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Ks. Leszek Stefański
Po co logika? Praktyczność logiki według Kazimierza Ajdukiewicza
 
Co jest bardziej wartościowe: nauka teoretyczna, czy praktyczna? – to pytanie, które od czasów 
ukształtowania się naukowości w czasach starożytnych nieustannie wywołuje przeciwstawne 
opinie, a od czasu do czasu staje się jednym z najbardziej fundamentalnych problemów w 
filozofii nauki. Grecką myśl naukową znamionowało preferowanie nade wszystko dążeń do 
uzyskania wiedzy dla niej samej, a pożyteczność praktyczna była tylko skutkiem ubocznym 
badania naukowego. I choć nie odmawiano zasadniczo statusu naukowego namysłowi 
prowadzącemu ku udoskonaleniu praxis (np. dziedzinom wytwórczości – rzemiosłu, sztuce), to 
jednak wyżej ceniono nauki teoretyczne, stawiając na pierwszym miejscu pośród nich filozofię, 
jako wolną od wszelkiego „skażenia” praktycznością (1). Grecki ideał nauki jednak 
niejednokrotnie ulegał przebudowie, zwracając się bardziej ku praktyczności jako ideałowi i 
celowi wiedzy naukowej. Jeszcze w starożytności pod wpływem stoicyzmu i platonizmu doszły 
do głosu potrzeby życiowe, praktyczne. Chrześcijanie pierwszych wieków uważali o tyle coś 
wartym poznania, o ile prowadziło to do Boga. W średniowieczu zwrócono się znowu ku 
teoretycznemu ideałowi nauki. Czasy nowożytne, których początek wiąże się z wielkimi 
odkryciami naukowymi, przynoszą ze sobą coraz silniejszy zwrot ku praktycznemu ideałowi 
nauki. Uważano, iż nauka jest wtedy dobra, pożyteczna, gdy przynosi zamierzone owoce, gdy 
sprawdza się w praktyce. I dziś hasło „nauki dla nauki” nie ma wielu zwolenników. Coraz 
bardziej natomiast zwraca się uwagę na to, by wyniki badań mogły zostać wykorzystane w 
działalności ludzkiej.
Na tym tle staje się bardziej zrozumiały jeden z czołowych postulatów, wysuniętych przez – 
obradujący w dniach 29 czerwca – 2 lipca 1951 roku – I Kongres Nauki Polskiej, by każda nauka 
oparła plan swoich badań na takiej problematyce, która swą rację bytu potrafi usprawiedliwić 
bezpośrednią lub pośrednią korzyścią, jaka z rozwiązania tej problematyki płynie dla życia.
Wobec tego postulatu, pod znakiem zapytania stanęła logika, jako nauka, której pragmatyczny 
charakter wydawał się trudny do zauważenia. Podejmując to wyzwanie, środowisko logików 
przystąpiło do próby przedstawienia i obrony praktyczności logiki. Ich argumentacja – choć 
sformułowana zasadniczo około pół wieku temu – do dziś dnia pozostaje aktualna.
Bezpośrednią odpowiedzią na sformułowany przez I Kongres Nauki Polskiej postulat 
praktyczności nauki był m.in. artykuł Kazimierza Ajdukiewicza „Logika, jej zadania i potrzeby w 
Polsce współczesnej” (2). Nie jest to zresztą jedyny z jego artykułów poruszających 
problematykę pragmatyczności logiki. W wielu jego wcześniejszych i późniejszych pracach 
motyw użyteczności logiki na różnych płaszczyznach życia – od praktyki codziennego dnia aż po 
płaszczyznę naukową – przewijał się nieustannie (3). Myśl Ajdukiewicza w tej dziedzinie można 
scharakteryzować jako sztandarową i najpełniejszą dla jego czasów, a jego samego można by 
nazwać zagorzałym obrońcą praktyczności logiki (4). 
Niniejszy artykuł poświęcony będzie przedstawieniu w ogólnym zarysie, jak jeden z 
najwybitniejszych logików polskich, przedstawiciel Szkoły Lwowsko–Warszawskiej, Kazimierz 
Ajdukiewicz, przedstawiał w swoich pismach – książkach i artykułach – wizję praktyczności 
szeroko pojętej logiki oraz jak deklarowaną wizję przydatności logiki realizował.
 
I. Idea praktyczności logiki.
 
O tym, jak praktyczność jakiejś dziedziny wiedzy rozumie sam Ajdukiewicz, pisze on w jednym 
ze swoich artykułów: „Wartość nauki” (5). Zaznacza w nim, że każda wiedza ma przede 
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wszystkim wartość praktyczną, gdyż pozwala dobierać środki odpowiednie do celów i 
przewidywać skutki zamierzeń. Nauka – jego zdaniem – wyrosła właśnie z potrzeb praktyki 
życiowej. Ajdukiewicz podejmuje także próbę zdefiniowania nauki praktycznej i teoretycznej. 
Odróżnia on nauki praktyczne (stosowane) – jako te, których problematyka wyrasta 
bezpośrednio z potrzeb praktyki życiowej – od teoretycznych (czystych). Dodaje jednak od 
razu, że rozgraniczenie to nie jest „ostre” i osłabia swoje stanowisko mówiąc, że także nauki 
czyste posiadają zastosowanie praktyczne. Podaje również przykłady sytuacji, gdy teoretyczne 
rozważania przynoszą nieoczekiwane praktyczne zastosowania.
Ajdukiewicz nie zaznacza bezpośrednio i jednoznacznie, do którego z typów nauk zalicza logikę, 
ale wydaje się uzasadnionym przyjąć tezę, iż logikę traktuje raczej jako naukę teoretyczną. 
Niemniej wskazuje nieustannie, jak bardzo praktyczny ma ona wymiar na różnych 
płaszczyznach działania ludzkiego.
Rozważając zagadnienie praktyczności logiki, należy zaznaczyć, że Ajdukiewicz rozumie logikę 
jako dziedzinę obejmującą logikę formalną, semiotykę i metodologię nauk.
Analizując teksty tego znanego polskiego logika i filozofa, odnoszące się do różnych wymiarów 
praktyczności logiki, należy zaznaczyć, że przede wszystkim widzi on niezastąpioną rolę tej 
nauki w kształtowaniu tzw. kultury logicznej. Tę zaś uważa za konieczną na wielu – o ile nie na 
wszystkich – płaszczyznach rozumnego działania ludzkiego. Kulturą logiczną nazywa pewną 
sprawność i pewną wiedzę zarazem, wyrażającą się w umiejętności poprawnego myślenia i 
wyrażania swych myśli, dysponowaniu aparatem pojęć logicznych i znajomości podstawowych 
twierdzeń logiki.
Pierwszy element składający się na kulturę logiczną – tj. poprawność myślenia i wyrażania 
myśli – uważa Ajdukiewicz za niezbędny dla każdego człowieka czynnik prawidłowego myślenia 
i skutecznego działania. Upowszechnianie dbałości o poprawność myślenia i jego wyrażania 
umożliwia skuteczną współpracę ludzi. Praktyczny wymiar tego elementu przejawia się także w 
tym, iż chroni on nie tylko przed błędem – ze wszystkimi jego przykrymi konsekwencjami 
praktycznymi – ale jest także obroną przed uleganiem pustym treściowo sugestiom czy pełnym 
ładunku emocjonalnego frazesom (6). „Umiejętność logicznie poprawnego myślenia i 
wyrażania myśli zapobiega słownym nieporozumieniom między ludźmi, usuwa 
niebezpieczeństwo sporów słownych, a tym samym, usuwa przeszkody w skutecznej 
współpracy myślowej ludzi” (7). Logika winna wyrabiać w człowieku zdolność do zwięzłego i 
treściwego wypowiadania się. Owocem tego będzie unikanie wieloznaczności przy 
formułowaniu wypowiedzi, zwracanie uwagi na nieostrość pojęć oraz definicje, stanowiące 
„najpoważniejszy oręż w walce o rzeczową precyzję” (8). Poprawność logiczna to także 
rzeczowy porządek wypowiedzi słownych i myśli. Logika pomaga układać zdania w ciągi o 
odpowiedniej kolejności wyrażeń, między którymi zachodzą określone związki. Zapobiega to 
„gubieniu się” w dygresjach czy odbieganiu od tematu. Jeśli zaś chodzi o poprawność 
wnioskowania i rozumowania, to ich praktyczność – zdaniem Ajdukiewicza – polega na 
wyrobieniu ostrożności wobec przyjmowania wniosków niepoprawnych wnioskowań i – z 
drugiej strony – na zezwoleniu przyjmowania wniosków wnioskowań poprawnych. 
Poprawność logiczna to postawa krytyczna wobec twierdzeń uznawanych za prawdę. Stopień 
przekonania o prawdziwości twierdzeń musi być proporcjonalny do stopnia niezawodności 
drogi, po której doszliśmy do ich uznania.
Teoretyczna znajomość pojęć logicznych i podstawowych twierdzeń logiki przyczynia się do 
podniesienia sprawności poprawnego myślenia i jest niezbędna dla każdego, kto pragnie 
oceniać swoją i cudzą pracę myślową, a także uzasadniać swoją ocenę. „Aby to bowiem mógł 
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uczynić, musi tę pracę myślową opisać w kategoriach logicznych i ocenić wedle twierdzeń 
logiki” (9).
Znajomość logiki pozwala podnieść naturalną zdolność logicznego myślenia na wyższy poziom, 
dzięki czemu popełnione błędy można nazwać, scharakteryzować, a w przyszłości łatwiej ich 
uniknąć.
Niezwykle potrzebne jest studium logiki na poziomie szkół wyższych, gdzie przygotowuje się 
studentów do podejmowania samodzielnej pracy naukowej. Cel, jaki stawia uczelnia swoim 
podopiecznym, wymaga, by nie tylko posiadali oni wiedzę rzeczową z dziedziny nauki, jaką się 
zajmują, ale także by potrafili podejmować refleksję logiczną (10). Wreszcie, logika spełnia 
niezastąpioną rolę w wykształceniu tych wszystkich, którzy przygotowują się do pracy 
nauczycielskiej. Nauczyciel bowiem nie tylko powinien znać swój przedmiot, ale także umieć w 
sposób jasny, uporządkowany i odpowiedzialny o nim mówić. W wypełnieniu tego zadania 
niezbędne jest pewne „wyrobienie” logiczne.
Praktyczność tego wymiaru logiki jest szczególnie podkreślona przez Ajdukiewicza w przypadku 
nauczyciela, którego zadaniem jest nie tylko wpajać wiedzę, ale także nauczyć swoich 
podopiecznych samodzielnej pracy umysłowej. Nauczyciel zatem nie tylko powinien być w 
stanie rozpoznać błąd ucznia, ale także umieć go nazwać i ukazać na czym ten błąd polega, aby 
zapobiec dalszemu jego popełnianiu przez ucznia (11).
Szczególnemu splotowi metodologii nauk i dydaktyki poświęca Ajdukiewicz sporo miejsca w 
„Logicznych podstawach nauczania” (12). Zauważa, że metodologia nauk jest teorią 
określającą, na czym polegają poszczególne sposoby uzasadniania twierdzeń. Do ustalenia 
zakresu pojęć, takich jak dowodzenie, wyjaśnianie, rozwiązywanie zagadnień, dochodzi ona 
przez refleksję nad faktycznie dokonywanymi czynnościami przy budowaniu nauki. 
Metodologia jest więc teorią nauki, podczas gdy dydaktyka jest teorią nauczania. „Ponieważ 
nauki należą do najważniejszych przedmiotów nauczania, przeto jest rzeczą jasną, że 
metodologia, jako nauka o przedmiotach nauczania, powinna dostarczać podstaw dydaktyce, 
która jest teorią nauczania” (13). Nauczycielowi danego przedmiotu musi być bliska znajomość 
metodologii dziedziny wiedzy, której naucza. Dotyczy to tym bardziej dydaktyka, którego 
zadaniem jest ćwiczenie innych w sprawnym wykonywaniu czynności, składających się na 
samodzielne uprawianie jakiejś nauki. Ajdukiewicz gani tendencje do tylko materialnego 
nauczania jakiejś dziedziny wiedzy kosztem niezrozumienia i marginalizowania strony 
formalnej nauki.
Studium logiki, broni zdaniem Ajdukiewicza, przed dogmatyzmem, czyli przed bezkrytycznym 
przyjmowaniem pewnych twierdzeń za prawdziwe i uprawomocnione. Dogłębna znajomość 
praw logiki oraz sposobów wnioskowania pozwala zrozumieć fakt, że nie wszystkie sposoby 
uzasadniania mają tę samą siłę dowodową. Niektóre bowiem wnioskowania kończą się 
wnioskiem pewnym, a inne wniosek rozumowania czynią tylko bardziej prawdopodobnym 
(14).
Według Ajdukiewicza, ucząc się logiki, „nie tylko zaprawiamy się w sztuce logicznego myślenia, 
ale nadto poznajemy pewne związki między faktami, stanowiące logiczną strukturę świata, 
poznajemy „logikę rzeczy”” (15). Takie twierdzenie polskiego logika niesie ze sobą ukrytą 
prawdę o tym, jaką przyjmuje on postawę ontologiczną. Odkrywanie prawidłowości logiki jest 
odkrywaniem zarazem najbardziej ogólnych prawidłowości otaczającego nas świata. Nie 
traktuje on więc logiki jako narzędzia formalnego zależnego tylko od ludzkiej konwencji, ale 
także jako narzędzia poznawczego zależnego od struktury świata.
Logika wreszcie ma ogromne znaczenie dla innych nauk. Uświadamia naukowcom 
metodologiczną strukturę nauk, którymi się zajmują i przyczynia się do głębszego zrozumienia 

4



tych nauk. Taki cel osiąga zwłaszcza metodologia nauk. Przyczynia się do walki ze 
wspomnianym dogmatyzmem i skostnieniem w naukach. W okresach kryzysów, jakie mają 
miejsce w naukach, ratunek przynosi właśnie analiza metodologiczna, która daje możliwość 
znalezienia zaistniałych wadliwości. Wreszcie nauki mogą oczekiwać od logiki nie tylko 
kodyfikowania metod, którymi się one posługują, ale i wypracowywania nowych metod 
rozwiązywania zagadnień.
 
II. Realizacja postulatu praktyczności logiki u Ajdukiewicza.
 
Jak przedstawiono to wcześniej, Ajdukiewicz był zwolennikiem nauczania logiki w szkołach, 
zwłaszcza średnich i wyższych. Postulat ten wspierał on pisaniem podręczników do nauczania 
tej dyscypliny wiedzy. W działalności Ajdukiewicza nie ma rozziewu miedzy pracą naukową a 
dydaktyczną. Czasami żartobliwie mówił, że przez całe swoje życie pisze podręcznik logiki 
elementarnej (16). Jest w tym wiele prawdy. Pierwszym jego dziełem spełniającym funkcję 
podręcznika metodycznego z logiki dla nauczycieli są „Logiczne podstawy nauczania” wydane 
w 1934 roku w ramach „Encyklopedii Wychowania”.  Praca Ajdukiewicza, ze względu na swą 
przejrzystość i jasność, była wykorzystywana nie tylko do nauczania logiki dla nauczycieli, ale w 
późniejszym okresie została jeszcze przedrukowana w formie samodzielnego dzieła. Podręcznik 
„Logika pragmatyczna”, jest kontynuacją i rozszerzeniem „Logicznych podstaw nauczania”. Jest 
to podręcznik najpóźniejszy, stąd najszerszy w formie i najdojrzalszy w treści, 
uwspółcześniający podstawowy kurs wiedzy logicznej. Innym jego podręcznikiem 
elementarnego kursu logiki jest „Zarys logiki” oddany do druku w 1953 roku. Podręczniki 
Ajdukiewicza dają podstawowy zasób wiedzy logicznej potrzebny na poziomie szkolnym oraz 
bardziej zaawansowanym, zapoznają one z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami logiki 
oraz służą wyrabianiu kultury logicznej, której autor jest zagorzałym propagatorem. Tak więc 
postulat popularyzowania kultury logicznej Ajdukiewicz jednoznacznie realizuje przez 
przygotowywanie podręczników do nauczania logiki.
W jego podręcznikach można odnaleźć rzeczowy i jasny wykład podstawowego kursu logiki. 
Porusza w nich zagadnienia pojęć logicznych, twierdzeń, typologii rozumowań, elementy logiki 
formalnej, sylogistykę, a także podaje wiele wiadomości, dotyczących m.in. wnioskowań, czyli 
porusza problematykę z zakresu zarówno logiki formalnej, jak i szeroko pojętej semiotyki czy 
metodologii nauk. Podręczniki i inne artykuły Ajdukiewicza spełniają wewnętrzne kryterium 
realizacji zgłaszanych przez niego postulatów.
Ajdukiewicz deklaruje potrzebę miejsca logiki – jako przedmiotu usługowego – na poziomie 
szkół średnich i wyższych. Ten postulat realizuje nie tylko przez nawoływanie do nauczania 
logiki w ramach studiów wyższych na odpowiednio wysokim poziomie. Protestuje ponadto 
przeciwko wyrzucaniu zajęć z logiki z programów nauczania. Podaje także gotowe recepty na 
poprawę zastanej przez niego sytuacji i ukazuje drogi reformowania oświaty, tak by logika 
spełniała w nauczaniu właściwą rolę. W tym względzie wzywa do zbudowania nowych 
programów nauczania, w których logika będzie miała zapewnioną odpowiednia ilość godzin 
oraz będzie mogła spełniać swe zadania. Podaje konkretny projekt reformy szkolnictwa 
średniego i wyższego, w którym logika – jego zdaniem – może spełnić swoją funkcję. Wzywa do 
bezwzględnego tępienia wszelkich nadużyć w rozumowaniach oraz ścigania i tępienia 
frazesów, a także niedbalstwa myślowego w każdej dziedzinie. Proponuje wyszkolenie 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczycieli, którzy obowiązek szerzenia kultury logicznej 
realizowaliby w swojej pracy. Aby było to możliwe, wszystkich logików mobilizuje do 
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postawienia badań logicznych na odpowiednio wysokim poziomie i sam od siebie wymaga w 
pierwszym rzędzie realizacji tego postulatu.
Środowisku logików Ajdukiewicz zarzuca, że dotychczasowa praktyka nauczania logiki jest 
bardzo często godna potępienia, gdyż zdarza się, iż nauczyciele akademiccy wykładają w 
ramach podstawowego kursu logiki programy monograficzne lub niedostosowane do potrzeb 
słuchaczy. Wywołuje to wrażenie, że logika jest niezrozumiała albo do niczego niepotrzebna. 
Tymczasem, zdaniem Ajdukiewicza, konieczne jest zbudowanie programów logiki, 
dostosowanych do konkretnych specjalizacji: np. logiki dla matematyków, dla prawników, 
fizyków, biologów, filologów itd. Taki program „logiki dla...” ukaże jak bardzo jest ona 
niezastąpiona w ukształtowaniu człowieka, zajmującego się nauką, a zarazem ciekawa (17).
Ajdukiewicz realizuje postulat reformy nauczania logiki, włączając się w prace przygotowawcze 
nad nowymi programami nauczania z pełną świadomością zadań, jakie stoją przed logiką 
usługową. Postuluje także ujednolicenie terminologii metodologicznej, rozwinięcie nauki o 
błędach logicznych i pisanie o nich popularnych książek, a wreszcie – opracowanie logiki języka 
naturalnego (18). On sam zajął się problemem różnic między logiką formalną a logiką języka 
naturalnego i doszedł do wniosku, że logiki te nie są od siebie z gruntu odmienne (19).
Trudno dziś ocenić, na ile autentyczny był Ajdukiewicz podkreślając, jak cenna jest logika w 
każdej dziedzinie życia obywatelskiego. W jednym ze swoich artykułów – być może dla nadania 
społecznego, a może i politycznego charakteru swojej argumentacji (20) – zaznacza on, że kurs 
logiki na odpowiednim poziomie uodporni każdego obywatela na propagandę, na naciski 
doktryn i wierzeń, za którymi nie stoją rzeczowe argumenty, i przysposobi go do przyjęcia 
naukowego, to jest opartego na racjonalnych podstawach, poglądu na świat (21).
Zagadnienie praktyczności logiki było niejednokrotnie poruszane w różnych kontekstach na 
przestrzeni jej dziejów. Wydaje się jednak, że na gruncie polskiej logiki dwudziestowiecznej 
zostało on szczególnie mocno wyakcentowane przez myślicieli, należących do tzw. Szkoły 
Lwowsko-Warszawskiej i ich uczniów. Świadczą o tym już niektóre tytuły dzieł filozofów 
tworzących tę szkołę, jak chociażby: „Logika pragmatyczna” K. Ajdukiewicza czy „Kurs logiki dla 
prawników” T. Kotarbińskiego (22). W wielu innych dziełach owych „gigantów polskiej logiki” 
odnaleźć też można niemało szczegółowych odniesień, podkreślających przydatność tej 
szczególnej, bo formalnej dziedziny wiedzy. Podkreślają oni niejednokrotnie, jak bardzo 
przydatna jest znajomość logiki w różnych dziedzinach wiedzy, także w życiu codziennym. Dla 
przykładu można tu powołać się na słowa A. Tarskiego, który we wstępie do jednej ze swoich 
książek pisze: „Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ta książka przyczyniła się do 
rozpowszechnienia wiedzy logicznej. (..) Logika przez doskonalenie i wyostrzanie narzędzi myśli 
sprawia, że ludzie nabierają większego krytycyzmu dzięki czemu staje się mniej 
prawdopodobne, że dadzą się zwieść tym wszystkim pseudo-rozumowaniom, którym są dziś 
ciągle poddawani w różnych częściach świata” (23).
Również we współczesnej logice polskiej niemało jest dzieł podkreślających, już samym swym 
tytułem, wartość praktyczną logiki (24). „Logika dla...”, „logika praktyczna”, „logika 
pragmatyczna”, „logika użytkowa”, „usługowy charakter logiki” to zwroty, które znaleźć można 
w wielu miejscach współczesnej literatury logicznej, a które uwypuklają różne pola kultury, w 
których obecność logiki jest korzystna, a czasami niezastąpiona.
Podsumowując myśl Ajdukiewicza na temat praktyczności logiki można stwierdzić, że traktuje 
on tę naukę przede wszystkim jako potężne narzędzie niezbędne do uprawiania wszelkiej 
nauki, ale także niezwykle przydatne w życiu codziennym. Stąd praktyczny wymiar logiki 
rozciąga się właściwie na wszelkie dziedziny ludzkiego życia. Oprócz jednak wymiaru 
sprawdzającego poprawność rozumowań, kontrolującego i dyscyplinującego ludzkie myślenie, 
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jest ona także narzędziem poznania ludzkiego, gdyż prawidłowości logiki ukazują najogólniejsze 
prawidłowości świata.
Należy zwrócić uwagę, że Ajdukiewicz szczególny akcent kładzie na wychowawczy aspekt logiki. 
Równie wiele miejsca poświęca on także logice jako narzędziu, które ułatwia uprawianie innych 
nauk.
Kończąc rozważania nad wizją praktyczności logiki przedstawiciela Szkoły Lwowsko-
Warszawskiej, warto zaznaczyć, że zagadnienie to jest „wciąż świeże”, gdyż problem: „po co 
logika?” także i współcześnie stawiany, a pytanie o miejsce logiki w nauczaniu, jest pytaniem 
ciągle na nowo podejmowanym, również w najnowszych reformach szkolnictwa. Wiele 
postulatów Ajdukiewicza nie zostało do dziś zrealizowanych, w wielu sprawach wręcz nastąpił 
regres. Przykładem może tu być postulat nauczania logiki w szkołach średnich i wyższych, gdzie 
ilość godzin logiki została jeszcze pomniejszona. 
Prof. Jan Woleński w przedmowie do jednego z najnowszych podręczników logiki na polskim 
rynku pisze: „Żyjemy w czasach prawdziwego barbarzyństwa logicznego. Każdy mówi, co chce i 
jak chce, argumentuje byle jak albo proponuje tezy bez jakiejkolwiek argumentacji, debaty 
publiczne są ułomne językowo i pełne wadliwych wnioskowań itd., a o logicznej jakości ustaw 
w ogóle nie ma co mówić. Mętne, sprzeczne, stanowią prawdziwą gmatwaninę logiczną (...) Ci, 
którzy je propagują, czynią to celowo, bo toporne narzędzia intelektualne lepiej pasują do 
nieczystych interesów” (25).
Większość sugestii i przemyśleń Ajdukiewicza dotyczących potrzeby logiki pozostaje więc 
aktualna i dziś, po upływie pół wieku.
Ks. Leszek Stefański
 
[autor jest magistrem teologii na UMK w Toruniu oraz studentem IV roku filozofii na KUL-u]
 
Przypisy:
(1) Problem możliwości oddzielenia nauk teoretycznych od praktycznych zostanie poruszony 
niżej na kanwie rozważań nad logiką jako nauką praktyczną. W głębszej analizie okazuje się on 
bowiem trudny do rozstrzygnięcia. Por. Kamiński St., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i  
klasyfikacja nauk, Lublin 1998, s. 300-305.
(2) Ajdukiewicz K., Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej, „Myśl filozoficzna” 
1951, nr 1-2, w: Ajdukiewicz K., Język i poznanie. Wybór pism z lat 1945-1963, Warszawa 1985, 
s. 127-142.
(3) Warto w tym miejscu wspomnieć takie dzieła jak: „Logiczne podstawy nauczania” (1934), 
„Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących” (1938), „Zarys logiki” (1953), „O 
potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uniwersyteckich” (1955), „Co może 
zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów” (1959). Ostatni podręcznik o 
wymownym tytule „Logika pragmatyczna”, przygotowany na podstawie notatek z wykładów, 
został wydany już po śmierci Ajdukiewicza (1965).
(4) Jednym z motywów jego postawy była z pewnością ogólna tendencja do eliminowania 
wykładów i ćwiczeń  logiki na wyższych uczelniach w Polsce oraz w szkolnictwie średnim. Do 
tych faktów odwołuje się wprost sam Ajdukiewicz w jednym ze swoich artykułów. Por. O 
potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uniwersyteckich, „Życie Szkoły 
Wyższej” 1995, nr 6, w: Ajdukiewicz K., Język i poznanie. Wybór pism z lat 1945-1963, 
Warszawa 1985, s. 192.
(5) Ajdukiewicz K., Wartość nauki, w: Propedeutyka filozofii, Lwów-Warszawa 1938, w: 
Ajdukiewicz K., Język i poznanie. Wybór pism z lat 1945-1963, Warszawa 1985, s. 314-316.
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(6) Por. Ajdukiewicz K., Co może zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów, 
„Nowa szkoła” 1959, nr 2, w: Ajdukiewicz K., Język i poznanie... 
(7) Tamże.
(8) Tamże, s. 324, por. także: Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965, s. 13.
(9) Tamże, s. 322, por. także: Ajdukiewicz K., O potrzebie..., dz. cyt., s. 197.
(10) Por. Ajdukiewicz K., O potrzebie..., dz. cyt., s. 193.
(11) „Studiowanie semiotyki logicznej uczuli ich (nauczycieli) na uchybienia przeciwko 
postulatom treściowej poprawności języka, tzn. pozwoli im nie tylko zauważyć je, lecz również 
rozpoznawać, na czym one polegają, a wreszcie pouczy ich, jak rozbudowywać język wolny od 
tych uchybień”. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, dz. cyt., s. 15.
(12) Por. Ajdukiewicz K., Logiczne podstawy nauczania, w: Encyklopedia wychowania, 
Warszawa 1934, s. 5-6.
(13) Tamże, s. 5.
(14) Por. Ajdukiewicz K., Zarys logiki, dz. cyt., s. 5.
(15) Por. tamże, s. 5-6. Szczegółowe omówienie tego tematu przedstawia Kiczuk St., Przedmiot  
logiki formalnej oraz jej stosowalność, Lublin 2001.
(16) Por. Jedynak A., dz. cyt., s. 134.
(17) Por. Ajdukiewicz K., O potrzebie..., dz. cyt., s. 203.
(18) Por. Ajdukiewicz K., Logika, jej zadania..., dz. cyt., s. 135.
(19) Por. Ajdukiewicz K., Okres warunkowy, a implikacja materialna, „Studia Logica” 1956, nr 4.
(20) Zapewne dla pozyskania sobie poparcia tych, którzy mieli wpływ na realną możliwość 
realizacji jego postulatów.
(21) Z dzisiejszej perspektywy słowa Ajdukiewicza zdają się brzmieć nieco ironicznie, a 
bynajmniej dwuznacznie. Trudno ocenić jak wówczas widział to sam Ajdukiewicz.
(22) Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1974.
(23) Tarski A., Wprowadzenie do logiki, Warszawa 1996, s. XVI.
(24) Por. Tokarz M, Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa 1993; Ziembiński Z., Logika 
praktyczna, Warszawa 197610; Sokołowski St. J., Logika dla menadżerów, Warszawa 1999; 
Kowalski R., Logika w rozwiązywaniu zadań, Warszawa 1989.
(25) Woleński J., Przedmowa, W: Bremer J. W., Wprowadzenie do logiki, Kraków 2004, s. 10.
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Joanna Jańczuk
Czy deontologista może liczyć „życia”?
 
W sytuacji, gdy trzeba podjąć decyzję: ratować większą grupę osób lub mniejszą, można 
postąpić na kilka sposobów: ratować większą, ratować mniejszą, bądź też zaniechać działania 
nie widząc wystarczających racji do jego podjęcia. Za każdym z tych rozwiązań kryją się właśnie 
jakieś racje, dla których to działanie (mówię ogólnie, bo zaniechanie też jest pewną jego formą) 
uznawane jest przez podmiot działający za słuszne. Inne racje, a co za tym idzie, często też inne 
działania są uznawane w konsekwencjalizmie, a inne w deontologizmie. Konsekwencjalista bez 
wahania odpowie, że należy pomóc większej grupie osób, ponieważ przyniesie to lepsze skutki 
- przyczyni się do szczęścia większej liczby osób. Ta „większa liczba” rozumiana jest dosłownie, 
osoby są zwyczajnie przeliczane. Inną metodą posługuje się deontologista 
(nonkonsekwencjalista). Nie kieruje się on skutkami, a jeżeli dokonuje kalkulacji, to na 
poziomie doboru środków, które najlepiej doprowadzą do zamierzonego celu. Ważna jest 
intencja, pewne działania są zawsze niedopuszczalne, a wartości bezwzględnie obowiązujące. 
Jedną z nich jest wartość życia i wynikające stąd żądanie jego ochrony. 
Jest prawdopodobnym, że w ramach schematu nonkonsekwencjalnego dokonanie wyboru 
między dwiema opcjami (grupami osób będących same w sobie wartościami) nie jest możliwe. 
Którą grupę wybrać, jakie zastosować kryterium? Mogłoby się wydawać, że typowy 
deontologista bezradnie rozłoży ręce, tymczasem odpowie on, że należy ratować większą 
grupę osób. Udzielając takiej odpowiedzi, zwróci uwagę na znaczenie liczebności tych grup przy 
podejmowaniu słusznej decyzji. Jednocześnie przyjmując takie kryterium, uzasadniać będzie 
jego wybór nie pozytywnie, jak to czynią konsekwencjaliści (między innymi tym, że 
podstawowe dobro – szczęście będące kryterium przeliczania jest dzięki swojej prostocie, 
uniwersalności i empirycznej weryfikowalności mało problematyczne). Będzie on wskazywał 
raczej racje negatywne, to jest argumentował, że inaczej nie można postąpić, że w takiej 
sytuacji to jedyna droga do uszanowania wartości każdego ludzkiego życia. Czy jednak 
rozumowanie to jest poprawne i nie stoi w sprzeczności z zasadami, którym deontologizm 
hołduje? Ta właśnie kwestia będzie jednym z głównych problemów niniejszej pracy.
Dobrym przykładem sytuacji, w której należy dokonać wyboru między dwiema nierównymi 
liczbowo grupami osób jest pochodzący od Philippy Foot (profesora uniwersytetu w Los 
Angeles) problem wózka. Będzie on stanowił podstawowy przykład do rozważań stanowiących 
treść tej pracy. W pierwszej części pracy dokładniej omówię, na czym ów problem polega, jak 
również przedstawię klasyczne rozumowanie deontologisty przeprowadzane w celu 
rozwiązania tego problemu. Następnie przedstawione zostaną inne, o proweniencji 
nonkonsekwencjalnej, drogi uzasadniania wprowadzenia kryterium ilościowego w sytuacji 
wyboru pomiędzy nierównolicznymi grupami. Jednocześnie zaprezentowane zostaną 
pojawiające się w literaturze przedmiotu argumenty, zgodnie z którymi, drogi te są z 
nonkonsekwencjalnego punktu widzenia jednak błędne. Autorami przytoczonej krytyki są 
David Wasserman i Alan Strudler, a pochodzi ona z artykułu pt. Czy nonkonsekwencjalista  
może liczyć życia? (D. Wasserman, A. Strudler, Can a Nonconsequentialist Count Lives?).
Na końcu, w oparciu o omówione wcześniej argumenty przeciwników takiego ilościowego 
kryterium w deontologizmie, podjęta zostanie próba obrony poglądu, że pozostając 
konsekwentnym w postępowaniu zgodnie z paradygmatem deontologicznym (to znaczy stojąc 
na stanowisku, które określam w pracy mianem konsekwentnego nonkonsekwencjalizmu), 
problem wózka, ale też inne sytuacje, w których należy dokonać wyboru pomiędzy 
uratowaniem wielu lub niewielu, obnażają niepokojący fakt: czysty deontologizm jest w 
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pewnych sytuacjach, w zderzeniu z praktyką społeczną, bezsilny. Autorka jest świadoma, że 
wypowiedziana przed chwilą teza jest bardzo mocna i z pewnością jej rozważenie wymaga 
przeprowadzenia obszerniejszych analiz niż pozwalają na to wiedza piszącej jak i objętość tej 
pracy. Nie może jednak nie podjąć przynajmniej próby zarysowania wątpliwości wiążących się z 
kryterium ilościowym. Ostatni rozdział będzie więc próbą obrony poglądu, że uznając wartość 
życia każdej osoby, deontologista nie może podać wystarczającego uzasadnienia dla wybrania 
liczniejszej grupy, nie może w ogóle podać żadnej przeważającej racji na rzecz którejkolwiek ze 
stron. Nie może on zaś preferować żadnej z grup dlatego, że są one bądź co do wartości równe, 
bądź też w ogóle nieporównywalne, które to dwa stwierdzenia są konsekwencją właściwego 
zrozumienia natury wartości, jaką jest każde życie ludzkie w uznaniu deontologizmu. Mimo 
tego, podjęty zostanie także namysł nad tym, co w obliczu tego ograniczenia 
nonkonsekwencjalista może zrobić, ale też, co częstsze, do zrobienia czego jest zmuszany 
praktyką społeczną. 
 
„Problem wózka” 
i klasyczny sposób rozwiązania go przez deontologistów
 
„Problem wózka” (ang. trolley problem) jest terminem ukutym na określenie sytuacji, 
wymyślonej przez Foot i po raz pierwszy przywołanej w jej artykule z 1967 roku, w której to 
sytuacji mamy do czynienia z rozpędzonym, pozbawionym hamulców wózkiem, który zbliża się 
do rozwidlenia torów (Foot Ph., The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double  
Effect).  Na jednym torze znajduje się pięć osób, na drugim zaś jedna. Motorniczy nie może 
zatrzymać wózka, ale może zmienić jego tor jazdy. Jeżeli tego nie zrobi, zginie pięć osób, 
ponieważ to w ich stronę wózek pierwotnie jedzie. Jeżeli zaś tor zmieni, zginie jedna osoba. Czy 
jednak motorniczy powinien to zrobić?  
Konsekwencjaliści odpowiadają, zgodnie z tym, co zostało napisane we wstępie, że oczywiście 
motorniczy powinien zmienić tor, by nie zginęła większa liczba osób. Deontologiści również 
powiedzą, że motorniczy powinien zmienić tor jazdy wózka, by uratować większą liczbę osób. 
Będą to jednak inaczej niż konsekwencjaliści argumentować. 
Klasycznym uzasadnieniem powinności zmiany toru jazdy wózka, podawanym przez 
deontologistów, jest odwołanie się do wartości życia ludzkiego. Wartość ta, gdy jest 
rozpoznana, zobowiązuje podmiot. Powinien on więc, gdy nie może uratować wszystkich, 
dążyć do uratowania tak wielu, jak się da. Jest to oczywiście kalkulacja, ale kalkulacja środków, 
a nie skutków, ponadto podporządkowana słusznemu celowi – ratowaniu życia. Decydując się 
zatem na zmianę toru jazdy wózka, motorniczy decyduje się na uratowanie kilku osób z wielu 
(tylu, ile jest w stanie), a nie na poświęcenie życia jednego, w celu uratowania pięciu osób. Nie 
jest tak, że jedna osoba znajdująca się na torze jest traktowana jako środek do celu. Przez 
swoją obecność na tym torze jest ona już zaangażowana w całą tę sytuację, a co najważniejsze, 
jej śmierć nie jest potrzebna, by uratować pięć osób z sąsiedniego toru, wystarczy sama zmiana 
toru.
Zwolennicy tej argumentacji powołują się na powinnościorodny charakter wartości, która, gdy 
jest rozpoznana, wiąże osobę moralnie, zobowiązuje ją do uznania tej wartości w działaniu 
podmiotu. Celem działania osoby jest więc wyrażenie postawy „ku wartości” i w tej 
perspektywie dobranie najlepszych do tego środków. W przypadku wózka środkiem tym jest 
uratowanie możliwie największej liczby osób. A możliwe jest to tylko przez zmianę toru jazdy 
wózka. 
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Inne nonkonsekwencjalne sposoby 
uzasadnienia wyboru większej grupy osób
 
Zostaną teraz omówione inne, pojawiające się w literaturze propozycje niekonsekwencjalnego 
uzasadnienia słuszności ratowania większej grupy osób przed mniej liczną. Analizie poddane 
będą dwie – jedna z pierwszych oraz jedna z najpopularniejszych – propozycje uzasadnienia 
takich działań, które to propozycje, jak piszą Wasserman i Strudler, „nie odnoszą się 
bezpośrednio lub pośrednio do twierdzenia, że uratowanie większej ilości ludzi jest lepszym 
skutkiem” (D. Wasserman, A. Strudler, Can a Nonconsequentialist Count Lives?). 
Jednym z pierwszych, którzy zwracali uwagę, że nonkonsekwencjaliści też mogą postulować 
ocalenie większej grupy ludzi, a jednocześnie nie odwoływać się w uzasadnieniu do  liczby 
ratowanych osób, był Gregory Kavka, zmarły w 1994 roku profesor kalifornijskiego 
uniwersytetu w Irvine. W swojej argumentacji powoływał się on na zespół możliwych do 
wyboru sytuacji, które zestawione ze sobą pokazują, że uratowanie jednej osoby jest moralnie 
gorsze od uratowania pięciu. Jeżeli założymy, że tak nie jest, to musimy przyznać, że i 
uratowanie jednej osoby jest „moralnie równoważne” uratowaniu czterech spośród pięciu i 
dopuszczeniu do śmierci piątej. Jeżeli zgodzimy się na to, wówczas stosując prawo transgresji 
dojdziemy do stwierdzenia, że ocalenie pięciu osób jest tym samym, co ocalenie czterech 
spośród tej piątki i dopuszczenie do śmierci piątej osoby. A na to nikt nie chce się zgodzić. 
Błędne musi więc być założenie (uratowanie pięciu osób nie jest czymś moralnie lepszym od 
uratowania jednej), w oparciu o które przyjmowane są dalsze odpowiedniości porównywanych 
działań. Stąd lepszym jest uratowanie pięciu osób niż jednej.
Wasserman i Strudler zauważają, że Kavka w swoim rozumowaniu nie odszedł wystarczająco 
daleko od typowo skutkowego sposobu myślenia. Prowadząc swój wywód, nie bierze on pod 
uwagę struktury działania – faktu moralnej złożoności każdego wyboru. Działania, w ujęciu 
nonkonsekwencjalnym nie są takie same przez równe skutki. W przypadku przywoływanych 
przez niego par decyzji, nie uwzględnia on, że zarówno wybór jednej osoby, jak i wybór pięciu, 
dotyczą grup rozłącznych, gdzie nie można postąpić inaczej i uratować wszystkich. Inaczej jest 
w przypadku, gdy porównujemy sytuacje udzielania pomocy jednej osobie z sytuacją, gdy 
ratowane są cztery osoby spośród pięciu. Zestawienie to nie jest właściwe, ponieważ w 
pierwszym przypadku nie trzeba wybierać, kogo ma się uratować. Druga sytuacja jest już inna. 
Ratując cztery osoby z pięciu wybiera się nie pomiędzy  rozłącznymi grupami, gdzie nie można 
wszystkim pomóc, lecz w obrębie jednej grupy, na linii grupa – jej podgrupa. W tej sytuacji 
można uratować wszystkich, więc uratowanie tylko czterech osób jest niepotrzebnym 
marnowaniem życia. Niepotrzebne marnowanie życie zaś jest uwzględniane przy ocenie 
działania nawet przez tych nonkonsekwencjalistów, którzy uważają, że powinno się ratować 
większą liczbę osób. Uwzględniając to, nie jest koniecznym dla nonkonsekwencjalnej 
racjonalności obstawanie przy twierdzeniu, że nieuratowanie jednej osoby jest tak samo złe, 
jak nieuratowanie większej grupy osób zamiast mniejszej. Podsumowując, można powiedzieć 
za Wassermanem i Strudlerem, że argument Kavki „chociaż zwiększa prawdopodobieństwo, że 
nonkonsekwencjalista może wymagać wyboru większej liczby osób, zawodzi, gdy trzeba podać 
prawdopodobną, normatywną podstawę dla takiego wymagania” (D. Wasserman, A. Strudler, 
Can a Nonconsequentialist Count Lives?).
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Frances Kamm i Thomas Scanlon – argument z równości żądań
 
Innym sposobem argumentowania na rzecz słuszności udzielenia pomocy większej grupie osób 
jest rozwiązanie zaproponowane przez Francesa Kamma (profesora uniwersytetu w Nowym 
Jorku i w Uniwersytecie Harvarda) i przywołującego podobne racje Thomasa Scanlona 
(profesora Uniwersytetu Harvarda). Uzasadnienia obowiązku ratowania większej grupy nie 
poszukują oni w zbiorowej wartości zagrożonych istnień ludzkich, która jest wartością typową 
dla konsekwencjalistów, lecz w odwołaniu się do wartości, jaką jest równość wszystkich ludzi. 
Równość tą widzą oni jako realizację dwóch postulatów: po pierwsze jest tak, że jednakowe, 
ale przeciwstawne żądania jednostek wzajemnie się równoważą, dzięki czemu wybór grupy 
liczniejszej ma swoje uzasadnienie w nadwyżce żądań tej grupy, które nie znajdują 
zrównoważenia w żądaniach kontrgrupy; po drugie życie każdej potencjalnej ofiary powinno 
mieć podobny, jeśli nie taki sam wpływ na decyzję ratującego co do tego, którą grupę będzie 
ratować. „Władza większości” gwarantuje, że życie każdej potencjalnej ofiary będzie miało 
podobne lub takie samo znaczenie. 
Na zarzut, iż wyjaśnienie powodów wybrania większej grupy nie zmienia faktu pokrywania się 
tego wyboru z wyborem konsekwencjalisty, autorka odpowiada, że nie jest to istotne, ważne 
jest podejście do jednostki. Konsekwencjalista nie będzie respektował żądań członków grupy 
mniejszej, w punkcie wyjścia ustawiając ich racje niżej od racji członków grupy większej. 
Natomiast rozwiązanie Kamma traktuje każdą osobę i jej żądanie poważnie i właśnie z tego 
powodu musi uwzględnić to, że w jednej z grup żądania te przeważają i ta właśnie grupa musi 
być wybrana. Jak pisze Kamm: „Jeżeli obecność każdej dodatkowej osoby nie czyni różnicy, 
wydaje się to przeczyć jednakowemu znaczeniu każdej osoby” (F. Kamm, Morality, Mortality, 
Oxford University Press ). 
Rozwiązanie Kamma i Scanlona tylko na pierwszy rzut oka tchnie prostotą i logicznością 
wyprowadzenia konsekwencji z idei równości. Jeżeli dokładnie je przeanalizować, okazuje się, 
że idea równości wszystkich członków, która miała pomóc w uzasadnieniu wyboru liczniejszej 
grupy, w rzeczywistości komplikuje całą sytuację. Mianowicie, można zapytać, kto może żądać, 
by ratowana była grupa o większej liczbie członków. Zgodnie z przyjętą logiką, mogą to być ci, 
którzy stanowią nadwyżkę w grupie większej. Stoi to jednak w sprzeczności z ideą równości, 
która zakłada, że każda z osób ma takie samo prawo żądać czegokolwiek. Tu zaś ów szczególny 
typ żądania – by przetrwała grupa liczniejsza, przynależy nielicznym. Nie jest też możliwe 
empiryczne ustalenie, którzy spośród członków stanowią tę nadwyżkę. 
Osobne trudności pojawiają się w odniesieniu do kwestii najlepszego sposobu realizowania idei 
równości. Kamm uznaje, że jest nim etyka postulująca wybór większej grupy. Jednak, jak 
zauważają Wasserman i Strudler, są inne rozwiązania oparte na poszanowaniu każdego 
pojedynczego życia. I rozwiązania te wydają się być bardziej adekwatne oraz pełniejsze w 
realizowaniu zasady równości wszystkich jednostek. Można tu podać dwa takie sposoby: 
pierwszy jest loterią między grupami, drugi zaś loterią rozgrywającą się między osobami 
ujmowanymi w oderwaniu od swoich grup, gdzie każda osoba, także członkowie grupy 
mniejszej, może wyciągnąć los, dzięki któremu ocaleje. Oczywiście wiadomo, że w realnym 
świecie taki sposób wybierania osób do uratowania byłby trudny do zrealizowania. Niemniej 
nie przeczy to temu, że właśnie ten sposób postępowania jest najlepszą drogą realizacji idei 
równości, on więc powinien być postulowany, nie zaś schemat większościowy. 
Kłopotów nastręcza też samo równoważenie żądań. Kamm zakłada, że jednakowe, 
przeciwstawne żądania równoważą się w stosunku jeden do jednego. Już potoczne intuicje 
pokazują, że niekoniecznie tak musi być: czasami jedno silne żądanie, którego spełnienie jest 
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treścią życia osoby może przeważyć pięć innych żądań, których spełnienie nie jest aż tak 
upragnione. Z doświadczenia wiadomo, że żądania, pragnienia, przekonania różnią się 
stopniem zaangażowania podmiotu. Dlatego też założenie, że wszystkie one mają jednakową 
wagę jest dalece optymistyczne i odnosić się może co najwyżej do modelowej formy 
społeczeństwa.
Innym istotnym tu problemem, jest kwestia rozumienia wartości życia i konsekwencji tego dla 
równoważenia żądań. Wartość życia można rozumieć dwojako, jako coś skończonego lub 
nieskończonego. Dla deontologicznego sposobu myślenia o wartościach, bardziej właściwym 
wydaje się być rozumienie wartości jako nieskończoności, ponieważ obowiązuje ona 
bezwzględnie. Znajdowałoby to swoje potwierdzenie w bezwarunkowości norm takich jak 
chociażby „nie zabijaj!”. Rozumienie wartości na wzór nieskończoności generuje jednak 
trudności przy równoważeniu żądań. W sytuacji równoważenia nieskończoności można 
postulować ich wzajemną odpowiedniość, jednak zastanawiającym jest, jak jedna 
nieskończoność może być zrównoważona lub zneutralizowana nawet przez coś o tej samej 
wadze. Trudno jest sobie wyobrazić, jak może być zawieszone nieskończone żądanie. Z drugiej 
strony, gdyby przyjąć rozumienie wartości osoby, jak i jej żądań na sposób czegoś skończonego, 
to nie można wówczas się obronić przez możliwością zrównoważenia jednego żądania przez 
kilka słabszych, co przeczyłoby zasadzie głoszącej, że jedno żądanie równoważy inne jedno 
żądanie. 
 
Przyczyny porażki konsekwentnego nonkonsekwencjalizmu
 
Jak więc z powyższego wynika, argumenty Kavki i Kamma nie są odporne na krytykę, nie dają 
też niepodważalnej odpowiedzi na pytanie o uzasadnienie wyboru ratowania większej grupy 
przez osobę uznającą bezwzględną wartość życia każdego człowieka. Nie tylko nie istnieje więc 
pozytywna racja ratowania przez deontologistę większej grupy osób (prócz przesłanek 
pragmatycznych oczywiście, o których później będzie mowa), ale też można wskazać szereg 
przesłanek negatywnych, które wymienia w poświęconym temu zagadnieniu artykule John M. 
Taurek, a które pokazują, że działania osób uznających słuszność wybrania większej grupy w 
zestawieniu z innymi działaniami uznawanymi przez te osoby za słuszne, są niespójne, a nawet 
sprzeczne (J. M. Taurek, Should the Numbers Count?).
Taurek argumentuje, że jeżeli dana osoba w swoim działaniu kieruje się kryterium ilościowym, 
uznaje, że słusznym jest uratować tę grupę osób, która jest bardziej liczna, dlatego osoba ta nie 
powinna nigdy preferować mniej licznej grupy osób. Są jednak sytuacje, w których tę mniej 
liczną grupę stanowią osoby znane podmiotowi działającemu, a może nawet więcej, w jakiś 
sposób z nim związane – uczuciowo, rodzinnie. Gdyby na bocznym torze stało dziecko 
motorniczego, a wózek zmierzał w stronę pięciu zupełnie mu nieznajomych osób, to jest 
oczywistym, że motorniczy by tym wózkiem nie skręcił. Czy w świetle wyznawanych przez 
siebie zasad co do podejmowania „ilościowo uzależnionych” decyzji, jego działanie było 
racjonalne? Można z tym dyskutować. Z pewnością odezwą się głosy, że kryterium ilościowe 
stosowane jest tylko w sytuacjach wolnych od nadzwyczajnych okoliczności takich, jak 
chociażby wiążący motorniczego obowiązek ratowania własnego dziecka, opieki nad nim. 
Można jednak i na to znaleźć odpowiedź. Skoro tak łatwo godzimy się z tym, że to większa 
liczba osób winna być ratowana i w tej sytuacji powinniśmy się zmusić do przyjęcia 
apersonalnego punktu widzenia i znów licząc, bo do tego się wybór sprowadza, podjąć decyzję 
o ratowaniu pięciu osób zamiast dziecka.

13



Tę apersonalną postawę można poszerzyć próbując wyobrazić sobie sytuację, kiedy to ja sam 
jestem tą jedną osobą na torze. Co uprawnia mnie w moim żądaniu zachowania przy życiu 
właśnie mojej osoby? Z pewnością to, iż nie uważam, by moje życie było mniej cenne, niż suma 
istnień ludzkich znajdujących się na drugim torze. Jeżeli ja uznaję to za wystarczającą rację, by 
zanegować twierdzenie, iż lepszym jest ratować te pięć osób, to dlaczego nie uznawać tej racji 
w każdym przypadku, nawet gdy na torze stoi zupełnie mi nieznany człowiek. 
Taurek słusznie zauważa, że nie można mówić o byciu gorszym jakiegokolwiek rozwiązania. 
Zawsze jest to bycie gorszym dla kogoś, a dla kogo, to należy ustalić. W przypadku wózka 
uratowanie pięciu osób jest gorsze dla tej jednej osoby, natomiast uratowanie jednej jest z 
pewnością gorsze dla pięciu. Wszelka próba znalezienia racji, którymi moglibyśmy 
przekonywać tego jednego, że jednak jego śmierć nie jest gorsza od śmierci piątki na torze 
obok spełzną na niczym i to nie dlatego, że jego śmierć jest rzeczywiście gorsza, ale dlatego, że 
obie sytuacje są jednakowo złe. Tu i tu musieliby zginąć ludzie tak samo tego żałujący. 
 
Praktyczność działania a brak konsekwencji w działaniu
 
Cóż więc w tej sytuacji zrobić? Kogo ratować? Taurek pyta sam siebie, dlaczego nie dać całej 
szóstce takich samych szans i nie rzucić monetą (J. M. Taurek, Should the Numbers Count?). 
Takie rozwiązanie dałoby wszystkim równe szanse na przeżycie, nieuzależnione od tego, czy 
wcześniej osoba miała to szczęście i znalazła się w większej grupie osób. Nie byłoby podstaw 
do narzekania, że któraś strona została potraktowana niesprawiedliwie, bo jakie można by 
wskazać dla takiego przypuszczenia podstawy? Nie można by też zarzucić podmiotowi, że 
uważa jednostkę za moralnie wybrakowaną tylko i wyłącznie dlatego, że chce ona żyć, a grupę 
za cenniejszą, bo to kolektyw pięciu pragnień życia, który przewyższa pragnienie tej jednej 
osoby. 
Chociaż sposób poradzenia sobie z wyborem pomiędzy tymi równoważnymi wartościami – 
życiem pięciu i życiem jednego – wydaje się najlepiej z tu przedstawionych ujmować istotę 
bycia człowiekiem, uszanowywać tę wartość oraz najpełniej realizować ideę równego 
traktowania każdej osoby, to Taurek nie posiada złudzeń co do możliwości stosowania takiego 
rozwiązania w praktyce. Wiąże się to ze wspomnianymi wcześniej pragmatycznymi aspektami 
życia. Jak zauważa Taurek, nawet dla kogoś, kto uznaje za zasadne rzucanie w tego typu 
sytuacjach monetą, wydałoby się niestosownym, gdyby ratownik na plaży nie szedł na ratunek 
większej grupie osób, lecz zaczynał od przeprowadzenia loterii. Jest tak dlatego, że ratownik 
nie wykonuje swojej pracy we własnym imieniu, lecz niejako realizuje politykę państwa, na 
którą wszyscy się wcześniej zgodzili. Stąd „maksymalizacyjne” czynności ratownika nie mogą 
być zinterpretowane tylko jako jego własne czynności.
Odnosząc to do „problemu wózka” należy stwierdzić, że chociaż pozostawanie konsekwentnym 
nonkonsekwencjalistą uniemożliwia podanie zasadnych racji co do słuszności zmiany toru 
wózka na ten, na którym jest tylko jedna osoba, to jednak motorniczy może ten tor zmienić w 
imię przesłanek natury pragmatycznej, typowych dla współżycia społecznego. Może to zrobić 
jako członek wspólnoty, która wcześniej ustaliła zasady dopuszczalnego zachowania, oparte na 
ekonomii, niekoniecznie zaś na moralności, gdzie jednostka jest wartością traktowaną nie jako 
nieskończoność zobowiązująca moralnie, ale jako skończona wartość będąca jedną z wielu 
podobnych w świecie. 
W tym właśnie upatruję ograniczeń deontologizmu, który choć posiada racje po swojej stronie 
i tak nie jest przestrzegany przez swoich zwolenników, ani tym bardziej poważnie traktowany 
przez przeciwników zarzucających mu nierozsądne obstawanie przy nieintuicyjnej tezie, że 
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między pięcioma osobami a jedną różnica co do moralnej wartości ich życia nie istnieje. Nie 
szkodzi, że teza ta jest tylko ścisłą konsekwencją podstawowych twierdzeń deontologisty . 
Zwycięża bowiem proza życia – praktyczność. I cóż z tego, że nie możemy podać, w ramach 
schematu nonkonsekwencjalnego, wolnego od zastrzeżeń argumentu na rzecz wybrania 
większej grupy, skoro i tak ta większa grupa, ze względów nie moralnych, lecz praktycznych, 
ekonomicznych, zostanie wybrana. A deontologista będzie musiał się na to pokornie zgodzić. 
 
Podsumowanie
 
Celem tej pracy było zaprezentowanie dyskusji z poglądem, który głosi, że również 
nonkonsekwencjaliści uznający bezwarunkową wartość życia ludzkiego mogą mieć dość silne 
racje, by w sytuacji wyboru opowiedzieć się po stronie większej grupy osób, nie odwołując się 
jednocześnie do schematu myślenia opartego tylko i wyłącznie na rachunku skutków. 
Jakkolwiek argumenty na rzecz odrzucenia poglądu, że deontologista może kierować się 
kryterium ilościowym przy podejmowaniu decyzji, wydają się jednoznacznie przekonujące, 
ostateczną konkluzją pracy jest stwierdzenie, iż deontologizm i tak musi dopuścić ilościowe 
kryterium wyboru, ponieważ niewielu byłoby na tyle konsekwentnym i odważnym w swym 
działaniu, by na przekór społecznym intuicjom, mimo wszystko stając przed rozwidleniem 
torów, rzucać monetą z poczuciem zachowanej racjonalności.
Ważną dla tej dyskusji kwestią jest zagadnienie racjonalności zachowania. Odmawianie go 
działaniom niezważającym na ilościowe różnice jest bodaj jedną z najważniejszych przeszkód 
na drodze do przyjęcia konsekwentnego nonkonsekwencjalizmu, odrzucającego to właśnie 
kryterium ilości. Warto byłoby to zagadnienie dalej badać, poszukując argumentów za tym, że 
racjonalność działania w pierwszej kolejności powinna się odnosić do logicznej spójności zasad 
moralnych danej teorii i zgodnego z nią postępowania, a dopiero w drugiej kolejności winna 
być zgodnością z sumą potocznych, utrwalonych w społeczeństwie i intuicyjnie wyczuwanych 
przekonań co do zasad działania. Rozwinięcie tego zagadnienia ku właśnie tej pierwszej, 
moralnie doniosłej zgodności, być może byłoby dodatkowym argumentem na rzecz nieliczenia 
istnień ludzkich w etykach nonkonsekwencjalnych. 
 
Joanna Jańczuk
 
[autorka jest studentką III roku filozofii na KUL]
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O. dr Jarosław Kupczak
Mass-medialny spór o istnienie świata
 
Zasadnicze pytanie: Czy to, co widzimy naszymi oczyma rzeczywiście istnieje i w jakiej mierze 
sam proces poznania zniekształca poznawany przedmiot?, od wielu stuleci zajmowało 
wyobraźnię myślicieli. Próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie stała się przyczyną 
powstania wielu różnych szkół filozoficznych. Realizm i idealizm, kantyzm i subiektywizm, 
solipsyzm w różny sposób opisywały stopień ingerencji poznającego podmiotu w poznawaną 
rzeczywistość. To pytanie, którym dotąd zajmowały się elitarne grupy "jajogłowych," dzisiaj 
dzięki mass-mediom pojawiło się w nowej formie i ze świeżym impetem wtargnęło do naszych 
domów na ekrany telewizorów.
Wydające dźwięk plastikowe pudełko z migającym na nim obrazem pełni dzisiaj rolę 
pośrednika między nami, a złożoną i trudną do zrozumienia rzeczywistością "globalnej wioski" 
(1). Wpatrując się w telewizyjny ekran, wierzymy, że telewizja przekazuje nam cząstkę prawdy 
o tym, co dzieje się na zewnątrz naszego domu. Ekran pełni więc rolę okna, przez które 
możemy wyjrzeć na zewnątrz. Nie zawsze jednak, szyba w tym oknie jest przezroczysta. Zdarza 
się, że twórcy programów telewizyjnych uznają rzeczywistość za zbyt mało atrakcyjną dla 
telewidzów  i podejmują się ryzykownego zadania uczynienia jej ciekawszą. O takiej próbie 
opowiada, oparty na autentycznych wydarzeniach z lat 50-tych, film Roberta Redforda "Quiz 
Show." Tematem filmu jest historia telewizyjnego quizu, w którym rywalizującym ze sobą 
osobom zadawane są pytania z różnych dziedzin wiedzy. Wokół quizu wybucha afera, kiedy 
policja dowiaduje się, że jego twórcy z góry planują, kto zostanie zwycięzcą i  dostarczają tej 
osobie odpowiedzi na pytania, które zostaną jej zadane w czasie programu.
Najciekawsza część filmu przedstawia, jak redaktorzy quizu, wśród nich specjaliści od reklamy i 
znawcy psychologii widowni telewizyjnej, odpowiadają na stawiane im zarzuty. Jeden z nich 
podkreśla, że od czasu, kiedy podjęto decyzję, aby zwycięzcę wybierać przed rozpoczęciem 
programu, jego oglądalność zwiększyła się kilkukrotnie. Nie wybiera się przecież byle kogo, ale 
osobę fotogeniczną, miłą, ze znanej rodziny, a widowni sprawia satysfakcję, że właśnie taka 
osoba wygrywa. Telewidzowie znacznie bardziej skłonni są utożsamić się z bohaterem 
programu i oglądać następne jego edycje, gdzie zwycięzca poprzednich quizow zmierzy się z 
debiutantami. Na zarzut, że telewidzowie są oszukiwani, ponieważ są przekonani, że 
rywalizacja w czasie quizu jest uczciwa i wszyscy uczestnicy słyszą pytania po raz pierwszy, 
organizatorzy odpowiadają z rozbrajającą szczerością: "Spójrzmy prawdzie w oczy - ludziom, 
którzy nas oglądają zależy na zabawie. Oni nie chcą wiedzieć, jakich trickow używamy, aby im 
ją zapewnić" (2).
Wiemy nie od dzisiaj, że telewizja jest w posiadaniu potężnej władzy wpływania na to, jak 
ludzie widzą rzeczywistość (3). Instrument, który początkowo miał za zadanie informowanie 
nas o tym, w jakim świecie żyjemy, skłonny jest ulegać pokusie stwarzania dla nas lepszego 
świata: weselszego, bardziej zrozumiałego, nie stawiającego tak wielu wymagań, jak ten 
prawdziwy. W końcu, co oznacza wyrażenie "prawda o świecie"? Nie potrafią się na ten temat 
porozumieć nawet wybitni intelektualiści. Wielu nieco mniej obeznanych z filozofią ludzi jest 
również przekonanych, że odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kto naszą rzeczywistość 
opisuje. Ocena rzeczywistości i proponowane rozwiązania zalezą od tego, czy oglądamy 
program prowadzony przez prawicowego czy lewicowego komentatora, czy sponsorowany jest 
on przez partię liberalną, konserwatywną, czy socjalistyczną. Zaniknięcie języka, który 
posługuje się pojęciem obiektywnej prawdy otwiera drogę manipulacji, której wymarzonym 
narzędziem jest rozleniwiający, rozbrajający widza intelektualnie telewizyjny ekran (4).
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Corocznie producenci filmowi inwestują kolosalne środki w rozwój skomplikowanych 
technologii, które mają uczynić ekran coraz bardziej wiarygodnym w naśladowaniu, udawaniu, 
bądź zastępowaniu rzeczywistości. Ostatnim słowem na ten temat jest rzeczywistość 
wirtualna.  Zakładając na głowę specjalny kask możemy siedząc w fotelu przejechać alpejską 
trasę slalomu giganta, a przekręcając gałkę, poczuć pod nogami deskę surfingową, a na 
policzku słoną bryzę Pacyfiku. Wkrótce, odpowiednio zaprogramowane urządzenia z wirtualną 
rzeczywistością będą stanowiły standardowe wyposażenie sportowych sal treningowych, 
poligonów wojskowych, a także ... sex-shopow - próbkę tego możemy obejrzeć w jednym z 
filmów Sylwestra Stallone z lat 90-tych ubiegłego wieku, Demolition man. Sztuczna 
rzeczywistość, kontrolowana przez komputerowych magów Billa Gatesa,  będzie swoją 
atrakcyjnością rywalizować, a może wypierać tę prawdziwą. Prawdziwą?
Dwieście lat temu, Immanuel Kant oddał ducha naszej epoki podkreślając, że prawda o 
rzeczywistości jest poza zasięgiem poznania człowieka, ponieważ sam proces poznania 
zniekształca poznawany przedmiot. Filozof z Królewca nie mógł przewidzieć dokonującej się 
dzisiaj rewolucji w budowie i roli narzędzi przekazywania informacji. Teoria Kanta dobrze 
ukazuje jednak problem zwiększającego się dystansu pomiędzy nami i z wolna oddalającą się 
rzeczywistością. W tej powiększającej się szczelinie znajduje się coraz więcej skomplikowanych 
urządzeń high-tech; coraz bardziej patrzymy na świat przez oczy tych elektronicznych 
okularów. Coraz większa ilość posiadanych przez nas informacji zgromadzona w coraz bardziej 
skomplikowanych urządzeniach zarysowuje coraz bardziej zamazany, niewyraźny kształt. 
Wspomniany powyżej film "Quiz show" przedstawia sytuację, kiedy reżyserowie telewizyjni 
przekonani są, że warto popełnić oszustwo w studio telewizyjnym, aby wywołać uśmiech na 
twarzach widzów. Niezapomniany film Orsona Wellsa "Obywatel Kane" z 1941 roku, 
przypomina, że igrające z prawdą mass-media są groźnym i skutecznym narzędziem w walce o 
władzę. Bohater filmu, self-made man, jest amerykańskim magnatem prasowym, który cały 
swój wysiłek wkłada w powiększenie swego prasowego imperium. Dokupując kolejne tytuły i 
niszcząc konkurentów, Kane w końcu znajduje się w pozycji człowieka, który przemilczając 
jedne fakty i wyolbrzymiając inne, decyduje o tym, jak miliony jego czytelników widzą 
rzeczywistość. Kane wie o tym, że ma w swoim ręku potężną władzę i jest gotowy jej użyć w 
odpowiedniej chwili.
Podobnie jak Quiz Show, Obywatel Kane oparty jest na autentycznych wydarzeniach. 
Pierwowzorem tytułowego bohatera filmu jest William Randolph Hearst, amerykański magnat 
prasowy z początku naszego stulecia, który za pomocą swoich gazet realizował ambicję 
wpływania na politykę amerykańskiego rządu. W filmie Wellsa znajdujemy podobny wątek. 
Kane, aby udowodnić czytelnikom, że przewyższa wszystkich konkurentów szybkością i 
precyzją informacji, pisze obszerny artykuł na temat przyczyn wybuchu wojny w jednym z 
krajów południowo-amerykańskich. W tym samym czasie, wysyła on do tego kraju swoich 
agentów, którzy według otrzymanych instrukcji i za pomocą opisanych w artykule Kane'a 
intryg, mają doprowadzić do wybuchu zbrojnego konfliktu. Artykuł Kane'a ukazuje się we 
wszystkich posiadanych przez niego gazetach dokładnie w momencie wybuchu wojny. 
Konkurenci są zdruzgotani.
Immanuel Kant dokonał fundamentalnego dla naszej epoki rozróżnienia pomiędzy rzeczami 
"takimi, jakie jawią się nam w procesie poznania" i "takimi, jakie są naprawdę". Dzisiaj wiemy, 
że w procesie poznawania obserwacja przedmiotu przeplata się nierozłącznie z 
projektowaniem na niego naszych stereotypów i pojęć. To twierdzenie Kanta, w uproszczonej 
wersji, stało się dzisiaj podstawowym dogmatem polityków, komentatorów politycznych, ludzi 
mass-mediow. Nikt tak naprawdę nie zna prawdy o rzeczywistości, zawsze przedstawiamy 
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tylko pewien jej wycinek, reprezentujemy tylko jeden punkt widzenia. Tak najkrócej: "Punkt 
widzenia zależny jest od punktu siedzenia." Niepostrzeżenie dokonuje się w ten sposób erozja 
przekonania, że istnieje jakaś obiektywna prawda o rzeczywistości, że w publicznym dyskursie 
można oprzeć się na jakiś wspólnych twierdzeniach, które nie są wyłącznie wynikiem 
arbitralnej decyzji którejś ze stron, bądź politycznego kompromisu. Jeżeli to przekonanie 
całkowicie  zaniknie, jedynym dostępnym językiem publicznego dialogu będzie język siły.
O. dr Jarosław Kupczak
 
[autor jest Rektorem Kolegium Dominikanów w Krakowie,  wykładowca antropologii Jana 
Pawła II w American Enterprise Institute (USA) i krakowskim Instytutucie Tertio Millenio, autor 
między innymi: „W stronę wolności. Szkice z antropologii Karola Wojtyły”, „Dar i komunia.  
Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II”]
 
Przypisy:
(1) W celu podkreślenia autonomicznej roli mass-mediów, Marshall McLuhan mówi, że „środek 
przekazu sam jest przekazem” (Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, 
przeł. Natalia Szczucka, Warszawa 2004, s. 37).
(2) To właśnie zabawa ma być podstawową cechą epoki po-nowoczesnej (por. hasło 
„Postmodernizm” w www.wikipedia.org).
(3) Autor tego artykułu urodził się w roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka 
Marshalla McLuhana Understanding Media. The Extention of Man (Cambrige 1964), która 
stworzyła niezastąpione do dzisiaj paradygmaty filozofii mass-mediów.
(4) McLuhan mówi o telewizji jako o medium „gorącym”, gdyż kontakt z nim jest bardziej 
angażujący choć wymagający mniejszego nakładu własnej pracy niż spotkanie z „zimną” książką 
(por. McLuhan, Zrozumieć media..., s. 55-67).
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Dr hab. Robert Piłat
O nieświadomości
 
Od trzech lat na antenie Programu II Polskiego Radia toczą się w sobotnie wieczory rozmowy 
tworzące cykl “Sowa Minerwy”. Na żywo i z udziałem słuchaczy zastanawiamy się nad 
samowiedzą współczesnego człowieka. Łączymy wątki naukowe z treściami codziennych 
doświadczeń, szukamy inspiracji w literaturze i muzyce. Oto skrót jednej z tych rozmów 
(11.02.2006), w której rozważaliśmy naturę nieświadomości w szczególnym nawiązaniu do 
Freudowskiej psychoanalizy. Moim gościem był psychiatra i filozof dr Andrzej Leder z Instytutu 
Filozofii  i Socjologii PAN. 
 
Robert Piłat: Ilekroć zaskoczymy czymś samych siebie – szczególnie w przykry sposób - nasuwa 
się nam myśl, że w naszej psychice istnieją  treści, impulsy, popędy, motywy, inspiracje, które 
wymykają się naszej świadomości. Wygląda to na paradoks: Jak mogą istnieć treści 
nieświadome? Wszak, jeśli coś jest treścią, to widocznie może być uświadomione, bądź było 
uświadomione w przeszłości, a potem zniknęło, musi mieć, zatem ścisły związek ze 
świadomością. Czy nieświadomość nie jest paradoksalnym i niepotrzebnym pojęciem?
 
Andrzej Leder: Na pewno nieświadomość jest bardzo ściśle związana ze świadomością. 
Nieprzypadkowo definiuje się ją przez negację. W najprostszym sensie nieświadomość to coś 
oczywistego. Przecież przez sam fakt uświadomienia sobie czegoś stajemy się ślepi na wiele 
treści, które jednocześnie mamy w swojej psychice. Na przykład każdy pamięta, mniej więcej, 
uśmiech swojej mamy z dzieciństwa, jednak większość z nas o tym nie myśli i nie jest to treść 
obecna w naszej świadomości na co dzień, kiedy skupiamy się na innych sprawach. Ale 
możemy ją przywołać. Jest to rodzaj nieświadomości polegający na tym, że gdzieś istnieją 
pewne treści, które możemy przywołać za pomocą pamięci. Inne rozumienie nieświadomości 
zakłada, że są to nie tyle same treści, co różne siły, warunki, energie, które określają sposób, w 
jaki treści się pojawiają. Trzecie z kolei rozumienie nieświadomości odnosi się do tego, co było 
kiedyś treścią uświadomioną, lecz z jakiś przyczyn dzisiaj być nią nie może, zostało wyparte. 
Ten typ został spopularyzowany miedzy innymi przez filmy o amnezji, w których bohaterowie 
tracą pamięć doznając jakiegoś wstrząsu lub na skutek traumatycznych przeżyć. Tak naprawdę 
każdy ma takie obszary amnezji, na przykład pierwsze lata swojego życia. 
 
R.P.: Jakiś czas temu spory, o to, czy amnezja dziecięca jest naprawdę amnezja czy po prostu 
brakiem  zapisanych i ukształtowanych w pamięci treści. Czy rzeczywiście mamy tu do 
czynienia z zapomnieniem, aktywną cezurą, która działa gdzieś w naszym systemie 
pamięciowym? 
 
A.L.: Raczej tak. Trzeba pamiętać o tym, że dziecko pomiędzy pierwszym i trzecim rokiem życia 
uczy się języka, to znaczy formuje już w tym okresie pewne treści. 
 
R.P.: Istotnie, jego pamięć musi być wówczas wypełniona ogromną ilością informacji
 
A.L.: A jednak te informacje znikają w pewnym momencie. Dodatkowym potwierdzeniem są 
badania neurofizjologiczne; w trakcie operacji neurochirurgicznych dokonuje się zabiegów 
polegających na dotknięciu obszarów kory mózgowej za pomocą bardzo delikatnej elektrody. 
Mózg nie boli, więc człowiek może być wybudzony, przytomny i opowiedzieć o swoich 
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doznaniach. Otóż pojawiają się wtedy wspomnienia z bardzo wczesnych okresów życia, których 
ten człowiek nie pamiętał. 
 
R.P.: Zagadka nieświadomości nie byłaby jednak tak doniosła, gdyby jej przyczyną były tylko 
deficyty pamięci. Istnieją i inne typy nieświadomości, jak ten, o którym wspomniał w XVII w. 
Leibniz. Filozof ten uznał, że istnieją minimalne, mało energetyczne, drobne spostrzeżenia, 
które umykają naszej kontroli, ale które mimo to są spostrzeżeniami i mówią cos o świecie, 
choć nie wiemy, co mówią. Umysł staje się czymś paradoksalnym, jest przecież po to, żeby nam 
ten świat reprezentować, a z drugiej strony wytwarza reprezentacje, o których nic nie wiemy. 
To chyba jeszcze gorsze niż pułapki pamięci. 
 
A.L.:  I gorsze i lepsze. Z Leibniza wywieść można myśl, że nasza częściowa świadomość chroni 
nas przed nadmiarem informacji: bodźców ze świata zewnętrznego i impulsów płynących z 
własnego wnętrza. W ograniczeniu świadomości jest zatem głęboki sens. Również teoria mowy 
i myślenia Heideggera odwoływała się do tego, że umysł nazywając rzeczywistość jest 
równocześnie narzędziem wybierającym to, co ważne i odrzucającym rzeczy nieważne. Jest 
chronieniem swojej egzystencji i wybieraniem tej części bytu, która jest dla nas ważna. 
 
R.P.: Istnieje jeszcze inny sposób filtrowania informacji, na który uwagę zwrócił Zygmunt Freud 
- mechanizm wypierania. Działa on dosadniej i sięga głęboko wstecz, odsiewając coś, co było 
realnym doświadczeniem, ale zostało wyparte, nie jest powtórzone i nie wolno tego 
utrzymywać w świadomej pamięci. 
 
A.L.: Jest to całkowicie podstawowy mechanizm z punktu widzenia rozważań nad 
nieświadomością. Wprowadza on nieświadomość w poważną XX- wieczną dyskusję. 
Kluczowym momentem myślenia freudowskiego, które pozostawało w opozycji do tradycji 
racjonalizmu europejskiego, było stwierdzenie, że tak naprawdę nasze dążenia i siły psychiczne 
są w permanentnym konflikcie ze sobą i że po to, by uchwycić jakąkolwiek spójną treść, 
musimy w związku z tym część z tych dążeń wyprzeć. Po to, żeby człowiek mógł być istotą 
kulturową, muszą przede wszystkim zostać wyparte  popędy seksualne. Taka była podstawowa 
teza Freuda. Nieświadomość powstaje w dużym stopniu z wyparcia  popędów seksualnych.
 
Otrzymujemy telefon od słuchacza, który proponuje, by w miejsce nieświadomości, o której nie  
można nic powiedzieć,  mówić konsekwentnie o podświadomości, która ze świadomością się  
komunikuje. 
 
A.L.: W tradycji psychoanalitycznej pojecie podświadomości istnieje i ma swoje miejsce 
niezależnie od nieświadomości. Jest to sfera, która jest najbliżej świadomości. Przekształca ona 
siły nieświadome w świadomość i nadaje tym siłom charakter czasowy i językowy. Druga 
różnica pomiędzy podświadomością, a nieświadomością polega na tym, że podświadomość jest 
dostępna, natomiast w nieświadomości tkwią treści, które mogą być całkowicie niedostępne. I 
tu wracamy do kwestii wyparcia, czyli do tych treści, które przez pewnego rodzaju blokadę, 
którą nazywał Freud cenzurą przez porównanie do politycznej cenzury, nie mogą być 
dopuszczone do świadomości. Są całkowicie zablokowane, lecz jednocześnie pośrednio 
wpływają stale na treści świadomości: mogą kształtować  treści snu,  przejęzyczenia, pomyłki, 
gusta i preferencje człowieka. W pewnym sensie mogą wpływać na jego los, doprowadzać do 
tego, ze będzie dokonywał wyborów ukształtowanych przez te wyparte, nieświadome treści.
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Otrzymujemy telefon od słuchaczki, która zwraca uwagę na to, że ludzie pamiętają niezwykle  
dobrze wszelkie nieszczęścia, zaś o wiele słabiej momenty przyjemne. Czyżby organizm się  
bronił przed radością? Nie umiemy wydobyć radości istnienia, to wszystko jest jakby zepchnięte  
do nieświadomości.
 
A.L.: Rzeczywiście jest coś takiego, że pamięć wielu osób potrafi przede wszystkim 
odzwierciedlać smutną, czy straszną stronę świata. Z drugiej strony są tacy, którzy jakby w 
ogóle tej strony nie zauważali. W teorii psychoanalitycznej i jedno i drugie określone jest przez 
to, że podstawową treścią wypieraną jest trauma, pewnego rodzaju rana.  Wiąże się to z 
pewnego rodzaju pesymizmem Freuda, który uważał, że kształtowanie się życia psychicznego 
jest nieuchronnie związane z bólem i cierpieniem, które są co prawda wypierane, stąd bierze 
się to, że pierwsze lata życia właściwie znikają w niepamięci, ale nie zmienia to faktu, że ten ból 
gdzieś w nas tkwi i czyni bardzo wrażliwymi na wszystko, co może go uaktywnić: wszelkiego 
rodzaju smutek, zło, wszelkiego rodzaju osamotnienia. Wszystko jest odbijane w nieświadomej 
sferze i albo uzyskuje pewne wzmocnienie w naszej świadomości, albo nigdy nie jest 
dopuszczane, znika. Sama praktyka psychoanalityczna miała być próbą uwolnienia się od tego 
rodzaju piętna. Pod tym względem jednak psychoanalitycy, byli i są do dzisiejszego dnia, dość 
sceptyczni. Uważają, ze w jakimś stopniu można zmniejszyć oddziaływanie traumatycznego 
piętna, ale nie można go całkowicie usunąć. 
 
R.P.: Nacisk, jaki kładzie się współcześnie na kształtowanie własnej indywidualności może 
jeszcze bardziej zwiększać to cierpienie. Jeśli tak bardzo chcemy być sobą, ciągle poszukujemy 
własnej tożsamości, to musimy się również zgodzić z freudowskimi kosztami tego 
poszukiwania, z bolesnym procesem, który do indywiduacji prowadzi. Jak sądzisz, czy gdyby 
typowy dla Zachodu kulturowy nacisk na indywidualność nie był tak silny, to owe traumatyczne 
procesy byłyby mniej intensywne? 
 
A.L.: Być może. Freud, a później Erich Fromm  w sławnej książce Ucieczka od  wolności 
dostrzegali, że ciężar bycia samodzielną, indywidualną jednostką jest dla człowieka zbyt dużym 
obciążeniem. Jest to jedna z przyczyn powodujących regresje, czyli powroty do takich stadiów 
funkcjonowania psychicznego, kiedy człowiek nie miał jeszcze w pełni ukształtowanej 
indywidualności i dzięki temu silniej przeżywał oparcie we wspólnocie. Tak Fromm tłumaczy 
pojawienie się  ruchów totalitarnych. Trzeba wielkiej pracy, żeby pogodzić się z  samym sobą.
 
R.P.: Wspomniałeś wcześniej o pesymizmie Freuda., lecz z odkrycia nieświadomość płynęła też 
optymistyczna mądrość. Ból związany z istnieniem jest wprawdzie nieunikniony, lecz nie 
zawiniony. Jeżeli mamy tendencję, żeby obwiniać świat i samych siebie o ten ból, to jest to 
projekcja, poszukiwanie personalizowanej odpowiedzialności za procesy, które w gruncie 
rzeczy są konieczne i płyną z głębi naszej biologii. Konfliktu pomiędzy popędem, a kontrolą 
popędu, nie da się usunąć. Jest częścią ludzkiej natury.
 
A.L.: Pewne interpretacje myśli psychoanalitycznej, jak u Reicha czy Marcuse’go, poszły w 
kierunku postulatu uwolnienia popędów, wszelkiego rodzaju pragnień, od ograniczeń 
narzuconych przez kulturę. W szczególności chodziło o całkowite zniesienie kontroli popędu 
seksualnego. W jakimś sensie współczesna kultura Zachodu jest efektem częściowej realizacji 
tego postulatu i na pewno w jakimś stopniu Freud się do tego przyłożył. Na pewno sądził, że 
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XIX wieczna moralność powinna być zrewidowana, uważał ją za zbyt represyjną. Natomiast 
zupełnie nie wyobrażał sobie takiej sytuacji, która nastąpiła w drugiej połowie XX wieku, tzn., 
że seksualność staje się głównym obszarem relacji międzyludzkich. Ten pomysł był całkowicie 
obcy duchowi psychoanalizy, która zakładała, że konflikt natury i kultury jest nieuchronny i że 
nie ma czegoś takiego jak całkowita spontaniczność popędów.
 
Otrzymujemy telefon od Słuchaczki, która opowiada o swoim częściowo austriackim 
pochodzeniu i o tym, że na skutek niechęci jej ojca do języka niemieckiego była całkowicie  
odcięta od tego języka. Pomimo to, życie jej ułożyło się tak, że wciąż miała ciągle kontakt z  
niemieckim i wreszcie ze znajomości tego języka uczyniła swój zawód.  I na tej drodze odkryła  
ważny element swojej tożsamości. 
 
A.L.: Pani niezwykle ciekawa dotyka problemu, który psychoanaliza postawiła poniekąd wbrew 
tradycji kultury europejskiej. Dotyczy on wolności i zdeterminowania. Czy człowiek 
rzeczywiście panuje nad swoim życiem, wyborami? A może są one w jakiś sposób określone, 
zdeterminowane?  Ale może też można ze sfery konieczności się wyrwać przez uświadomienie 
sobie źródła tych ograniczeń? Tak można interpretować opisaną przez Panią sytuację. Freud 
zauważył, ze prawie każdy człowiek ma tendencję do tego, żeby pewne sytuacje w swoim życiu 
powtarzać. Często te kluczowe. Klasycznym przykładem jest wybór partnera. Ludzie wybierają 
pewien typ osoby, potem na skutek jakiś okoliczności np. śmierci, wybierają znowu kogoś i 
okazuje się, że to jest bardzo podobna osoba. Freud doszedł do wniosku, że jest w nas pewien 
przymus powtarzania i jest on silniejszy niż nasza wolna wola, niż nasze wybory, przemyślenia. 
To jest niesłychanie trudna myśl, większość ludzi reaguje na nią silnym oporem, dostrzegając w 
niej ładunek pesymizmu. Ale przecież w Pani przypadku odkrycie wzorca powtórzenia było 
bardzo pozytywne; przypominało odkrycie powołania. Powraca tu bardzo dawno zapomniana 
w kulturze europejskiej kategoria losu, czegoś co mamy w sobie, co jest nam pisane,  co nie 
jest efektem arbitralnej woli, tylko przychodzi do nas jakby z zewnątrz, a właściwie z głębi nas 
samych. Jeżeli potrafimy to zaakceptować, to i w ślepym losie możemy odkryć jakąś wartość. 
 
R.P.: Doszliśmy do najbardziej fundamentalnego pytania. Skąd biorą się tresci niewiadome? 
Wspomnieliśmy na razie o popędzie, ale on wszystkiego nie wyjaśnia, a raczej sam potrzebuje 
wyjaśnienia. Jaka jest dynamika popędu? Co go reguluje? W jakiej mierze poddaje się cenzurze, 
a w jakiej przebija się przez nią? 
 
A.L.: Są to pytania, na które żadna z istniejących współcześnie teorii, łącznie z psychoanalizą, 
nie udziela ostatecznej odpowiedzi. Są jednak dwa istotne watki poszukiwań. Pierwszy 
związany jest z konfliktami popędowymi. Jeden z ważnych esejów Freuda nazywa się Popędy i  
ich losy. Popęd nie jest jednolitą siłą, jednolitą dynamiką, tylko spotkaniem różnych dynamik. 
W związku z tym z tego konfliktu pojawić się mogą różne wypadkowe struktury, w różny 
sposób określone i znowu wchodzące ze sobą w różne interakcje. To oznacza piętrową 
strukturę indywiduacji popędów. Drugi wątek związany jest z językiem. Już Freud opisał język 
jako czynnik bardzo silnie wpływający na kształtowanie się treści świadomych. Współcześnie 
wątek ten został bardzo rozwinięty, szczególnie przez francuskiego psychoanalityka i filozofa 
Jacques’a Lacana i jest jednym z najbardziej wpływowych nurtów w psychoanalizie. Siła, którą 
niosą ze sobą popędy jest kształtowana przez strukturę symboliczną, którą jest język. 
Podstawowe kategorie, organizujące naszą świadomość, są wpisane w strukturę języka.
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R.P.: W ten sposób zbliżyliśmy się do nowej perspektywy, w której psychoanaliza nie jest już 
tylko dziedziną psychologii, lecz staje się hermeneutyką, sztuki interpretacji siebie samego jako 
jednostki i jako bytu zanurzonego w kulturze i społeczeństwie. 
 
Dr hab. Robert Piłat
 [autor jest docentem i kierownik Zakładu Logiki i Języka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN]
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Adrian Szary
Aksjologia w Akademii
 
Na fali popularności Harrego Pottera i mody na literaturę fantastyczną do łask powraca Pan 
Kleks Jana Brzechwy. Ta baśniowa trylogia (1), a zwłaszcza pierwsza jej część Akademia Pana 
Kleksa, która do dziś, mimo licznych reform w dziedzinie edukacji, pozostała lekturą szkolną, 
niesie ze sobą ogromny ładunek aksjologiczny, mogący stanowić doskonałe panaceum na 
kryzys wartości wśród dzieci i młodzieży, który jest współcześnie problemem ogromnej wagi. 
Już tytułowy bohater powieści Ambroży Kleks, w samej tylko warstwie onomastycznej 
nacechowany jest emocjonalnie.  Ujawnia się zaskakująca ambiwalencja. Z jednej strony, 
dowiadujemy się o nim, że Ambroży jest najszczęśliwszym imieniem, z drugiej zaś przypisane 
mu przez Brzechwę nazwisko Kleks, deprecjonuje nieco główną postać. Może wzbudzić 
bowiem u czytelników konotację czegoś niepożądanego, przypadkowego i „rozmydlonego”, 
innymi słowy czegoś, co posiada niejasny status ontologiczny. Nad pochodzeniem swojego 
nauczyciela zastanawiają się także jego uczniowie. Jedną z hipotez podsuwa lekcja kleksografii. 
„Myślę, że sam pan Kleks powstał z takiego właśnie rozgniecionego atramentowego kleksa i 
dlatego tak się nazywa” (2) -domniemuje Adam Niezgódka relacjonujący czytelnikom 
wydarzenia jakie rozgrywają  się w Akademii. Otwiera się tym samym krąg asocjacji związanych 
z piśmiennictwem. Ambroży Kleks jest bowiem konstruktem literackim, wykreowanym przez 
Jana Brzechwę, przy pomocy pióra i atramentu właśnie. Tak rozumianą inicjację perspektywy 
baśniowej zdaje się potwierdzać wstępna sekwencja ekranizacji powieści, w której widzimy 
pisarza, maczającego w kałamarzu pióro, z  którego podczas zapisywania tytułu książki, na 
kartkę papieru spada kleks zaczynający żyć własnym życiem.
Notabene w kolejnej części swoich przygód Ambroży Kleks będzie peregrynował po 
fantastycznych krainach w poszukiwaniu atramentu. Kiedy jednak przedsięwzięta podróż nie 
przyniesie oczekiwanych korzyści Ambroży sam zamieni się w ,,pękatą butle” poszukiwanego 
płynu. 
Proponuję pozostać jeszcze przez chwilę w kręgu onomastycznym, tym razem jednak w 
odniesieniu do drugoplanowych bohaterów Akademii. Wspomniałem tu o adepcie pana Kleksa, 
jakim był Adaś Niezgódka. Zwróćmy uwagę, że  jego imię także rozpoczyna się na literę „A”. Ta 
cecha stanie się zasadą selekcji uczniów, dokonywanej przez Ambrożego Kleksa; pozornie 
dlatego, że jak tłumaczy ,,nie chce zaprzątać sobie głowy innymi literami alfabetu”(3) , a tak 
naprawdę ponieważ jego mistrz doktor Paj-Chi-Wo wyjawił mu ukryte znaczenie ludzkich 
imion, według którego tym rozpoczynającym się na literę „A” przypisana jest a priori zdolność i 
pracowitość. W związku z tym w Akademii jest czterech Adamów, pięciu Aleksandrów, trzech 
Andrzejów, trzech Alfredów, sześciu Antonich, jeden Artur, jeden Albert i jeden Anastazy, czyli 
ogółem dwudziestu czterech uczniów. Interesującą rzeczą jest, że wszelkie inne postaci, które 
pochodzą spoza Akademii, posiadają imiona zaczynające się na inną niż literę niż „A”: szpak 
Mateusz, golarz Filip i inżynier Bogumił Kopeć z fabryki dziur i dziurek. Przejawia się tu pewna 
postawa wartościująca, zawierająca się w relacji: swój-obcy. Imie staję się czynnikiem 
konsolidującym tę hermetyczną społeczność. Nazwisko Niezgódka, zawiera w sobie także 
pierwiastek oceny. Można pokusić się o jego dwojaką interpretację. Po pierwsze wywieść je od 
wyrażenia ‘nie zgadzać się’, po drugie od leksemu ‘niezguła’. Oba tropy zdaje się potwierdzać 
przedstawiona przez Brzechwę charakterystyka chłopca, któremu w domu nigdy nic się nie 
udawało, zawsze spóźniał się do szkoły, nie zdążył odrobić lekcji i miał gliniane ręce. Widzimy 
zatem, że nie zgadzał się, nie przystawał do oczekiwań, stawianych mu przez rodziców, którzy 
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oddali go w końcu na naukę i wychowanie  do Akademii Pana Kleksa . Tacy właśnie uczniowie 
trafiali do tej baśniowej placówki. 
O ile na początku swoich rozważań stwierdziłem, że nazwisko Kleks deprecjonuje nieco naszą 
postać, o tyle teraz zauważyć wypada, że jest pewien przymiot, którym Brzechwa nobilituje 
swojego bohatera - to wykształcenie. Ambroży Kleks jest doktorem filozofii, chemii i medycyny, 
uczniem i asystentem słynnego doktora Paj-Chi-Wo, profesorem matematyki i astronomii na 
uniwersytecie w Salamance. To obliguje go do przekazywania zdobytej wiedzy, a co za tym 
idzie do otwarcia Akademii. Zanim jednak przyjrzymy się temu enigmatycznemu miejscu 
wydarzeń, którego mieszkańców poznaliśmy, warto zwrócić uwagę jak silnie waloryzowana jest 
przez autora książki mądrość. Według ogólno przyjętej przez literaturę aksjologiczną typologii 
możemy  wykształcenie zaliczyć do wartości deklarowanych, a zarazem uznawanych przez Jana 
Brzechwę. Sam bowiem, był on niezwykłym erudytą, który ukończył kilka fakultetów: 
medycynę, polonistykę i prawo. 
W trylogii Pan Kleks mądrość przejawiać się będzie także na zasadzie metonimii, poprzez  liczne 
jej atrybuty: różnego rodzaju wynalazki (4), okulary, które nosi pan Kleks, a przede wszystkim 
brodę, która nabierze rangi fetyszu i da asumpt do powstania sentencji: Broda czuwa !  która 
stanie się czymś w rodzaju  light motivu utworu. Na tej mądrości i charyzmatyczności profesora 
Kleksa, zbudowany został jego autorytet wśród uczniów. Dzieci dopuszczają go do swoich 
tajemnic, może zaglądać w ich sny i marzenia. Darzą go zaufaniem, wiedząc, że nic nie zostanie 
wykorzystane przeciwko nim. Przestrzeń edukacyjną wypełniają wartości uniwersalne: Prawda, 
Dobro i Piękno. Są to wartości wszechogarniające, obecne w kontaktach międzyludzkich. 
Wychowankowie biorą udział w różnych zajęciach domowych, co jest samym życiem. Kleks 
otwiera im głowy nie tyle na jakąś konkretną wiedzę, ale również na problemy o charakterze 
aksjologicznym (5). Powie bowiem: 
„-Pamiętajcie chłopcy (…) że nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani 
kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które są zazwyczaj wykładane w szkołach. Ja wam po 
prostu pootwieram głowy i naleję do nich trochę oleju” (6).
W programie zajęć znajdą się tak niekonwencjonalne przedmioty jak wspomniana już 
kleksografia, lekcja przędzenia liter, czy leczenia chorych sprzętów. Rozbudzają one wśród 
uczniów takie wartości, jak poszanowanie dobra publicznego (otaczające nas sprzęty), a przede 
wszystkim uwrażliwienie na świat przyrody (pomoc żabom) i literatury (baśniowe furtki). Każdy 
postęp na drodze edukacji prof. Kleks nagradza, a zaniedbania gani. Przejawy dobra 
honorowane są piegami, które stanowią w Akademii coś w rodzaju „orderu” – najwyższej 
odznaki, jaką można uzyskać. Wszelkie zaś przewinienia karane są w nieco osobliwy sposób: 
„jeśli któryś z chłopców coś przeskrobie albo nie umie lekcji, wówczas za karę musi nosić przez 
cały dzień żółty krawat” (7). W swoich rozważaniach, ocenie aksjologicznej poddawałem już 
poszczególne onimy, stopień wykształcenia i plan metodyczny opracowany przez prof. Kleksa. 
W tym miejscu pragnę dodać, że elementy ocen są także immanentnym składnikiem semantyki 
poszczególnych barw. Widać to chociażby, przy doborze odpowiednich farb jadalnych w 
kolorowej kuchni Ambrożego. Jednak dyskurs kulturowego uwarunkowania barw, przywołuję 
w tym miejscu, celem podania motywacji takiego, a nie innego koloru krawata, który muszą za 
karę nosić uczniowie Akademii. Otóż kolor żółty mniej więcej od XII wieku zaczyna być uważany 
za kolor zdrady i fałszu. W malarstwie, dał temu wyraz Giotto we fresku: Pojmanie Chrystusa, 
gdzie ukazuje się Judasz odziany na żółto (8). Widzimy zatem, że ów żółty krawat staje się w 
Akademii symbolem zdrady wartości, których naucza profesor Ambroży Kleks. Swe zajęcia, 
podszyte problematyką aksjologiczną prowadzi w Akademii. 
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Uważa się, że sam budynek, czy jego wnętrze może nieść pewien ładunek wychowawczy. 
Widzimy oto szkołę-duży trzypiętrowy gmach, zbudowany z kolorowych cegiełek-na parterze 
sale szkolne, na pierwszym piętrze mieści się sypialnia chłopców i wspólna jadalnia, na drugim 
piętrze w jednym pokoju pan Kleks z Mateuszem, a pozostałe pokoje-no właśnie to ekscytująca 
tajemnica. Wiemy dziś, jak silnie oddziałuje na uczniów topografia szkoły, koloryt, plan klasy, 
nawet ustawienie stolików. To, co zewnętrzne budzi motywację bądź zniechęca i hamuje. 
Tajemniczość pewnych miejsc, do których wstęp jest spektakularny, a tak oczekiwany i 
pożądany, rodzi ciekawość poznawczą (9). Gmach Akademii wznosi się na ulicy Czekoladowej. 
Ta nazwa jest nośnikiem pozytywnych konotacji, w przeciwieństwie do ulicy Szarej, na której w 
filmowej wersji Akademii mieści się zakład fryzjerski golarza Filipa. Od strony ulicy w murze 
znajdują się oszklone drzwi umożliwiające kontakt ze światem realnym. W kontekście 
społecznym mamy do czynienia z interakcjami 
w środowisku lokalnym (wizyta w fabryce dziur i dziurek, odwiedziny u fryzjera). Wreszcie 
należy zwrócić uwagę na własny, immanentny świat relacji z samym sobą (10).  Zostają one 
rozbite poprzez wtargnięcie na teren Akademii kogoś obcego z zewnątrz. Tym intruzem jest 
mechaniczna lalka - Alojzy. Można ją interpretować, jako świat nowoczesnej techniki, któremu 
pod względem aksjologicznym Jan Brzechwa przypisuje wektor ujemny. Jeśli zaś pamięta się o 
wspomnieniach małżonki pisarza, dotyczących genezy utworu postać Alojzego  nabiera 
zupełnie innej wymowy.
Akademia Pana Kleksa pierwsza część trylogii - relacjonuje Janina Brzechwa - powstała w czasie 
okupacji w latach 1941-1943 (11). Echo wojny pobrzmiewa, chociażby w opowieści szpaka 
Mateusza (inwazja wilków). Film Krzysztofa Gradowskiego idzie także tą ścieżką 
interpretacyjną. Zmiana imienia mechanicznej lalki na Adolf nie pozostawia już żadnych 
wątpliwości, że do Akademii wkracza wojna, a dzieciństwo postawione zostaje w stan 
zagrożenia (12).  Pod wpływem tych wydarzeń prof. Kleks zaczyna się kurczyć aż ostatecznie 
przybiera postać guzika. 
Posługując się popularnym zwrotem, można zapytać, czy z wartości, którymi kierował się 
Ambroży pozostał guzik? (nie pozostało nic). Myślę, że moje rozważania, dotyczące świata 
przedstawionego powieści Jana Brzechwy-Akademia Pana Kleksa, oglądanego przez pryzmat 
aksjologii pokazały, że bajka ta wskazuje metody wychowawcze osadzające młodych 
czytelników w świecie wartości aktualnych także dziś, w sześćdziesiąt lat od powstania utworu. 
Jednak ukazany w niej obraz  rzeczywistości nie jest tak spolaryzowany, to jest nie zawsze 
tryumfuje w nim dobro. Jak w życiu… Otwiera się tu miejsce na perspektywę relatywizmu 
aksjologicznego. Być może dzięki niemu, po lekturę Akademii sięgają także dorośli, bo ich 
konceptualizacji świata nie burzy naiwna wizja permanentnego zwycięstwa dobra nad złem.
Adrian Szary
[autor jest studentem IV roku filologii polskiej na UMCS]
 
Przypisy:
(1) Na trylogię składa się Akademia Pana Kleksa (1946), Podróże Pana Kleksa (1961) oraz 
Tryumf Pana Kleksa (1965). W roku 1968 wydano je pod wspólnym tytułem Pan Kleks z 
ilustracjami Jana Marcina Szancera. Notabene wszystkie trzy części doczekały się adaptacji 
filmowej w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego z Piotrem Fronczewskim w roli głównej: 
Akademia w 1983, Podróże w 1985 i Tryumf w 2001. Po promocji ostatniego filmu, w roku 
2001, wydane zostały płyty ze wspaniałymi piosenkami, pochodzącymi z tychże ekranizacji, 
skomponowanymi przez Andrzeja Korzyńskiego do słów reżysera i  Jana Brzechwy.
(2) Jan Brzechwa, Pan Kleks, Poznań 2003, s. 40.
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(3) Tamże, s. 8.
(4) O wynalazkach z trylogii Pan Kleks piszę szerzej wraz z panią dr Anną Kalinowską w artykule: 
Czy „bajka zawsze jest tylko bajką” ? O fantastyce naukowej w twórczości Jana Brzechwy.
(5) Izabella Łukasik, Filozofia edukacji w akademii pana Kleksa [ w:] Edukacja i dialog, 2000 nr 
4.
(6) Jan Brzechwa, op.cit. , s. 39.
(7) Tamże, s. 38.
(8) Ryszard Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995, s. 127.
(9) Izabella Łukasik, op.cit.
(10) Tamże.
(11) Janina Brzechwa, Jak powstała Akademia Pana Kleksa [ w:] Pan Kleks na ekranie, 
Warszawa 1988, s. 2.
(12) A. Kalinowska, Literackie wizje dzieciństwa. Od Stumilowego lasu do Akademii Pana 
Kleksa,(W:) Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. 
B. Myrdzik i M. Karwatowskiej, Lublin 2005, s. 330.
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Karolina Puciato
To nie jego wina
 
Jak ma się czuć lekarz stający wobec wyboru między dwoma pacjentami, którzy w jednakowej 
mierze potrzebują jego pomocy? Wie, że nie może pomóc im obu. Jeśli jest wrażliwym 
moralnie człowiekiem, to zapewne będzie miał wyrzuty sumienia lub poczucie winy, że nie 
pomógł drugiemu pacjentowi. Jak będzie się czuła matka, która jest w stanie uratować z 
płonącego domu tylko jedno z dwojga swych dzieci? Choć wie, że zrobiła wszystko, co mogła, 
to jednak jej reakcją będzie najprawdopodobniej ogromne poczucie winy. Jak będzie się czuł 
kierowca, który potrącił dziecko i doprowadził do jego śmierci? Zdaje on sobie sprawę z tego, 
że dziecko wybiegło nagle na jezdnię i że nie mógł nic zrobić, by uniknąć wypadku. Można 
jednak podejrzewać, że mimo tej świadomości będzie czuł się winny.
W sytuacjach podobnych do wyżej wymienionych przeciętny obserwator stwierdzi zapewne: 
„to nie jego wina”. Taka ocena nie sprawi jednak, że uczucia, jakie żywi sprawca czynu, 
przestaną automatycznie istnieć. Stało się bowiem coś złego, ktoś ucierpiał, być może stracił 
życie. Jak wytłumaczyć pojawienie się negatywnych emocji, które wskazują na to, że ktoś stał 
się sprawcą zła?
W tradycji anglosaskiej zespół odczuć, jakie towarzyszą mimowolnemu sprawcy zła, nazywa się 
moralnym rezyduum (moral residue). Jest to kategoria dość trudna do zdefiniowania i 
jednoznacznego określenia (Pomijam w tym miejscu trudności związane z rozległymi i zawiłymi 
rozważaniami natury terminologicznej tak charakterystycznymi dla filozofii analitycznej). 
Dotyczy ona bowiem różnego typu sytuacji, w których podmiot jest fizycznym sprawcą zła, jego 
przyczyną. Nie ma on jednak intencji w pojawieniu się negatywnego skutku. Rezyduum jest 
pewnego rodzaju pozostałością w postaci mieszaniny swoistego poczucia winy i wyrzutów 
sumienia, jakie są skutkiem spowodowania zła lub zaniechania, którego jednak nie można było 
uniknąć. Są to specyficzne uczucia, ponieważ nie można powiedzieć, że jest to poczucie winy 
we właściwym tego słowa znaczeniu z tego powodu, że obiektywnie rzecz biorąc, winy nie ma. 
Tego typu poczucie winy jest interpretowane jako odczucie „jakby się było winnym” i traktuje 
się je jako odpowiadające poczuciu winy tak dalece, jak może być ono podstawą do orzeknięcia 
o ewentualnej winie.
W dyskusji dotyczącej moralnego rezyduum termin ten pojawia się w związku z dylematami 
moralnymi, kiedy to podmiot musi wybrać pomiędzy dwoma powinnościami, których nie może 
jednocześnie zrealizować. Aby konflikt moralny został nazwany dylematem, opozycyjne 
wymagania moralne muszą być równie ważne. Cokolwiek podmiot by zrobił, choć wie, że 
wybrał dobrze, to równocześnie ma wyrzuty sumienia, że nie zdołał spełnić również drugiej 
opcji. Do sytuacji dylematycznych należą przykłady konfliktu moralnego, w jakim znaleźli się 
lekarz i matka. O rezyduum można również mówić w sytuacjach trafu moralnego. Mianem tym 
można określić zależność, w której dane działanie w istotny sposób zależy od czynników, na 
które działający nie ma wpływu, a mimo to nie przestaje ono być obiektem osądu moralnego. 
W tego typu sytuacji znalazł się przykładowy kierowca, który potrącił dziecko. Problem 
rezyduum pojawia się również w tzw. przypadkach brudnych rąk, określających sytuacje, w 
których działający wybiera „mniejsze zło”, by doprowadzić w ostateczności do dobrego skutku. 
W tym jednak miejscu niewinność sprawcy nie jest tak oczywista, jak w poprzednich 
płaszczyznach występowania rezyduum. Kwestia problemu „brudnych rąk” jest bowiem ściśle 
powiązana z kwestią doboru właściwych środków do celu.
Problematyka dotycząca rezyduum moralnego sprowadza się głównie do pytania: czy uczucia 
towarzyszące mimowolnemu sprawcy zła są adekwatne i uzasadnione? Czy nie są wymysłem 
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nadwrażliwej osoby, która nie potrafi wytłumaczyć sobie, że nie ponosi winy za to, co się stało? 
W wymienionych przykładach odczucia, jakie żywią sprawcy, są reakcją na fizyczne 
ograniczenia w działaniu. Reakcja emocjonalna powinna mieć swój koniec w momencie, kiedy 
zostaną przeanalizowane wszystkie racje dla poczucia winy. Tak się jednak nie dzieje i w tym 
miejscu pojawia się problem zasięgu rezyduum i jego znaczenia. Lekarz może mieć poczucie 
winy, kiedy stanie przed rodziną pacjenta, którego nie udało mu się uratować. Być może 
zostanie ono zredukowane wobec faktu, że uratował drugiego pacjenta. Matka z płonącego 
domu może mieć większe powody, by czuć się winną. Już sam fakt, że było się zmuszonym do 
tego, by zadecydować, które dziecko ratować, wydaje się być przerażającym. Również kierowca 
ma powody do poczucia winy, ponieważ fizycznie doprowadził do śmierci dziecka. We 
wszystkich przypadkach sprawcy pozostają z uczuciem długu nie do spłacenia - który wymaga 
przeproszenia lub wyjaśnienia – jednak to nie musi się równać poczuciu winy. Wina zawiera 
uczucie, że zasługuje się na karę. W podanych przykładach jest to zrozumiałe, lecz według 
niektórych autorów nieadekwatne, nawet samopotępienie nie jest wystarczająco 
usprawiedliwione.
Być może problem rezyduum moralnego wydaje się banalny i pozorny. Wymienione przykłady 
wskazują na to, że sprawcy nieumyślnego zła nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne 
skutki. Sprawa jednak wcale nie jest taka prosta, jak by się mogło wydawać. Poczucie winy jest 
bowiem niemalże gwarantowane w sytuacjach przyczynowego spowodowania zła. Skoro się 
pojawia, to być może wcale nie jest bezzasadne. Warto również nadmienić, że dyskusja 
dotycząca rezyduum pochłania nie tylko cała gwardię filozofów o zacięciu analitycznym, lecz 
dosięga także obszarów psychologii aż po teologię.
 
Karolina Puciato
 [autorka jest studentką IV roku filozofii na KUL]
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