegółowych. Do zadań fi lozofi i 
można jedynie zaliczyć analizę pojęć w nich zawartych oraz wyjaśnianie 
natury, roli i struktury języka. Konsekwencją owego sposobu myślenia 
było powstanie tzw. fi lozofi i lingwistycznej (analitycznej), którą rozwi-
jali angielscy uczeni – G. E. Moore oraz B. Russel. Szczególne osiągnię-
cia w tej dziedzinie miał Ludwig Wittgenstien (1889–1951 r.) – autor 
„Traktatu logiczno – fi lozofi cznego” oraz „Dociekań fi lozofi cznych”. 

Pozytywistyczny sposób myślenia został przyjęty przez naukowców 
tworzących tzw. „Koło Wiedeńskie” (M. Schlick, R. Carnap, L. Wit-
tgenstein) działające w Wiedniu w latach 1923–1939. Pozytywizm był 
również rozwijany w latach dwudziestych XX wieku przez szkołę lwow-
sko-warszawską (T. Kotarbiński, K. Ajdukiewicz, A. Tarski, W. Tatarkie-
wicz). Po II wojnie światowej neopozytywizm kontynuowano w krajach 
anglosaskich. Filozofi czne przemyślenia przyczyniły się do powstania 
tzw. „trzeciego pozytywizmu” nazwanego też empiryzmem logicznym. 

Niektóre wątki pozytywistycznego myślenia można odnaleźć 
w poniższych fragmentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty 
ukazują:
– specyfi kę trzech etapów myślenia: teologicznego, metafi zycznego 

i pozytywnego,
– scjentyzm i racjonalizm,
– założenia empiryzmu logicznego,
– fragment przemyśleń L. Wittgensteina,
– aksjomaty etyki niezależnej T. Kotarbińskiego.

A. Próbka pozytywnego myślenia

„(...) Według tej podstawowej doktryny wszelkie teoretyczne 
dociekania, zarówno jednostki, jak i gatunku, przechodzić muszą 
kolejno przez trzy różne stany teoretyczne: teologiczny, metafi zyczny 
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i pozytywny. (...). Stan pierwszy, aczkolwiek z początku niezbędny, 
winien być odtąd ujmowany jako wyłącznie tymczasowy i przygotowaw-
czy; stan drugi –  to w rzeczywistości jedynie odmiana poprzedniego 
o charakterze destrukcyjnym; ma on charakter przejściowy, gdyż celem 
jego jest stopniowe doprowadzenie do stanu trzeciego. Dopiero w tym 
stanie, jedynym całkiem normalnym, rozum ludzki osiąga pod każdym 
względem swój ostateczny sposób bycia. (...).

Po tym długim szeregu niezbędnych przygotowań umysł nasz, 
wreszcie samodzielny, dochodzi do swego ostatecznego stanu, tj. do 
racjonalnego pozytywizmu. [U]mysł ludzki zaniechał szukania prawd 
absolutnych, odpowiednich dla okresu jego niemowlęctwa; skierował 
natomiast wszystkie swe wysiłki ku szybko rozwijającej się dziedzi-
nie rzetelnej obserwacji, która jest jedyną możliwą podstawą wiedzy 
naprawdę mu dostępnej, mądrze przystosowanej do realnych potrzeb. 
(...). Słowem, podstawowa rewolucja, która charakteryzuje okres doj-
rzałości naszego umysłu, polega na tym, ze nieosiągalne wykrywanie 
przyczyn w ścisłym tego słowa znaczeniu zastępuje się wszędzie szuka-
niem praw, tj. stałych związków, zachodzących między obserwowanymi 
zjawiskami. (...).

W swym pierwszym, najdawniejszym i najpospolitszym znaczeniu 
wyraz pozytywny oznacza to, co realne w przeciwieństwie do tego, co 
urojone; pod tym względem w zupełności odpowiada duchowi nowej 
fi lozofi i, gdyż oddaje się ona stale dociekaniom naprawdę dostępnym 
dla naszego rozumu, uporczywie wyłączając nieprzeniknione tajem-
nice, którymi ten głównie się zajmował w okresie swego dzieciństwa. 
W znaczeniu drugim (...) nasz termin podstawowy podkreśla kontrast 
między tym, co pożyteczne, a tym, co jałowe (...). Wedle trzeciego roz-
powszechnionego znaczenia, tego trafnego wyrażenia używa się czę-
stokroć, by przeciwstawić pewność chwiejności; wskazuje ono również 
charakterystyczną dla tej fi lozofi i zdolność do samorzutnego stwarza-
nia harmonii logicznej w umyśle jednostki oraz zgodności duchowej 
całego rodzaju ludzkiego, zamiast nieskończonych wątpliwości i nie-
wyczerpanych sporów, które musiał wzniecać dany sposób myślenia. 
Czwarte pospolite znaczenie, często nie odróżniane od poprzedniego, 
polega na tym, że przeciwstawia się to, co ścisłe, temu, co mgliste: przy-
pomina ono ciągłe dążenie prawdziwej fi lozofi i do uzyskania wszędzie 
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takiego stopnia ścisłości, jaki da się pogodzić z naturą zjawisk i który 
odpowiada naszym istotnym potrzebom; podczas gdy dawny sposób 
fi lozofowania prowadzić musiał do poglądów nieokreślonych, a cała 
jego niezbędna dyscyplina myślowa polegała na stałym ucisku, opartym 
o powagę nadprzyrodzoną. 

Na szczególną uwagę zasługuje w końcu piąte znaczenie, rzadziej 
stosowane niż pozostałe, choć zresztą równie powszechne; mianowi-
cie, wyrazu pozytywny używa się jako przeciwstawienia wyrazu nega-
tywny. (...).

Zakres fi lozofi i i zdrowego rozsądku jest identyczny, ponieważ naj-
donoślejsze zagadnienia prawdziwej fi lozofi i odnoszą się zawsze do naj-
pospolitszych zjawisk, dla których sztucznie skonstruowane przypadki 
stanowią tylko przygotowanie, mniej lub więcej niezbędne. Tu i tam 
eksperyment jest punktem wyjścia, celem zaś powiązanie i przewidy-
wanie; wspólne jest ciągłe zajmowanie się rzeczywistością i dążenie ku 
użyteczności jako ostatecznemu celowi. (...)”. 
[A. Comte, Rozprawa o duchu fi lozofi i pozytywnej, tłum. J. K., De Agostini, Warszawa 
2003, s. 20, 3132, 63–64, 67] 

B. Scjentyzm i racjonalizm

Scjentyzm
„(...) Od dawna na współczesną kulturę umysłową, nawet fi lozo-

fi czną, co w Polsce jest specjalnie widoczne, wpływa prąd umysłowy, 
który nosi nazwę scjentyzmu. Twórcą tego prądu, nazywanego także 
popularnym pozytywizmem, jest K. Pearson (1857–1936). Prąd ten 
wyraża się przede wszystkim w całkowitym zaufaniu do nauk szczegó-
łowych, głównie przyrodniczych i wyłącznie te nauki uważa za informa-
tora o rzeczywistości. (...).

Według Pearsona pewność dają tylko nauki przyrodnicze. Mate-
matyka z tej racji może być nauką tylko pomocniczą. Nauka przede 
wszystkim stwierdza fakty. Fakty te opisuje, a nie wyjaśnia. Nauka 
bowiem mówi jak jest, a nie dlaczego coś jest. Tak pomyślana nauka 
bada wszystko, co istnieje. Operuje pojęciami i prawami, jako środkami 
badań. Jej celem jest przystosowanie człowieka do otoczenia. Nauka 
uwalnia człowieka od zbytecznych pojęć i na tym uwalnianiu polega jej 
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rozwój. Opiera się na rzeczywistości spostrzeganej. Z tej racji poznanie, 
jak informuje spostrzeżenie, polega tylko na odbieraniu wrażeń. Świat 
wobec tego ma jednolitą naturę, mianowicie przyrodniczą. Wszystko 
istnieje jako przyroda, wszystko jest poznawalne i zrozumiałe. Nauka, 
której celem jest wspomniane już przystosowanie człowieka do oto-
czenia, ma służyć przede wszystkim rozumowi ludzkiemu, nad którego 
nie ma w rzeczywistości nic wyższego. Nauka ma pomagać rozumowi 
w realizowaniu wolnej myśli. (...).

Scjentyzm jest swoistą wersją skrajnego racjonalizmu, podkreśla-
jącego jedyność intelektu ludzkiego. W scjentyzmie ten intelekt ma 
naturę przyrody. Z tej racji można sprawę sformułować ostrożniej 
i przypuszczać, że scjentyzm w każdym razie przynajmniej wywodzi się 
ze skrajnego racjonalizmu w wersji naturalistycznej, prowadzącej do 
ateizmu. Ważne w tym wszystkim jest to, że zaakcentowanie intelektu 
wcale go nie broni. Intelekt tożsamy z przyrodą nie jest źródłem pozna-
nia. Odebranie intelektowi roli źródła jest atakiem na intelekt i bardzo 
istotnym zagrożeniem. (...).”

Racjonalizm
„(...) Skrajny racjonalizm na pierwszy rzut oka jak najbardziej staje 

po stronie intelektu. Przy bliższej analizie okazuje się, że podkreślając 
jego wyłączność, jako źródło poznania, skrajny racjonalizm zniekształca 
informację o naturze intelektu (...). Skrajny racjonalizm więc będąc 
w pewnym sensie obrońcą intelektu zagraża mu przez zniekształcenie 
wiedzy o jego naturze i działaniu. (...).

Należy jednak najpierw rozróżnić racjonalność i racjonalizm. Racjo-
nalność to tyle, co zgodność z rozumem, także z rozumem lub przede 
wszystkim z rozumem, to uznanie jakiejś sensowności i praw logicznych 
i praw istnienia, zgoda na różnicę między niebytem i bytem, to w ogóle 
myślenie, które unika sprzeczności, nie przyjmuje twierdzeń o jakichś 
rzeczach jednocześnie się wykluczających i jest to po prostu uznawa-
nie, że tylko wtedy jakieś twierdzenie można przyjąć, gdy wskaże się na 
rację, która to twierdzenie uzasadnia. (...).

Racjonalność nie jest tym samy co intelektualizm. Przez intelek-
tualizm rozumie się uznanie swoistej przewagi i hegemonii intelektu 
wśród władz poznawczych. Intelektualizm widzi w intelekcie najwyższy 
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przejaw działalności ludzkiej i najbardziej miarodajne źródło poznania, 
ale nie wyklucza takich źródeł poznania jak zmysły, uczucia, wola pod 
warunkiem, że są kierowane przez intelekt, podlegają mu, wspomagają 
go i z nim współpracują nad poznaniem rzeczywistości. 
Żeby lepiej zrozumieć racjonalizm skrajny, określmy najpierw 

racjonalizm w ogóle. Wiemy, że przeciwstawia się przede wszystkim 
irracjonalizmowi. Tym samym odrzuca relatywizm, intuicjonizm i takie 
poznanie, które opiera się na uczuciu, przeżyciach i postawach. „Racjo-
nalizm według Ajdukiewicza ceni takie poznanie, dla którego wzorem 
jest poznanie naukowe, albo dokładniej, którego wzorem są nauki 
matematyczne i przyrodnicze. Odrzuca zaś poznanie powołujące się na 
objawienie, wszelkie przeczucia, jasnowidztwa, magiczne wróżby itd.”. 
(...). Ajdukiewicz dodaje, że według racjonalizmu „poznaniem nauko-
wym jest tylko taka treść myślowa, która, po pierwsze daje się dru-
giemu zakomunikować w słowach rozumianych dosłownie, tj. bez prze-
nośni, porównań i innych półśrodków przekazywania myśli. Po drugie 
do tytułu poznania naukowego rościć sobie może pretensje tylko takie 
twierdzenie, o którego słuszności lub niesłuszności może się w zasa-
dzie przekonać każdy, jeśli się tylko znajdzie w odpowiednich warun-
kach zewnętrznych. Słowem poznanie naukowe jest poznaniem inter-
subiektywnie komunikowalnym i intersubiektywnie kontrolowalnym. Ta 
właśnie intersubiektywność jest jak się zdaje charakterystyczną cechą 
poznania racjonalnego. Racjonalizm, ceniąc tylko poznanie racjonalne, 
sprowadzałby się więc do przyznawania wartości tylko poznaniu inter-
subiektywnie komunikowalnemu i kontrolowanemu.” (...).

Słusznie racjonalizm odcina się od wszelkiego rodzaju subiektywi-
zmu, przeczuć i jasnowidztwa. Gdy jednak zaakceptuje się w nim także 
zerwanie z doświadczeniem, radykalnie przeciwstawiającym się empiry-
zmowi. Gdy poza tym podkreśli się , że tylko rozum informuje nas o rze-
czywistości, aprioryzm staje się skrajnym aprioryzmem. (...). Aprioryzm 
skrajny odrzucając wszelkie źródła poznania inne niż rozum, staje się 
w wyraźnej opozycji do irracjonalizmu i z racji swej skrajności jest iden-
tyczny ze skrajnym racjonalizmem. (...)”.
[M. Gogacz, Obrona intelektu, Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013, s. 27–32] 
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C. Założenia i konsekwencje empiryzmu logicznego

„(...) Empiryzm logiczny odegrał ogromną rolę w kulturze umy-
słowej naszych czasów, nie odniósł wszakże tego sukcesu, o który mu 
chodziło najbardziej. W tym samym czasie, kiedy pozytywiści ogłaszali 
ostateczny koniec niesprawdzalnych systemów metafi zycznych i speku-
latywnej fi lozofi i, wyrastały nieprzerwanie nowe doktryny urągające ich 
ideałom. Dla pozytywistów okoliczność ta była tylko świadectwem ludz-
kiej głupoty i nie mogła, rzecz jasna, wpłynąć na ich samozadowolenie. 
(...) Jest w każdym razie wątpliwe, w świetle dotychczasowych doświad-
czeń, czy ludzkość istotnie zmierza ku upowszechnionej afi rmacji racjo-
nalizmu takiego, jaki pozytywiści krzewią. (...).

Założenia empiryzmu logicznego bywały wielokrotnie przedmiotem 
krytyki z najrozmaitszych stanowisk podejmowanej. Rezygnując z klasy-
fi kacji tych krytyk, zanotujemy tylko parę punktów ważniejszych. 

Krytyce podlegały kryteria sprawdzalności „zasadniczej” w jej 
odróżnieniu od „technicznej”. Jest to jeden z fundamentalnych punk-
tów doktryny logicznego empiryzmu, przesądza bowiem o tym, czy uda 
się w ogóle sformułować stosowalne kryterium sensowności naukowej. 
Krytycy zwracali uwagę na to, że sprawdzalność „zasadniczą” charakte-
ryzowali pozytywiści przez zgodność z pewnymi regułami składni logicz-
nej, ale same te reguły z kolei ustalali odwołując się do sprawdzalności 
wyrażeń, popadając tym samym w błędne koło. (...).

W dziejach samego empiryzmu logicznego pojęcie sprawdzalno-
ści bywało formułowane rozmaicie (...). Można mianowicie sformuło-
wać dyrektywę milcząco w tych rozważaniach przyjętą, mocą której do 
zakresu nauki albo poznania zaliczyć się będzie tylko te twierdzenia 
o świecie, które mogą być lub mają szansę, że będą skuteczne w tech-
nicznych , praktycznych oddziaływaniach człowieka na świat –  i to nie 
wedle byle jakiego rodzaju wpływu (...), ale w ten sposób, iż są prze-
słankami dla twierdzeń, dotyczących efektywnej skuteczności pewnych 
zachowań. Dyrektywa ta jest niezmiernie kłopotliwa, jeśli by chciało 
się ją sformułować w sposób nadający się do użytku, tj. pozwalający 
faktycznie rozstrzygnąć w każdym przypadku, czy mamy do czynienia 
z twierdzeniem „operatywnym” czy jałowym. Gdyby jednak udało się 
ją istotnie sformułować w sposób pożądany, kwestia wartościującego 
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i arbitralnego charakteru decyzji ostatecznej nie zostaje usunięta.  Łatwo 
bowiem zauważyć, że potraktowanie skuteczności, czy też właśnie 
„operatywności” technicznej twierdzeń za miarę ich sensowności albo 
dopuszczalności, albo waloru poznawczego jest wartościującym posta-
nowieniem związanym specyfi cznie z pewną formacją kulturalną, która 
trzeba uznać za dominującą obecnie, ale która nie może rościć sobie 
pretensji do tego, by miała w ręku wartości absolutne i transcenden-
talne w przeciwieństwie do innych kultur. (...). Cała antymetafi zyczna 
doktryna i cała teoria sensowności wyrażeń okazuje się tedy oparta 
na pewnym systemie wartościowania tak samo relatywnymi tak samo 
związanym z określoną formacją kulturalną, jak dowolne inne. (...). 

Empiryzm logiczny jest tedy produktem pewnej kultury, w której 
sprawności technologiczne uchodzą za wartości zwierzchnie, a więc tej 
kultury, którą zwykliśmy nazywać technokratyczną. Jest ideologią tech-
nokracji, zmistyfi kowaną jako antyideologiczny punkt widzenia oczysz-
czonej z wartościowań nauki. (...). Pozytywiści wierzą na ogół, że nauka, 
i zresztą wszelkie myślenie ludzkie, daje się całkowicie zneutralizować 
pod względem fi lozofi cznym, a wewnątrz zneutralizowanego obszaru 
doświadczenia, któremu nie przypisuje się żadnych bytowych deter-
minacji, „naukowość” jest punktem widzenia, który spełnia te same 
warunki, co ego transcendentalne Husserla, tj. uniezależnia całkowicie 
kryteria poprawności naszej wiedzy od warunków kulturalnych, histo-
rycznych, psychologicznych i biologicznych, w których powstaje. Po 
neutralizacji ontologicznej dysponujemy w granicach myśli absolutnym 
stanowiskiem obserwacyjnym. Dzięki temu również empiryzm logiczny 
jest fi lozofi ą optymistyczną, ponieważ odrzuca defi nicyjnie możliwość 
pytań nierozstrzygalnych i wyklucza postawę agnostyczną (...). Jest 
aktem emancypacji od kłopotliwych kwestii fi lozofi cznych, które ogła-
sza z góry za urojone (...).

Pod pewnym względem pozytywiści wypowiadali intencje natury 
ideologicznej, które przyświecały ich programowi (...). Wszyscy miano-
wicie byli przekonani o tym, że program ich odznacza się wybitnymi 
zaletami wychowawczymi: miął być wezwaniem do tolerancji, umiarko-
wania, wstrzemięźliwości i odpowiedzialności za słowo. Pod względem 
politycznym znaczna większość zwolenników logicznego empiryzmu 
była bliska socjaldemokracji i należała do zwolenników demokracji 
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parlamentarnej, nastawionych zdecydowanie wrogo wobec faszystow-
skich czy rasistowskich doktryn, przeważnie również niechętnych komu-
nizmowi. (...). Reprezentowali humanitarny protest przeciwko światu, 
uwikłanemu w krwawe starcia, przeświadczeni, że upowszechnienie tak 
zwanej postawy naukowej może być skutecznym lekarstwem na szaleń-
stwa ideologów. (...). 

Pozytywiści mają, przynajmniej do pewnego stopnia świadomość 
pozapoznawczych funkcji, które spełnia ich fi lozofi a i które aprobują. 
Funkcje te (...) polegać mają nade wszystko na tym, by przyzwyczajać 
umysły do poddawania się niejako przymusowi publicznie kontrolowa-
nych okoliczności w zakresie przekonań jakichkolwiek. Gdyby udało 
się taką postawę upowszechnić, dobroczynne skutki scjentyzmu ujaw-
niłyby się niezwłocznie w zaniku wszelkich sporów, którym niepodobna 
przypisać naukowego sensu, a następnie wszelkich walk, prześladowań 
i nietolerancji, genetycznie z owymi sporami związanych. (...).

Pod pewnym względem jednakże program pozytywistyczny ma 
wartość trudną do zakwestionowania. Jeśli utopijne wydają się ocze-
kiwania, by mógł on przeciwdziałać skutecznie społecznym niebezpie-
czeństwom wyrosłym z najrozmaitszych starć ideologicznych, to jednak 
dzięki dokładniejszym charakterystykom postawy naukowej i naukowej 
dopuszczalności twierdzeń jesteśmy w stanie obecnie lepiej niż kiedy-
kolwiek przeciwdziałać nadużyciom, które czynione są w imieniu nauki 
na terenie ideologicznych sporów. (...).”
[L. Kołakowski, Filozofi a pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN 2004, s. 203–212] 

D. Filozofi a analityczna Wittgensteina

„(...) W Traktacie, dziele w najwyższym stopniu trudnym, w którym 
płomienna i oryginalna myśl ukrywa się w chłodnej, niemal matematycz-
nej formie, Wittgenstein chce mówić o tym, co jest. Wydaje mu się to 
właściwym zadaniem rzetelnego fi lozofowania. Czym jednak jest to, co 
jest? Wittgenstein odpowiada: „faktem”, „świat jest ogółem faktów”.62 

62 L. Wittgenstein, Tractatus logico – philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, wyd. 2 popr., Warszawa 2002, Biblioteka Klasyków Filozofi i, s. 5.
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Świat pojmowany jest więc nie tradycyjnie jako zbiór rzeczy, lecz jako 
zbiór faktów. Różnicę tę można przedstawić następująco: rzeczą jest na 
przykład stół; faktem jest, że stół ten jest brązowy lub że stoi w pokoju. 
Zamiast słowa „fakty” Wittgenstein może użyć zwrotu „istnienie stanów 
rzeczy”.63 Stan rzeczy jest „połączeniem przedmiotów”64, które stano-
wią „substancję świata”.65 W świecie istnieją stany rzeczy złożone i pro-
ste; złożone można sprowadzić do prostych, których z kolei nie da się 
już dalej redukować. Należą one bowiem do pierwotnej rzeczywistości.

Stany rzeczy stają się przedmiotami zdań, złożone stany rzeczy 
–  przedmiotami zdań złożonych, proste stany –  przedmiotami zdań 
prostych. Dzięki analizie zdań można zatem dotrzeć do rzeczywistości 
świata stanów rzeczy. (...).

Stosunek zdań do stanów rzeczy opisuje Wittgenstein dokładniej, 
wprowadzając pojęcie obrazu. „Tworzymy sobie obrazy faktów”66; 
„zdanie jest obrazem rzeczywistości”67. Jednak nie w takim sensie, 
w jakim obrazem tym jest fotografi a. Zdanie odtwarza raczej logiczną 
strukturę stanu rzeczy; formy logiczne są wspólne światu i zdaniom 
o świecie. (...).

Obszar fi lozofi i zostaje skrajnie ograniczony. „Celem fi lozofi i jest 
logiczne rozjaśnienie myśli”.68 Zgodnie z tym Wittgenstein twierdzi: 
„Cokolwiek da się w ogóle pomyśleć, da się jasno pomyśleć. Cokolwiek 
da się wypowiedzieć, da się jasno wypowiedzieć”.69 Zasada ta odnosi 
się jednakże tylko do przyrodoznawstwa. Wittgenstein wyraźnie to pod-
kreśla: „Ogół zdań prawdziwych stanowi całość przyrodoznawstwa”70; 
lecz „fi lozofi a nie jest żadną z nauk”.71 Toteż Wittgenstein odrzuca 
wszelkie dalej idące fi lozofi czne wypowiedzi, w szczególności metafi -
zykę; poza tymi granicami bowiem nie da się jasno myśleć, ani też jasno 

63 Tamże, s. 5.
64 Tamże.
65 Tamże, s. 7.
66 Tamże, s. 9.
67 Tamże, s. 22.
68 Tamże, s. 27.
69 Tamże, s. 28.
70 Tamże, s. 27.
71 Tamże.
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mówić. „Tezy i pytania, jakie formułowano w kwestiach fi lozofi cznych, 
są w większości nie fałszywe, lecz niedorzeczne.”72 Odrzuca zatem nie 
tylko odpowiedzi metafi zyczne, lecz także metafi zyczne pytania. Witt-
genstein w Przedmowie do Traktatu pisze: „Książka ta dotyczy proble-
mów fi lozofi cznych i pokazuje –  jak sądzę –  że płyną one z niezrozu-
mienia logiki naszego języka.”73 Słynne ostatnie zdanie Traktatu głosi: 
„O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”.74 W sumie oznacza 
to, że „poprawna metoda fi lozofi i byłaby właściwie taka: Nie mówić 
nic poza tym, co da się powiedzieć, czyli poza zdaniami nauk przy-
rodniczych – a więc nic poza tym, co z fi lozofi ą nie ma nic wspólnego; 
a gdyby potem ktoś chciał powiedzieć coś metafi zycznego, wykazać mu, 
że pewnym znakom swoich zdań nie nadał żadnego znaczenia. Byłaby 
to dla niego metoda niezadowalająca – nie miałby poczucia, że uczymy 
go fi lozofi i – ale jedyna ściśle poprawna.”75 
[W. Weischedel, Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K. Kusz-
czyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 301–306 ]

E. Etyka niezależna Kotarbińskiego

„(...) Przez etykę niezależną rozumiemy, jak łatwo się domyślić, 
etykę czysto laicką, wolną od założeń religijnych. (...). Fragment tego 
zagadnienia stanowi problematykę etyki w sensie węższym, docieka-
jącej znamion wartości moralnej postępowania. Tą więc tylko proble-
matyką zajmiemy się obecnie; przy tym motywy, zamiary, czyny, osoby 
moralnie dodatnie, dobre w sensie moralnym będziemy nazywali, jeśli 
zgoda na to, czcigodnymi, a moralnie ujemne, złe w sensie moralnym 
– haniebnymi. (...). Godne szacunku, czyli czcigodne jest to, co zasłu-
guje na szacunek, godne pogardy, czyli haniebne jest to, co zasługuje 
na pogardę. Jeśli tak, to w następujący sposób możemy ująć zadania, 
które sobie stawiamy: wypadnie nam zdać sobie sprawę z tego, co jest 
czcigodne a co haniebne.

72 Tamże, s. 20–21.
73 Tamże, s. 3.
74 Tamże, s. 83.
75 Tamże, s. 82–83.
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Postawiwszy zagadnienie, obierzemy z kolei metodę dochodzenia 
do uzasadnionej na nie odpowiedzi. Ma to być metoda o charakterze 
empirycznym. Aby ją opisać nie od rzeczy będzie posłużyć się analo-
gią. Ludzie znają dobrze jakość, której doznając mówią o pewnych cie-
czach, że są ”kwaśne”. I z pewnością zadawano sobie od wieków pyta-
nie, które to ciała są kwaśne. W pierwszej fazie dociekań powyróżniano 
wiele takich ciał , wyodrębniając je spostrzegawczo spośród ogółu ciał 
otoczenia, np. soki określonych owoców itp. Następnie chemia przystą-
piła do rzeczy i stwierdziła pewną wspólność swoistą w budowie drobin 
ciał kwaśnych. Podobnie było z barwami. (...).

Zacznę tedy od zdania sprawy z dokonanego już rozglądu w działa-
niach moralnie dodatnich i moralnie ujemnych, streszczając, jak sądzę, 
wyniki wspólnego naszego zwykłego, często powtarzanego doświad-
czenia. Które działania są oczywiście czcigodne, które oczywiście 
haniebne? (...). „Oczywiście” nie w sensie widzenia oczami, lecz w tym 
samym sensie, w jakim 2x2 jest oczywiście 4, w jakim ojciec jest oczy-
wiście starszy od syna (...). Dobrzy ludzie przygarnęli biedną sierotę 
i wychowują dziecko jak własne z całą troskliwością. Zasługują przeto 
oczywiście na szacunek. Zły człowiek, sadysta, tyran domowy znęca się 
nad dziećmi, bijąc je straszliwe z wściekłością za byle co. Słusznie ściąga 
on na siebie oburzenie za czyny oczywiście haniebne. (...). 

Ale dość przykładów uprzytomnień. Spróbujmy zebrać razem 
wszystkie uogólnienia, które z nich wyłaniają i które sygnalizowało 
się szkicowo przy ich okazji. Wartość moralna czynu, dodatnia lub 
ujemna, i miara tej wartości zależy oczywiście od tego, w jakiej mierze 
i do którego krańca amplitudy któregoś z wahań następujących, moty-
wacyjnie wyznaczonych, zbliża się ten czyn. Podaję antytezy motywów: 
1. Dobroć – okrucieństwo, 2. Uczciwość – nieuczciwość, 3. Bohater-
stwo – tchórzostwo, 4. Dzielność – opieszałość, 5. Opanowanie – ule-
ganie pokusom. (...).

[C]o charakteryzuje powszechnie a swoiście wszystkie wyróżnione 
odmiany ocen moralnych? Inaczej prościej i dokładniej: jakie i tylko 
jakie zachowanie się jest czcigodne? (...). A oto proponowana odpo-
wiedź generalna : czcigodnie postępuje ten i tylko ten, kto działa w spo-
sób odpowiadający motywacji życzliwego opiekuna, na którego można 
liczyć w trudnych okolicznościach. Rzeczywiście, taki opiekun – to nie 
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egoista, lecz mający serce dla kogoś, to człowiek rzetelny, odważny, 
dzielny, i opanowany. I odwrotnie, kto te wszystkie cechy posiada, ten 
musi być dobrym opiekunem. Stanął nam tedy przed oczyma ideał 
pozytywny etyki niezależnej i łatwo już zbudować z odpowiednich prze-
ciwieństw jego negatyw, konterfekt skupienia wszelkich haniebności. 
Będzie to więc obraz zdrajcy, egoisty o sercu złośliwym i który, powo-
dując się strachem o własną skórę, a zarazem nie mając ochoty wysi-
lać się dla kogokolwiek, i żeby mieć za co hulać sobie do woli wedle 
kaprysu instynktów niepohamowanych, znęcając się nad istotami, 
powierzonymi jego opiece, niegodnym się okazując położonego w nim 
zaufania i za nic sobie mając zobowiązania zaciągnięte. Tak wyglądają 
ideał i przeciwideał, a skoro rozporządzamy ich opisem, pozostaje już 
tylko dokonać formalnego zabiegu, by przetłumaczyć zawarte w opisie 
składniki na język dorad etycznych. (...).”
[T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Wrocław 1987, ss. 185–193 (w:) Problemy etyki, 
opr. S. Sarnowski, E. Fryckowski, Agencja Marketingowa Branta, Bydgoszcz 1993, 
s. 154–157]

15. PRAGMATYZM

Twórcą myślenia pragmatycznego był Charles S. Peirce. Idee prag-
matyzmu rozpowszechnił zaś Wiliam James. Pragmatyzm stanowi kon-
tynuację fi lozofi i pozytywnej. Dla obu tych sposobów myślenia źró-
dłem wiedzy wartościowej naukowej jest doświadczenie zmysłowe. 
To, czego nie można zweryfi kować eksperymentalnie należy odrzucić. 
Popularyzatorem pragmatyzmu, na terenie edukacji, był John Dewey 
(1859–1952  r.) –  założyciel Szkoły Eksperymentalnej, twórca teorii 
instrumentalizmu. Według niej wiedza jest narzędziem służącym do 
rozwiązywania różnorodnych problemów społecznych, wychowaw-
czych i moralnych. Ich rozwiązanie będzie warunkiem prawdziwości 
wiedzy. 

Myślenie pragmatyczne można odnaleźć w poniższych fragmentach 
źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– zasadę pragmatycznego myślenia według Ch. Peirce’a,
– pragmatyczną maksymę W. Jamesa,
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– istotę pragmatycznego instrumentalizmu,
– pragmatyzm w etyce,
– intelektualne pułapki pragmatyzmu.

A. Pragmatyczna zasada Peirce’a

„(...) Rozpocznijmy od Charlesa S. Peirce’a (1839–1914), uważa-
nego nie tylko za twórcę terminu „pragmatyzm” (...), lecz również 
koncepcji, której różne interpretacje stanowiły rdzeń tego kierunku 
fi lozofi cznego. Koncepcji tej dał wyraz w znanym artykule How to 
Make Our Ideas Clear (1878/1992). Przedstawia w nim – w opozycji do 
tradycji kartezjańskiej – nowatorską, antyintelektualistyczną koncep-
cję poznawania i myślenia, traktującą je jako rodzaj działania, które 
jest wymuszane przez realne wątpliwości. Ich usunięcie prowadzi do 
wytworzenia przekonań stanowiących źródło nawyków myślowych, 
sprawiających, ze tak a nie inaczej postępujemy. (...). Tak więc u pod-
staw naszej aktywności umysłowej znajduje się coś, co jest namacalne 
i praktyczne. Treść naszych myśli i nawet najsubtelniejsze różnice mię-
dzy nimi muszą ostatecznie znajdować swoje odbicie w praktyce. Jeżeli 
tych różnic w praktyce nie ma, to postulowane różnice między tre-
ściami naszych myśli są tylko pozorne. Jako przykład takich pozornych 
różnic Peirce podaje koncepcje katolików i protestantów dotyczące 
interpretacji transsubstancjacji, czyli przemiany chleba i wina w ciało 
i krew Jezusa Chrystusa. Pierwsi deklarują zazwyczaj, że rozumieją 
tę przemianę dosłownie, a drudzy, że tylko symbolicznie. Jednakże 
jedni i drudzy zgadzają się co do tego, że po przemianie substancje 
te zachowują swoje zmysłowo dostrzegalne i odczuwalne własności, 
tj. nadal wyglądają i smakują tak jak chleb i wino. Wówczas jednak, 
twierdzi Peirce, różnica między ich rzekomo niezgodnymi koncepcjami 
jest czysto werbalna i pozorna. Po podaniu tego przykładu, Peirce for-
mułuje maksymę, konkludującą ten etap jego rozważań. Została ona 
później nazwana maksyma pragmatyczną, a brzmi następująco: „Roz-
ważmy, jakie to skutki, o których da się pomyśleć, że mają praktyczny 
wymiar, wiążemy myślowo z przedmiotem naszej koncepcji. Nasza 
koncepcja  tych skutków jest zatem całą naszą koncepcją tego przed-
miotu”. (...)
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Maksyma ta stała się z czasem trzonem tworzącego się pragmaty-
zmu. Sam Pierce kilkakrotnie wracał do pierwotnego sformułowania tej 
maksymy, objaśniając jej genezę i modyfi kując ją pod wpływem tego, 
co uważał za jej nieuprawnione wykorzystanie. Przede wszystkim pod-
kreślał, że nie jest ona wymierzona we wszelkie postacie metafi zyki, 
a jedynie te, które są uprawiane w całkowitym oderwaniu od doświad-
czenia i nauk szczegółowych. Ponadto owe praktyczne skutki wyznacza-
jące treść koncepcji lub pojęcia nie muszą być wąsko pojętymi skutkami 
utylitarnymi, dostępnymi w percepcji czysto zmysłowej. Zwracał rów-
nież uwagę, że pragmatyzm oparty na maksymie pragmatycznej nie jest 
w jego rozumieniu uniwersalną metodą ustalania znaczeń wszelkiego 
rodzaju idei i pojęć, lecz jedynie tzw. pojęć intelektualnych, czyli takich, 
które występują w argumentach dotyczących faktów obiektywnych. (...) 
[Często] przedstawiciele pragmatyzmu różnili się co do zastosowań 
owej metody, zarówno w sferze znaczeń, jak i poza nią. 

Jednych z takich przedstawicieli był William James (1842–1910). 
(...) Jamesowska propozycja poszerzenia maksymy pragmatycznej 
brzmiała następująco:

Ostatecznym sprawdzianem dla nas tego, jakie znaczenie ma jakaś 
prawda, jest w istocie rzeczy działanie, które ona dyktuje lub inspiruje. 
Jednakże inspiruje ona to działanie dzięki temu, że wpierw przepowiada, 
że nasze doświadczenie przybierze pewien określony kształt, który będzie 
wymagał od nas tego działania. (...). 

Na czym faktycznie polegało poszerzenie maksymy pragmatycz-
nej przez Jamesa (...) Po pierwsze, co bardzo wyraźnie widać w Jame-
sowskich wykładach o pragmatyzmie, zasada ta przestała być spo-
sobem rozjaśniania znaczeń słów oraz rozróżniania abstrakcyjnych 
pojęć i koncepcji, a stała się metodą rozstrzygania sporów fi lozofi cz-
nych. Dzięki niej – z optymizmem utrzymywał James – raz na zawsze 
zakończą się niekonkluzywne od wieków spory fi lozofi czne, szczególnie 
w metafi zyce.

Czy świat jest jeden, czy mnogi, zdeterminowany, czy wolny, mate-
rialny, czy duchowy – są to koncepcje, z których każda może obowiązywać 
w świecie; dysputy zaś dotyczące takich koncepcji nigdy się nie kończą. (...)

Krótko mówiąc, wystarczy tylko przyjrzeć się konkretnym doświad-
czalnym i praktycznym konsekwencjom tez i stanowisk fi lozofi cznych. 
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Jeśli nie dopatrzymy się różnicy w tych konsekwencjach, to będziemy 
zmuszeni uznać, że rzekomo konkurencyjne poglądy fi lozofi czne nie 
są faktycznie konkurencyjne, a spory, jakie się wokół nich toczą, mają 
prawdopodobnie charakter czysto werbalny.

Po drugie, co wydaje się najbardziej charakterystyczne i problema-
tyczne, James zastosował maksymę pragmatyczną do pojęcia prawdy, 
proponując jej efektywne określenie w kategoriach sprawdzalności 
i użyteczności. (...)

Trzecim pragmatystą, którego stawia się często na równi Peirce’em 
i Jamesem jest John Dewey (1859–1952). Trudno byłoby to uzasadnić 
oryginalnością tego myśliciela, lecz przemawia za tym z pewnością jego 
popularność i długoletnie oddziaływanie. Swoją wersję pragmatyzmu 
chętnie określał on mianem instrumentalizmu lub eksperymentalizmu 
(używał też niekiedy terminu „instrumentalny eksperymentalizm”). 
Podkreślał w niej, że pragmatyzm, szczególnie w wydaniu Jamesa, 
słusznie traktuje pojęcia, koncepcje i teorie jako narzędzia ułatwiające 
nam zmaganie się z otaczającym nas środowiskiem i światem. (...)
[T. Szubka, Neopragmatyzm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, Toruń 2012, s. 15–19.]

B. Pragmatyczna klasyka Jamesa 

„(...) W ujęciu Jamesa metoda pragmatyczna – godząc kierunki fi lo-
zofi czne i nie narzucając konkretnego stanowiska fi lozofi cznego –  jest 
egzemplifi kacją słynnej metafory Giovanniego Papiniego, obrazowo 
określającej pragmatyzm, jako korytarz w hotelu prowadzący do wielu 
rozmaitych pokoi.

Pragmatyzm dla Jamesa to jednak nie sama tylko metoda. To 
również określona koncepcja prawdy. Wychodząc od dziewiętnasto-
wiecznej krytyki klasycznej, arystotelesowskiej teorii prawdy, zakłada-
jącej zgodność myśli z rzeczywistością, James formułuje teorię nową 
– pragmatyczną.

Skoro pragmatyczna musi więc brać za punkt wyjścia kryterium 
użyteczności. Tok rozumowania Jamesa przedstawia się następująco: 
pojęcia i teorie są tylko instrumentami i narzędziami działania oraz 
myślenia ludzkiego, nie stanowią tym samym bezwzględnego odbicia 
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rzeczywistości. Mimo to nie należy ich wszystkich odrzucać, gdyż są one 
użyteczne z pewnego stanowiska –  jest nim realizacja zamierzonych, 
życiowo użytecznych celów. W ten sposób prawdziwe są te teorie i poję-
cia, gdy kierując się nimi, osiągamy wspomniane celem. „Prawda jest 
nazwą wszystkiego, co okazuje się dobrym dla określonych, dających 
się wytknąć powodów” – podsumowuje amerykański fi lozof. Nie trzeba 
chyba dodawać, jak skrajnie relatywna i subiektywna jest to koncep-
cja, nawet mimo prób samego Jamesa zniwelowania zgubnych, wręcz 
samobójczych, jej konsekwencji poprzez uzupełnienie jej o kryterium 
koherencyjności. (...)”.
[J. Rogulski, Wstęp w: W. James, Pragmatyzm, tłum. W. M. Kozłowski, Hachette Pol-
ska sp. Z o.o., Warszawa 2009, s. 13–14] 

C. Pragmatyczny instrumentalizm Deweya

„(...) Sens życia i jego cel, kompetencje w dziedzinie rozwiązywania 
problemów osobistych i społecznych – fundament wszelkiej aktywności 
konstruktywnej człowieka –  znajdują się w centrum fi lozofi i pragma-
tystycznej i dokonywanej przez nią konstytucji sensu egzystencji czło-
wieka jako istoty samorefl ektującej i samoświadomej. Filozofi a zawsze 
pojmowana była jako problemowo zorientowana aktywność intelek-
tualna, odzwierciedlająca egzystencjalne, trudne zmagania jednostki 
z rzeczywistością i dążąca do wypracowania defensywnych i ofensyw-
nych metod czy strategii życiowych. W delfi ckiej maksymie poznaj 
samego siebie zawierał się postulat doświadczenia życia aż do kresu 
jego możliwości, poznania siebie w każdej sytuacji i osiągnięcia wyso-
kiej samooceny w konfrontacji z wysoko usytuowanymi standardami 
zadaniowymi.

Pragmatyzm zrywa z traktowaniem fi lozofi i jako dążenia do osta-
tecznej pewności i jako poszukiwania ostatecznego rozwiązania przez 
człowieka problemu „samego siebie”. (...). Pragmatystyczna koncepcja 
poznania – tworzona ze szczególnym uwzględnieniem czynników psycho-
społecznych, mających decydujący wpływ na samoocenę jednostek – ma 
służyć nie prawdzie jako takiej, ale prawdzie ludzkiego bytowania w jego 
wymiarze społecznym, umożliwiającym samopoznanie i wewnętrzną 
autotransformację. Podobnie jak Peirce, Dewey uważa, że ludzkość 
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osiąga swoje optimum potentiae w kooperatywnym dążeniu do prze-
zwyciężenia piętrzących się przed nią problemów intelektualnych. (...).

Filozofi a jest dla Deweya czymś więcej niż tylko wiedzą akademicką; 
nie jest „badaniami nad fi lozofi ą”, lecz „badaniem, za pomocą fi lozofi i, 
doświadczenia życiowego” (...) – refl eksją nad „doświadczeniem nasy-
conym barwami życia społecznego” (...).

Zadaniem fi lozofi i pragmatystycznej nie jest opis istoty świata, myśli 
i języka. Nie ma nim być też opis takiego czy innego działania. Filozo-
fi a ma być działaniem usprawniającym myślenie w zakresie aktywno-
ści wolicjonalno – sprawczej podmiotu i regulacji jego własnych nega-
tywnych emocji, ma wzmacniać siły duchowe, zdolne przeciwstawić się 
zjawiskom destrukcji i autodestrukcji. Taka fi lozofi a pozwala zmagać 
się z życiem w sposób konstruktywny i otwarty, podnosząc wydatnie 
poziom aktywności podmiotu, jego zdolności do organizacji i funkcjo-
nalnej optymalizacji zachowania. Pragmatystyczny program utwierdza-
nia się jednostki ludzkiej w wypracowanej fi lozofi cznie koncepcji wła-
snej osoby skierowany jest na wydobycie całego potencjału zdolności 
do stawiania czoła sytuacjom problemowym, do radzenia sobie z wła-
snymi ujemnymi emocjami i podejmowania adekwatnych form aktyw-
ności sprawczo – działaniowej. (...).

Dewey ujmuje człowieka jako jestestwo rozwiązujące problemy, 
wykonujące czynności związane z sytuacją problemowa, które stanowią 
warunek konieczny egzystowania: przeważająca część tego, co stanowi 
treść życia, okazuje się angażującym człowieka problemem czy serią 
problemów. (...)”. 
[S. Kijaczko, John Dewey i idea fi lozofi i pragmatystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2009, s. 102–105]

D. Pragmatyczna etyka Benthama

„(...) Pierwszym utylitarystą był Jeremy Bentham, urodzony w lon-
dyńskiej rodzinie prawników w 1748 roku. (...). Jego metoda polegała 
na zagłębianiu się w moralne podstawy rządzących nami praw. Ben-
tham odkrył, że ich podstawą jest użyteczność, którą zdefi niował jako 
„tę cechę każdej rzeczy, która pomaga jej wytwarzać przyjemność, 
dobro lub szczęście, albo zapobiega odczuwaniu krzywdy, bólu, zła lub 
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nieszczęścia.” Jego wezwanie podjęte w różnych formach przez przy-
szłych utylitarystów, brzmiało: „Jak najwięcej szczęścia dla jak naj-
większej liczby ludzi.” (...). Zarówno ustawodawstwo, rządy, jak i czyny 
jednostek miały zostać poddane „rachunkowi hedonistycznemu”. Ilość 
szczęścia lub nieszczęścia, które powyższe czynniki niosą dla jednostki, 
należy skwantyfi kować i pomnożyć przez liczbę osób, które odczują 
konsekwencje danego działania. Jeśli łączny wynik okaże się raczej 
dobry niż zły, a lepszych rezultatów nie da się osiągnąć innymi środ-
kami, to dane prawo lub działanie jest słuszne i sprawiedliwe. Rachu-
nek hedonistyczny miał służyć rozwiązywaniu dylematów moralnych 
przez proste dodawanie i odejmowanie. (...).

W systemie Benthama istniał tylko jeden bóg: użyteczność. Prawość 
moralna była kwestią osiągnięcia określonego stanu rzeczy, zwiększenia 
pewnych cech do maksimum, a nie wypełniania obowiązków czy słu-
chania bóstw. Niemniej samą użyteczność można zdefi niować na kilka 
sposobów. Zanim zaczniemy ją pomnażać, musimy dokładnie wiedzieć, 
czym ona jest. Bentham defi niował ją w sposób hedonistyczny: „szczę-
ście” równa się przyjemności. Uważał, że wszystkie ludzkie istoty poszu-
kują przyjemności i unikają bólu, zatem moralnie dobre jest wszystko 
to, co czyni większość ludzi szczęśliwymi lub daje im największą przy-
jemność. (...).

Utylitaryści są zobowiązani nie tylko unikać krzywdy i nieszczę-
ścia, ale też promować szczęście. Nie jest łatwe, ponieważ różni ludzie 
różnie defi niują użyteczność, zwłaszcza gdy przyjemność jednej osoby 
polega na zadawaniu bólu innej. (...).

Wydaje się wiec, że system wymaga, aby w którymś momencie wpro-
wadzić do niego absoluty moralne. Rozpatrując konsekwencje swoich 
czynów, widzimy, że etyczny charakter samych czynów jest integralną 
częścią wytworzonej przez nas sytuacji. Okłamywanie żony na temat 
popełnionego cudzołóstwa być może nie burzy jej szczęścia, ale degra-
duje związek na głębszych poziomach. Nieudowodnione zażywanie nar-
kotyków w celu pobicia rekordów w lekkiej atletyce może ci zapewnić 
światową sławę i w pewnym sensie szczęście, ale taka sława jest niczym, 
skoro zawsze będziesz pamiętać, że jesteś oszustem.

W rachunku etycznym obok przyjemności i szczęścia należy 
uwzględnić takie wartości moralne jak uczciwość czy prawa człowieka, 
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bo osiągnięcie prawdziwego szczęścia kosztem moralnego szacunku do 
siebie samego jest niemożliwe. (...).”
[N. Fearn, Zenon i żółw. Jak myślą fi lozofowie, tłum. M. Pawlikowska, Instytut 
Wydawniczy Pax, Warszawa, 2007, s. 125–131]

E. Pragmatyczny bohater bajki o Pinokiu

„(...) [M]ajster Wiśnia, to najbardziej współczesna z postaci zalud-
niających świat Pinokia. Przypomina tak bardzo człowieka trzeciego 
tysiąclecia, że jego rozumowanie jest często naszym rozumowaniem , 
jego wizja świata – naszą wizją. A uznanie własnych błędów zawsze bar-
dzo boli. Majster Wiśnia popełnia co najmniej trzy błędy. 

Przede wszystkim kieruje się i żywi marnymi, niskimi zamiarami. 
Kogoś takiego jak on fi lozofowie nazwaliby utylitarystą w każdym calu. 
Szczytem fantazji tego człeczyny jest przemienienie kawałka drewna 
w nogę od stołu: zrobienie czegoś, czym można się posłużyć, co jest 
użyteczne, co „produkuje”. Podobnie jak jego serdeczny przyjaciel 
Geppetto, jest biedakiem, ale to położenie nie chroni go przed pato-
logią noszącą miano „skuteczności”. W zasadzie wartość rzeczy ocenia 
się wedle stopnia ich użyteczności. Jeśli ten stopień jest nikły, można je 
wyrzucić.

Jednak znajdujemy się w świecie baśni i w jakiś cudowny sposób 
rzecz, którą stolarz trzyma w dłoniach, nie jest już rzeczą. To ktoś, kto 
mówi i kwili. Jego wartości nie można już mierzyć stopniem jego „uży-
teczności.” W tym niezwykłym kawałku drewna dokonuje się radykalna 
zmiana charakterystyczna dla człowieka, jedynego stworzenia, które ma 
wartość mimo wewnętrznej nieużyteczności. 

Tymczasem majster Wiśnia nie może tego dostrzec, cały owładnięty 
chęcią naprawienia nogi swojego stołu. Szczęściem jest żyć w świecie, 
gdzie wszystko dobrze działa. Gdzie dobrze się czujemy. Za taką iluzją 
goniły całe pokolenia polityków i intelektualistów. To do nich zaadreso-
wane są porażające słowa, jakie zanotował Albert Camus w Notatniku: 
„Albo służy się całemu człowiekowi, albo nie służy mu się wcale. Skoro 
człowiek potrzebuje chleba i sprawiedliwości, trzeba czynić wszystko, 
by zaspokoić tę potrzebę. Człowiek potrzebuje jednak również czystego 
piękna, będącego chlebem jego serca. Cała reszta jest błahostką.”
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Ten sam kawałek drewna, ten sam świat, w dłoniach Geppetta stają 
się „czystym pięknem”: „Dziś rano coś mi zaświtało w głowie: a gdybym 
tak wystrugał sobie drewnianego pajaca, ale takiego wspaniałego, co to 
by potrafi ł tańczy, fechtować się i wyczyniać rozmaite salta mortale.” 
Wyobraźnia Geppetta buduje nieużyteczności pomnik: ale takiego wła-
śnie pożywienia, takiego chleba łaknie jego serce. Nasze serce.

Przejdźmy do drugiego błędu majstra Wiśni: nie dopuszcza on 
myśli, że rzeczywistość mogłaby zmieniać jego zamiary, czyniąc je 
wręcz niezniszczalnymi. Ileż powodów do zadumy w obliczu naszych 
zabieganych dni, naszych nie dających się absolutnie odłożyć zajęć, 
naszego nieuchronnie krótkiego czasu. I ileż mea culpa z powodu wiel-
kich utopii realizowanych w XX wieku. Majster Wiśnia skupia w sobie 
wszystkie niezliczone ofi ary mentalności przepojonej ideologią: jeżeli 
model zaplanowany dla stołu różni się od rzeczywistości, tym gorzej dla 
rzeczywistości. Lepiej udawać, że się nie widzi, nie słyszy, nie dotyka. 
Dziwna rzecz, ten, który zrazu wydaje się najbardziej realistyczną i kon-
kretną postacią Przygód Pinokia, okazuje się jedynym, który nie potrafi  
od razu rozpoznać bohatera. W końcu jeżeli czymś dziwacznym jest 
polano, które mówi, to nie mniejszym dziwactwem jest pajac, który 
biega, płata fi gle i chodzi do szkoły. Ale żadnej z postaci świata Col-
lodiego nie sprawia trudności trudności rozpoznanie ludzkiego oblicza 
Pinokia. (...). Racjonalizm oślepił jego rozum (...).

Te przesłanki prowadza majstra Wiśnię do trzeciego, najbardziej 
dramatycznego błędu: jest nim nierozpoznanie prawdy rzeczy, a co 
za tym idzie – tajemnicy: „Czy to czasem nie to polano potrafi  płakać 
i żalić się jak dziecko? Nie mogę w to uwierzyć”. Nie mogę w to uwie-
rzyć: wątpliwość zdaje się dokonywać wyłomu w umyśle stolarza, ta 
sama wątpliwość, która tak wiele dziedzin współczesnej kultury umie-
ściło na swym sztandarze: ale ponieważ ma to być jedyny sztandar, nie 
można w nic wierzyć. (...).

To właśnie stanowi prawdziwy problem majstra Wiśni. Fakty usiłują 
narzucić się jego uwadze z niestrudzonym uporem – polano zaczyna 
mówić aż trzy razy – lecz sceptycyzm stolarza, gdy trzeba zmusić rozum, 
by odrzucał oczywistość, jest jeszcze bardziej nieustępliwy. (...).

Majster Wiśnia pogrąża się w bagnie materializmu, ponieważ żąda 
dla swego rozumu wszystkiego, a końcu nic nie otrzymuje. Uznanie 
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faktu, że ten kawałek drewna mówi, nie rozwiązałoby zagadki, ale 
pozwoliłoby rozumowi spełnić do końca swój obowiązek: doprowadzić 
człowieka na próg tajemnicy. (...).”
[M. Palmaro, Stolarz tyci, tyciusieńki (w): A. Gnocchi, M. Palmaro, Pinokio. Nie tylko 
bajka, tłum. I. Burchacka, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2003, s. 16–19] 

16. FILOZOFIA ŻYCIA

Filozofi a życia jest sposobem myślenia, który przeciwstawił się 
spekulatywnemu rozumieniu świata. Podstawową kategorią owego 
nurtu fi lozofi cznego było pojęcie życia. I tak Artur Szopenhauer 
(1788–1860  r.) uważał, iż prawdziwą naturą rzeczywistości jest „wola 
życia”, czyli bezrozumne dążenie człowieka nieustannie odczuwają-
cego duchową pustkę i niezadowolenie. Natomiast Henri Bergson 
(1859–1941 r.) przyjął, iż rozwojem przyrody oraz działaniem człowieka 
kieruje samorzutny i twórczy „pęd życia”. Również Fryderyk Nietzsche 
(1844–1900  r.) uznał, iż integralnym elementem ludzkiej egzystencji 
jest „wola mocy” – absurdalny, nielogiczny i bezcelowy proces, „egzal-
tacja popędów, zdrowia, młodości i zmysłowej namiętności” (Ubaldo, 
s. 466). Siła i moc to specyfi czna cecha „nadczłowieka”. Według Nie-
tzschego „nadczłowiek” jest personifi kacją siły charakteru, intelektu 
i ciała. „Nadczłowiek” żyje „poza dobrem i złem”, nie licząc się z moral-
nymi zakazami lub nakazami. 

Niektóre wątki fi lozofi i życia można odnaleźć w poniższych frag-
mentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– refl eksję F. Nietzschego na temat nadczłowieka, woli mocy i moral-

ności panów,
– nihilizm jako kategorię fi lozofi i życia,
– przemyślenia H. Bergsona dotyczące „pędu życia”,
– specyfi kę aktywności twórczej związanej z „pędem życia”,
– refl eksję A. Szopenhauera na temat „woli życia”.
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A. Nadczłowiek, wola mocy i moralność panów

„(...) Gdy zatem Zaratustra zszedł do najbliższego miasta, co 
u skraju lasów leżało, znalazł tam wiele ludu, zgromadzonego na rynku, 
gdyż było obwieszczone, iż linoskok da widowisko. I Zaratustra rzekł 
do ludu:
– Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być 

powinno. Cóżeście uczynili, aby go pokonać?
Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie; chcecież być odpły-

wem tej wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka 
pokonać?

Czymże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i sromem bole-
snym. I tymże powinien być człowiek dla nadczłowieka: pośmiewiskiem 
i wstydem bolesnym. 

Przebyliście drogę od robaka do człowieka, i wiele jest w was jeszcze 
robaka. Byliście niegdyś małpami i dziś jest jeszcze człowieka bardziej 
małpą, niźli jakakolwiek małpa. (...).

Patrzcie, ja wam wskazuję nadczłowieka !
Nadczłowiek jest treścią ziemi. Wasza wola niech rzeknie: nadczło-

wiek niech będzie ziemi treścią !
Zaklinam was, bracia, pozostańcie wierni ziemi i nie wierzcie tym, 

co wam o nadziemskich mówią nadziejach !
Truciciele to są, świadomi czy nieświadomi ! (...).
Patrzcie, ja was uczę nadczłowieka: ten jest morzem, w nim wasza 

wielka wzgarda zatonąć zdoła.(...).
Gdy Zaratustra tak zakończył, krzyknął jeden ludu: „Słyszeliśmy 

już dosyć o linoskoku, pokażcież nam go wreszcie.” I lud cały śmiał się 
z Zaratustry. Jakoż linoskok, sądząc, że na niego przyszła kolej, imał 
się swego dzieła.

Zaratustra jednak spoglądał na lud i dziwił się. Po czym rzekł tymi 
słowy:
– Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i nadczłowiekiem 

– linią ponad przepaścią. (...).
Oto co wielkim jest w człowiekiem, iż jest on mostem,, a nie celem; 

oto co w człowieku jest umiłowania godnym, ze jest on przejściem 
i zanikiem.
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Kocham tych, którzy żyć nie umieją inaczej jedno zachodząc, albo-
wiem oni są tymi, którzy przechodzą.

Kocham wielkich wzgardzicieli, gdyż są to wielcy wielbiciele i strzały 
tęsknoty na brzeg przeciwny.

Kocham tych, którzy nie szukają aż poza gwiazdami powodów, aby 
zaniknąć i ofi arą się stać, lecz ziemi się ofi arują, aby ziemia własnością 
nadczłowieka kiedyś się stała. 

Kocham tego, który żyje, aby poznawał, i który poznawać chce, aby 
kiedyś nadczłowiek żył. Tako pragnie on swego zaniku. 

Kocham tego, który pracuje i odkrycia czyni, aby nadczłowiekowi 
dom wystawił, oraz mierzwę, zwierzę i roślinę jemu zgotował: gdyż tako 
po prawdzie chce on swego zaniku. (...).”
[F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Hachette Livre Polska sp. z o. 
o., Warszawa 2008, s. 8–11] 

„(...) Dążenie do przekroczenia siebie dotyczy nie tylko istoty ludz-
kiej. Nietzsche pojmuje tę skłonność jako zasadniczy rys wszelkiego 
życia, a nawet bytu jako takiego. Wszystkiemu, co istnieje, przypisuje 
zatem charakter „woli mocy”. „A wiecie też, czym jest świat dla mnie? 
[...] Potwór siły bez początku, bez końca, stała, spiżowa wielkość siły, 
która ani się zwiększa, ani się zmniejsza, nie zużywa, lecz przemie-
nia [...], opasany nicością niby granicą [...], morze sił wzbierających, 
wiecznie wędrujące, [...] z odpływem i przypływem form, od najprost-
szych do najbardziej złożonych, od największego spokoju, sztywno-
ści, chłodu do [...] dzikości, sprzeczności ze sobą i następnie z pełni 
powracające do prostoty, z gry sprzeczności do przyjemności współdź-
więku, [...] jako stawanie się, nie znające sytości, przesytu, znużenia: 
ten mój świat dionizyjski, sam wiecznie stwarzający się, sam wiecznie 
niweczący się [...] – chcecie imienia dla tego świata? ten świat jest wolą 
mocy – i niczym poza tym. I wy sami będziecie tą wolą mocy – i niczym 
poza tym.”76

To tworzące i niszczące życie ku niczemu nie dąży, nie ma żadnego 
celu. Dlatego też jest ze swej istoty nihilistyczne. (...)”.

76 F. Nietzsche, Wola mocy, [tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1911], 
s. 448–449.
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[W. Weischedel, Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K. Kuszyk, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 270–271]

„(...) Lecz wszystko, co się rozprzestrzenia, wciela, rośnie, jest walką 
z tym, co się opiera, ruch jest czymś zasadniczo związanym ze stanami 
nieprzyjemnymi, to, co tutaj jest motywem, w każdym razie musi chcieć 
czegoś innego, jeśli w ten sposób pragnie i ustawicznie szuka nieprzy-
jemności. – O co walczą ze sobą drzewa w lesie pierwotnym? O „szczę-
ście”? – O moc!...

Człowiek, opanowawszy siły przyrody, stawszy się panem nad wła-
sną dzikością i nieokiełzanością (żądze przyuczyły się słuchać i być 
pożytecznymi) –  człowiek, w porównaniu z przedczłowiekiem, uosa-
bia niezmierną ilość mocy, nie zaś jakieś plus „szczęścia”! Jakże można 
twierdzić, iż dążył on do szczęścia?

Nieprzyjemność i przyjemność są najgłupszymi, jakie tylko można 
wymyślić, sposobami wyrażania sądów (...).

Tylko (...) nieprzyjemność działa jako podnieta życiowa i wzmacnia 
wolę mocy!

Normalne niezaspokojenie popędów, np. głodu, popedu płciowego, 
potrzeby ruchu, nie zawiera w sobie zgoła jeszcze nic deprymującego; 
działa raczej podniecająco na odczuwanie życia, tak ja wzmacnia jest 
rytm drobnych podrażnień bolesnych, cokolwiek by wmawiali nam 
pesymiści; to niezaspokojenie zamiast zatruwać życie jest wielkim sti-
mulans życia.

Niezaspokojenie woli jest przyczyną przyjemności (przeciw tej 
powierzchownej teorii walczę szczególniej, bezmyślnie to fałszowanie 
psychologiczne rzeczy najbliższych), lecz iż wola dąży naprzód i wciąż 
staje się panią tego, co spotyka na swojej drodze. Uczucie przyjemno-
ści kryje się właśnie w niezaspokojeniu woli, w tym że bez przeciwnika 
i oporu nie czuje się dość syta. (...).”
[F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, tłum. K. Drzewiecki 
i S. Frycz, Hachette Polska sp. Z o.o., Warszawa 2011, tłum. s. 268–269, 270]

„(...) W wędrówce śród mnóstwa wytworniejszych i mniej wytwor-
nych morałów, co dotychczas panowały na ziemi lub na niej panują, 
zauważyłem, iż regularnie powtarzają się pewne rysy, nierozdzielnie 
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ze sobą połączone: ostatecznie wykryłem dwa zasadnicze typy i zasad-
niczą typów tych różnice. Oto istnieje morał władców i morał niewol-
ników (...). Leży to jak na dłoni, że określenia wartości moralnych 
odnosiły się przede wszystkim do człowieka, zaś dopiero w drugim 
rzędzie i znacznie później poczęto je przykładać także do postępków 
(...). Człowiek odmiany dostojnej czuje, że od niego zależy naznacza-
nie wartości; nie potrzebuje niczyjego przyzwolenia, rozumuje bowiem: 
„co dla mnie szkodliwe, to samo w sobie jest szkodliwe”, i wie, że 
w jego mocy jest nadawać wagę rzeczom, że dano mu tworzyć war-
tości. Czci to wszystko, co w sobie dostrzega; taki morał jest uświet-
nieniem siebie samego. Nad wszystkim góruje poczucie pełni, potęgi, 
co pragnie się przelać, szczęścia, jakie daje wielkie wzmożenie, świa-
domość bogactwa, które chciałoby się rozdarować i rozdać: –  gdyż 
człowiek dostojny również pomaga nieszczęśliwemu, nigdy wszakże 
lub prawie nigdy litości, lecz z popędu, poczętego z nadmiaru mocy. 
Człowiek dostojny czci w sobie mocarza i tego, co ma władzę nad sobą 
samym, który umie mówić i milczeć, który z rozkoszą potrafi  być dla 
siebie surowym i twardym i ma cześć dla wszystkich, co surowe i pro-
ste. (...). Ludzie dostojni i chrobrzy, ludzie tak myślący stoją najdalej 
od owego morału, co znamię etyki widzi przede wszystkim czy to we 
współczuciu, czy w działaniu dla drugich, (...) wiara w siebie samego, 
duma z siebie samego, głęboka niechęć i ironia dla „zaparcia się siebie 
samego”, – oto cechy morału dostojnego, równie dla niego istotne, jak 
odcień lekceważenia i niedowierzanie względem objawów współczucia 
i „dobrego serca”. (...).

Inaczej przedstawia się drugi typ morału, morał niewolników. (...) 
I odwrotnie: wywyższają i blaskiem otaczają właściwości przeznaczone, 
by nieść ulgę istnieniu cierpiącym: żywią przeto cześć dla współczucia, 
dla przyjaznej, pomocnej dłoni, dla dobrego serca, cierpliwości, pilno-
ści, pokory i serdeczności – gdyż dla nich te właściwości są najpożytecz-
niejsze i stanowią prawie jedyny środek, dzięki któremu można znieść 
brzemię istnienia. (...)”.
[F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, nadkład J. Mortkowicza, 
Warszawa 1907, s. 11–113, 243–248 (w:) Historia fi lozofi i, tom 2, wyboru dokonali 
H. Puszko i A. Miś, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa 1998, 
s. 100–103]
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B. Nietzscheański nihilizm

„(...) Nietzsche miał o sobie wysokie mniemanie. „Niewykluczone, 
że jestem pierwszym fi lozofem wieku, a może nawet czymś więcej, 
czymś decydującym i fatalnym, co oddziela od siebie dwa tysiącle-
cia.” (...). Widzi siebie w roli wykonawcy „rozstrzygającego zadania, 
które [...] rozszczepi dzieje ludzkości na dwie połowy.” (...). Uważa, że 
jego powołanie jest „popchnąć ludzkość do decyzji, które rozstrzygają 
o całej potrzebie.” (...).

Myśl Nietzschego jest najściślej powiązana z jego życiem. „Zawsze 
pisałem moje dzieła całym moim ciałem i życiem.” Toteż przemiany 
idei odpowiadają u Nietzschego stadiom jego egzystencji. Do niego 
samego odnosiło się to, co kazał powiedzieć Zaratustrze: „Nazwę wam 
trzy przemiany ducha: jako duch wielbłądem się staje; wielbłąd lwem; 
wreszcie lew dziecięciem”.(...). Wielbłąd oznacza stadium czci, wiary 
w ideały, cierpliwego dźwigania tradycji. Lew symbolizuje zniszczenie 
tej wiary., czas wolnomyślicielstwa, doświadczenia nihilizmu. Dziecko 
wskazuje na próby przezwyciężenia nihilizmu; jest to stadium niewin-
nego mówienia życiu „Tak, epoka nowej ufności. 

Droga duchowa Nietzschego rozpoczęła się więc od uwielbienia 
dla wszystkiego, co tradycja przekazała współczesności jako dzieło 
kultury. (...). 

Pierwsze stadium kończy się utratą wiary w kulturę. (...) Cała współ-
czesność wydaje mu się epoką dekadencji. „czas, w którym jesteśmy 
wrzuceni”, jest „epoką głębokiego upadku wewnętrznego i rozpadu. 
Epoce tej właściwa jest niepewność; nic nie stoi na pewnych nogach 
i nie ma trwałej wiary w siebie.” (...). 

Charakterystycznym wyrażeniem, które Nietzsche wybrał na okre-
ślenie upadku swojej epoki, jest słowo „nihilizm”. Zamiast istnienia 
–  „nihil”, nic. „To, co opowiadam jest historią dwóch najbliższych 
stuleci. Opisuję, co będzie, co inaczej już być nie może: pojawie-
nie się nihi lizmu. (...)”. Nietzsche wie, że sam jest spleciony z tym 
losem. Uważa, że jego zadanie polega na rozprawieniu się z nihili-
zmem w samym sobie. Sądzi bowiem, że jest „pierwszym zupełnym 
nihilistą Europy, który już jednak przeżył w sobie do cna cały nihi-
lizm”. (...).
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Toteż Nietzsche zabiera się do bezlitosnego ujawnienia słabości 
swojej epoki, pokazuje, że współczesność jest nihilistyczna i w jaki spo-
sób. Określa to jako „zadanie przygotowania chwili najwyższego opa-
miętania się ludzkości.” (...). Według Nietzschego jest sprawa „duchów 
wolnych”. (...). „Drugi krok. Złamać serce wielbiące, gdy człowiek jest 
przywiązany najmocniej. Wolny duch. Niezależność, czas pustyni, kry-
tyka wszystkiego, co otaczane było czcią.”

Wolny duch ma za zadanie przede wszystkim wywrócić na nice obie-
gowe, mocna utrwalone przesądy. W trojakim sensie. Na początek cho-
dzi o zburzenie wiary w prawdę. Ten wiek sądzi, ze posiadł prawdę; 
jest dumny z postępów poznania naukowego. Nietzsche odkrywa jed-
nak, że coś podkopuje świadomość epoki. Człowiek, taki jaki jest, nie 
może posiąść absolutnej prawdy. Pozostaje tylko „pogląd, że wszelka 
wiara, wszelkie mniemanie o prawdziwe jest z konieczności fałszywe.” 
(...). Nihilizm oznacza więc po pierwsze, że nie ma niczego takiego, jak 
prawda. 

Nihilizm oznacza po drugie, że nie ma moralności. Nietzsche wyraź-
nie dostrzega problematyczność obiegowej moralności: działanie ludz-
kie nie kieruje się głoszonymi maksymami etycznymi. To właśnie ujaw-
nia się w nihilizmie, który jest „wiarą w absolutną utratę wartości”, 
„wiarą w absolutną utratę sensu”. Stąd płynie konieczność nihilistycz-
nego obalenia moralności. Etyka zwraca się bowiem przeciwko życiu; 
obraca się ”przeciw naturze”. Życie i natura w imię prawdy podnoszą 
bunt przeciw moralności. „Samobójstwo moralności jest jej ostatnim 
żądaniem moralnym.”

Nihilizm oznacza po trzecie, że nie ma niczego takiego jak religia. 
Postawa nihilistyczna przywiodła Nietzschego w konsekwencji do bez-
warunkowego odrzucenia zwłaszcza chrześcijaństwa. „Czyj stosunek 
do chrześcijaństwa staje się dzisiaj dla mnie dwuznacznym, temu nie 
podaję ani małego palca z moich obu rąk. Na tym punkcie istnieje tylko 
jedna prawość: bezwarunkowe nie.” (...). Nietzsche widział jednak coś 
jeszcze. Chrześcijaństwo niszczy siebie samo, bo od samego początku 
odwróciło się od bezpośrednio doświadczanego życia i właśnie dlatego 
stało się z gruntu nihilistyczne. Tak więc do upadku chrześcijaństwa 
przyczyniło się znów samo chrześcijaństwo hodujące w sobie instynkt 
prawdy. Toteż nadeszła chwila, gdy „nakazująca cześć katastrofa 
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dwutysiącletniego zaprawiania się do prawdy zakazuje sobie kłamstwa 
wiary w Boga.” (...). 

W upadku religii odsłania się to, co zawsze w niej tkwiło: religia 
jest wytworem ludzkim, „ludzkim dziełem i obłędem”. (...). Stąd też 
największa głębia nihilizmu wyraża się w zdaniu: „Bóg nie żyje”. (...).

Nietzsche zadaje wreszcie pytanie, czy można pozostać przy nihi-
lizmie. Stwierdza, że nihilizm nie jest niczym ostatecznym. (...). Trzeci 
krok. Wielka decyzja o możliwości stanowiska pozytywnego, potwier-
dzenia...Nie ma już nad mną żadnego Boga, żadnego człowieka! Wielki 
instynkt twórcy, który wie, do czego przyłożyć dłoń. Wielka odpowie-
dzialność i niewinność.” (...). 

Trzeba przede wszystkim stworzyć od nowa zburzoną i zdemasko-
waną moralność. Filozof musi „nowe wartości na nowych wypisać tabli-
cach”.(...). Prowadzi to do „przemiany wszystkich wartości” (...). Ta 
przemiana nie wynika jednak z wiary w transcendencję, lecz odbywa 
się wyłącznie w imię człowieka. Twórcze, chcące, wartości nadające 
„Ja” staje się „miarą i wartością wszechrzeczy” (...). Podstawową warto-
ścią w nowym porządku jest życie. (...).

Człowieka także zagarnia ten wielki twórczy proces życia, które stale 
siebie przekracza. Jest „przejściem i zanikiem”. (...). Dokąd wiedzie 
droga człowieka? Nietzsche odpowiada: wiedzie ku temu, co jest czymś 
więcej niż człowiekiem, ale nie jest Bogiem, lecz „nadczłowiekiem”. (...)”.
[W. Weischedel, Do fi lozofi i kuchennymi schodami, tłum. K. Chmielewska, K. Kuszyk, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 263–270]

C. Bergsona „pęd życiowy”

„(...) Ruch ewolucji byłby czymś pierwotnym i szybko określiliby-
śmy jego kierunek, gdyby życie miało jedną linie rozwoju, podobną do 
tej, jaka przebiega kula armatnia. Tutaj jednak mamy raczej do czynie-
nia z granatem, który natychmiast rozpadł się na kawałki, które z kolei 
same też będąc czymś w rodzaju granatów rozprysły się na kolejne 
części, mające znowu wybuchnąć, i tak dalej przez długo okres czasu. 
Postrzegamy tylko to, co znajduje się najbliżej nas, mianowicie roz-
proszone ruchy rozrzuconych odłamków. Biorąc je za punkt wyjścia 
musimy wspinać się stopień po stopniu, aż do ruchu pierwotnego.
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Kiedy wybucha granat, właściwy mu rozpad tłumaczy się zarówno 
siłą eksplozywną zawartego w nim prochu, jak i oporem, jaki stawia mu 
metal. Podobnie rzecz się ma z podziałem życia na indywidua i rodzaje. 
Podział ten, jak sądzimy wiąże się z dwoma szeregami przyczyn: z opo-
rem, na jaki napotyka życie ze strony materii martwej, oraz z siła eks-
plozywna, która zawiera się w życiu i wynika z niestałej równowagi róż-
nych tendencji. (...).

Prawdziwe jednak i głębokie przyczyny podziału nosiło w sobie 
samo życie. Jest ono bowiem dążnością, zaś istotą dążności jest roz-
wijanie się na kształt wiązki tworzącej, przez sam fakt swego rozro-
stu, rozbieżne kierunki, między które dzieli się jej rozpęd. To właśnie 
zauważamy u samych siebie, w ewolucji swoistej dążności, którą nazy-
wamy naszym charakterem. Każdy z nas patrząc wstecz na swoje dzieje 
może stwierdzić, że jego osobowość z czasów dzieciństwa, chociaż 
niepodzielna, jednoczyła w sobie różne osoby, które mogły łączyć się 
w całość, ponieważ dopiero zaczynały się kształtować; ta pełna obiet-
nic nieokreśloność jest nawet jednym z największych uroków dzieciń-
stwa. Ale gdy owe przenikające się osobowości wzrosną, nie dają się już 
ze sobą pogodzić, a ponieważ każdy z nas przezywa tylko jedno życie, 
musi więc dokonać wyboru. W rzeczywistości bez przerwy dokonujemy 
wyborów i nieustannie rezygnujemy z wielu rzeczy. Droga, którą prze-
biegamy w czasie, usiana jest szczątkami wszystkiego, czym zaczyna-
liśmy być i czym moglibyśmy się stać. Lecz natura, dysponująca nie-
zliczoną ilością istnień, bynajmniej nie jest zmuszona do tego rodzaju 
ofi ar. Zachowuje ona te różne tendencje, które rozdwoiły się w trakcie 
wzrostu. Tworzy z nich rozbieżne szeregi gatunków, których ewolucja 
będzie przebiegać oddzielnie. (...)”.
[H. Bergson, Pamięć i życie, tłum. A. Szczepańska, De Agostini, Arcydzieła Wielkich 
Myślicieli, Warszawa 2001, s. 77–79] 

D. Aktywność twórcza materii i ducha

„(...) Materia i duch (pamięć) muszą być rozpatrywane jako dwa 
różne przejawy identycznej aktywności twórczej obecne na każdym 
poziomie przyrody. (...). Ewolucja nie jest postępem (...), ponieważ nie 
idzie śladem żadnego założonego planu; elan vital („pęd życiowy”) jest 
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oportunistyczną siłą pozbawioną zasad, która dostosowuje się do wszyst-
kich możliwości rozwoju, rzuca się, by tak rzec, we wszystkie możliwe kie-
runki. Życie samo siebie uzasadnia, a jego dzieło, mimo że jest czystą kre-
acją, nie jest uwarunkowane żadnym celem. Przyroda nie podąża jedną 
linią ewolucji ani prostą ścieżką; jest siłą ze swej natury ślepą. Bergson 
porównał ją do śnieżnej kuli, która, staczają się, powiększa stale swoją 
objętość, stale przyspiesza i przewraca każdą napotkaną przeszkodę.

To, co w przyrodzie jawi się jako materia w stanie biernym, jest tylko 
ośrodkiem nieuchronnego rozpadu, który czeka każdą żywotną siłę. 
Bergson posłużył się metaforą sztucznych ogni: raca, wystrzeliwując 
w górę z potężną siłą wybuchu przewyższa początkowy impuls, potem jed-
nak, wyczerpawszy zapas energii, spada zgaszona, bezkształtna i wyczer-
pana. Materia jest właśnie upadkiem ducha, drugą twarzą jego natury.

Pojęcie życiowego pędu wyklucza możliwość, by przyrodę badać za 
pomocą pojęć deterministycznych (...) tak bliskich pozytywizmowi (...). 
Gdyby bowiem natura, twierdził Bergson, stosował się do ustalonych 
i niezmiennych praw, wówczas nie mogłaby się rozwinąć ewolucja bio-
logiczna niewprowadzająca w życie jakiegoś ustalonego programu lecz 
będąca stałym łamaniem reguł gry. Życie, stworzenia żyjące na Ziemi 
mogły przyjąć równie dobrze kształty lub wygląd bardzo odmienny od 
tych, które znamy. (...)”.
[N. Ubaldo, Ewolucja twórcza (w:) Filozofi a, Świat Książki, s. 432] 

E. Szopenhauera „wola życia”

„(...) Tak właśnie jest ze zjawiskami: przedstawiają nam, prezentują 
rzecz samą, a zarazem to my je sobie przedstawiamy w formie narzuco-
nej przez umysł, co podkreśla jego czynną rolę. Tak powstaje to przed-
stawienie, którego sceną jest świat. W tym miejscu wywodu zgłasza się 
z wnioskiem Schopenhauer: świat jest, zdaniem Kanta, naszym przed-
stawieniem, co ma oznaczać, że zarówno jego autorem, jak widzem jest 
nasz własny umysł. W „przedstawieniu tym „rzeczy ukazują się nam jak 
w masce, możemy tylko domyślać się, co się pod nią kryje.” Ale czy rze-
czywiście umysł jest właściwym autorem tego przedstawienia? – pyta 
Szopenhauer. Otóż nie jest, stwierdza, a co więcej oznajmia, że udało 
mu się zdemaskować jego prawdziwego autora. (...)
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Szopenhauer uznał, że znalazł pewniejszą drogę do tego świata. 
Otóż, stwierdził, my sami jesteśmy rzeczą samą w sobie. Nie możemy 
wprawdzie przeniknąć do rzeczy z zewnątrz, przy pomocy poznania. 
Dostępne nam jest jednak „tajemne przejście podziemne”, droga od 
wewnątrz. Idąc owym tajemnym przejściem Szopenhauer wdarł się 
za kulisy przedstawienia, które rozgrywa się przed naszymi oczami. 
„Nasze własne chcenie – pisał – jest jedyną okazją, by pewien proces, 
znany nam wyłącznie od zewnątrz, rozumieć także wewnętrznie, jako 
coś znanego nam bezpośrednio, a nie tylko danego nam w przedsta-
wieniu.” Gdy obserwujemy siebie – zauważa dalej – spostrzegamy, że 
poruszenia naszego ciała zależą od woli (...). Poruszenia ciała pozo-
stają w służbie woli, z czego Szopenhauer wyciąga ciekawy wniosek: nie 
należy traktować ich jako odrębnego od woli skutku, ale jako zwykłe 
uzewnętrznienie woli, jej przejaw w świecie zjawisk. Całe nasze ciało 
jest niczym innym jak zewnętrzna postacią woli. Stąd domyślamy się, 
że cały świat jest przejawem tej samej woli. (...). Umysł wykonuje tu 
tylko to, co mu nakazał wola, właściwy twórca sztuki, w której rzeczy są 
aktorami w masce zjawisk (...). wola i umysł, mówił Szopenhauer, mają 
się do siebie jak korzeń i korona drzewa. Pomiędzy nimi leży nasze Ja 
– jak pień tego drzewa. Gdy podetniemy korzenie, umrze całe drzewa 
wraz z koroną, podczas gdy koronę można do woli kształtować. (...).

Ale czy możemy wyjaśnić, dlaczego właśnie wola jest „jądrem rze-
czywistości?”. Nie, nie możemy – odpowiada Szopenhauer – możemy 
jedynie ustalić, ze tak właśnie jest (...). wola nie odpowiada na pytania, 
wola chce. Czego chce? Chce trwać. Oto i rozwiązanie całej zagadki. 
„Rzecz sama w sobie” chce trwać, chce żyć i nic więcej. Jest po pro-
stu wolą życia, nie stawia sobie żadnych celów, poza tym, by żyć i roz-
mnażać się (...). [Popęd seksualny] jest głównym instrumentem dzia-
łania „ślepej” woli (...). Nasze ja, w którym pokładamy tyle zaufania, 
jest tylko kruchą, tymczasową łupiną okruchu woli. Okruchu, który 
ostatecznie porzuci ową łupinę, przypadkowe miejsce schronienia, aby 
w nieskończoność kontynuować swój bezcelowy taniec na dwa pas: roz-
ród i agresja. 

Dla Szopenhauera wszelkie uczucia sprowadzają się do stanów 
zaspokojenia i niezaspokojenia. Człowiek ustawicznie albo czegoś 
pragnie, albo też właśnie spełnił swoje pragnienia. Kłopot w tym, że 
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żaden z tych stanów nie jest dla nas dobry. Cierpimy, oczekując speł-
nienia pragnień, gdy zaś je zaspokoimy zjawia się nuda i przesyt, co 
również nie należy do stanów przyjemnych. Po chwili ruszamy w pogoń 
za spełnieniem kolejnego pragnienia. Jeśli dodamy d tego przeszkody 
i cierpienia (...) niepokoje i troski, rozczarowania (...)ból, choroby, gdy 
zdamy sobie sprawę, że jako jedyna pewna nagroda czeka nas starość 
i śmierć, okaże się, że życie jest ustawicznym pasmem udręki. W imię 
czego – pyta Szopenhauer – w imię obcej nam w gruncie woli zacho-
wania i przekazywania życia? Czy nie lepiej wobec tego sprzeciwić się 
owej podstępnej woli życia?. (...). Zarówno pozostanie przy życiu, jak 
samowolne porzucenie go oznacza to samo; poddanie się woli. (...).

Celem [ascezy] jest ustanie pragnień, w tym przede wszystkim żądzy 
życia, a to jest jaskrawo sprzeczne z celami woli. W ascezie zatem po 
raz pierwszy udaje nam się odwrócić sytuację: to my przechytrzyliśmy 
wolę, podczas gdy zazwyczaj ona nas oszukiwała (...).

Jedynym pragnieniem [Szopenhauera] było, aby sztuka napisana 
bez smaku przez złego autora (wolę życia) nareszcie dobiegła końca. 
A skoro nie pozwala nam się opuścić spektaklu, pozostaje tylko wygwiz-
dać całe to przedstawienie, obnażyć jego prostactwo i oddać się czystej 
kontemplacji tudzież uprawianiu ascezy. (...)”.

[A. Kwiatek, M. Worwąg, Podróż po historii fi lozofi i. Dwa wieki kry-
tyki, T. 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 38–46]

17. FENOMENOLOGIA

Twórcą fenomenologii jest niemiecki myśliciel Edmund Husserl 
(1859–1938 r.). Przedmiotem jego fi lozofi cznych rozmyślań były feno-
meny czyli to, co się pojawia (z j. gr. phainomenon) w świadomości 
bezpośrednio, „we własnej osobie”. „Fenomeneologia ma być metodą 
badania tak pojętych fenomenów” (Schrade, 2003, s.  49). Metoda 
poszukiwania wiedzy, w ramach tego nurtu fi lozofi i, posiada dwa etapy. 
Pierwszy z nich polega na redukcji (epoche) czyli „wzięciu w nawias” 
subiektywnych opinii, pragnień, stereotypów i wszelkich założeń na 
dany temat. Drugi etap to redukcja istotowa-ejdetyczna (ejdos – istota) 
zmierzająca do odkrycia istoty będącej trwałymi cechami badanego 
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przedmiotu. Zastosowanie redukcji fenomenologicznych pozwala 
wysnuć wniosek, iż tym, czego nie można wyeliminować jest świadomość 
(ja – transcendentalne) stanowiące podłoże dla wszelkich treści poznaw-
czych. Redukcje fenomenologiczne posłużyły do badania takiego feno-
menu jak wartości etyczne (Max Scheler) oraz wartości estetycznne 
(Roman Ingarden). Martin Heidegger przy pomocy metody fenome-
nologicznej opisał tzw. egzystencjały czyli części składowe egzystencji. 

Myślenie fenomenologiczne można odnaleźć w poniższych frag-
mentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– specyfi kę myślenia fenomenologicznego,
– niektóre egzystencjały ludzkiego losu,
– refl eksję na temat irracjonalnego oblicza egzystencjalizmu,
– istotę egzystencjalizmu ukazaną w formie opowiadania, 
– związek fenomenologii wartości bezpieczeństwa.

A. Fenomenologiczny sposób myślenia

„(...) [C]zysta albo transcendentalna fenomenologia zostanie ugrun-
towana nie jako nauka o faktach, lecz jako nauka o istocie (jako „eide-
tyczna” nauka): jako nauka, która chce ustalać wyłącznie „poznania 
dotyczące istoty”, a bynajmniej nie „fakty”. Odpowiednią redukcją, 
przeprowadzającą od psychologicznego fenomenu do czystej „istoty”, 
resp. W myśleniu wyrażającym się w sądach od faktycznej („empirycz-
nej”) ogólności do ogólności charakterystycznej dla „istot” (...) jest 
redukcja eidetyczna. (...).

Eidos, czysta istota, może się w sposób intuitywny ukazać na przykła-
dzie w danych doświadczenia, w danych spostrzeżenia, przypomnienia 
itd., tak samo dobrze jednak także w danych czystej fantazji. Zgodnie 
z tym, by uchwycić pewną istotę samą i [uchwycić ją] źródłowo, możemy 
wyjść od odpowiednich doświadczeniowych ujęć naocznych, tak samo 
jednak możemy również wyjść od niedoświadczeniowych, nie uchwytu-
jących istnienia, a raczej od „czysto wyobrażeniowych” ujęć naocznych.

Jeżeli w swobodnej fantazji wytwarzamy jakiekolwiek ukształto-
wania przestrzenne, melodie, procesy społeczne itp. Albo jeżeli fi n-
gujemy akty doświadczenia, upodobania lub wstrętu, chcenia itp., to 
możemy na nich poprzez ideacje ujrzeć źródłowo i ewentualnie nawet 
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adekwatnie różnorakie czyste istoty: czy to istoty kształtu przestrzen-
nego, melodii, procesu społecznego itd. W ogól, czy też kształtu, melo-
dii, itd. odpowiedniego szczegółowego typu. Przy tym jest obojętne, czy 
tego rodzaju coś było nam kiedykolwiek dane w aktualnym doświadcze-
niu czy nie. (...).

Wychwytujemy jedynie fenomen „ujmowania w nawias” albo „wyłą-
czenia”, który oczywiście nie jest związany [specjalnie] z fenomenem 
próby wątpienia, jakkolwiek z niego [właśnie] szczególnie łatwo go 
wyodrębnić: raczej może też występować w innych splotach, a także sam 
dla siebie. W odniesieniu do każdej tezy możemy, i to z pełną swobodą, 
przeprowadzić tę osobliwą epoche, pewne wstrzymanie się od sądu, 
które godzi się z niezachwianym i ewentualnie nie dającym się zachwiać, 
gdyż oczywistym, przekonaniem o prawdziwości [tego sadu]. Tezę 
„wyłącza się z akcji”, ujmuje się w nawias; przekształca się ona w mody-
fi kację „teza ujęta w nawias”, sąd w ogóle – w „sąd ujęty w nawias”. (...). 

Nauczyliśmy się rozumieć sens fenomenologicznej epoche, bynaj-
mniej jednak nie jej możliwe osiągnięcia. Przede wszystkim nie jest 
jasne, w jakiej mierze podane niżej ograniczenie całej sfery epoche sta-
nowi rzeczywiście zacieśnienie jej ogólności. Cóż bowiem może jesz-
cze pozostać, jeżeli się wyłączy cały świat z nami samymi i z wszelkim 
cogitare włącznie? (...) W tym badaniu idziemy tak daleko, jak to jest 
niezbędne, aby uzyskać zamierzone naoczne zrozumienie, mianowicie 
zrozumienie, że świadomość w sobie samej posiada sobie właściwy byt 
(Eigensein), którego w jego absolutnej właściwej mu istocie nie tra-
fi a fenomenologiczne wyłączenie. W ten sposób pozostaje ona jako 
„fenomenologicze residuum”, jako pewna zasadniczo swoista dziedzina 
bytowa, która rzeczywiście może się stać polem badań nowego rodzaju 
nauki – fenomenologii. (...).”
[E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej fi lozofi i s. 136–150 (w:) 
Historia fi lozofi i, tom 2, wyboru dokonali H. Puszko, A. Miś, Uniwersytet Warszaw-
ski, Wydział Polonistyki, Warszawa 1998, s. 136–150] 

B. Modalności egzystencji

„(...) Celem fi lozofi i Heideggera jest ustalenie sensu bytu tego, 
co istnieje, ale rozumie on to zadanie zupełnie inaczej niż Husserl. 
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Odrzuca podstawowe przekonanie Husserla, że sens bytu jest konstytu-
owany przez transcendentalną świadomość, wypraną w wyniku wielosz-
czeblowych redukcji ze wszelkich związków z życiem i światem. Sądzi 
on, że sens bytu tego co istnieje ustala się w sposobie ludzkiego pobytu 
tu na tym świecie. (...).

Ustalenie sensu bytu nie jest dowolne. Dokonuje się ono w ramach 
pewnej temporalnej struktury, którą Heidegger nazywa egzystencją. 
Egzystencja jest strukturą dwuczłonową złożoną z Sein i Dasein. Przez 
Dasein rozumie się u Heideggera pobyt człowieka tu na tym świecie, 
który jest źródłem wszelkiego sensu bytu. Sein natomiast to byt będący 
podstawą wszelkiego możliwego sensu. Między bytem i pobytem ist-
nieje ścisły związek. Polega on na tym, że struktura pobytu narzuca 
swój własny sens istnienia na sens bytu tego, co istnieje. (...).

Pobyt człowieka w świecie przebiega zawsze w jednej z dwu modal-
ności istnienia –  nieautentycznej lub autentycznej. Prawdziwa, bo 
zgodna z aprioryczną strukturą troski, jest egzystencja autentyczna, 
ale jest ona zawsze przysłonięta przez życie nieautentyczne. Stąd też 
wszelki opis życia musi się rozpocząć od opisu powszedniości istnie-
nia, poprzez który – metodą hermeneutyczną – trzeba się przedrzeć do 
prawdziwego sensu ludzkiego pobytu w świecie.

Egzystencja nieautentyczna jest życiem w stanie upadku i charak-
teryzuje się całkowitym wchłonięciem człowieka przez pragmatyczny 
widok świata kreowany przez opinię publiczną. (...). Mój świat prze-
kształca się w ten sposób w świat obiektywny, któremu muszę się pod 
groźbą zagłady podporządkować. Takim obiektywnym światem rządzą 
anonimowe siły przeciętności i rutyny. Heidegger nazywa je „SIĘ” (Das 
Man); pracuje się, bo wszyscy pracują, zabiega się o większe lub mniej-
sze dobra, bo wszyscy zabiegają, walczy się o pieniądze, awans, uznanie 
bo wszyscy walczą. Poddając się władzy anonimowych sił „SIĘ”, jed-
nostka zatraca swe własne „ja” i przestaje dostrzegać, że to właśnie jej 
własne życie przestało być jej własnym. (...). 

Drugą modalnością pobytu człowieka w świecie jest egzystencja 
autentyczna. Wymaga ona wyzwolenia się ze stanu upadku. Czynni-
kiem wyzwalającym jest sumienie. Sumienie woła w modusie milcze-
nia. Rozumiemy to tak, że pewne wydarzenia życiowe nie dają się ani 
zagadać, ani zatopić w zwykłej ciekawości, ani też zatuszować przez 
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różne dwuznaczności, a jedyną wobec nich postawą jest milczenie. 
W takim milczeniu trwoga i lęk wzywają człowieka do najbardziej wła-
snej możliwością bycia sobą, a najbardziej własną możliwością bycia 
sobą jest własna śmierć. Żyjąc ze świadomością śmierci człowiek 
postrzega siebie jako byt, który ma swój początek i kres, a życie jest 
strukturą temporalnie (czasowo) rozpiętą między narodzinami i śmier-
cią. Jego byt jest tylko pobytem, a nie istnieniem trwałej i niezmien-
nej istoty substancjalnej. (...). W obliczu śmierci człowiek upewnia 
się, że to on właśnie jest odpowiedzialny za sens własnego życia i sens 
wewnątrzśwatowego bytu i gotów jest wziąć na siebie odpowiedzalność 
za ów sens. (...).”

[U. Schrade, Nurty fi lozofi i współczesnej, Ofi cyna Wydawnicza Poli-
techniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 54–59]

Czas
„(...) Nasz czas, czas będący w nas, stanowiący z nami jedno – two-

rzywo naszego bycia, albo przynajmniej osnowa naszej egzystencji – ma 
całkiem inną tkankę. Utkany jest z naszych projektów, nadziei, naszych 
złudzeń i obaw, naszych przeświadczeń i naszych pewników. Jest to czas 
odnoszący się zarazem do naszych potrzeb i do naszych pragnień, do 
ciała i do świadomości.

Arystoteles pisze, że ciało osiąga doskonałość w wieku 35 lat, 
a dusza dopiero w wieku 50 lat. W naszych czasach mistrz tenisa jest 
już stary w wieku 30 lat, tancerka właściwie w wieku 35 lat, natomiast 
fi lozof w tym wieku jest jeszcze młody. Montaigne mądrze dostosował 
się do tej niezgodności czasów pomiędzy duchem i ciałem. Monteskiusz 
na nią wyrzeka: „O nieszczęśliwy ludzki losie! Zaledwie umysł osiąga 
pełnię dojrzałości, ciało zaczyna słabnąć!” (...).

Ale ów czas jest przez każdego oceniany, wartościowany i porząd-
kowany w jego wnętrzu, wbrew jakiejkolwiek obiektywnej determina-
cji przez jego własne reguły życiowe, przez sens, jaki nadaje on swojej 
egzystencji, przez wyobrażenia o jej celowości. (...).”
[L. L. Grateloup, Wędrówki po fi lozofi i, tłum. E. Burska [et al.], Siedmioróg, Wrocław 
1999, s. 8–9]
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Wolność
„(...) Egzystencjalizm ateistyczny, reprezentowany przez mnie, jest 

bardziej konsekwentny. Głosi on, ze jeżeli nie istnieje Bóg, to istnieje 
przynajmniej jeden byt, którego egzystencja poprzedza istotę, jeden 
byt, który istnieje przed możliwością zdefi niowania go przez czyjś 
umysł, i że tym bytem jest człowiek lub – jak mówi Heidegger: realność 
ludzka. Co znaczy w tym wypadku, że egzystencja poprzedza istotę? To 
znaczy, że człowiek najpierw istnieje, zdarza się, powstaje w świecie, 
a dopiero później się defi niuje. Człowieka w pojęciu egzystencjalisty 
nie można zdefi niować dlatego, że jest on pierwotnie niczym. Będzie on 
czymś dopiero później, i to będzie takim, jakim się sam uczyni. A więc 
nie ma natury ludzkiej, ponieważ nie ma Boga, który by ją w umyśle 
swym począł. Człowiek jest poza tym nie tylko taki, jakim siebie poj-
muje, lecz również taki, jakim chce być, jakim się pojął po zaistnieniu 
i jakim i zapragnął być po tym skoku w istnienie. Człowiek jest tylko 
tym, czym siebie uczynił. Taka jest pierwsza zasada egzystencjalizmu. 
(...). Chcemy powiedzieć, że człowiek przede wszystkim istnieje, tzn. 
stworzy siebie dopiero w przyszłości i jest świadomy tego swego roz-
woju w przyszłości (...).

Kiedy mówimy, że człowiek dokonuje wyboru siebie samego, mamy 
na myśli, że wybiera każdy z nas, lecz przez to chcemy również powie-
dzieć, ze dokonując wyboru wybieramy za wszystkich ludzi. W istocie 
każdy czy, poprzez który stwarzamy w sobie człowieka według własnej 
woli, pociąga jednocześnie za sobą stworzenie wzoru człowieka takiego, 
jakim według nas być powinien. (...).

A kiedy mówimy o osamotnieniu – wyrażenie cenione przez Heideg-
gera – chcemy powiedzieć jedynie, że Bóg nie istnieje i że trzeba z tego 
wyciągnąć konsekwencje aż do końca. Egzystencjalista przeciwstawia się 
stanowczo pewnemu rodzajowi moralności laickiej, która chciałaby usu-
nąć Boga możliwie najmniejszym kosztem(...) [na skutek] pewnego nie-
wielkiego zabiegu, który pozwoli wykazać, że wartości te istnieją same 
przez się, w świecie idei, a poza tym Bóg nie istnieje. Inaczej mówiąc 
–  i to jest, jak sądzę, tendencją wszystkiego co nazywa się we Fran-
cji radykalizmem – nic się nie zmieni, mimo, ze Bóg nie istnieje. (...). 

Egzystencjalizm, przeciwnie, stwierdza, iż jest to bardzo kłopotliwe, 
że bóg nie istnieje, gdyż wraz z nim znika cała możliwość odnalezienia 
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wartości w świecie idei. Nie może już istnieć dobro a priori, gdyż nie 
ma świadomości nieskończonej i dokonanej, która by je pomyślała. 
Nigdzie nie jest napisane, że dobro istnieje, że trzeba być uczciwym, że 
nie należy kłamać, ponieważ poruszamy się wyłącznie na płaszczyźnie, 
gdzie istnieją tylko ludzie. Dostojewski napisał „Gdyby Bóg nie istniał, 
wszystko byłoby dozwolone.” To właśnie jest punktem wyjścia dla egzy-
stencjalizmu. W rzeczy samej wszystko jest dozwolone, jeżeli Bóg nie 
istnieje, w konsekwencji człowiek jest osamotniony, gdyż nie znajduje 
ani w sobie, ani poza sobą punktu oparcia. Przede wszystkim zaśnie 
znajduje usprawiedliwienia. Jeżeli rzeczywiście egzystencja poprzedza 
istotę, nigdy nie będzie można usprawiedliwić powoływaniem się na 
naturę ludzką. Inaczej mówiąc nie istnieje determinizm, człowiek jest 
wolny, człowiek jest wolnością. Z drugiej strony, jeżeli Bóg nie istnieje, 
nie widzimy przed sobą wartości czy nakazów, które usprawiedliwiałyby 
nasze postępowanie. (...) Jesteśmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi. To 
chciałbym wyrazić mówiąc, że człowiek skazany jest na wolność. Ska-
zany, ponieważ nie jest stworzony przez siebie samego, a pomimo to 
wolny, ponieważ raz rzucony w świat, jest odpowiedzialny za wszystko, 
co robi. [...] (...).”
[J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, ss. 141–142, 144 (w:) Problemy etyki, 
opr. S. Sarnowski, E. Fryckowski, Agencja Marketingowa Branta, Bydgoszcz 1993, 
s. 141–147] 

Sytuacje graniczne
„(...) Ponieważ byt empiryczny (Dasein) istnieje w sytuacjach, nie 

mogę nigdy wydostać się z określonej sytuacji nie wpadając jednocze-
śnie w inną. (...).

Sytuacjami granicznymi nazywam to, ze stale znajduję się w jakichś 
sytuacjach, że nie mogę żyć bez walki i cierpienia, że biorę na siebie 
winę i nie mogę tego uniknąć, wreszcie, że muszę umrzeć. Sytuacje gra-
niczne nie zmieniają się, różnią się jedynie sposobem, w jaki się przeja-
wiają; są one w odniesieniu do naszego bytu empirycznego ostateczne. 
(...). Są jak mur, o który uderzamy, o który się rozbijamy. Nie potrafi my 
ich zmienić lecz jedynie naświetlić (...). Właśnie wtedy stajemy się sami 
sobą, gdy z otwartymi oczyma wkraczamy w sytuacje graniczne. (...). 
Przeżywać sytuacje graniczne i egzystować to jedno i to samo. (...).
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Jako fakt obiektywny dotyczący bytu empirycznego śmierć nie jest 
jeszcze sytuacją graniczną. (...). Człowiek, który wie, że umrze, ma tę 
wiedzę w postaci oczekiwania na jakiś nieokreślony punkt czasu. Śmierć 
nie jest jednak także dla człowieka sytuacją graniczną tak długo, jak 
długo nie ma dla niego żadnego znaczenia poza troską, aby jej uniknąć. 

Jako istota zatopiona wyłącznie w życiu dążę do jakichś celów, 
zabiegam o trwałość i ciągłość wszystkiego, co ma dla mnie wartość. 
Cierpię, kiedy zrealizowane dobro zostało zniszczone, kiedy ukochana 
istota umarła; muszę doświadczyć końca; żyję jednak i póki żyję, zapo-
minam o nieuniknionym kresie wszystkiego. (...). Cierpienie nad kre-
sem staje się potwierdzeniem egzystencji. (...). Śmierć osoby najbliższej 
ma charakter totalny i z tego powodu staje się sytuacją graniczną, jeśli 
osoba najbliższa jest dla mnie jedną i jedyną. Mimo to moja śmierć 
pozostaje jednak sytuacją rozstrzygającą jako moja, jako ta jedyna, 
zupełnie nieobiektywna, nie poznana ogólnie. Śmierć jako wydarzenie 
istnieje tylko jako śmierć kogoś innego. Moja własna śmierć jest dla 
mnie niedoświadczalna. (...). ”
[K. Jaspers, Philosophie, t. 3, Berlin – Heidelberg – New York 1973 w: R. Rudziński, 
Jaspers, Warszawa 1978, ss. 186–190, 198–203 (w:) Problemy etyki, opr. S. Sarnowski, 
E. Fryckowski, Agencja Marketingowa Branta, Bydgoszcz 1993, s. 147–153] 

C. Irracjonalny wymiar egzystencjalizmu

„(...) Obecności egzystencjalizmu we współczesnej kulturze umysło-
wej, nawet polskiej, nie trzeba specjalnie uzasadniać. (...).

W polskiej literaturze fi lozofi cznej sprawę obecności egzystencja-
lizmu w kulturze ciekawie ujmuje A. Schaff. W książce „Marksizm 
a egzystencjalizm” Schaff pisze, że egzystencjalizm podejmuje zawsze 
niepokojące ludzi pytania o sens życia, o szczęście człowieka, wartość 
działania społecznego, pytania w ogóle dotyczące spraw i losu jed-
nostki ludzkiej. Schaff uważa, że tych pytań nie można pozbyć się przez 
stwierdzenie ich bezsensowności, jak to czynił na przykład neopozyty-
wizm. Pytania te trzeba podjąć. Zjawiają się one w różnych epokach 
i w różnym nasileniu. Powody tego nasilenia mogą być także różne. 
Otóż „nastrój depresji, rezygnacji, beznadziejności życia jednostki” 
(...), aktualny po pierwszej i drugiej wojnie światowej, kierował ludzi 
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także w Polsce do egzystencjalizmu. W którym pytania o sens życia 
ludzkiego, jego los i szczęście właśnie były podejmowane i rozwią-
zywane. (...). 

Zanotujmy więc, że przedmiotem analizy fi lozofi cznej w egzysten-
cjalizmie, tym, co interesuje egzystencjalistę i tym, co on bada, jest prze-
życie człowieka, „nasz osobisty stosunek do rzeczywistości” i do siebie. 
Nie chodzi zresztą tylko o opisanie przeżycia, lecz i o jakiś jego wybór, 
ocenę, wartościowanie, o całe nasze zaangażowanie się w to przeży-
cie. Dzięki temu zaangażowaniu człowiek pewne przeżycia akceptuje, 
pewne odrzuca. Kryterium wyboru przeżyć stanowi tu ich autentycz-
ność. (...). Przeżycie autentyczne to tyle, co przeżycie w tej oto chwili 
istotnie wyrażające człowieka. (...).

Krótko można powiedzieć, że według egzystencjalizmu to nie rze-
czywistość rozstrzyga o tym, jak i czym jest, lecz rozstrzyga o tym czło-
wiek, przeżywający w tej chwili świat i siebie. W tym przeżywaniu czło-
wiek zresztą odkrywa rzeczywistość, odkrywa siebie, wartość i sens 
przeżywania tej oto chwili, granicę między bytem i niebytem, swoją cza-
sowość, swój los.

Te wszystkie sprawy człowiek odkrywa głównie w sytuacjach granicz-
nych, to znaczy w tych przeżyciach, których analiza najbardziej poka-
zuje sens i wartość życia ludzkiego. Takim przeżyciem dla Kierkegaarda 
jest lęk, dla Heideggera obawa przed zagubieniem się w anonimowej 
konwencji, likwidując odrębność przeżyć i zmuszając do przeżywania 
tak, jak „się” przeżywa; dla Sartre’a odraza wobec bezmyślnych, nie-
świadomych swego istnienia rzeczy; dla Camusa bezsens życia, dla Mar-
cela wierność ludziom, których wybraliśmy, zaufanie im i wiara, składa-
jące się na postawę otwartą. (...).

Trudno oprzeć się przekonaniu, że takie postawienie sprawy jest 
umniejszeniem roli intelektu w poznaniu i przyjęciem obok niego lub 
na jego miejsce dość irracjonalnych, intuicyjnie wybieranych czynni-
ków. Z tej racji egzystencjalizm zagraża intelektowi. (...). Wydaje się, 
że egzystencjalista mimo wszystko formułuje i kształtuje swoje postawy 
na zasadzie jakiegoś wyczucia jeśli tak jest, to możemy przypuszczać, że 
tym dnem i racją wyboru jest swoista, pozaintelektualna intuicja. (...). 
W czasach współczesnych najmocniej lub może pierwszy w takim stop-
niu zaakcentował pozaintelektualną intuicję Bergson. (...).
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We wszystkich jednak wypadkach intuicja charakteryzuje się takimi 
właściwościami, jak bezpośredniość poznania przedmiotu, zmysłowa 
lub intelektualna jego naoczność czy obecność, jak szybkość ujęcia, 
całościowość, jednorazowość, spontaniczność, prostota, dokładność, 
oczywistość i pewność. (...).

 Potocznie rozumiany intuicjonizm polega właśnie na tym, że intu-
icję przeciwstawia intelektowi, że widzi w niej doskonalsze, bardziej 
szerokie źródło poznania, a tym samym bardziej informujące iż tej racji 
prawdziwie pokazujące rzeczywistość, wnikające w nią głębiej, ukazu-
jące prawie „korzenie” bytu. (...). Właśnie postawy umysłowe, konstru-
owane w oparciu o przeżycia uczuciowe i tkwiąca w ich naturze pozain-
telektualna intuicja jako zasada oceny przeżyć, wyznaczają i kierunkują 
prąd, który nazywa się irracjonalizmem. (...). irracjonalizm jest prą-
dem umysłowym, podkreślającym wartość pozaintelektualnej intuicji, 
motywów emocjonalnych w działaniu człowieka, rolę woli i wyłączno-
ści, wprost jedyności tych źródeł poznania, które są przeciwieństwem 
 intelektu. (...).

Irracjonalizm w sensie metafi zycznym, to znaczy ze względu na 
pytanie o to, jaki jest byt, jakie są rzeczy, polega na przyjęciu tezy, 
że byt sam w sobie jest nieracjonalny, a nawet sprzeczny. W związku 
z takim stanem rzeczy nie można rzeczywistości ujmować intelektem. 
Można ją właśnie odczuwać, można ją chcieć, nawiązywać do niej, włą-
czać się w nią lub od niej uniezależniać. (...). Takie postawienie sprawy 
jest z góry akceptacją dowolności w rozwiązaniach, a przede wszyst-
kim uniemożliwia kontrolę twierdzeń, ich sprawdzalność i komunika-
tywność. (...).

Należy stwierdzić dziwne powiązania i zależności jednych prądów 
umysłowych od drugich. Egzystencjalizm forsując jako źródło poznania 
mało określone, dowolnie wybrane przeżycia i szeroko pojętą postawę, 
stawia na równi z intelektem lub prze nim intuicję i intuicjonizm. Oba 
prądy, to znaczy egzystencjalizm i intuicjonizm, wyznaczają z kolei to 
wszystko, co nazywamy irracjonalizmem. (...).

Człowiek, który swoją wiedzę o rzeczywistości opiera na poza-
intelektulanej intuicji, wyczuciu, emocjach, przeżyciu, postawach, 
czy dowolnie podjętych decyzjach, nie jest mimo wszystko całkiem 
pewny swojej odpowiedzi. Jeżeli zdecyduje się na tę niepewność, albo 
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przypuszcza, że pewności co do twierdzeń o świecie nie uzyska i nie 
szuka sposobów nabycia pewności, przyjmuje relatywizm. (...).” 
[M. Gogacz, Obrona intelektu, Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2013, s. 18–26]

D. Fenomenologia w obrazach literackich

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, 
w pięknej rozłożystej dolinie, była osada – niewielka, ale też nie mała. 
Mieszkali w niej dwaj bracia: Oleg i Olaf. Obaj mieli wspaniałe domy 
i szczęśliwe rodziny. Obaj też mieli zawody, które pozwalały im dostatnio 
żyć, a przy tym były ich pasją: Oleg był wziętym stolarzem, a Olaf słynnym 
na całą okolicę kowalem. A nadto kochali się bardzo i wspierali nawza-
jem, jeden za drugim poszedłby w ogień – byli jak dwa palce u jednej 
ręki. Zdawałoby się, że żadnych różnic między nimi nie było, a jednak…

Dla Olafa życie było niekończącą się walką, nieustannym prze-
kształcaniem świata wokół, ciągłą zmianą. Żaden stan, ani proces go 
nie zadawalał, na żadnym poziomie. Ten niedosyt, to niespełnienie 
– wymyślone czy też prawdziwe – trawiły mu duszę dzień i noc, każdego 
dnia i miesiąca, przez wiele, wiele lat. 

I chociaż miał piękną żonę, Sofi ję, która zawsze była przy nim 
i której mądrość ceniła cała wieś, a wiele osób przychodziło do niej 
po radę… I chociaż miał piątkę ślicznych, utalentowanych dzieci: dwie 
córeczki i trzech synków, które malowały, rysowały, rzeźbiły, grały 
na instrumentach, pisały wiersze, a w wiedzy i sportach przewyższały 
innych… I chociaż jego dom był obszerny i ze smakiem urządzony, 
a ogrodu wokół pozazdrościłby mu niejeden … On nie był szczęśliwy. 
Można by nawet powiedzieć, że był rozgoryczony życiem. Na twarzy 
jego bowiem rzadko pojawiał się uśmiech, a jeżeli już tak jakiś taki 
wymuszony, zdecydowanie częściej pojawiał się grymas nieza dowolenia.

Olafowi nie podobała się rzeczywistość, w której żył, nie cieszył go 
otaczający świat: ani wysokie, o srebrzystych wierzchołkach góry, ani 
szumiące porannym wiatrem lasy, ani kwieciste łąki, lśniące od skrzy-
deł pszczół, ani rwące strumienie, pełne ryb, ani słońce, ani księżyc, 
ani świt, ani wieczór, ani zima, ani lato, nawet jego własny ogród, który 
stworzył i dopracował we wszystkich szczegółach. Świat i zjawiska 
w nim zachodzące nie były dla niego czymś oczywistym, nie przyjmował 
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świata takim, jaki był, miał wobec niego pewne założenia, własne teorie 
i tylko poprzez nie postrzegał świat. 

Najpełniej stan umysłu Olafa odzwierciedlał ogród. Każdy jego 
fragment został dokładnie zaplanowany według ściśle określonej kon-
cepcji. Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w ogrodzie zostały precyzyj-
nie przycięte, a ich pnie wyprofi lowane, aby nadać im kształt odpowia-
dający założeniom Olafa, który usiłował w ten sposób wydobyć z nich 
formę, jaka naprawdę nie istniała, była czystą spekulacją, domysłem. 
Podobną teorię zastosował wobec innych roślin w ogrodzie: każdy kwia-
tek, nawet najmniejszy rósł w równym rządku z innymi, każda trawka 
miała taką sama wysokość. Ściśle wytyczone były również alejki, wyło-
żone równiutko kamiennymi płytami. Każdy element ogrodu dopraco-
wany był do perfekcji. Olaf włożył w niego naprawdę dużo pracy, ale 
i tak nie odpowiadał on jego intencjom – nieustannie analizował jego 
założenia, starając się odnaleźć w nich prawdę. Nie znalazł.

Za to odnalazł ją jego brat. Odnalazł prawdę w oczywistości, w któ-
rej dostrzegł również spełnienie. Oczywistość bowiem fascynowała go, 
dawała mu pewność życia, pewność własnych sądów. A dostrzegł ją 
w otaczającym świecie: w każdym drzewie, w każdym promieniu słońca, 
w kropli deszczu, w płatkach kwiatów w swoim ogrodzie, w każdym 
mgnieniu wiosny… Codziennie przyglądał się światu tak, jak on się 
jawił. Postrzegał go, jako niezliczone fenomeny. I był szczęśliwy, po 
prostu szczęśliwy.

Każdy poranek napawał go radością, bo właśnie nastał nowy dzień, 
tak oczywisty jak niebo i słońce na nim, a gdy przestąpił próg swojego 
ogrodu, witała go różnorodność i spontaniczność. Z każdego zaka-
marka ogrodu wychylały się drzewa, krzewy i kwiaty, w których pozor-
nym chaosie tkwił fenomen, bo były takie, jakie są, były oczywiste, 
nikt ich nie zmieniał, nie formował według własnych założeń, rosły jak 
chciały, takimi jakimi uczyniła je natura.

Ogród bowiem Olega, w przeciwieństwie do ogrodu Olafa, pozba-
wiony był jakichkolwiek prawideł, nie podlegał żadnej teorii – był dziki, 
naturalny, a przez to zjawiskowy. Był samą prawdą, tak czystą jak świa-
domość dziecka pozbawiona wszelkich założeń. 

Ogród był wielki i pełen różnych kształtów. Rosły tu grusze, rozłoży-
ste jabłonie i wiśnie całe obsypane kwiatem, w grupach lub pojedynczo, 
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a bujna, aż kipiąca od soczystej zieleni, nie koszona trawa, przemie-
szana z żółtawymi, pierzastymi kłosami rozmaitych zbóż, puszystym 
kożuchem pokrywała cały teren. Gdzieniegdzie rosły dzikie pietruszki 
i marchewki, pachnąca mięta i bluszcze o szorstkich i pomarszczonych 
listkach, a pomiędzy nimi modre niezapominajki. W najbardziej zaś odle-
głych zakątkach ogrodu ścieliły się dywany pokrzyw i łykowatej babki. 
A wszystko to było splatane, przemieszane, przepojone łagodnym, świe-
żym powietrzem, w którym czuć było niezliczone muśnięcia zapachów.

Wszystko bowiem, co istniało w świecie Olega, a więc także w jego 
ogrodzie, istniało dla niego i było dla niego tym, czym jest, po prostu, 
bez żadnych założeń, teorii, domniemań i to było dla niego prawdą, 
autentycznym przeżyciem prawdy. A źródłem poznania owej prawdy 
była dla Olega intuicja, dzięki niej chłonął świat.

Ale nie tylko natura jawiła się Olegowi jako fenomen, również przy-
jaźń, miłość, tęsknota, religia, uczucia, emocje – dlatego był szczęśliwy, 
bo życie we wszystkich jego aspektach duchowych, materialnych i innych 
było dla niego jednym wielkim zbiorem niepowtarzalnych fenomenów. 
Wolny od wszelkich ocen i interpretacji patrzył na świat nieuprzedzo-
nym wzrokiem. Zamiast trawić czas, tak jak Olaf, na zrozumienie pro-
blemów wymyślonych założeń, Oleg cieszył się życiem, jego pięknem. 

Olaf długo nie mógł zrozumieć swojego brata, żadnym sposobem 
nie mógł pojąć koncepcji jego życia, ale zazdrościł mu jej. Zazdro-
ścił mu tej wewnętrznej radości, tego niesamowitego spokoju ducha, 
tej nieskrępowanej niczym wolności, którą czuło się w każdym słowie, 
w każdym geście Olega, w każdej rzeczy wykonanej przez niego. Długo, 
bardzo długo nad tym myślał, swoim zwyczajem analizował, zakładał, 
tworzył teorie, które miały mu wyjaśnić i przybliżyć świadomość brata, 
jej intencjonalność. 

I nagle, któregoś dnia, przebudziwszy się rankiem, odkrył, że zrozu-
miał i postanowił zacząć wszystko od nowa, powrócić do rzeczy samych, 
bez zbędnych teorii i bez wszelkich określeń. Postanowił nauczyć się 
przeżywać własną świadomość, patrzeć na świat intuicyjnie, zobaczyć 
jego fenomen77. I tak też uczynił.

77 Bajka została napisana w myśl założeń fenomenologii według Edmunda Husserla, 
Franza Brentany i Maksa Schelera.
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Mijały dni i lata, kolejne wiosny i zimy, słońce wschodziło i zacho-
dziło, czas płynął, a Olaf z każdą chwilą, z każdym promieniem słońca, 
z każdym lśnieniem księżyca – stawał się coraz bardziej szczęśliwy.” 
[Anna Paprocka, O dwóch braciach. Bajka fi lozofi czna. Wyższa Szkoła Gospodarki 
Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie k/Otwocka. Wydział Pedagogiki. 
Rok akademicki 2012/2013]

„Pewnego dnia, w małym miasteczku Kamionki, urodziła się dziew-
czynka. Dano jej na imię Lidia. (...). Jako mała dziewczynka bawiła 
się ona beztrosko z innymi dziećmi, mając jednak marzenie, aby kie-
dyś zobaczyć jak wygląda świat poza granicami miasteczka, w którym 
mieszkam, czy jest taki sam jak ten, który już zna, czy kryje za sobą 
wiele tajemnic i nie odkrytych dotąd sekretów. (...).

Pewnego dnia, po długiej i wyczerpującej wędrówce, siedząc 
sobie na skraju malutkiego lasu, wsłuchując się w dźwięki przyrody, 
zamknąwszy oczy, Lidia zaczęła sobie przypominać czasy, kiedy była 
małą dziewczyną i wszystko co spotkała na swojej drodze było dla 
niej czymś nowym i niezrozumiałym. Przypomniała sobie także to, iż 
wtedy wszystko wydawało się być proste, nie miała żadnego wyobraże-
nia, założenia na dany temat, a w jej głowie nie krążyło milion myśli, 
czy uczuć kiedy widziała, np. płynącą rzekę koło domu. Teraz widok 
ten przywołuje wiele wspomnień, a płynąca rzeka nie jest już dla niej 
tylko rzeką, ale obiektem, który w jej myśleniu będzie czymś głębszym. 
Pomyślała sobie ona wtedy tak: „a gdyby świat i ludzie kierowali się tym 
co jest bezpośrednio im dane i odrzucili wszelkie stereotypy, założenia 
czy poglądy, czy nie byłoby łatwiej żyć?. Postanowiła wtedy, że spróbuje 
znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, być może dopiero na mecie swo-
jej dalszej podróży. (...).

Pewnego razu usłyszała o niejakim Edmundzie Husserlu, dla niej 
nic nie znaczącym, co się w późniejszym czasie zmieni, mężczyźnie. 
Otóż Husserl był niemieckim matematykiem i fi lozofem, oraz głównym 
twórcą i reprezentantem nurtu fi lozofi cznego, zwanego –  fenomeno-
logią. Zainteresowanie Lidii jego osobą było tak duże, ponieważ zaj-
mował się on dokładnie tym, nad czym zastanawiał się ona od czasu 
pamiętnego dnia na skraju lasu. Zaczęła ona zbierać informacje na 
temat tej fi lozofi i, zagłębiać się w nią, poznawać i rozumieć. Okazało 
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się, iż punktem wyjścia tej odmiany fi lozofi i jest „naoczność”, czyli bez-
pośrednie doświadczenie, intuicja. Dzięki tej „naoczności” przedmiot 
jest dany bezpośrednio. Fenomenologia głosiła także, iż prawdziwe jest 
to co pojawia się w świadomości, co jest więc oczywiste, dane bezpo-
średnio, niejako „twarzą w twarz”, „we własnej osobie” jako pewien 
fenomen. Lidia jednak pomyślała, iż nie tak łatwo jest myśleć o czymś 
w „czysty” sposób”, bo przecież posiadamy już jakąś wiedze, teorie itp., 
czyli, np. kiedy usłyszymy słowo łóżko – to w myślach mamy konkretne, 
prawdopodobnie swoje łóżko wokół, którego krąży wiele emocji i wspo-
mnień, a nie rzecz mającą te same cechy dla wszystkich. Ta myśl stała 
się kolejna rzeczą do rozwiązania. Nie musiała długo szukać przyczyn 
i metod rozwiązania tychże nurtujących ja pytań. Husserl twierdził, że 
w poznaniu fenomenów, zawierających się w świadomości, przeszka-
dzają pewne założenia, stereotypy, przesądy, uczucia czy nastawie-
nia wraz z którymi człowiek przyjmuje treści (fenomeny) poznawcze. 
W celu poznania jakiegoś „czystego” fenomenu należy wyeliminować 
wspomniane założenia czy stereotypy, a zatem odpowiednio przygoto-
wać świadomość do tego poznania. Owo przygotowanie świadomości 
dokonuje się poprzez jej oczyszczenie, używając do tego odpowied-
niej metody, którą jest redukcja fenomenologiczna podzielona na dwa 
etapy. Pierwszy z nich określany „wzięciem w nawias”, mówi o wyzby-
ciu się wiedzy naukowej na temat owej rzeczy, np. chcąc poznać istotę 
jakiejś religii powinniśmy się wyzbyć wiedzy i uczuć jakie posiadamy na 
jej temat. Drugi etap to redukcja ejdetyczna, czyli dotarcie do istoty 
danej rzeczy lub zjawiska (czegoś o cechach trwałych, bez których nie 
zachowałaby dana rzecz swojej tożsamości). Lidka znalazła odpowie-
dzi na dręczące ją pytania i była bardzo zafascynowana fenomenologią 
i pełna pozytywnych emocji. Zechciała głębiej poznać to, co ją tak zain-
teresowało. Postanowiła ona na chwilę wstrzymać swą dalszą podróż 
zwiedzania świata i rozpocząć naukę na uczelni wyższej, a kierunek 
który wybrała to fi lozofi a. (...)”
[Aleksandra Kraszewska, Lidia i fenomenologia. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 
im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim. Wydział Pedagogiki, Rok akademicki 
2012/2013] 
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E. Fenomenologia wartości i bezpieczeństwo personalne

„(...) Bezpieczeństwo jest pojęciem interdyscyplinarnym, stanowiący 
przedmiot zainteresowań wielu dziedzin naukowych (fi lozofi i, socjolo-
gii, ekonomii, prawa, historii, psychologii czy nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych), od strony etymologicznej termin bezpieczeństwo 
pochodzi od łacińskiego sine cura=securitas (bez pieczy) inaczej bez 
wystarczającej ochrony, co w czasach starożytnego Rzymu oznaczało 
„polityczną stabilność” (...). Bezpieczeństwo jako same w sobie nie 
może pozostawać w stangnacji winno być rozważane w kontekście ogól-
nych założeń fi lozofi cznych (...). W tym nie należy zapominać o etyce 
i logice (...). Aksjologia (gr. aksis – wartościowy, cenny, godny) jest 
nauką o wartościach, rozpatruje to co stanowi istotę wartości, sposoby 
ich istnienia i obowiązywania a także wyróżnia różne rodzaje wartości 
między innymi – moralne, poznawcze czy estetyczne. (...) [B]ezpieczeń-
stwo jest jedną z fundamentalnych potrzeb i wartości, do której asym-
totycznie zdążamy, wykorzystując do jego osiągnięcia inne, pośrednie 
instrumentalne „narzędzia”. (...) Bezpieczeństwo jako wartość niekiedy 
zbieżne jest z postrzeganiem go jako potrzeby. (...) Najogólniej mówiąc, 
wartość jest tym, co cenne i o co warto zabiegać, co określa ludzkie 
pragnienia i poczynania, co ma charakter dodatni, pozytywny. Wartość 
może odnosić się do przemiotu lub osoby, do ich cech, do stanu rzeczy, 
do zjawiska, czy nawet idei. Upraszczając nieco, można powiedzieć, że 
wartość to tyle, co dobro, gdy dobro rozumie się szeroko – jako coś, co 
godne jest zabiegów, co jest lub powinno być przedmotem dążenia (...)”.
[J. Zawisza, S. Ćmiel, Filozofi czne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście 
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W: Journal of Moderne Science, 
3/14/2012, ss. 190–197]

18. POSTMODERNIZM

Postmodernizm jest teorią opisującą przemiany zachodzące od 
połowy XX wieku w dziedzinie literatury, sztuki, muzyki, fi lmu, życia 
społecznego oraz indywidualnego. Zespół specyfi cznych przymiotów 
końca XX i początku XXI wieku został nazwany postmoderną (Welsch, 
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1998). Dominujący sposób myślenia w czasach postmoderny to dekon-
strukcja, której celem jest spowodowanie zmian w sposobie myślenia 
według tradycyjnych wartości – Prawdy, Dobra i Piękna. Konsekwen-
cją dekonstrukcji jest pluralizm poglądów, zasad moralnych oraz sty-
lów życia. Różnorodność wartości stanowi „esencję” wszelkich zjawisk 
z dziedziny kultury, nauki i polityki (Banasiak, 1997).

Myślenie specyfi czne dla czasów postmoderny można odnaleźć 
w poniższych fragmentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty 
ukazują:
– postmodernizm na wesoło,
– istotę dekonstrukcji jako ponowoczesnego sposobu myślenia,
– aplikację dekonstrukcji do faktu ludzkich ograniczeń,
– przejawy estetyzacji życia codziennego,
– refl eksję na temat ponowoczesności jako stanu chaosu.

A. Pogawędka o ponowoczesności

„(...) Gluś nie potrafi ł się skupić na przygotowaniach do nadejścia 
gości. 

Jego norka wyglądała, jakby przeszła przez nią burza, ale nie taka 
zwykła (...), lecz huragan lub trąba powietrzna zdarzające się wyłącznie 
w krajach tropikalnych. (...). 

Zwierzątko pojawiło się zupełnie niespodziewanie, choć – gdy zawi-
tało w norce – Glusiowi przebiegła przez głowę niejasna myśl, że mogło 
się Ono poczuć dotknięte faktem, iż prowadzą dysputy fi lozofi czne bez 
jego udziału. 

„A już na pewno dyskutują o Chaosie – pomyślał Gluś – W tej dzie-
dzinie nie ma chyba większego eksperta od Zwierzątka”. 

Mimo, że o nic nie pytane, Zwierzątko natychmiast rozwiało obawy 
Glusia.

– Zapraszała mnie Bromba, zapraszała na te wasze pogawędki, ale 
ja jestem bardzo niechętny stosunek do tego rozmów.

– Niechętny? –  zdziwił się –  Sądziłem, że dyskutujesz z upodo-
baniem. 

– Oczywiście, że z upodobaniem, ale nie przy założeniu, że Rozum 
może tu coś rozstrzygnąć – zachichotało Zwierzątko. 
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– Ja jestem dekonstrukcjonistą z temperamentu – wyjaśniło. 
– Deko...co? – zapytał Gluś.
– Dekonstrukcjonistą – powtórzyło Zwierzątko. – To chyba pro-

ste słowo, nie? Jedni coś konstruują, a inni dekonstruują. Zdekon-
struujemy na przykład pojęcie „brud”. W odmiennych warunkach 
każdy brud może się okazać czystością, a każda czystość brudem. Nie 
możemy zatem pojęcia „brud” uważać za coś stałego. Widzisz? Wła-
śnie je zdekonstruowałem. Udowodniłem, że pojęcie „brud” jest poję-
ciem względnym – powiedziało Zwierzątko i zanurzyło się na chwilę 
w dmuchanym ryżu. Po wynurzeniu rzeczywiście nie wyglądało na 
zabrudzone. 

– A co na przykład można zdekonstruować? –  zainteresował się 
Gluś.

– Wszystko – odparło Zwierzątko – Wszystko przypomina wszystko. 
Granica się zatarła i nic nie jest ostateczne.

– To znaczy? – zaczął Gluś.
– To znaczy, że nie ma co pytać o znaczenie. Można najwyżej pytać 

o zastosowanie – zaśpiewało Zwierzątko i włożyło do czajnika szczotkę 
do zamiatania. Posypało ją pieprzem i solą, po czym na chwilę zamarło 
w podziwie dla swojego dzieła.

– Chcesz powiedzieć... – ponownie zaczął Gluś. 
– Nie chcę powiedzieć – przerwało Zwierzątko – ponieważ wiem, że 

nie można wyjść poza język, żeby go zrozumieć. Rozumiesz? 
– Nie bardzo – przyznał uczciwie Gluś.
– Pułapka tkwi w samy poszukiwaniu pewności przy użyciu słów 

– wykrzyknęło Zwierzątko – To skandal! 
– Zwierzątko zawiązało na klamce ogromną kokardę z szalika 

i zaczęło malować ją farbami Glusia w różnokolorowe kropki.
– Wszystko jest prowizoryczne i względne, a my się niepotrzebnie 

upieramy, że to coś znaczy i chcemy, żeby znaczyło na zawsze! W ten 
sposób wykluczamy wszystko, co nie pasuje do naszych możliwości 
zrozumienia!

Zwierzątko wyjęło z dziurki klucz do mieszkania i wrzuciło go do 
worka z kaszą.

– Wciąż szukamy jakichś kluczy –  jęknęło – a nie zwracamy uwagi 
na to, jak wiele już na wstępie wykluczyliśmy!
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– Momencik –  zaprotestował Gluś. –  To co w takim razie 
proponujesz?

– Krytycyzm – odparło Zwierzątko i zaczęło grać na organkach, ste-
pując w rozsypanej mące.

– Krytycyzm wobec czego? – spytał Gluś.
– Wobec wszystkiego, co się da skrytykować z samą krytyką 

włącznie!
– Co można skrytykować w krytyce? –  zaczął się zastanawiać 

Gluś. (...)
[Zwierzątko] biegało teraz po pokoju i rzucało w kierunku reżysera 

różne przypadkowe przedmioty: książki, lampy, zabytkowe statuetki 
oraz pączki przygotowane dla gości. 

Gluś starał się chwytać, co się dało, ale nie było to proste. (...)
 A co do krytyki...Czy zauważyłeś, że krytykując, mówimy zazwyczaj 

czemuś „nie”? (...) A przecież żeby powiedzieć „nie”, trzeba wcześniej 
być wobec czegoś na „tak”. Choć właśnie to na „tak” pozostaje zwy-
kle w ukryciu! Zwierzątko kołysało się na fi rance, zawodząc: Krytyka 
zdemaskowana, bo krytyka jednego to drugiego reklama. Tylko krytyk 
zazwyczaj się nie orientuje, że jak się czegoś czepia, to coś afi rmuje! Jak 
wynika z mojej pieśni niektórzy są nowocześni, a inni w nosie mają to 
i są po-, po-, po- po-nowocześni!

(...) – Wiem, co to znaczy „nowoczesny” (...) Powiedzmy, że jakieś 
urządzenie było mało nowoczesne, na przykład do wanny trzeba było 
nosić wodę i nalewać kubłem, a teraz woda i ciepła i zimna jest w kra-
nie. I to jest nowoczesne. Wanna może też robić bąbelki i wtedy będzie 
jeszcze bardziej nowoczesne. Ale jaka będzie wanna ponowoczesna?

– Mam mnóstwo odpowiedzi! –  parsknęło Zwierzątko –  i każda 
inna, ale na tym to właśnie polega! Dla przykładu można się nie umyć 
wcale. Bo i po co? Wanna może być wirtualna, bo wcale nie wiemy, 
gdzie się kończy rzeczywistość, a zaczyna symulakra...

– Symulakra? – zdumiał się Gluś – A co to takiego?
– (...) Symulakra to takie poplątanie rozmaitych rzeczywistości, że 

nigdy nie wiadomo, gdzie się kończy złudzenie, a zaczyna inne złudze-
nie! Oglądałeś Matrixa?

– A kto nie oglądał? – odpowiedział Gluś.
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– A jeżeli wszystko jest takim poplątaniem matriksów, to to się wła-
śnie nazywa symulakra i my w tym prawdopodobnie żyjemy! (...). 

– I Zwierzątko uściskało Glusia, rąbnęło parasolem w żyrandol, aż 
poszły iskry, po czym znikło równie nagle, jak się zjawiło. (...)”.
[M. Wojtyszko, Bromba i fi lozofi a, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 
2004, s. 85–90]

B. Dekonstrukcja

„W 1938 roku amerykański rysownik Bob Kane stworzył Batmana, 
sławnego bohatera komiksowego, który oczyszcza ulice Gotham City 
z przestępców. Inaczej niż równie popularny Superman, wyposażony 
w oręż nadnaturalnych mocy, Batman uśmierca swoich wrogów w walce 
wręcz i za pomocą wielofunkcyjnego pasa. Jednak najistotniejszą róż-
nicą między obiema postaciami były ich motywy działania. Stalowy 
Człowiek dbał przede wszystkim o prawdę, sprawiedliwość i amery-
kański styl życia, natomiast Batman rozpoczął karierę w zwalczaniu 
przestępczości po tym, kiedy jego rodzice zostali zamordowani przez 
bandytę – pragnął zemsty. Cechę tę uwypuklił Frank Miller w komik-
sie Powrót Mrocznego Rycerza z 1986 roku; przedstawił w nim Batmana 
jako brutalnego członka straży obywatelskiej, tak samo zwichrowanego 
psychicznie jak ludzie, z którymi walczy. Używając terminologii fran-
cuskiego fi lozofa Jacques’a Derridy, Batman „dekonstruuje” pojęcie 
bohatera. Opowieść pokazuje, w jaki sposób pojęcie, które uważamy 
za jasne i utrwalone, w rzeczywistości jest uwikłane w swoją antytezę. 
Chodzi nie tylko o to, że wrogość i nikczemność stwarzają okazję do 
wykazania się heroizmem, ale i o to, że te cechy zawarte są w samym 
akcie bohaterstwa, na przykład wtedy, kiedy Batman używa przemocy 
w walce ze swoim naśladowcą, Jokerem. Najogólniej biorąc, dekon-
strukcja jest sposobem, w jaki wydobywamy na światło dzienne sprzecz-
ności ukryte w dobrze nam znanych poglądach i pojęciach. Bez Jokera 
Batman nie byłby superbohaterem, lecz tylko człowiekiem przyodzia-
nym w groteskowy strój.

Jacques Derrida urodził się w 1930 roku w Algierze, w żydowskiej 
rodzinie należącej do niższej klasy średniej. (...).
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Dzieło Derridy jest z pewnością niejasne, on sam zaś sprzeciwiał się 
wszelkiemu kanonicznemu opracowaniu swych idei – ponoć dlatego, iż 
nie wierzył, że znaczenia można uchwycić „wszystkie naraz” za pomocą 
zręcznego pojęcia. W takim wypadku żadna defi nicja dekonstrukcjoni-
zmu nie będzie wystarczająca. W datowanym 10 lipca 1983 roku liście 
do profesora Izusu z Japonii Derrida napisał:

Dekonstrukcja nie jest metodą i nie może zostać w nią przekształ-
cona. (...). Nie wystarczy powiedzieć, że dekonstrukcji nie daje się 
zredukować do jakiegoś środka metodologicznego czy zespołu reguł 
i przenośnych procedur. (...). Trzeba też jasno zaznaczyć, że dekon-
strukcja nie jest nawet aktem ani operacją. (...).
Żeby rozumieć procedurę, musimy zobaczyć ją w działaniu. (...).
Dekonstrukcjonizm próbuje wykazać, że słowa i pojęcia nie przeka-

zują tego, co zapowiadają. (...).
Możliwe sposoby opisania pojęcia są potencjalnie nieskończone, 

a każdy opis, który przedstawimy, pominie lub wykluczy pozostałe. 
Dekonstrukcja ma na celu wykazać nie to, jak można te luki zapeł-
nić, by uczynić nasz opis pełniejszym i dokładniejszym, ale to, że luki 
są nieuniknione. Nie odwołuje się przy tym do kryterium kompletno-
ści leżącej poza teksem i mową, lecz skrupulatnie bada ich implika-
cje. Załóżmy, że uważam swoją narzeczoną za „kobietę doskonałą”. 
Jeśli jestem zauroczony, z pewnością jest dla mnie doskonałą, lecz 
moja koncepcja doskonałości doskonała nie jest. Niemniej owa nie-
doskonała koncepcja jest jedyną, jaką posiadam, więc jednocześnie 
zawsze będzie istnieć sens, w którym moja narzeczona nie jest „kobietą 
doskonałą”.

Derrida uważa, że „kompletne” wyrażenie naszych koncepcji i myśli 
jest niemożliwe. (...). Jeśli mówię, że jabłko jest czerwone, znalezienie 
zielonych plamek na skórce temu nie przeczy. Mój opis jest „niekom-
pletny”, mamy jednak prawo zapytać, skąd bierze się u Derridy fascy-
nacja kompletnością. Faktem jest, że dodawanie kolejnych detali często 
zaburza jasność obrazu, tak jak dobiegający z tła szum w studiu nagra-
niowym psuje pracę dźwiękowca. Komunikacja w dużej mierze polega 
właśnie na tym, że to, co mówimy, jest niekompletne. Jednak nawet 
w tym przypadku, jest to niekompletne tylko z punktu widzenia opisu 
wszystkiego. (...).
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Waga dzieła Derridy polega na tym, że wskazuje ono, co zostało 
pominięte w naszych pojęciach i opisach, ponieważ tym, co czyni je 
możliwymi, są właśnie owe luki. Pojecie braterstwa zakłada na przy-
kład, że istnieją ludzie, którzy nie są moimi braćmi i z którymi nie łączą 
mnie takie więzy (klub, którego członkami są wszyscy, nie jest klubem). 
Abym mógł włączyć moich braci do tego pojęcia, muszą być inni, któ-
rzy są wykluczeni. (...). jednak przyglądając się temu, co zostało omi-
nięte (i zastanawiając się, jak to znowu włączyć), musimy pamiętać, że 
nowa tożsamość z konieczności wykluczy pewne grupy ludzi, a nowe 
systemy pojęciowe z konieczności wykluczą pewne idee. Jakakolwiek 
poweźmiemy decyzję, do dekonstrukcji nasze poglądy staną się mniej 
dogmatyczne i bardziej szczere.”
[N. Fearn, Zenon i żółw. Jak myślą fi lozofowie, tłum. M. Pawlikowska, Instytut 
Wydawniczy Pax, Warszawa 2007, s. 194–202] 

C. Dekonstrukcja ludzkich ograniczeń

„(...) Gdybym chciał scharakteryzować obecny stan rzeczy – pisze 
Jean Baudrillard – powiedziałbym, że jest to stan po orgii. Orgia – są 
to wszystkie te wybuchowe momenty nowoczesności, wyzwolenie we 
wszystkich dziedzinach. Wszystkie cele wyzwolenia są już za nami; 
cokolwiek mogłoby być wyzwolone – zostało wyzwolone. Praktycznym 
efektem wyzwolenia, które w końcu wyczerpały wszelkie cele, wypo-
wiedziawszy i wygrawszy wojnę wobec wszystkich ograniczeń, jest to, że 
poruszamy się teraz w pustce”.78 

Nowoczesność uznała wszystkie ograniczenia za nieuzasadnione, 
a stąd i uwłaczające, co więcej –  ogłosiła ona jako nieuprawnione 
wszystkie takie ograniczenia, które mogłyby być (wziąwszy pod uwagę 
bieżący bądź też oczekiwany stan technologicznych umiejętności) 
i musiały być (wziąwszy pod uwagę hardą ufność w siebie nowoczesnej 
postawy) ogłoszone jako nieuzasadnione. Wszystkie, czy też potencjal-
nie wszystkie, nie będące dziełem człowieka ograniczenia podpadały 
pod tę kategorię. Śmiertelność, ta krańcowa zniewaga wobec ludzkiej 

78 J. Baudrillard, La transparence du Mal: essai sur les phenomenes extremes, Paris: 
Galilee 1990, s. 4.
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omnipotencji, to ostateczne wyzwanie wobec ludzkiego rozumu, znala-
zła się pomiędzy nimi jako w rzeczy samej prototyp i archetyp wszelkich 
ograniczeń. Wszystkie inne ograniczenia wydawały się w porównaniu 
z nią czymś mniejszym, niczym więcej niż niedoskonałymi metaforami, 
bladymi odbiciami ostatecznej granicy, czymś słabym, przelotnym, jedy-
nie czekającym na to, aby być usuniętym z drogi, łatwym do zastąpie-
nia przez wrażliwe, rozsądne reguły stworzone przez ludzi i dla ludzi. 
Były one jedynie doraźnymi przykrościami, problemami do rozwiązania 
jutro lub pojutrze.

Wedle tego obrazu świata, „natura” oznaczała wszystko to co jeszcze 
nie przyswojone, nie opanowane i nie przeprojektowane prze rozum. 
Uprawomocnienie rozumu oznaczało nie więcej (ale także i nie mniej) 
niż prawne ubezwłasnowolnienie natury. Naturze odebrany został 
moralny autorytet; rozum miał być ostatecznie pozostawiony sam sobie 
tak wolny, jak kiedyś był Bóg, jedyny prawodawca i jedyny egzekutor 
swych praw. Tak długo, jak ten nieuchronny moment nie nastąpi, nic 
z tego, co istnieje, nie ma wystarczającego prawa do istnienia. To, co 
jest, czerpie swe znaczenie i wartość z faktu torowania drogi dla cze-
goś innego. Teraźniejszość nie ma żadnej własnej wartości, jakakolwiek 
wartość, która mogłaby być jej przypisana, może być zaczerpnięta jedy-
nie z przyszłości. (...).

„Tożsamość (zarówno społeczeństwa, jak i osoby) była czymś budo-
wanym i do budowania poziom po poziomie, piętro po piętrze, od par-
teru aż w górę. Każde piętro spoczywało na tym poniżej. Od dzikości do 
barbarzyństwa, od barbarzyństwa do cywilizacji – oto jak poruszała się 
historia, nigdy nie przeskakując etapów, zawsze osiągając wyższe pię-
trze stopami mocno opierającymi się na niższym. Od dzieciństwa, przez 
dorosłość, aż do wieku dojrzałego, oto jak podążał biografi a również 
nigdy nie przeskakując etapów. Budowana w oparciu o historię tożsa-
mość była budowana wzdłuż linii wzrastającej wiedzy i umiejętności; 
tożsamość budowana w oparciu o biografi ę (...) – „tożsamość ze sobą 
mimo upływu czasu” i (...) „różność względem innych tożsamości w [tym 
samym] czasie”, posuwająca się wzdłuż linii kariery zawodowej. (...).

 Postmodernistyczni koczownicy, inaczej niż protestanccy „pielgrzy-
mowie przez życie”, wędrują pomiędzy n i e  z w i ą z a n y m i  ze sobą 
miejscami”. (...). 
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Pielgrzymi wybierają swe przeznaczenie wcześnie i planują stosow-
nie do niego swą marszrutę życiową. Możemy powiedzieć, że kierują 
się całkowicie jakimś „projektem życia”, jakimś całościowym „planem 
życiowym”. Nomadowie natomiast rzadko kiedy sięgają swą wyobraźnią 
poza następne miejsce zatrzymania się karawany. Zmuszani do nada-
nia sensu swej marszrucie wolą raczej spojrzeć wstecz niż do przodu 
kreśląc (...) związki pomiędzy stacjami, których nie zdołali dostrzec 
w odpowiednim czasie. (...). Koczownicy, tak jak pielgrzymi, byli cały 
czas zajęci konstruowaniem swych tożsamości, lecz ich tożsamości były 
„chwilowe”, „na dziś”, ważne aż do zauważenia następnych tożsamości. 
Nomadowie nie wiążą czasu/przestrzeni, poruszają siew nim, i tak samo 
przemieszczają się oni przez tożsamości. (...).

Jean –  Francois Lyotard powiada, że żyjemy teraz w otwartej 
p r z e s t r z e n i  –   c z a s i e, w której nie ma już t o ż s a m o ś c i, są tylko 
t r a n s f o r m a c j e. (...). 

Baudrillard powiedziałby, że świat nowoczesnego typu jest rzą-
dzony przez p r a w o, natomiast nasz własny świat jest kierowany przez 
r e g u ł ę. Prawa nakazują, zakazują i zabraniają, tym samym tworzą one 
możliwość przekroczenia (...). Reguły nie czynią żadnej z tych rzeczy. 
Reguły nie są zbiorem ograniczeń narzuconych światu. Reguły są wie-
lorybem na którym spoczywa świat. Usuń reguły, a świat wywróci się do 
góry dnem i zniknie. (...). Jednakże w naszym świecie ma miejsce wiele 
gier w tym samym czasie i każdy gracz dysponuje szerokim wyborem 
reguł. Jeśli każdy zbiór reguł wyczarowuje i utrzymuje swą własną grę, 
pewien własny mikroświat, wtedy można wchodzić w światy i opuszczać 
je dowolnie – każdy pobyt w nich trwa tylko do czasu, gdy dostrzeże się 
inny świat. 

Jedna rzecz, której gracz nie może uczynić, to całkowite wycofanie 
się z gry. (...). Każda gra ma za swego sąsiada jakąś inną grę (inne gry), 
lecz wzięte razem gry nie pozostawiają niczego na zewnątrz siebie. Nie 
istnieje żadne obce wobec nich terytorium, wciąż czekające na podbój 
i kolonizację. (...). 
Żadnej determinacji, żadnego przypadku –  jedynie miękka, giętka 

gra bez kierunku i przewidywalnego rozwiązania; gra, która spro-
wadza się całkowicie do zbioru graczy i ich ruchów. Gracz nie może 
określić rezultatu, jednakże ruchy gracza nie są pozbawione również 
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konsekwencji. Ponieważ nie istniej żadne prawo, które jednoznacz-
nie wiąże działanie z jego rezultatem, nie istnieje żadna wyraźna 
wskazówka, co powinno się czynić, aby osiągnąć rezultat, którego się 
pragnie. Świat ten nie obiecuje żadnej pewności, lecz także i żadnej 
bezradności; nie oferuje ani pewności, ani rozpaczy, a jedynie radość 
z dobrego ruchu i żal z powodu ruchu nieudanego.”. 
[Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, ss. 143–167, 
(w:) Postmodernizm a fi lozofi a, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Instytut Filozofi i i Socjo-
logii, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1996, s.  143–144, 148, 150–151, 160, 
162–164]

D. Postmodernizmu życie codzienne

„(...) Badając defi nicje postmodernizmu, stwierdzimy, że szczególny 
nacisk kładzie się tu na zatarcie granic pomiędzy sztuką i codziennym 
życiem, na zanik różnic pomiędzy sztuką wysokoartystyczną z jed-
nej strony i kulturą masową czy popularną z drugiej. (...). W takim 
wypadku (...) akcentuje się estetyzację życia codziennego i przekształ-
canie rzeczywistości w obrazy. (...). 

Można mówić o trzech znaczeniach estetyzacji życia codziennego. 
Po pierwsze, termin odnosi się do tych subkultur artystycznych, które 
podczas I wojny światowej i w latach dwudziestych wytworzyły dadaizm, 
historyczną awangardę i surrealizm; w dziełach, pismach, a niekiedy 
i biografi ach tych prądów ujawnia się tendencja do zatarcia granicy 
między sztuką i życiem codziennym. Sztuka ponowoczesna lat sześć-
dziesiątych, z jej sprzeciwem wobec muzealnej i akademickiej insty-
tucjonalizacji modernizmu, polega na tej samej strategii. Zauważmy, 
że Marcel Duchamp, swoimi skandalicznymi „ready – made” aktyw-
nie wpisujący się we wczesny ruch dadaistyczny, stał się w latach sześć-
dziesiątych obiektem czci dla artystów nowojorskiej transawangardy. 
Widać w tym podwójne dążenie. Przede wszystkim jest to bezpośred-
nie wyzwanie rzucone dziełu sztuki, chęć pozbawienia sztuki nietykal-
ności, zdjęcia z niej świętego nimbu i zakwestionowania jej miejsca 
w muzeum czy akademii. Po drugie, przejawia się w tym założenie, że 
sztuką może być dowolna rzecz w dowolnym miejscu, np. odpadki kul-
tury masowej czy zużyte artykuły konsumpcyjne (przychodzi tu na myśl 
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Andy Warhol i pop – art). Sztuką były również antydzieła: happeningi, 
przemijające „ulotne” zdarzenia performance’u nie nadające się do 
muzeifi kacji, a także ludzkie ciało i wszystko co żywe. Warto również 
odnotować, że liczne strategie i artystyczne techniki dadaizmu, surre-
alizmu i awangardy zostały przejęte przez reklamę i popularne środki 
przekazu z kręgu kultury konsumpcyjnej.79

Po drugie, estetyzacja życia codziennego nawiązuje do zamysłu 
przekształcenia życia w dzieło sztuki. Fascynacja tym projektem wśród 
faktycznych i potencjalnych artystów i intelektualistów ma długą histo-
rię. (...). G. E. Moore dowodził, iż największą wartością w życiu są indy-
widualne emocje i estetyczna przyjemność. Podobną estetykę „życia 
jako dzieła sztuki” odnaleźć można u schyłku XIX wieku w pismach 
Patera i Wilde’a. Wilde zakładał, że idealny esteta powinien „spełniać 
się w wielu formach i na tysiąc różnych sposobów i powinien być ciekaw 
nowych doznań.” (...). Foucault (...) aprobuje Baudelaire’owski sposób 
postrzegania nowoczesności, w którym postacią centralną jest „dandys, 
czyniący ze swego ciała, swego zachowania, swoich uczuć, namiętności 
i całej swojej egzystencji dzieło sztuki.” (...). 

Trzecie znaczenie estetyzacji życia codziennego odsyła do zalewu 
znaków i symboli, wnikających w strukturę życia codziennego współcze-
snego społeczeństwa. Teoretyczne ujęcie tego procesu wiele zawdzię-
cza Marksowskiej teorii fetyszyzmu towarowego, rozwijanej rozmaicie 
przez Lukacsa, szkołę frankfurcką, Benjamina, Hauga, Lefebvre’a, 
Baudrillarda i Jamesona. Według Adorna rosnąca przewaga warto-
ści wymiennej nie tylko zatarła pierwotną wartość użytkową rzeczy 
i zastąpiła ją abstrakcyjną wartością wymienną, lecz ponadto pozwo-
liła, aby towar nabrał zastępczej czy wtórnej wartości użytkowej (...). 
Doniosłe znaczenie rynkowej manipulacji obrazami, dokonującej się 
za sprawą reklamy, środków masowego przekazu, sklepowych wystaw, 
przedstawień i spektakli wielkomiejskiej struktury życia codziennego 
sprawia, że obrazy ustawicznie przemodelowują nasze pragnienia. Nie 
należy więc sądzić, że społeczeństwo konsumpcyjne wyzwala jedy-
nie postawy materialne –  ukazuje ono przecież ludzkim obrazy ich 

79 B. Martin, A Sociology of Contemporary Cultural Change, Oxford 1981.
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marzeń, które przemawiając do pragnień, estetyzują i od –  realniają 
rzeczy wistość. (...).

Koniec realności i koniec sztuki przenoszą nas do hiperrzeczywisto-
ści, w której sekret odkryty przez surrealizm upowszechnia się i zyskuje 
uogólnienie. (...).

Hiperrealna jest dzisiaj sama rzeczywistość. Surrealizm jako pierw-
szy odkrył, że najzwyklejsza rzeczywistość może się stać surrealna, lecz 
dotyczyło to jedynie pewnych szczególnych chwil, związanych ze sztuką 
i wyobraźnią. Dzisiaj cała codzienna rzeczywistość (...) wchłania w sie-
bie iluzyjny aspekt hiperrealizmu. Żyjemy estetycznym złudzeniem rze-
czywistości. (...). 

Otóż estetyzacja życia codziennego (...) może mieć swoje początki 
w rozwoju kultury konsumpcyjnej w wielkich miastach XIX wiecznych 
społeczeństw kapitalistycznych, miastach, które stawały się dogodnym 
terenem dla baśniowych światów- strumienia wciąż zmieniających się 
towarów, obrazów i ciał ludzkich (...). 

Trzeba zatem sprawdzić, co w obszarach i praktykach schyłku XX 
wieku jest kontynuacją wcześniejszych zjawisk, co zaś jest całkiem 
nowe. Kieruje to nas ku rozważeniu wielkomiejskiej odnowy, jaka 
dokonała się dzięki procesowi postmodernizacji (...), z charakterystycz-
nymi dlań nobilitacją wewnętrznych przestrzeni w metropoliach i poja-
wieniem się wydzielonych obszarów iluzji, które wykorzystują widowi-
skową oprawę na promenadach, w centrach handlowych, w parkach 
tematycznych i hotelach. Wskazuje się ponadto, że znaczące zmiany 
zachodzą w muzeum, czyli instytucjach, które (pierwotnie) były prze-
strzenią zastrzeżoną dla wykształconych koneserów koneserów i poważ-
nych znawców. Dzisiaj muzeum pragnie zaspokoić potrzeby szerszej 
publiczności, pozbyć się etykietki placówki wysokiej kultury i stać się 
przestrzenią widowisk, wrażeń, iluzji i montażu – miejscem, gdzie liczy 
się przeżycie, nie zaś obowiązkowa znajomość kulturowego kanonu 
i ustalonych hierarchii symbolicznych. (...).” 
[M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, ss. 209–332, (w:) 
Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał, opracował i przedmową opatrzył 
R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998, s. 302, 304–309, 311–312] 
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E. Chaos jako paradygmat postmoderny

„Wiek XX w kulturze europejskiej mija pod znakiem kryzysu. 
Kryzys ten w drugiej połowie naszego stulecia wszedł w fazę –  rzec 
można burzliwą w sensie, w jakim określenie to funkcjonuje w teorii 
chaosu. Epoki czy formacje kulturowe nie następują po sobie jak mie-
siące w kalendarzu lub godziny w zegarze z sekundnikiem, lecz prze-
gradzają je właśnie kryzysy. (...). Są okresami i wzmożonej aktywności 
twórczej szczególnego rodzaju, gdy murszeje zastałość i wyłaniają się 
zręby tego, co nowe i co ma być przyszłością kulturową. Tam właśnie 
odbywają się akty zarówno detronizacji, jak i koronacji nowych zało-
żeń teoretycznych w różnych dyscyplinach kulturowych (...). Kryzys 
jest tym złożonym czasem, gdy dostrzega się nieprzydatność zastanych 
prawd, założeń, norm i zasad, gdy szuka się i znajduje inne, gdy kry-
tyka wymieszana jest z pracą konstruktywną, z próbami, przymiarkami 
i szukaniem „po omacku” czegoś, co się najpierw wyczuwa, a czego 
jeszcze nie ma. (...).

 Idei nie obala się jak dowodów w matematyce, ani nie odrzuca 
się ich w wyniku negatywnych świadectw eksperymentów naukowych. 
A jednak w kulturze europejskiej w XX wieku narosła świadomość 
wyczerpania się i zużycia siły twórczej podstawowych dla tej kultury 
idei prawdy, piękna, dobra i hegemonii rozumu. O ile w pierwszej poło-
wie naszego stulecia zbierano materiał – mówiąc przenośnie – dowo-
dowy przeciw podstawowym wartościom, którym w minionych stule-
ciach nadano rangę panujących w naszej kulturze, to w drugiej jego 
połowie uwaga i wysiłek kulturotwórczy skupiony jest na wykazaniu, że 
bez tych wartości jednostki i społeczności współczesnego świata w sfe-
rze kultury mogą się obejść. Wyzwanie to z gorliwością neofi ty realizuje 
postmodernizm. (...). Jest to jednak nie tyle świadomość kryzysu, co 
świadomość kryzysowa. (...).

Chaos wydaje się być jednym z najbardziej widocznych i narzuca-
jących się charakterystyk aktualnie rozwijającego się kryzysu kulturo-
wego. Powstająca na naszych oczach i coraz bardziej doceniana teo-
ria chaosu dotyczy skomplikowanych chaotycznych zachowań, zjawisk 
i procesów, które zachodzą tak w przyrodzie (...), jak i w życiu społecz-
nym (...).
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Sytuacja, jaką w XX wieku przedstawia całościowy europejski układ 
kulturowy dostarczać może doskonałych ilustracji dla twierdzeń teorii 
chaosu. (...).

Jednym z aspektów nasilającego się dziś chaosu kulturowego jest 
wątek krytyki tego, co w kulturze zastane, co przynależy do paradyg-
matycznej całości kulturowej epoki, którą uznaje się za mijającą. (...). 
Cały ten światopoglądowy przekaz ideologii dotyczącej obiektyw-
nej, deterministycznie praworządnej wizji świata został zaatakowany 
totalnie. (...). Postmodernistyczna krytyka zastanej fi lozofi i zbiera 
cały nagromadzony materiał krytyczny wobec spuścizny fi lozofi cz-
nej Platona, Kartezjusza, Locka, Kanta, Fregego, Russella i Husserla 
obwiniając ją odpowiedzialnością za szerzenie wiary w iluzję rozumu 
– zwierciadło natury i w jego funkcję poznawczą wobec rzeczywistości. 
(...). Dopuszczalna wielość stylów myślenia, wielość słowników, sposób 
życia, form w literaturze, sztuce, architekturze składająca się na plura-
lizm kulturowy skłania do ujęcia tego pluralizmu raczej w kategoriach 
chaosu kulturowego, który ujawniać ma różnorodność i niewspółmier-
ność wizji świata. Wyczulają na nią tzw. gry językowe. Nie bez powodu 
więc to ostatnie pojęcie urasta do kolejnej naczelnej kategorii post-
modernizmu, której różnorakie sensy wypracowali Lyotard, Deluze, 
Derrida i Rorty. (...). W obliczu wielości słowników wybór języka 
dokonuje się z uwagi na jego sytuacyjną użyteczność, co pozwala jed-
nocześnie uczestniczyć w różnych grach językowych, czyli krzyżujących 
się różnych „małych narracjach” będących przypadkowymi „lokalnymi 
strategiami”. Zestawianie różnych języków stanowi swoistą pracę tek-
stualną (tzn. grę z tekstem) dostarczającą przekazów znaczących (sym-
bolicznych). Taka działalność sensotwórcza, czyli produkująca teksty, 
jest właśnie użyciem języka (to znaczy grania gry językowej). Ten sto-
sunek do języka i tekstu pozwala sformułować kolejną tezę postmo-
dernistyczną, która funkcjonuje w dwu różnych odniesieniach anulu-
jąc granicę zarówno między różnymi dyscyplinami kulturowymi, jak 
i między rzeczywistością a fi kcją (Baudrillard). Zalecane kolaże tek-
stów fi lozofi cznych z literaturą typu science fi ction i powieścią krymi-
nalną (Deluze), preferowane przerzucanie „rozumiejących” pomostów 
między odległymi dyscyplinami badawczymi i gatunkami kulturowymi 
jako różnymi wątkami rozmów (Rorty) –  skutecznie uniemożliwiają 
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jednoznaczne określenie odrębności tego, czym jest nauka, sztuka, lite-
ratura, fi lozofi a, poezja, absurd, fi kcja i rozważania na metapoziomie 
(Lyotard). (...). W opisach stanu aktualnej rzeczywistości kulturowej 
odnotowuje się zachowania kulturotwórcze przypominające dowolną 
żonglerkę treściami kulturowymi (...) pozbawione autentyzmu i nowa-
torstwa. Miejsce aktów twórczych zajmuje reprodukcja, pastisz, kon-
glomerat stylów. Powszechnie panoszy się pozbawiona programowo 
głębi przypadkowość. (...). Odnotowuje się ogólny zamęt w kultu-
rze i chaotyczność komunikacyjną; symptomy „kulturowego obłędu” 
i „rozproszenia rozumu”. (...) Postmodernizm nie jest jednym z takich 
kolejnych „-izmów” zajmujących miejsce poprzedniego. Jest raczej 
przynależny do czasu kryzysowego sytuującego się między historycz-
nie uporządkowanymi i stabilnymi epokami –  tamtą, która odchodzi, 
i tą, której jeszcze nie ma. Jest on właśnie tym ruchem, który wytrąca 
zastany układ ze stanu stabilności i uporządkowania, zagrażają usta-
lonemu porządkowi świata duchowego. (...). Z teorii chaosu już dziś 
wiadomo, że procesy chaotyczne są nie tylko nieodwracalne, ale są też 
konstruktywne. Chaos burzliwy przedstawia się jako bezład w odnie-
sieniu do stanu równowagowego (poprzedniego), ale jest to proces 
zmierzający do cyklu granicznego o zachowaniu stabilnym (...). Toteż 
gdy układ generuje chaos, to chaos będzie generował wzorce nowego 
porządku. I takim sensie chaos jest twórczy. Kryzys kulturowy, w cza-
sie którego zachodzą kulturowe zmiany (nie tylko detronizujące zasta-
łość) musi nieść w sobie element twórczy, który realizuje się właśnie 
w procesach narastającego chaosu. (...).

Dekonstrukcja zastanej, uporządkowanej i stabilnej całości rodzi 
stresy i obawy zagrożenia brakiem sensu i bezsilnością wyobcowanej 
w swym wyzwoleniu jednostki; nasuwa poczucie nietrwałości dowol-
nych aktów wyboru i osamotnienia w obliczu nieskończonych możli-
wości działań twórczych. Utracone poczucie zabezpieczającego opar-
cia czyni z totalnego uwolnienia próżnię bezsensu, od której jednostka 
chce uciec. (...). Stan myślowego rozchwiania i pojęciowej wieloznacz-
ności rodzi uczucie niespełnienia, bezradności i zawieszenia w myślo-
wej próżni, gdy wybór pozbawiony jest sensu, znaczenie nie istnieje, 
a poczucie wolności ma smak zagubienia. Człowiek pozostawiony sobie 
samemu (bez religii, światopoglądu, wiary w prawa historii, zasady 
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i reguły) egzystencje odczuwa jako udrękę, trwogę, kruchość, małość 
w bezmiarze „pewnej totalności, z której wyjść się nie da.”

Intelektualiści coraz częściej czynią jawne zwierzenia o swej 
wewnętrznej rozterce, stresie i bezsilności. Na przykład Herling – Gru-
dziński w publicznym wywiadzie telewizyjnym nie tylko przyznaje się do 
odczuwanego zagubienia, ale stwierdza, że totalna dezorientacja jest 
pierwszą i podstawową cechą człowieka współczesnego. (...). 

Ogarnięty kryzysem kulturowym wiek XX obfi tuje w nieustanne 
wędrówki wstecz: na przykład Husserl wracał do rzeczy, Heidegger do 
alethei, Freud do mitu Edypa, Derrida i Rorty pielgrzymują do całym 
dziedzictwie fi lozofi cznym. (...).

Głębszy sens regresu, tj. przyjmowania postawy regresywnej przez 
fi lozofa i uczonego, poetę i artystę, jest jednak inny. Okres kryzysu, 
gdy strzaskane są wszystkie „tablice”, stanowi dla twórcy obciążenie 
szczególnego rodzaju, gdyż jest on pozbawiony nie tylko materiału 
do tworzenia, ale również narzędzi. Musi wypracować nie tylko nowe 
treści, ale przede wszystkim nowe instrumentarium (...). W dobie kry-
zysu twórca jest osamotniony w sposób nieznany z okresu ustabilizo-
wanego ładu. W tej samotności bez programów, zasad, norm, zało-
żeń, reguł postępowania, ideałów przewodnich twórcy kryzysowemu 
pozostaje jedynie własna wyobrażenia, ale i ona musi zostać najpierw 
użyźniona. (...). Uczeni i poeci, fi lozofowie i artyści dokonują (raczej 
nieświadomie) wędrówki w przeszłość, która dla twórcy z obszaru cywi-
lizacji zachodniej staje się podróżą do starożytnej Grecji. Nie jest to 
podróż po treści gotowe, po nowe formy i narzędzia, lecz po wyobraź-
nię. W wędrówce tej chodzi o odnowę wyobraźni kreatywnej. (...). Wła-
ściwym celem i głębszym sensem każdej postawy regresywnej (każdej 
„podróży” do Grecji) jest odnowa tej kreatywnej wyobraźni, bez której 
nie ma twórcy.”
[A. Motycka, Postmodernizm a kryzys kulturowy, ss. 319–338, (w:) Postmodernizm 
a fi lozofi a, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Instytut Filozofi i i Socjologii, Polska Akade-
mia Nauk, Warszawa 1996, s. 321, 324–325, 327–328, 331, 334, 336–337] 
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19. LOGIKA JAKO NARZĘDZIE 
FILOZOFICZNEGO MYŚLENIA

Problematyką logiczną zajomowali się już Parmenides i Heraklit. 
Zasadami logicznego rozumowania kierował się Sokrates w trakcie 
dialogów, które prowadził z mieszkańcami Aten. Jako pierwsi terminu 
logika użyli stoicy (III w. przed Chr.). Zwarty i systematyczny wykład 
logiki jest jednak dziełem Arystotelesa, który jako „pierwszy w dziejach 
logiki sformułował prawa i dyrektywy logiczne i uczynił je oddzielnym 
przemdiotem studiów; on wprowadził zmienne logiczne i podjął próbę 
mechanizacji rozumowania; jemu też zawdzięcza się podstawowe idee, 
na których się opiera współczensa logika” (Leśniak, 1990, s. 90). Naukę 
o zasadach racjonalnego poznania Arystoteles wyłożył w traktatach 
znanych pod nazwą „Organon” – narzędzie. Logika w ujęciu tego myśli-
ciela była ściśle związana z poznaniem metafi zycznym zmierzającym do 
odkrycia ostatecznych przyczyn bytu. W poznaniu metafi zycznym rozum 
nie wymyśla, lecz „odczytuje” pierwsze prawa bytu (np. prawa tożsa-
mości i niesprzeczności). Porządkiem myślenia kieruje zatem przed-
miot poznawany. W czasach współczesnych logikę wyprowadzono poza 
poznanie metafi zyczne wiążac ją z naukami przyrodniczymi, psychologią 
i matematyką. Dla nauk matematyczno-formalnych nie jest konieczny 
realny przedmiot poznania. Nauki te bowiem operują na symbolach 
lub przedmiotach nie związanych z realnym bytem. Logika współcze-
sna nie jest więc kontynuacją logiki Arystotelesa. „Logika współczesna, 
„będąc nauką sprawnego myślenia”, dostarcza odpowiednich narzędzi 
do doskonalenia myślenia operacyjnego i kombinatoryjnego, lecz nie 
do poznawania istoty i całości rzeczy, co jest celem poznania metafi -
zycznego. Stąd usprawnienie operacji myślowych nie jest równoznaczne 
z uprawnieniem poznawania istoty rzeczy” (Maryniarczyk, 2000, s. 161). 

Rozumienie tego czym jest logika można odnaleźć w poniższych 
fragmentach źródeł i komentarzy. Zamieszczone teksty ukazują:
– naukowy wykład na temat „Organonu” Arystotelesa,
– popularno-naukowy wykład na temat logiki,
– logikę w bajce,
– logikę w powieści „Alicja w krainie czarów”,
– logikę w codzienności.
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A. „Organon” Arystotelesa

„(...) W ogólnym planie, który posłużył Stagirycie do podzielenia 
i usystematyzowania nauk, nie ma miejsca dla logiki i nie jest to przy-
padkowe. Logika bowiem nie rozważa ani wytwarzania czegoś (jak 
robią to nauki pojetyczne), ani działania moralnego (jak nauki prak-
tyczne), ani też określonych treści różnych od treści rozważanych przez 
metafi zykę, fi zykę czy matematykę (nauki teoretyczne).

Logika rozważa natomiast formę, jak musi mieć każdy dyskurs, 
który chce coś wykazać, i ogólnie, który chce być dyskursem dowodzą-
cym. Logika pokazuje zatem, jak postępuje nasza myśl, kiedy myśli, jak 
jest struktura rozumowania i jakie są jego elementy, jak można prze-
prowadzić dowód, jakie istnieją typy i sposoby dowodzenia, w odnie-
sieniu do czego są możliwe i kiedy. (...). Dlatego wprowadzony przez 
Aleksandra z Afrodyzji na oznaczenie całej logiki (...) termin organon, 
który oznacza „narzędzie”, dobrze charakteryzuje pojęcie i cel Arysto-
telesowskiej logiki, która właśnie chce dostarczyć narzędzi myślowych 
niezbędnych do podjęcia jakiegokolwiek typu badań (...). Arystoteles 
natomiast określał logikę mianem „analityka” i podstawowe pisma 
Organonu noszą tytuł Analityki. (...).

Analityka (od greckiego słowa analysis, które oznacza rozkład) 
wyjaśnia metodę, za pomocą której, wychodząc od danego wniosku, 
rozkładamy go właśnie na elementy, z których on się wywodzi, to zna-
czy na przesłanki z których wynika, i w ten sposób znajdujemy dla 
niego podstawy i go uzasadniamy. Analityka jest w swej istocie nauką 
o sylogizmie i ta właśnie nauka stanowi zasadniczy rdzeń, oś, wokół 
której obracają się wszystkie inne elementy logiki arystotelesowskiej. 
Stagiryta jest zresztą w pełni świadomy tego, że to on był odkrywcą 
sylogizmu. (...).

Traktat o Kategoriach zawiera coś, co w jakiś sposób odpowiada stu-
dium najprostszego elementu logiki. Jeśli weźmiemy takie zdania, jak 
na przykład: „człowiek biegnie” lub „człowiek zwycięża” i rozerwiemy 
ich związek, to znaczy oderwiemy podmiot od orzeczenia, otrzymamy 
słowa „bez powiązania”, czyli poza jakimkolwiek związkiem ze zda-
niem: „człowiek”, „zwycięża”, „biegnie” (czyli terminy nie połączone, 
które łącząc się ze sobą tworzą zdanie). Otóż Arystoteles mówi:
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„Każda nie połączona wypowiedź oznacza albo substancję, albo 
ilość, albo jakość, albo stosunek, albo miejsce, albo czas, albo położenie, 
albo stan, albo działanie, albo doznawanie.” (...). 

Kiedy łączymy ze sobą terminy (rzeczownik z czasownikiem) 
i stwierdzamy coś o czymś innym lub zaprzeczamy, wtedy mamy do 
czynienia z sądem. Sąd jest zatem aktem, poprzez który stwierdzamy 
lub negujemy związek jednego pojęcia z innym pojęciem, a logicznym 
wyrazem sądu jest wypowiedź lub zdanie. (...).

Kiedy stwierdzamy coś o czymś innym lub zaprzeczamy, to znaczy 
kiedy wydajemy sądy i formułujemy zdania, to jeszcze nie rozumujemy. 
Rzecz jasna, nie rozumujemy także wtedy, kiedy formułujemy szereg 
sądów i wyliczamy szereg nie powiązanych ze sobą zdań. 

Rozumujemy natomiast, kiedy przechodzimy od sadów do sądów, 
od zdań do zdań, które łączą ze sobą określone powiązania, gdy jedne 
są w jakiś sposób przyczynami drugich, gdy jedne są poprzednikami, 
inne następnikami. Nie ma rozumowania, jeśli nie ma tego powiązania, 
wynikania. (...).

Ogólnie mówiąc, w rozumowaniu doskonałym, to znaczy w sylogi-
zmie, muszą być trzy zdania, z których dwa pełnią funkcje poprzed-
nika, i dlatego nazywa się je przesłankami, a trzeci jest następnikiem, to 
znaczy wnioskiem, który wynika z przesłanek. W sylogizmie występują 
zawsze trzy terminy, z których jeden –  jak zobaczymy – pełni funkcję 
zwornika łączącego dwa pozostałe.

Przytoczymy klasyczny przykład sylogizmu:
  Jeżeli wszyscy ludzie są śmiertelni,
  i jeżeli Sokrates jest człowiekiem,
  to Sokrates jest śmiertelny.

Widać wyraźnie, że zdanie Sokrates jest śmiertelny jest następ-
stwem, które koniecznie wynika z ustalenia, że każdy człowiek jest 
śmiertelny i że Sokrates jest właśnie człowiekiem. Terminem, na którym 
opiera się wnioskowanie, jest termin „człowiek”.

Zrozumiała jest zatem sławna defi nicja podana przez Arystotelesa:
„Sylogizm jest to wypowiedź [tzn. rozumowanie], w której, gdy się 

coś założy [tzn. przesłanki], coś innego, niż się złożyło, musi wynikać 
dlatego, że się założyło. Przez „że się założyło” rozumiem, iż tylko ze 
względu na to, że jest tak, jak się założyło, a przez to znów rozumiem, 
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że nie potrzeba żadnego dodatkowego terminu do tego, by powstała 
konieczność”.80 (...)

Bez względu jednak na to, ile by było zastrzeżeń, które pod adre-
sem tej logiki wysuwano lub można wysunąć, ile prawdy może być 
w postulatach wysuwanych od Novum Organum Bacona do Systemu 
logiki Stuarta Milla, a także w postulatach wysuwanych od transcenden-
talnej logiki Kanta do logiki rozumu Hegla (logiki nieskończoności), 
czy wreszcie w postulatach logicznych zawartych w metodologii nauk 
współczesnych, pewne jest to, że cała logika Zachodu ma swoje korze-
nie w Organonie Arystotelesa, a więc jego logika pozostaje – jak wyżej 
powiedzieliśmy – kamieniem milowym w dziejach myśli Zachodu.”
[G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej. II. Platon i Arystoteles, przełożył E. I. Zie-
liński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, 
s. 529–552]

B. Zrozumieć logikę

„(...) Często używamy określeń: „myślenie logiczne”, „Piotr myśli 
logicznie”, „Jan myśli nielogicznie”. Mówi się o logice lub jej braku 
w czyichś wypowiedziach. Gdy mówimy „logika”, chodzi nam o myśle-
nie poprawne. Od czego zależy poprawne bądź niepoprawne myślenie? 
Wspominaliśmy już o konsekwencji i niekonsekwencji, mając na myśli 
przestrzeganie i łamanie przyjętych założeń. Tu moglibyśmy dodać, że 
trudno o zachowanie konsekwencji tam, gdzie zabraknie logicznego 
myślenia.

Logiczne myślenie to przestrzeganie pewnych zasad, ale nie takich, 
które sobie dowolnie ustaliliśmy, lecz takich, których musimy przestrze-
gać, jeśli nie chcemy narazić się na zarzut, że myślimy niepoprawnie, 
błędnie.

Powie ktoś: „Mogę sobie myśleć jak chce, to moja sprawa. Nikt mi 
nie będzie narzucał żadnych zasad.” To prawda, ale czy wtedy można 
skutecznie działać i osiągnąć zamierzone cele? Oto Jola chciała się spo-
tkać z Markiem. Od rodziców Marka otrzymała wiadomość: „marek na 
pewno jest w domu lub na podwórzu.” Jola weszła do domu i nie zastała 

80 Analityki pierwsze, A 1, 24 b18-22; K. Leśniak.
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marka. Jak powinna myśleć, aby jej myślenie było logiczne? Z pewno-
ścią tak: „Jeśli Marek jest w domu lub na podwórku, i na pewno nie 
ma go w domu, to musi być na podwórku.” Gdyby Jola nie kierowała 
się logiką, mogłaby pomyśleć, że Marek jest w kinie. Ale wątpliwe, czy 
by tam Marka znalazła. Gdyby nawet spotkała go w kinie, fakt ten nie 
przeczyłby logicznej poprawności wniosku: „Marek jest na podwórzu”. 
„Fałszywą okazałaby się tylko wiadomość przekazana przez rodziców. 
(...). Trzeba wiedzieć, kiedy nasze myślenie jest pewne, a kiedy mniej 
pewne. (...).

Najważniejszą i najpewniejszą ze wszystkich zasad jest zasada 
sprzeczności. Kto się chce zająć czymkolwiek, powinien przedtem 
poznać tę zasadę. Brzmi ona następująco: „To samo temu samemu 
nie może przysługiwać i nie przysługiwać w tym samym czasie i pod 
tym samym względem”. Mówić prościej, znaczy to, że coś nie może być 
jakieś i zarazem takie nie być. (...). Dalej wynika z tego, że jeśli mamy 
dwie wypowiedzi sprzeczne, np. „Janek jest piłkarzem” i „Nieprawda, 
że Janek jest piłkarzem”, to jedna z nich jest na pewno prawdziwa, 
a druga na pewno fałszywa. (...).

Przypuśćmy, że zależy nam, aby kogoś o czymś przekonać. Nie 
chcemy, żeby nam po prostu uwierzył. Chcemy dać mu niezbity dowód, 
który nie pozwoliłby mu wątpić w to, co mówimy. Jak się do tego 
zabrać? Trzeba więc zmusić rozmówcę do przyjęcia naszego wniosku na 
podstawie rozumowania, któremu nie mógłby zaprzeczyć. Posługujemy 
się wtedy wnioskowaniem. Jak na przykład dowieść, że wieloryb nie jest 
rybą, komuś, kto o tym nie wie? Może zaczniemy od twierdzenia, że 
wszystkie ryby mogą oddychać pod wodą, a żaden wieloryb tego nie 
potrafi . Z tego już wynika niezbicie to, co chcieliśmy udowodnić –  że 
wieloryb nie jest rybą. 

Znajdowaniem takich „żelaznych” zasad wnioskowania zajmuje się 
logika Arystotelesa. (...).

Arystoteles przedstawił wiele typów wnioskowań. Każde z nich 
składa się z dwóch przesłanek i wniosku. Wniosek jest sądem, którego 
chcemy dowieść. Musimy więc znaleźć dwa takie twierdzenia, o któ-
rych wiemy, że ą prawdziwe, i ułożyć je w takim porządku, aby wynikał 
z nich sąd trzeci. Użyjmy znów przykładu: oto trzy zdania, które tworzą 
wnioskowanie prawdziwe.
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Jeżeli prawdą jest, że:
  Żaden Murzyn nie jest Indianinem,
I:  Niektórzy ludzie są Murzynami,
to:   Niektórzy ludzie nie są Indianami. (...).

Popatrzmy na drugi przykład:
  Żadne dziecko nie jest prezydentem.
  Każdy chłopiec jest dzieckiem.
  Żaden chłopiec nie jest prezydentem.

Genialnym rozwiązaniem Arystotelesa było to, że wprowadził do 
swoich dowodów zmienne, dokładnie tak, jak czynimy to w zdaniach 
matematycznych. Z tą różnicą, że tu, zamiast liczb, pod zmienne pod-
stawiamy pewne nazwy. Zdanie pierwsze z drugiego przykładu możemy 
więc zapisać: „Żadne A nie jest B”, gdzie A oznacza dziecko, a B prezy-
denta. Całe wnioskowanie możemy przedstawić w następujący sposób:
  Żadne A nie jest B.
  Każde C jest A.
  Żadne C nie jest B.

Więc:
Teraz pod A, B i C możemy podstawić dowolne terminy. Jeśli tylko 

będziemy pamiętać o tym, że dwa pierwsze zdania muszą być praw-
dziwe, to z pewnością i trzecie zdanie będzie również zawsze praw-
dziwe. A wiec spróbujcie. Na Arystotelesie można polegać.”
[A. Kwiatek, M. Worwąg, Podróż po historii fi lozofi i. Starożytność, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 102–107]

C. Logiczny dialog

„Święty Tomasz Apostoł wędrował przez pustynię i spotkał węża, 
i zdumiał się. – Czy wąż może żyć na pustyni? 

– Może –  powiedział wąż –  skoro żyje; jak wiadomo, to, co jest  
może być.

– A czy wąż może żyć bez wody? – zapytał święty.
– Może, skoro żyje – powiedział wąż i dodał złośliwie:
– Moja odpowiedź na pierwsze pytanie zawierała w sposób oczy-

wisty odpowiedź na pytanie drugie, czyli pytanie drugie zadałeś, drogi 
przyjacielu, zupełnie zbyteczne, czyli było ono redundantne, czyli etc.
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– Co chcesz powiedzieć przez zwrot „etc.”? – spytał święty.
– Chce powiedzieć, że nie jesteś bardzo mądry – wyjaśnił wąż.
– Dlaczego więc użyłeś słów „etc”. Zamiast słów „nie jesteś bardzo 

mądry”?
– Bo nie chciałem cię urazić, mówiąc „nie jesteś bardzo mądry”, 

a nie chciałem, bo jestem osobnikiem o wytwornych manierach.
– Ale w końcu powiedziałeś – upierał się święty.
– Bo się tego domagałeś – odparł wąż.
– Czyli już nie jesteś osobnikiem o wytwornych manierach!
– Owszem, jestem, bo powiedziałem, że nie jesteś bardzo mądry, 

tylko dlatego, że tego chciałeś.
– Ależ wcale nie chciałem, byś mi to powiedział, ale tylko, byś mi 

wyjaśnił sens słów „etc”.
– Ale taki był właśnie sens tych słów.
– Ale ja tego nie wiedziałem uprzednio, czyli nie mogłem chcieć 

tego, byś mi powiedział, ze nie jestem bardzo mądry. A jeśli osobnik 
o wytwornych manierach nie mówi takich rzeczy –  jak twierdzisz –  to 
nie mówi ich w żadnych okolicznościach.

– Czyli kłamie w razie potrzeby? – spytał wąż.
– Właśnie tak –  odrzekł święty. – A więc nie jesteś osobnikiem 

o wytwornych manierach.
– Może nie – powiedział wąż po namyśle – ale mam rację.
– Nie masz racji, bo powiedziałeś przedtem, że jesteś osobnikiem 

o wytwornych manierach, a teraz sam się z tego wycofałeś.
– Ale mam rację we wszystkich innych sprawach – zapewniał wąż 

(zacytował przy tym pewien werset z Ewangelii, nie wiadomo jednak 
jaki).

– Jeśli nie masz racji w jeden, to we wszystkich innych sprawach 
jesteś podejrzany – odparł święty – w szczególności w kwestii, czy ja 
jestem bardzo mądry, czy nie.

– Wtedy wąż ugryzł świętego i powiedział: – Wąż dowodzi gryzie-
niem, że ma rację. A kto umrze od ukąszenia węża, nie ma racji, bo 
nieżywi z defi nicji racji nie mają.
Święty wszelako nie umarł i kulejąc doszedł do Indii. Tam przeko-

nał wielu ludzi, że miał rację, chociaż w innych sprawach niż te, o które 
kłócił się z wężem.”
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[L. Kołakowski, Bajka koptyjska o wężu logiku w: 13 bajek z królestwa Lailonii dla 
dużych i małych oraz inne bajki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 113–114]

„Wróbel ścigał się z łasiczką: kto szybciej przebiegnie drogę od stru-
myka do drzewa, dostanie trzy orzechy od drugiego zawodnika. Wróbel 
skakał i łasiczka skakała. Wróbel przybiegł pierwszy. Łasiczka w krzyk:

– Nie uznaję tego wyścigu, oszukałeś mnie !
– Jakże cię mogłem oszukać – odparł wróbel – skakałem na oczach 

wszystkich ! (a był tam także nietoperz i zając).
– Oszukałeś mnie – upierała się łasiczka – bo jesteś mały, a nikt nie 

mógłby uwierzyć, że taki mały może tak szybko skakać !
– Chodźmy do sędziego – powiedział wróbel.
Poszli. Sędzią był stary wielbłąd. Wysłuchawszy stron, powiedział: 

– Nie było oszustwa, bo oszustwo polega na tym, że się mówi coś nie-
prawdziwego, a wróbel nic nieprawdziwego nie powiedział. A więc wró-
bel ma rację i powinien dostać trzy orzechy.
Łasiczka jednak nie była zadowolona i upierała się, że trzeba zna-

leźć innego sędziego. Wróbel, pewny swego, zgodził się, choć szydził 
głośno z głupoty łasiczki.

Drugim sędzią była sowa. Wysłuchawszy stron, powiedziała:
– Wielbłąd ma rację w przesłance, ale konkluzję fałszywie wycią-

gnął. Bo to prawda, że się oszukuje przez to, iż się coś nieprawdziwego 
mówi, ale mówi się nie tylko słowami, ale innymi znakami. Otóż wró-
bel jest mały, a łasiczka jest duża. Przez to wróbel daje znać, że nie 
może skakać tak szybko jak łasiczka, czyli że łasiczka była oszukana 
wyglądem wróbla, czyli wygląd wróbla oszukał łasiczkę, czyli łasiczka 
ma rację, czyli łasiczka wygrała, czyli wróbel powinien jej dać trzy orze-
chy. Trzy orzechy. – tak powiedziała sowa. (...).

Wróbel nie wiedział co ma powiedzieć. Musiał dać łasiczce trzy 
orzechy, na dobitkę za oszustwo skazano go na dwadzieścia pięć lat 
więzienia. 

Wydając wyrok, sowa powiedziała: – Nie wyglądaj na słabszego, niż 
jesteś, chyba że nie ma sędziego w pobliżu.”
[L. Kołakowski, Bajka syryjska o wróblu i łasiczce, w: 13 bajek z królestwa Lailonii dla 
dużych i małych oraz inne bajki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 111–112]
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D. Alicja i logiczna kraina czarów

„(...) CARROLL Lewis (Charles Lutwidge Dodgson) – matema-
tyk, logik, powieściopisarz, autor Alicji w Krainie czarów, ur. 27  I  1832 
w Daresbury (Cheshire), zm. 14  I  898 w Guildford. (...).

C[arroll], który od dzieciństwa rozbawiał rodzinę sztuczkami 
magicznymi, zasłynął jako autor książek dla dzieci; przykłady z nich 
czerpią również fi lozofowie (B. Russell, G. E. Moore, C. D. Broad, 
W. V. Quine, T. Nagel, J. L. Austin, A. J. Ayer, G. Ryle czy L. Witt-
genstein), czyniąc na ich podstawie uwagi na temat znaczenia, defi ni-
cji, negacji, odwracalności czasu, świadomości podczas snu, bytów fi k-
cyjnych i nieistniejących lub absurdów, jakie powstają przy dosłownym 
traktowaniu języka potocznego. 

Książki C[arrola] przedstawiają wydarzenia rozgrywające się pod-
czas snu, którymi rządzą zniekształcone zależności przyczynowe. 
Postaci, jak zwierzęta, rośliny, czy karty, najczęściej rozumują w sposób, 
który doprowadza zasady logiczne do absurdu lub sofi styki. Niekiedy 
–  także ze względu na zamiłowanie do argumentowania – uznaje się 
je za odzwierciedlenie znanych fi lozofów. Tweedleum i Tweedledee to 
berkeleyowscy, a częściowo leibniziańscy metafi zycy. Piekarz (Baker) to 
proegzystencjalista typu heideggerowskiego, Alicja w drodze do domu 
bliska jest odkrycia fregowskiego odróżnienia znaczenia i referencji. 
Humpty Dumpty natomiast to heglista. (...).

Absurd w literackich pracach C[arrolla], nie jest przejawem irra-
cjonalizmu, lecz głębokiego poszanowania natury logiki –  postaci, 
które występują w tych pracach, są literackim ożywieniem nazw, któ-
rych wcześniej C[arroll] używał w konstruowanych przez siebie sylo-
gizmach (prawomocność wnioskowań logicznych zależy wyłącznie od 
formy, a więc treść może być dowolnie fantazyjna). C[arroll] nie jest 
więc archetypem antyirracjonalisty czy dekonstrukcjonisty, lecz raczej 
należy do sięgającej starożytności tradycji konstruowania paradoksów 
logicznych. (...).

Logikę traktowal C[arroll] zwł. jako rozrywkę umysłową polega-
jącą na rozwiązywaniu złożonych sylogizmów (zwł. sorytów) za pomocą 
skonstruowanych przez siebie –  niezależnie od J. Venna –  diagra-
mów reprezentujących zakresy jako pola prostokąta (dla rachunku 
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kwantyfi katorów taką reprezentację stosuje np. L. Borkowski, Ele-
menty logiki formalnej, Wwa 1972, 1980). C[arroll] pracował w tradycyj-
nej sylogistyce arystotelesowskiej, która wkrótce ustąpiła współczesnej 
logice matematycznej, jego wpływ na logikę zaznaczył się zwł. W ele-
ganckiej absurdalności jego przykładów. (...)”. 
[P. Kawalec, Carroll Lewis (w:) Powszechna Encyklopedia Filozofi i T. 2, Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 60–61]

E. Nasza logiczna codzienność

„(...) Makawity kończył parzyć kawę i w norce obu detektywów uno-
sił się jej niepowtarzalny aromat.

Kawa kota Makawitego pachniała i smakowała tak znakomicie jak 
żadna inna kawa.

– Myślenie logiczne – dorzucił Makawity – to niełatwa umiejętność. 
Wielu sądzi, że myśli logicznie dopóki życie nie nauczy ich, że wcale tak 
nie jest.

– Ja bym zaryzykował pogląd – odezwał się Gluś, dolewając sobie 
śmietanki – że w życiu codziennym z myśleniem logicznym spotykamy 
się raczej rzadko.

– Przepraszam bardzo – zaprotestował Psztymucel – większość urzą-
dzeń mechanicznych działa w zgodzie z prawami logiki. Na przykład 
niewłączone nie działają.

– Ba! – odparował Gluś. – Ale znam takie, które włączone nadal nie 
działają. A miałem kiedyś elektryczną kosiarkę do trawy, która urucha-
miała się sama, zupełnie nie wiadomo dlaczego. (...).

– Ustalmy, co wiedzy o logice i czym jest logika –  sformułowała 
Malwinka.

– To nauka o poprawnym rozumowaniu – odparł Nulek
– Sztuka wyciągania wniosków – dorzucił Makawity – na podstawie 

przesłanek.
– Właśnie – Kajetan Chrumps wsparł przyjaciela. – Logika mówi 

nam, że jeżeli pewne przesłanki są prawdziwe, to koniecznie wynika 
z nich pewien wniosek.

– Na przykład jeżeli nie ma śmietanki, to ktoś ją musiał wypić 
– zaproponował Gluś. (...).
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– Ale chodzi jednak o to – ciągnął Makawity – że z faktu, iż nie ma 
śmietanki w dzbanuszku, jeszcze wcale nie wynika, że została wypita.

– Nie? – zdziwił się Gluś.
– Naturalnie, że nie. Mogła przecież przeciec przez dziurawe dno, 

mogła zostać odprowadzona przy pomocy specjalnej rurki do innego 
naczynia, mogła wyparować od długiego stania, mogła zostać wylana 
przez pomyłkę.

– Albo nie zostać nalana przez pomyłkę –  uzupełnił Kajetan. 
– albo nie być śmietaną tylko czymś, co udawało śmietanę i zostało 
usunięte, albo to mógł być inny dzbanuszek identyczny z tym, w któ-
rym była śmietanka, tyle że bez śmietany. Dedukcja, czyli ścisłe rozu-
mowanie, prowadzące od jakiejś ogólnej zasady do szczegółowego 
przypadku, wymaga wyjątkowej ostrożności. Na przykład ze słusz-
nej do pewnego stopnia ogólnej zasady „Wszystkie koty lubią śmie-
tanę” wcale nie wynika w sposób oczywisty, że ten kot na pewno 
wypił tę śmietanę. Z podejrzeniem tego typu trzeba bardzo uważać. 
Bardzo. (...).

– A dochodzi o tego jeszcze problem, że może nie wszystkie koty 
lubią śmietanę –zauważyła Bromba. – Może jest jakiś kot, który nie 
cierpi śmietany? Cała konstrukcja logiczna będzie zupełnie absur-
dalna, jeśli przesłanki, na których się opiera, będą nieprawdziwe. 
A o prawdziwości albo fałszywości przesłanek sama logika niczego 
nie mówi. 

– Zgoda – wtrąciła się Malwinka. – Ale przecież z drugiej strony 
działamy na podstawie wyciąganych przez siebie wniosków.

– No, tak, tak! – odparła Bromba. – Większość znawców uważa, że 
sylogizmy działają popranie.

– Sylogizmy? – Bibliotekarz Puciek podniósł wzrok znad notatek.
– Pisze się tak, jak się mówi – poinformowała go uprzejmie Bromba. 

– Sylogizm to właśnie taka konstrukcja myślowa. Od ogólnego założe-
nia do szczegółowego wniosku. Reżyserzy fi lmowi to ci, którzy robią 
fi lmy. Gluś robi fi lmy. A zatem Gluś jest reżyserem fi lmowym.

Zdecydowanie był to dzień nietaktownych zachowań.
Bo choć wzorcowy sylogizm Bromby narodził się w jej głowie bez 

żadnej chęci zrobienia złośliwości, zabrzmiał bardzo złośliwie.
Gluś, jak wiadomo, nie do końca „robił” swoje fi lmy.
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On po prostu opowiadał przy migającym w ciemności pustym ekra-
nie o tym, co sobie na nim wyobraża, a widzowie czerpali satysfakcję 
z jego opowieści.

Wszyscy mieszkańcy okolicy naturalnie uważali Glusia za Bardzo 
Wybitnego Reżysera, ale nie da się ukryć, że podany przykład mógł 
wzbudzić pewne wątpliwości.

–Ha! Ha! Ha!- zaśmiał się złowieszczo Fiknader. –  Logika 
i te wszystkie sylogizmy. Ci, co piszą wiersze, są poetami. Fumica Lala 
nazywa to, co pisze wierszami. Fumica Lala jest poetką.

– Nie. Błąd oczywiście wynika z niewłaściwie rozumianych defi nicji 
pojęć, takich jak poezja, wiersze, poeta... – próbowała gwałtownie spro-
stować Bromba, ale Fikander przerwał jej wyraźnie wzburzony. 

– W naukach ścisłych – mówił podnieconym głosem – proszę bar-
dzo. Tak – nie. Każde ucho ma tyle i tyle centymetrów długości, dziś 
temperatura minus trzy stopnie Celsjusza, czyli o stopień niżej niż 
wczoraj. Czyli wyciągnijmy z tego praktyczny i logiczny wniosek, żeby 
założyć ciepłe skarpetki i nauszniki, ale Lal nie jest, nie była i nigdy nie 
będzie poetką! I nie ma takiego sylogizmu, który by to zmienił! Lala 
jest Lalą i na to ostatecznie mogę się zgodzić, (...) ale – do ciężkiego 
Wychuchola! – nie plączmy w to wszystko sztuk pięknych!

– Popieram Fikandra – stwierdził Psztymucel – nie wszystko da się 
podporządkować myśleniu logicznemu. 

– Przecież ja nigdy nie twierdziłam, że się da – oświadczyła Bromba 
– ale porządkowanie to trochę co innego niż podporządkowanie. Sądzę, 
że logika pomaga porządkować myśli i na to się chyba zgodzicie?

– Lala jest lalą – mrukną gniewnie Fiknader.”
[M. Wojtyszko, Bromba i fi lozofi a, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 
2004, s. 39–45]
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20. FILOZOFICZNE MYŚLENIE 
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

BAJKA O FILOZOFACH PRZYRODY

Dawno temu moi mili 
Pewni mędrcy sobie żyli
Mądrość oni ukochali
Wciąż pytania zadawali
Najpierw ich fascynowała
Różnorodność świata cała
Potem znowu się głowili
 ...Cóż trwałego jest w tej chwili?
 Mocna się zastanawiali i za cel istnienia swego
 Wszyscy trzej postanowili
 Odkryć arche – coś pierwszego
 Pierwszy Tales rzekł – to woda
 Drugim był Anaksymander
 Stwierdził więc, iż według niego
 To apeiron – bezkres cały
 Jest budulcem świata tego
 Trzeci z ich Anaksymenes
 Siedząc kiedyś gdzieś na wietrze
 Nie chcąc zgodzić się z innymi
 Krzyknął: Nie! To jest powietrze
 Warto dodać moi mili
 Nigdy zdania nie zmienili
 Zatem głosząc jeden pogląd
 Monistami oni byli

Agnieszka Wesołowska
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim
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DWIE STRONY MEDALU

Pewien fi lozof z Efezu
Heraklit mu było się zdaje
Powiedział po długim namyśle
Stałe jest, że nic nie jest stałe
Parmenides z Elei natomiast
Po drugiej medalu był stronie
Byt jest, a niebytu nie ma
Swiat – mówił –w bezruchu tonie...

Agnieszka Wesołowska
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

FRASZKA O SOFISTACH

Co jest prawdą, a co nie?
To sofi sta pewnie wie
Retoryka słowa moc
Moja racja bo mój głos!
Relatywnie rzecz ujmując
Użyteczność propagując
Każdy swoją prawdę wie
Lecz to dobrze jest czy nie?

Agnieszka Wesołowska
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

SOKRATES 

Gdzieś, bardzo daleko, bo w greckich Atenach
Mieszkał Sokrates, zwolennik myślenia.
Rozmowy o duszy: Jego rozmyślania
Były „siedliskiem myślenia i działania”.
   Wędrował ów mędrzec, przez place, ulice,
   W zniszczonym płaszczu, w podartej tunice.
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   Nie złoto i ubiór, zdobią zaś człowieka
   Lecz wiedza i mądrość, bo czas nam ucieka.
Troska o duszę rozumną, poznanie,
Najwyższym celem jest ARETE zdobywanie
Sokrates tak myślał, a rzecz chodzi o to,
Że „cnota jest wiedzą, a wiedza cnotą.”
   „Wiem, że nic nie wiem – to Jego słowa
   Bez wiedzy nie można fi lozofować
   „Obnażyć duszę rozmówcy”, wychować,
   Wybadać niewiedzę, a mądrość zachować.
Mądrość i szczęście człowieka prowadzi.
Tak głosił Sokrates i tak ludziom radził
„Nie czekaj, aż starość rozum Ci przyniesie”
dobywaj wiedzę, która radość niesie.

Lech Pskiet 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

SOKRATEJSKI DIALOG

Chcę pogadać...oj tak tylko proszę
Nie obrazić też nie wyśmiać, ponad to się wznoszę
Dziś ma mowa nie o liściach, nie o rzekach czy o drzewie
Wiem co mówię choć nic nie wiem, poza tym co wiem, ze nie wiem
Dusza pragnie, ciało słucha...
Dusza mądra jest nie głucha
Szkoda papirusu tracić na mój podpis taki blady
Dusze karmię dziś poznaniem z tego jestem taki rady
Bom Sokrates na spacerze, nauczyciel doby, prawy
Bądź szczęśliwy, żyj dla duszy zostaw poklask krótkiej sławy

Marcin Jetu Janikowski
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka
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PLATON

Był uczniem Sokratesa i twórcą dialogów
Poznawał świat zmysłowy, naukę o Bogu
Z Grecji też pochodził i Platon się nazywał
A swoje poglądy w dialogach opisywał
   O nieśmiertelność duszy w „Fedonie” zawołał
   W „Gorgiaszu” o mówieniu poprawnym odwołał
   „Menon” – jest o cnocie, „Uczta” – o miłości
To Jego koncepcja o rzeczywistości
Pogarda dla ciała według słów Platona 
To dusza ważniejsza, chociaż uwięziona
Dusza jest lepsza i trwalsza od ciała
Dobrze, by role rozumu spełniała
   Duszę do rydwanu Platon przyrównuje
   Że ożywia ciało i ciałem kieruje
Bo świat fi zyczny sam z siebie nie istnieje
Tylko rzeczy zmysłowe naśladują ideę
Koń czarny i biały z woźnicą w rydwanie
To czarna gniewliwość i białe pożądanie
Tak duszę do ciała Platon porównuje
Że rozum woźnicy ciałem pokieruje.

Lech Pskiet 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

PLATOŃSKI ŚWIAT IDEI

Czuję drganie, świat jest w ruchu
Moje zmysły mi zdradzają
Jest idea coś wiecznego
Moje myśli w niebo gnają
Ponad niebem, prócz idei demiurg i materia wieczna...
Człowiek połączeniem duszy, ciała – czy to informacja sprzeczna?
Dla Platona w żadnym razie, dusza unieść się tu musi
Bo choć ciało wielkie, mocne więcej złem duszy nie skusi

Marcin Jetu Janikowski
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka
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ARYSTOTELES

Arystoteles, jak Państwo wiecie
Filozofował kiedyś na świecie
Uczył się pilnie przez całe lata
By poznać całą teorię świata
    Poznać swój rozum, duszę i ciało
    To cnoty szlachetne jakich dziś mało
    Metafi zyka, Logika, Etyka
    To słowa za trudne dla laika
Lecz dobro i szczęście, to cel dla człowieka
Więc czemu każdy tak ciągle narzeka
Przyczyna sprawcza, formalna, celowa
To nie są przyczyny, że boli nas głowa
    Należy rozeznać, co jest właściwe
    Roztropność czy męstwo, co sprawiedliwe?
    Trzeba z rozumem tak postępować
    By umiar „złotego środka” stosować

Lech Pskiet 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

EPIKUR

W Ogrodzie Epikur szukał szczęścia
Bez lęku przed przeznaczeniem, śmiercią, bogami, 
Bo oni się przecież nie zajmują nami
Wymagało to odpowiedniego podejścia.

Świat jest złożony z atomów i próżni
Trzeba przyjemności naturalnych i koniecznych
Unikać tych z naturą sprzecznych
Do ogrodu po szczęście się nie spóźnić.

Mariola Miszczuk-Jurek
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim
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KANT

Gdzie są granice ludzkiego poznania?
Te przez Umysł, które są do opanowania?
Przez zmysły, intelekt, rozum właściwy
Kant ruszył rozum, to człowiek żywy.

Agnostycznie człowiek poznaje fenomeny
Nie byt, lecz jego przejawy, ściemy
Świat być poznany zatem nie może
Etyka Kanta może w czymś pomoże.

Mariola Miszczuk-Jurek
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

NEOPOZYTYWIZM

Choć Tatarkiewicz i Carnap w jednym nie byli zespole,
to neopozytywizm w Wiedeńskim powstał Kole.
Neopozytywne bywają rzeczywiste, pożyteczne i ścisłe rzeczy,
tego neopozytywnym fi lozofom nikt nie zaprzeczy.
Te powyżej dążą do pozytywnego działania,
a rzeczy pozorne, niejasne i ogólne do stałego zaniechania.
Źródłem wiedzy jest doświadczenie zmysłowe,
empiria o faktach fi zycznych ci opowie.
Neopozytywiści są bardzo uroczyści,
używają protokolarnego języka,
którego w innych nurtach się nie spotyka.
Ma on charakter sprawozdawczy,
jest niemalże językiem badawczym.
Filozofi a niestety tylko innym naukom już pomaga,
bo bez analizy języka zostałaby zupełnie naga.
Kotarbiński wprowadził tu „reizm” słowo,
które rozpatruje rzecz na nowo.
Etyka niezależna wprowadza aksjomaty etyczne,
to są tej etyki pozytywne czynu wytyczne.
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Kto dobrocią, dzielnością i opanowaniem się kieruje,
ten etykę miłości bliźniego w świecie propaguje.
Spolegliwy Opiekun wyznaje tylko te wartości,
i nigdy na drugiego człowieka się nie złości

Angelika Gaweł
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka

FILOZOFIA I SPRAWNOŚCI MORALNE

Filozofi a – rzecz prawdziwa 
Jak opiekun spolegliwa
A jak bliżej się przyjrzymy
Mądre rzeczy zobaczymy

Choć to wszystko takie trudne:
Tomizm, Marksizm, Fenomeny,
Pozostaną z nami długo
– nie chcą szybko zejść ze sceny.

Bo wciąż w życiu się przydaje,
Wiedza z fi lozofi i starej
Powracamy do niej stale
Bo to nasze obyczaje.

Życia naszego na tym polega prostota,
Że, człowiek to jest istnienie oraz istota.
Natomiast istota to materia i forma 
I jest to powszechnie znana norma.

Składamy się z ciała i intelektualności 
O tym fi lozofi a mówi w całej swej mądrości. 
A żeby jeszcze wołać na to z zachwytem:
To każda osoba jest realnym bytem.

Filozofowie więc zakładają, 
Że, władze poznawcze ludzie posiadają.
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Intelekt najbardziej jest ceniony,
Przez zmysły nasze określony. 

Więc aby ćwiczyć intelekt nasz
–wszystkie sprawności poznać masz.
I aby doskonalić swą wolę,
Trzeba mieć nad nimi kontrolę. 

Wyznaczenie sobie celu
– zależy od mądrości.
Doszło do tego już wielu
– za sprawą roztropności.

Ważne jest też umiarkowanie,
co powoduje odpowiednie dawkowanie,
Uczuć i potrzeb wynikających,
 w naturalnym pożądaniu tkwiących. 

Więc jeśli rozumnie się zachowujemy, 
Zasady męstwa też stosujemy.
Dobra zawsze wtedy bronimy
I od zła się ochronimy.

Sprawiedliwość to nasza stała wola
I na tym polega kontrola , 
By oddać to co powołane,
A człowiekowi zostało zabrane.

Każdy byt ma więc połączenia
Które nazywamy relacją istnienia
A gdy jej podmiot i kres zbadamy,
To bardzo szybko zauważamy 
–jaką przedstawia nam naturę:

Czym ona jest?!- całą posturę.
Dlatego mamy trzy powiązania 
Są to naturalne i podstawowe zadania.
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Relacje wiary, nadziei, miłości, 
Które w nas żyją aż do szpiku kości.

Tak więc sprawa się sama rozwiązała,
Oraz przyczyna która spowodowała, 
Że, pedagogikę studiujemy,
Filozofi czne problemy rozwiązujemy.

Jest ona bowiem fi lozofi ą stosowaną
Tak popularnie nazywaną,
Na podbudowie antropologii i etyki
I nie trzeba być „orłem” z matematyki
Bo to co w człowieku wychowujemy
W naszej fi lozofi i właśnie wskazujemy. 

Marzena Baran
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka

REDUKCJE...

Tysiąc ubrań jeden model, niech nim będzie nasz manekin...
Świat wielkością mnie omotał, lecę dziś zobaczyć Pekin. 

Czy istotą dziś podróże? czy manekin ma swą duszę? 
Chcę oczyścić swoje myśli, w nawias wziąć je 
się pokuszę.

Tak redukcja eidetyczna pozwoliła mi zauważyć,
by opisać czystym słowem, opcję prawdy wnet rozważyć...
Jestem kimś, kim jestem stale,
jak manekin w karnawale...

W świecie pełnym barw, podniety, jest zawarta myśl..istota..
z kłamstwa wyjść w kierunku prawdy,
krok ku oczyszczeniu z błota.

Marcin Jetu Janikowski
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka
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FENOMENOLOGA I MARKSIZM

Spotkanie po latach
KM – Karol Marks
JT – Józef Tischner

KM Cóż to za spotkanie Józefi e Tischnerze
JT Witam, i Bóg z tobą mój Karolu miły
KM Jak to jest możliwe? Oczom swym nie wierzę
JT Może to za sprawą jakiejś dziwnej siły

KM To co opowiadasz to są same bzdury
Czy nie znasz teorii Karola Darwina?
Prawem rządzą tylko moce „TEJ NATURY”
I tego się będę zawsze mocno trzymał

  JT Człowieka Bóg stworzył – Ojciec Wszechprzedwieczny
  By przez swe uczyni i różne zdolności
  Z każdym dniem i chwilą mógł stawać się lepszy
  I wcielał w swe życie wciąż nowe wartości

KM Bytem są jedynie wszyscy biedni ludzie
Tylko poprzez pracę wszak stawać się mogą
Bo bez społeczeństwa żyją wciąż w ułudzie
Tylko walka z wrogiem jest jedyną drogą

  JT Praca to jest forma konkretnej rozmowy
  Tak nie skrępowanej miejscem ani trwaniem
  Człowiek być powinien nań zawsze gotowy
  Aby dawać wszystko i nie gardzić braniem

KM Sprzeczność, przeciwieństwa oraz konfrontacje
Będą fundamentem narodu rozkwitu
Wyzyskani ludzie osiągną swe racje
By móc w taki sposób dojść do dobrobytu
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  JT Równość, solidarność – to twoje slogany
  Czy nie przeczysz tedy słowom swoim wielkim
  Wprowadzając zamęt chcesz wywołać zmiany?
  Tylko po co? Na co? – wbrew prawideł wszelkim

KM Fenomenologia – termin mało znany
KM Materia czy dusza – czym się to popija?
JT Marksizm – wręcz przeciwnie, ale czy lubiany?
JT Trzeba wziąć funt dobra i kawałek kija

Anna Karendys-Radlińska
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka

EGZYSTENCJALIZM

Moi mili – zapytam Was w sekrecie...
Czy kiedy był początek egzystencjalizmu wiecie?
Kto go nam zapoczątkował?
Który z fi lozofów?
Nie wiecie?
Był to Kierkegaarda – mało znany w świecie
Główne tematy i motywy refl eksji jego,
Zostały krytycznie i twórczo podjęte
Przez następców fi lozofa tego
A w poczet ich zalicza się Bierdajewa, Szestowa, Marcela –
Co myśli mieli podobne do „swego przyjaciela”.
A tycz się mianowicie – 
Kategoriom religijnym, jakie niesie życie.
Oddalenie od Boga – Ojca naszego
Lub wiara irracjonalna w „Absolut – Boga” Niebieskiego.
Irracjonalny akt ufności
Filozofa tego i wiara w istnienia Boga Żywego.
Z tego względu poglądy ich,
Określa się mianem egzystencjalizmu chrześcijańskiego.
Rozważania o Absolucie z powodu nieznanego,
Pojawiły się w fi lozofi i Jaspersa – 
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Twórcy swego rodzaju egzystencjalizmu teistycznego.
Również i u Heideggera – Autora dzieła znaczącego,
W refl eksji swojej na temat dzieła fi lozofi cznego,
Którego tytuł nosi: „Bycie i czas”
I spopularyzowane przez klasyka
Zostały na raz!
A klasyk to był europejskiego nurtu egzystencjalnego,
Który wraz z Camusem jest przedstawicielem
Egzystencjalizmu ateistycznego.
Boga za hipotezę niepotrzebną i nielogiczną uznającego !
Charakter fi lozofi i egzystencjalnej
W dużej mierze określony został,
Przez zmiany historyczne i różne sytuacje, społeczno-polityczne
Ambicją fi lozofów egzystencji było,
Wskazanie, że wszystko co się najgorsze
Człowiekowi podczas wojen przydarzyło,
Można zamienić w alternatywę
Egzystencjalną było.
Że człowiek ma sens życia, sens wartości i celu,
Niepowtarzalności i wyjątkowości.
Podstawowa teza egzystencjalizmu dotyczyła,
Nieprzekraczalnej różnicy
Pomiędzy bytem dla – siebie
A bytem – w – sobie,
Tak się oto jawiła!
Radykalne przeciwstawienie jedności
I otaczającej ją rzeczywistości.
Opisywało podstawową sytuację człowieka osamotnionego
I przez stan obcości wyeliminowanego.
Byt ludzki – niepowtarzlany
W swej subiektywności,
Jak i również w swej podmiotowości.
Odnajdywał siebie jako wrzucony
W świat obcy i wrogi,
Jako opór napotkanych przedmiotów
„tu oto” doświadczony!
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Świadomość człowieka
To przede wszystkim,
Świadomość braku niepewności i niespójności.
Własnej istoty uchwycić
W stanie niebędącą
Ze względu na to iż jest
Egzystencją esencje poprzedzającą.
Nie posiadając istoty,
Czyli mówiąc krótko,
Będąc tym czym nie jest – 
Nie będąc niestety, tym czym jest
Takie oto to konkrety!
Człowiek staje sieczłowiekiem
W przekraczania procesie,
Rzeczywistości zastanej w całym wszechświecie.
Samego siebie w kierunku tego,
Czego jeszcze nie ma
Czy o tym nie wiecie?
Status jego określony
Przez sumę możliwości.
Własnego bycia – czyli na przyszłości,
W której ostateczną jest możliwością
Śmierć majacząca
Wsparta przeszłością (...).

Katarzyna Pliszka
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim
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FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA

Wielu już było myślicieli
I mieli złudne marzenia
Bo w ludziach, tylko dobro widzieli
Lecz świat szybko się zmienia

Koncepcje fi lozofi i i etyki
Istnienie, istota bytu
To dla współczesnej pedagogiki
Wyzwanie – nie stan dobrobytu

A często pojawia się pytanie
Zwycięży dobro, czy zło?
Już św. Tomasz potrafi ł na nie
Powiedzieć 1 „verum”, to jest to !

Relacja bytu, istoty, istnienia
Tak jak głosili prorocy
W wyścig komercji się zamienia
A ludzie pragną pomocy !

Teraz studenci pedagogiki
Wiedząc, że byt to istnienie
Szukają przyczyn 2metafi zyki
To prawda a nie marzenie

Mądrość, roztropność i 3kontemplacja
Wsparta nadzieją miłości
Tak budowana jest ta relacja
Rozdzielczej sprawiedliwości

Uczucia w ludziach się budują
Miłości, wiary, nadziei
Bo wszyscy ludzie poszukują
Wzorców, przykładów, idei
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Wychować człowieka najwyższym celem
Znać normy postępowania
Bo władzą najwyższą jest dziś intelekt
I sposób nauczania

Taki był Tomizm konsekwentny
Jak głosił Arystoteles
By człowiek był inteligentny
I zgłębiał swój intelekt

Marksizm , nauczał moralności
I zwalczał 4 alienację
Dążył, by w całej społeczności
5 Zwyczajni mieli rację

Całe etyczne uspołecznienie
Według słów Karola
To solidarność, nie zniewolenie
Bo taka ludzka wola

Później nastąpił pozytywizm
Nauki 6 empiryczne
A po nim neopozytywizm
I to, co jest logiczne

Etyka niezależna, to takie wartości
Gdzie człowiek ciepły, życzliwy
Ma dobre serce i brak mu słabości
Taki, „opiekun spolegliwy”

Pragmatyzm, tak jak pozytywizm
To doświadczenia zmysłowe
John Dewey głosił instrumentalizm
Działania, myślenie życiowe
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Uczenie innych przez działanie
A wiedza, to użyteczność
To dobry sposób na nauczanie
Myślenie – to zaś konieczność

Wreszcie metoda fenomenologii
Już w XX-tym wieku
Jest wiedzą o ideologii
O świecie i człowieku

A kiedy już człowiek, chociaż raz
Pozna te 7 fenomeny
Wtedy bierze „ twarzą w twarz”
„W nawias” swoje problemy

Egzystencjalizm, to świat człowieka
Wolność, samotność, cierpienie
Kochaj troskliwie, bo czas ucieka
„Esencja” to istnienie

Jest aksjologia- etyka wartości
Hierarchia tu panuje
Na dole są – 8 przyjemności
U góry – 9 świętość dominuje

Nurt fi lozofi i personalizmu
Według koncepcji Mouniera
To jest teoria humanizmu
Co rozwój aktywny otwiera

A personalizm na gruncie polskim
W myśl Karola Wojtyły
To człowiek, staje się „dobrym lub złym”
Przez fakt 10 działania i siły
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Kiedy już wstąpił postmodernizm
Były przemiany duże
I tak jak antyracjonalizm
Nowe zmiany w kulturze

„Pluralizm poglądów i wolność tworzenia”
To mieć możliwość wyboru
A skutek „rozumu okaleczenia”
Prowadzi tylko do sporu

Właśnie epoka postmodernizmu
Gdzie człowiek – turysta, włóczęga
Jest nurtem irracjonalizmu
Co ludzkie emocje dosięga

Jest dekonstrukcja znaczeń i tekstów
Tu nie ma prawd idealnych
Tak, jak 11 Etyka bez kodeksów
Sięga działań moralnych

Wpływ cywilizacji naukowo- technicznej
To rozwój zagrożony
A zdaniem fi lozofi i ekologicznej
Musi być zrównoważony

Jak Kosmologia i Antropologia
Globalny organizm budzi
Tak Ekoetyka, mierzy stan dobra
Dla zwierząt, przyrody i ludzi

Więc, kiedy już Ciebie zaciekawią
Nurty fi lozofi czno- etyczne
Wybierz te, co uczą i bawią
I te, co są praktyczne !!
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 1.  Verum –  prawda (człowiek dostępny, otwarty dla poznawczych władz innego 
człowieka)

 2. Metafi zyka –czyli byt (wszystko to, co istnieje)
 3. Kontemplacja – sposób poznawania prawdy, poprzez swoje zaangażowanie
 4.  Alienacja – wg Marksa, to wyobcowanie, ogołocenie człowieka z jego istoty, pozba-

wienie praw
 5. Zwyczajni – ludzie ciężko pracujący, ci co walczą o godne przetrwanie
 6.  Nauki empiryczne –nauki, gdzie doświadczenia zmysłowe i materialne są możliwe 

do sprawdzenia
 7.  Fenomeny – (z gr. fainomenon – to, co się jawi) – to co pojawia się w świadomości 

w sposób oczywisty, naoczny niejako „twarzą w twarz”
 8.  Przyjemności – tu wartości hedonistyczne związane z zaspakajaniem przyjemności 

własnej
 9. „Świętości” – wartości sakralne ( uczucie świętości )
10. Fakt „działania” – forma aktywna człowieka, który posiada wiedzę o swoim czynie
11.  tyka bez kodeksu – to inaczej, etyka głosu sumienia. Jej źródłem jest moralny zmysł 

zwykłego człowieka, który sam dla siebie jest ustawodawcą etycznym

BIBLIOGRAFIA
1. Dorota Łażewska., Współczesne koncepcje fi lozofi i i etyki. Wydawnictwo WSGE im. 

Alcide De Gasperi , Józefów 2009.

Lech Pskiet 
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

SOKRATES MOIM ZDANIEM

Sokrates (470–399 przed Chr.) na trwałe wpisał się do historii jako 
wychowawca i wielki fi lozof grecki. To jemu przypisuje się sławną mak-
symę: „Wiem, że nic nie wiem”. Jest też sławny z innego powodu – o jego 
procesie i mowie obronnej słyszał chyba każdy człowiek, a przynajmniej 
powinien. Sokrates był niewątpliwie jednym z najbardziej niezwykłych 
ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Na duchową piękność składa 
się jego wielkoduszność, inteligencja i panowanie nad namiętnościami, 
patriotyzm i humor. Jego szczególny dar zadziwiania bliźnich i zacho-
wanie, które zawsze okazywało się inne niż oczekiwał rozmówca było 
niepowtarzalne. Posiadał wyjątkową osobowość, która stanowiła wciąż 
nowe i niewyczerpalne źródło niespodzianek, zbijających z tropu ludzi 
nawet najbardziej z nim zżytych. 
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Moim zdaniem fi lozofi a Sokratesa może być aktualna we współ-
czesnym świecie, ale dzisiejsze czasy powodują, że byłaby ona nieprak-
tyczna. Pewne zasady, którymi się kierujemy w życiu mogą nawiązywać 
do ideologii Sokratesa, jednak są to tylko skrajności. W dzisiejszym 
świecie nie mamy czasu na rozpatrywanie problemów natury etycz-
nej, trzeba szybko zrobić karierę i dorobić się dużo pieniędzy, bo prze-
cież pieniądz to najwyższe szczęście, jakie można osiągnąć, do którego 
prawie wszyscy tak ślepo dążymy! Znaczna część naszego społeczeń-
stwa nie dba dziś o „duszę” i nie dąży aby stała się lepsza, mądrzej-
sza, nie troszczy się o jej rozwój, nowe zdobywanie wiedzy a jedynie 
za pieniądze zatrudnia „ doradców” i kieruje się ich decyzjami aby 
tylko osiągać jak największe zyski fi nansowe. Zapominamy, że posia-
danie wiedzy jest możliwe dla każdego człowieka, niezależnie od tego 
czy jest kobietą czy mężczyzną czy jest bogaty czy biedny. Powinniśmy 
sami zabiegać o kształtowanie naszej duszy, być za nią w pełni odpo-
wiedzialni a będziemy mogli sami w pełni kierować swoim życiem, 
posiadana mądrość tylko nam w tym pomoże. Żądania Sokratesa doty-
czące „ uświadomionego mówienia” tzn. „jasnego myślenia” znajdują 
potwierdzenie w dbałości o duszę. Jeśli będziemy posiadać wiedzę to 
będziemy potrafi li jasno myśleć. Świadome mówienie oraz świadoma 
wiedza wg Sokratesa to znaczenie wyrazów „wiedzieć” i „robić”, które 
muszą pozostać w nierozerwalnej spójni, znajdują zapewne, nie tylko 
u mnie wysokie znaczenie, zrozumienie i poparcie w codziennym życiu. 
Niestety znaczenie słów zostaje zatracone przede wszystkim w działa-
niach politycznych oraz dużych korporacjach, gdzie decyzyjne stano-
wiska obsadzane są „po znajomości,” a nie według posiadanej wiedzy 
i kwalifi kacji.

Sokrates jest chyba najbardziej zagadkową postacią w historii fi lozo-
fi i szkoda tylko, że nie pozostawił po sobie żadnych pism, musimy snuć 
domysły, głównie na podstawie opisów Platona i Ksenofonta, które nie-
stety nie zachowały się do naszych czasów. 

Lucyna Bajszczak
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim
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ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

„Myślenie jest przesycone wątpieniem. (...) Budziły więc wątpliwo-
ści te lub inne artykuły wiary (...). Wątpi się w takie lub inne twier-
dzenia naukowe i poddaje je coraz to nowej weryfi kacji. (...). Myślenie 
więc pyta i problematyzuje, posługując się różnymi metodami, analizą, 
dialektyką, nieraz paradoksem (...). Jest przesycone wolnością (...). 
Myślenie nie ma granic. Z samej więc swej istoty sięga ku nieskończo-
ności, ku temu, co przekracza obecność otaczającą człowieka, to ludz-
kie tu i teraz. (...). Myślenie rozumne chce zbierać (...). W naszym fi lo-
zofi cznym myśleniu (...) etyczne nastawienie zawsze było obecne. Dla 
Greków fi lozofi a była sposobem życia, ćwiczeniem ducha. Cnota i wie-
dza się splatały. (...) [W] każdej księdze tamtych czasów chodziło nie 
tylko o wyłożenie jakiejś prawdy, lecz także, by przez dyskurs wspo-
móc dążenie do doskonałości. To wszakże fi lozofi a nauczyła rozróżniać 
dobro i zło, to fi lozofi a uczyła o męstwie, śmiałości, cnotach, wierno-
ści i badała warunki sprawiedliwości. Te zaś jej dociekania wnikały głę-
boko w społeczne życie. Cnoty greckie i cnoty chrześcijańskie zlały się 
w naszej kulturze w jedno. (...). Myśl jest rozdarta, nieraz wspomaga 
zło lub wręcz je tworzy i nieustannie z nim usiłuje walczyć. (...). Kultura 
europejska jest owocem tego myślenia metafi zycznego, które pełne jest 
sprzeczności. Samo sobie złorzeczy, samo sobie odbiera wartość, kpi 
z siebie, błąka się i gubi, toteż często gdzieś ucieka na bezdroża szaleń-
czych idei lub przewrotnych teorii.” 
[B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, Wydanwictwo Znak, 
18 – 5] 

„(...) Czymże jest tu myślenie? Jest rodzajem duchowej siły, dzięki 
której człowiek uwalnia się od złudzeń: złudzenia pozornej wiedzy 
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i fałszywej pewności. Myślenie nie przepowiada przyszłości, nie opo-
wiada o niewidzalnej stronie świata, nie uczy człowieka panować nad 
żywiołami tej ziemi. Ono oczyszcza śmietnik jaki codzienność robi nam 
z głowy.

Praca myślowa wiąże się z ryzykiem. Ludzie przywiązują się do 
swych złudzeń. Mają zresztą często takie złudzienia, bez których nie 
mogliby żyć. Gdy ktoś chce pozbawić ich takich złudzeń, czyni sobie 
z nich śmiertelnych wrogów. Sokrates został skazany na śmierć przez 
tych, którzy złudzenia cenili wyżej niż prawdę. (...). Tak, o wiele bez-
pieczniej utrwalać istniejące złudzenia niż je rozpraszać. Człowiek, 
który uwalnia się od iluzji i fałszywej pewności, wchodzi w głąb samego 
siebie. Rozpoznaje tam źródła złudzeń i źródła niewoli, która bierze 
się ze złudzeń. Zaczyna rozumieć, co w nim samym jest najistotniej-
sze. Zaczyna po nowemu miłować samego siebie. Tak rodzi sięw nim 
myślenie. Ono się rodzi. Słowo „rodzi” trzeba brać dosłownie. Spo-
tkanie z fi lozofi ą zapłodniło duszę, a reszta należy już do samej duszy. 
Najpierw wydawało się, że myślenie jest dzieckiem człowieka, a teraz 
wszystko wskazuje na to, że to człowiek może stać się dzieckiem wła-
snego myślenia. (...).”
[J. Tischner, J. Wędrówki w krainę fi lozofów. Kraków 2008, Wydawnictwo„Znak”, 
s. 11–12]
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