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Postmodernizm przeciw postmodernizmowi
mgr Tomasz Markiewka, student filozofii i doktorant na polonistyce na UMK

Można odnieść wrażenie, że często mówi się o tzw. filozofach 
postmodernistycznych jakby stanowili swego rodzaju gang, który postanowił 
dokonać skoku na podstawowe wartości naszej kultury (wliczając w nie filozoficzną 
tradycję). Inaczej jeszcze rzecz ujmując, mówi się często o postmodernistach jako 
pewnej grupie osób, które wyznają podobne (niebezpieczne) idee i wspólnymi 
siłami próbują je propagować w naszej kulturze. Jako przedstawicieli tego rodzaju 
filozofii wymienia się zazwyczaj Jacques’a Derridę, Richarda Rorty’ego, Michela 
Foucaulta, Jeana Lyotarda oraz Jeana Baudrillarda. Jeśli zaś chodzi o idee, 
które miałyby tych myślicieli łączyć, to Janusz Sławiński w swojej definicji 
hasła „postmodernizm” (w Słowniku terminów literackich) pisze, że myślenie 
postmodernistyczne charakteryzuje się między innymi tym, iż „propaguje model 
życia nie uwarunkowanego normatywnie”, „bezgraniczny pluralizm przekonań”, 
„nieposzanowanie ugruntowanych hierarchii wartości”, „relatywizm”, ponadto 
„głosi kult tego, co wieloznaczne, marginesowe, nieobligujące”1.

Definicja Sławińskego chyba dosyć dobrze oddaje stereotypowe wyobrażenia na 
temat postmodernizmu. Od czasu do czasu z grzeczności wspomina się jeszcze o tym 
(robi to również Sławiński), że postmodernizm w filozofii jest nurtem różnorodnym. 
Słowo „różnorodny” nie odzwierciedla jednak według mnie stanu faktycznego, 
sugeruje ono bowiem, że mamy co prawda do czynienia z pewną różnicą poglądów 
wśród postmodernistów, ale w kwestiach zasadniczych panuje zgoda. Takie podejście 
nie oddaje jednak w pełni różnic między poszczególnymi myślicielami zaliczanymi do 
tego grona – na przykład tego, że Rorty uważał Baudrillarda za filozofa bełkotliwego 
i egzaltowanego2; że Foucault uważał koncepcję „końca wielkich narracji” Lyotarda 
za pomysł dziwaczny; że Derrida zgłaszał poważne wątpliwości co do pewnych 
posunięć Foucaulta3. Podejście takie nie uwzględnia też tego, iż większość z tych 
myślicieli wzbraniała się przed nazywaniem ich postmodernistami. Podajmy kilka 
cytatów: „Nie uważam się za postmodernistę, sam nigdy nie używam tego określenia. 
[...] Nie uważam, by postmodernizm można było w ogóle uznawać za filozofię” (to 
Derrida)4; „Co nazywa się postmodernizmem? Nie słyszałem o takim kierunku...” 
(Foucault)5; „Często przekonywałem, że lepiej byłoby przestać używać tego słowa 
[„postmodernizm” – dop. T.M.] – jest ono po prostu zbyt wieloznaczne (fuzzy), by 

1 Zob. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Slawiński, Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, 
Kraków 2008.
2 Zob. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002, s. 201.
3  Zob. J. Derrida, Cogito i historia szaleństwa, [w:] tegoż, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004.
4 J. Derrida, Nie jestem postmodernistą (wywiad Gabrieli Łęckiej), „Polityka”,  nr 1, styczeń 1998, s. 44.
5 M. Foucault, Strukturalizm i poststrukturalizm [wywiad G. Rauleta], [w:] tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. 
Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa-Wrocław 2000, s. 310.
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mogło cokolwiek sensownego przekazać” (to z kolei Rorty)6.
W tekście tym chciałbym położyć większy, niż to się zazwyczaj czyni, nacisk 

na tę wspomnianą różnorodność – różnorodność, która stawia pod znakiem 
zapytania sensowność używania pojęcia postmodernizmu w filozofii. Jako przykład 
„postmodernistycznego” sporu, który jest czymś więcej niż tylko sporem w rodzinie, 
wybrałem poglądy Richarda Rorty’ego oraz Jacques’a Derridy. Jest to zestawienie 
o tyle ciekawe, że Rorty przedstawiał często Derridę jako kogoś, kto w gruncie 
rzeczy prezentuje takie samo stanowisko filozoficzne jak on. Tak więc Rorty starał 
się bronić poglądu, który chcę tutaj podważyć – że między dekonstrukcją Derridy 
a neopragmatyzmem Rorty’ego istnieją zasadnicze podobieństwa. Drugą rzeczą, do 
której chcę przekonywać w tym artykule, jest to, iż zarówno poglądy  Rorty’ego, 
jak i Derridy nie bardzo wpasowują się w definicję Sławińskiego. Tak więc z jednej 
strony mamy Derridę przeciw Rorty’emu, z drugiej Rorty’ego i Derridę przeciw 
stereotypowym wyobrażeniom na temat postmodernizmu.

Wydaje mi się, że, czytając teksty Rorty’ego na temat Derridy, trzeba pamiętać 
o jednej rzeczy. Kiedy Rorty pisze o poglądach Derridy z aprobatą, to de facto 
pisze on o swoich własnych poglądach, np. kiedy stwierdza, że dla Derridy filozofia 
jest rodzajem pisarstwa, to tak naprawdę chce powiedzieć: „Dla mnie, Richarda 
Rorty’ego, filozofia jest rodzajem pisarstwa i byłoby całkiem nieźle, gdyby 
Derrida podzielał moje zdanie”. Rorty zdaje sobie z tego sprawę, dlatego gdy pisze 
o podobieństwach między pomysłami Derridy a własnymi ideami, często używa 
sformułowań w stylu: „Uznajmy (Consider), że we fragmentach takich jak ten, 
Derrida próbuje...”7; „Chciałbym (I should like) widzieć jego wczesne prace jako 
coś w rodzaju...”8; „[...] proponuję, byśmy (I suggest that) późniejsze prace Derridy 
odczytywali jako...”9.

Zobaczmy teraz, jak Rorty i Derrida podchodzą do jednego z kluczowych 
zagadnień filozoficznych – do problemu prawdy. Janusz Sławiński napisał, że myślenie 
postmodernistyczne charakteryzuje się relatywizmem, a także iż propaguje ono 
„bezgraniczny pluralizm przekonań”. Ta charakterystyka nie pasuje jednak w pełni 
do filozofii Richarda Rorty’ego. Można powiedzieć, że jest tu coś na rzeczy, to znaczy 
Rorty rzeczywiście twierdzi, iż należy sobie darować poszukiwanie odpowiedzi na 
to, jaka jest istota Prawdy, jak mogłaby wyglądać jej definicja, ponieważ odpowiedzi 
takiej nie jesteśmy w stanie znaleźć. Według Rorty’ego wszystkie definicje pojęcia 
„Prawdy”, jakie filozofowie są nam w stanie zaoferować, będą zawsze uzależnione 
od historycznego oraz kulturowego kontekstu. Inaczej mówiąc, będą przygodne. 
Tutaj trzeba jednak poczynić pewne zastrzeżenie, mogłoby się bowiem wydawać, 
i czasem jest to tak przedstawiane, że kiedy Rorty proponuje odrzucić pojęcie 
„Prawdy”, to opowiada się za totalnym i ogłupiającym relatywizmem, za swego 
rodzaju anarchią poznawczą, doprowadzonym do skrajności hasłem „anything 
goes”. Rorty nie twierdzi jednak, że nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, na przykład, 
czy zdanie: „Warszawa jest stolicą Polski” jest prawdziwe czy nie. Mówi on coś 
wręcz przeciwnego. Żaden użytkownik języka polskiego (w tym wypadku) nie ma 
zazwyczaj problemów z rozróżnieniem zdań prawdziwych od fałszywych. Rorty 
twierdzi jedynie tyle, że aby rozstrzygnąć, czy np. zdanie „Warszawa jest stolicą 
Polski” jest prawdziwe lub fałszywe, nie potrzebujemy jakiejkolwiek filozoficznej 

6 R. Rorty, Afterword: Pragmatism, Pluralism and Postmodernism, [w:] tegoż, Philosophy and Social Hope, London 1999, s. 262.
7 R. Rorty, Filozofia jako rodzaj pisarstwa: esej o Derridzie, [w:] tegoż, Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. Cz. Karkowski, 
Warszawa 1998, s. 139.
8 R. Rorty, Is Derrida A transcendental philosopher?, [w:] tegoż, Essays on Heidegger and others, Cambridge 1991, s. 128.
9 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popławski, Warszawa 2009, s. 196.
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definicji Prawdy (ani korespondencyjnej, ani koherencyjnej, ani holistycznej, 
ani dyskwotacyjnej, ani żadnej innej). Rorty nie chce zatem wyrzucić z naszego 
języka codziennego pojęcia „prawdy”, a jedynie filozoficzne pojęcie „Prawdy” 
– prawdę pisaną przez duże „p”, prawdę filozofów. Rorty uderza więc nie tyle 
w zdroworozsądkowe intuicje, co raczej w wybujałe ambicje filozofów. Według 
niego filozofowie cierpią na swoistą manię wielkości, wydaje im się bowiem, że 
mogą odkryć istotę Prawdy, Dobra, Filozofii itp. Pisze on:

Pragmatyści powiadają, że najważniejszą szansą dla filozofii jest 
nieuprawianie Filozofii. [...] myślenie o Prawdzie, nie pomoże w powiedzeniu 
czegoś Prawdziwego, myślenie o Dobru, nie pomoże działać dobrze, ani też 
myślenie o Racjonalności, nie pomoże w byciu racjonalnym10.

Dodajmy, że choć stanowisko Rorty’ego na temat przygodności może się 
wydawać relatywistyczne, to sam Rorty odrzuca taką interpretację. Jak powiada:  

Pragmatysta nie głosi teorii prawdy, tym bardziej teorii relatywistycznej [...] 
Nie dysponując żadną epistemologią, a fortiori nie dysponuje epistemologią 
relatywistyczną11.

Jak ma się zaś prawda u Derridy? Otóż Rorty twierdzi, że Derrida również chce 
nam dać do zrozumienia, że nie da się powiedzieć niczego Prawdziwego na temat 
Języka, Świata, Filozofii itp. Z aprobatą cytuje on następujący fragment z Derridy, 
w którym francuski filozof pisze o różni, własnym pojęciu, które wprowadził do 
filozoficznego dyskursu:

 Różnia „starsza” wszak niż samo bycie, nie ma w naszym języku 
imienia. Ale „wiemy już”, że jeśli jest nienazywalna, to bynajmniej nie 
tymczasowo, nie dlatego, że nasz język nie znalazł czy jeszcze się nie 
doczekał dla niej nazwy albo że należy jej poszukać w innym języku[...]. 
 Nie będzie nazwy jedynej, choćby była nią nazwa bycia. Niechaj myśl 
o tym nie wywołuje nostalgii, niechaj więc biegnie poza mitem nieskazitelnie 
macierzystego bądź ojczystego języka, utraconej ojczyzny myśli12.

Derrida w tym samym tekście zaznacza również, że pojęcia „różni” nie 
pisze się dużą literą. Rorty bierze to za dobry znak i uważa, że francuski filozof, 
tak samo jak on, sądzi, że nie ma pojęć nieprzygodnych, czyli niezależnych od 
kontekstu kulturowego i historycznego. Według Rorty’ego Derrida wie i daje 
nam do zrozumienia, że pojęcie „różni” jest niczym więcej jak tylko metaforą, 
że w żaden sposób nie dotyka ono istoty rzeczy – jest po prostu kolejną zabawką 
w rękach filozofa (podobną do innych zabawek typu: „idea”, „czysty rozum” czy 
„ja transcendentalne”)13. Problem polega na tym, że kiedy Derrida mówi, że „różni” 
nie powinno się pisać dużą literą, to ma raczej na myśli coś innego niż Rorty, dla 
którego pisanie słów takich jak filozofia czy prawda małą literą wynika z uznania ich 
przygodnego, historycznego oraz kulturowego charakteru. I Rorty zdaje sobie z tej 
różnicy sprawę, w innym swoim tekście pisze bowiem, że: „Derrida czasami oddaje 
się słownej magii – licząc na to, że odnajdzie słowo, którego nie da się zbanalizować 
10  R. Rorty, Pragmatyzm a filozofia, [w:] tegoż, Konsekwencje pragmatyzmu, s. 9
11 R. Rorty, Solidarność czy obiektywność, [w:] tegoż, Obiektywizm, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Warszawa 1999, s. 
39.
12 J. Derrida, Różnia, [w:] tegoż, Marginesy filozofii, przeł. J. Margański, Warszawa 2002, s. 55.
13  Zob. R. Rorty, Filozofia jako rodzaj pisarstwa: esej o Derridzie, [w:] tegoż, Konsekwencje pragmatyzmu.
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i umetafizycznić w użyciu, które jakoś zachowa „niestabilność” nawet wówczas, 
gdy wejdzie do powszechnego użytku”14. I tak właśnie ma się chyba sprawa 
z pojęciem „różni”. Derrida nie chce go definiować ani pisać dużą literą nie tyle 
dlatego, że uważa „różnię” za pojęcie przygodne, za metaforę tylko, lecz bardziej 
z tego powodu, iż chce uniknąć jego zbanalizowania, wpisania w logikę czegoś, 
co sam nazwał myśleniem logocentrycznym. Dlatego Derrida mnoży nazwy, pisze 
o „różni”, „śladzie”, „pra-piśmie”, „chorze”, „farmakonie” itd., starając się by jego 
pojęcia były w ciągłym ruchu, by nie dały się przyszpilić tradycyjnym filozoficznym 
kategoriom. Nie rozpisuje się on jednak, w przeciwieństwie do Rorty’ego, na 
temat nieuniknionej, przygodności, czy też uwarunkowania historycznego lub 
kulturowego. Trudno też u Derridy znaleźć pochwałę relatywizmu. Na początku 
O gramatologii dwukrotnie wspomina on o relatywizmie, dystansując się od 
niego. Pisze on: „Wyrażenia <<epoka>>, <<zamknięcie epoki>>, <<genealogia 
historyczna>> trzeba będzie pojmować w nowy sposób, a przede wszystkim ustrzec 
je przed wszelkim relatywizmem”15. W innym miejscu wspomina, że logocentryzm, 
czyli metafizyka pisma fonetycznego, z powodów „nie dopuszczających zwykłego 
relatywizmu historycznego” jest narzucającym się całej planecie etnocentryzmem16. 

Według Derridy cała nasza kultura jest przeniknięta od czasów starożytnych, 
a przynajmniej od czasów Platona, pewnym sposobem myślenia, który nazywa 
logocentryzmem, a który przejawia się między innymi poprzez myślenie 
opozycjami (treść-forma, mowa-pismo, wnętrze-zewnętrze, mężczyzna-kobieta). O 
ile więc Rorty kładzie nacisk raczej na zmianę, twierdząc, że sposób pojmowania 
i opisywania świata jest historycznie zmienny, Derrida mówi o ciągłości, 
podkreślając, że filozofia, a z (za?) nią cała nasza kultura, patrzy na świat przez te 
same, logocentryczne, okulary. Co więcej, twierdzi on, że od logocentryzmu nie ma 
ucieczki. Wszelkie próby odrzucenia takich pojęć jak „Prawda” są więc utopijne, 
bowiem wszystkie pojęcia, jakimi się posługujemy, są uwikłane w metafizyczne 
założenia i są ze sobą powiązane, stąd nie możemy tak po prostu odstawić ich w kąt. 
Derrida pisze: „[...] jako że pojęcia nie są elementami, atomami, jako że obejmuje je 
pewna składnia i pewien system, każde określone zapożyczenie sprawia, że zbiega 
się w nim cała metafizyka”17. Nie można więc odrzucić prawdy przez duże „p”, 
a zostawić prawdę przez małe „p”, ponieważ te dwie „prawdy” są ze sobą, i nie 
tylko ze sobą, nierozerwalnie związane w logice logocentrycznego myślenia, którą 
wszyscy wyznajemy. Rorty z kolei tego typu myślenie, które prezentuje Derrida, 
uważał za rodzaj złudzenia, za przenoszenie własnych problemów na całą kulturę. 
Twierdził on, że jedynymi ludźmi uzależnionymi od logocentryzmu, jeżeli w ogóle 
jest coś takiego jak logocentryzm, są (niektórzy?) filozofowie18.

Tutaj pojawia się kolejna różnica między tymi dwoma filozofami. Dotyczy 
ona ich stosunku do tradycyjnych problemów filozoficznych. Często sugeruje się, 
że postmodernizm jest filozofią burzycielską, antytradycjonalistyczną, zrywającą 
z ustalonymi wartościami. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku relatywizmu, 
w odniesieniu do Rorty’ego jest to prawda tylko częściowo, w odniesieniu do 

14 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, s. 194 (w przypisie).
15 J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 35. Ktoś mógłby zarzucić, że cytuję tu tzw. „wczesnego” 
Derridę, podczas gdy „późniejszy” Derrida (gdzieś tak od Glas i La carte postale) był znacznie bliższy pomysłom Rorty’ego. Nie 
ma tu miejsca, by rozwinąć to zagadnienie, jednakże opinia jakoby w poglądach Derridy dokonała się znacząca zmiana, wydaje 
się wielce problematyczna. Sam Derrida nie odcinał się od swoich wcześniejszych tekstów. Zresztą zauważmy, że Rorty już we 
wczesnych pracach Derridy starał się dopatrzyć powinowactwa myśli francuskiego filozofa z neopragmatyzmem.
16 J. Derrida, O gramatologii, s. 21.
17 J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, [w:] tegoż, Pismo i różnica, s. 487.
18 R. Rorty, Two meanings of „logocentrism”: A reply to Norris, [w:] tegoż, Essays..., s. 107.
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Derridy – mniej niż częściowo. Różnicę między poglądami Derridy i Rorty’ego na 
tę kwestię można by zilustrować pewną scenką. Wyobraźmy sobie, że cała historia 
naszej kultury to wielkie miasto. Mają w nim swoje domy Platon, Arystoteles, 
Kant, Pascal, ale również Goethe, Dostojewski, Mozart itd. Wyobraźmy sobie, 
że Derrida i Rorty są podróżnikami po tym mieście. Rorty stając przed domami 
Platona, św. Tomasza, Kanta czy Husserla będzie tupał ze zniecierpliwieniem nogą 
i mówił coś w rodzaju: „Nie wchodźmy tam, byliśmy już w tych domach setki razy, 
niczego nowego ani ciekawego się w nich nie dowiemy, Platon czy Kant mogą 
nas jedynie uraczyć zwietrzałymi metaforami. Chodźmy lepiej do domu jakiegoś 
powieściopisarza albo do twojego domu Jacques, bo tam produkuje się ciekawe, 
nowe, pożyteczne metafory”. Rorty uważa bowiem, że najpiękniejsze idee naszej 
kultury są raczej dziełem takich ludzi jak Charles Dickens, William Szekspir czy 
Martrin Luther King – a nie Platon czy Husserl. Derrida z kolei, zacierając ręce, 
będzie mówił: „Ależ odwiedźmy naszego dobrego znajomego Platona, zróbmy 
u niego małe przemeblowanie, poszperajmy po kątach, zobaczmy, co jeszcze przed 
nami ukrywa, być może znajdziemy tam nawet plan całego naszego miasta. To samo 
możemy zrobić w domu Arystotelesa czy Kanta”. Derrida w jednym ze swoich 
późniejszych  tekstów (tzn. już po Glas i La carte postale) pisze: „Filozofia jako 
taka – efekt hegemonii – byłaby więc zawsze <<platońska>>. Dlatego trzeba wciąż 
podejmować wysiłki, aby pomyśleć to, co pojawia się u Platona, wraz z Platonem, 
to, co się tam ukazuje, to, co się tam skrywa. Możemy na tym zyskać albo stracić”19. 
Rorty zaś będzie do tego typu pomysłów podchodził sceptycznie – będzie uważał, 
że możemy na tym raczej stracić. Nie znaczy to jednak, że neguje on tradycje naszej 
kultury. Przeciwnie, Rorty często podkreśla swój umiarkowany etnocentryzm – 
czyli przywiązanie do wartości naszego kręgu kulturowego, takich, jak demokracja, 
tolerancja, sprawiedliwość i tym podobne, przy jednoczesnym otwarciu na dialog 
z innymi kulturami.

Oczywiście, przedstawiony tu został zaledwie mały zarys złożonych poglądów 
obu myślicieli. Ale już te kilka uwag na temat ich stosunku do pojęcia „prawdy” 
oraz do tradycji pokazuje, że, po pierwsze, Richard Rorty i Jacques Derrida często 
chadzali zupełnie różnymi drogami (czasem biegnącymi wręcz w przeciwnych 
kierunkach); po drugie zaś uświadamia, iż ich filozofie niewiele mają wspólnego ze 
stereotypowymi wyobrażeniami na temat tego, co nazywa się postmodernizmem.

19   J. Derrida, Chora, przeł. M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 82.
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Rozwiązania paradoksu “kota bez ogona” w wybranych 
koncepcjach ontologicznych

mgr Aleksandra Szulc, doktorantka w Instytucie Filozofii USz

Jednym z ważkich problemów ontologii współczesnej jest tak zwany problem 
zmiany, mający swe źródło w zastosowaniu Leibniziańskiego prawa identyczności 
przedmiotów nierozróżnialnych do obiektów materialnych, podlegających zmianom 
w czasie. Prawo Leibniza mówi, że dwie rzeczy są identyczne wtedy i tylko wtedy, 
gdy są nierozróżnialne, czyli gdy jakakolwiek własność przysługuje jednej z nich, 
przysługuje także drugiej i vice versa1. Aplikacja tego prawa do przedmiotów 
podlegających zmianom sprawia, iż niemożliwe staje się stwierdzenie, że obiekt po 
zmianie jest tym samym obiektem, co przed nią (zniknęła lub pojawiła się w nim jakaś 
własność). Należy jednak zauważyć, że mówiąc o zmianie zachodzącej w jakimś 
przedmiocie, implicite zakłada się, że przedmiot przed i po tej zmianie jest jednym 
i tym samym przedmiotem (jeśli by nim nie był, to jak w ogóle byłaby możliwa 
zmiana?). Potoczna intuicja przeczy temu, jakoby obiekt przed i po zmianie był 
innym obiektem. Jednym z myślicieli chcących pogodzić prawo Leibniza z potoczną 
intuicją jest Roderick M. Chisholm2. Przyjmuje on, że w rzeczywistości oba 
stanowiska posługują się odmiennymi pojęciami identyczności. Filozofowie mówią 
o tzw. ścisłej identyczności, zgodnie z którą przedmiot trwający i zmieniający się 
w czasie traci identyczność. Intuicyjne pojęcie identyczności jest natomiast szersze 
i bardziej „luźne” – nie wymaga ono bezwzględnej nieodróżnialności przedmiotów, 
by uznać, że są tymi samymi obiektami3.

Współczesna ontologia zmaga się z wieloma paradoksami konstytucji 
materialnej i identyczności obiektów. Jednym z najbardziej intrygujących jest tzw. 
dylemat kota Filemona, będący przykładem problemu zmiany mereologicznej. 
Paradoks ten sformułować można następująco. Istnieje kot o imieniu Filemon, 
który w pewnym momencie swego życia traci ogon. Nazwijmy okaleczonego kota 
Filemon II. Zatem przed utratą ogona Filemon jest identyczny z sumą Filemon II 
+ ogon, zaś po utracie Filemon jest identyczny jedynie z Filemonem II. Sytuacja 
przedstawia się następująco:

t1: Filemon = Filemon II + ogon
t1: Filemon ≠ Filemon II
t2: Filemon = Filemon II
Wniosek (3.) jest paradoksalny – okazuje się, że kot jest identyczny z pewną 

swoją częścią (zgodnie z prawem Leibniza sprzecznością jest, jakoby Filemon mógł 
być identyczny z Filemonem II). Jak wyjaśnić ten dylemat? Rozwiązania problemu 
zmiany są różnorodne, w zależności od przyjętej koncepcji tego, czym jest obiekt 
(bądź czy też w ogóle istnieje). Trzy główne stanowiska ontologiczne, próbujące dać 
rozwiązanie problemu zmiany mereologicznej, to: endurantyzm (a w jego ramach 

1 Zob. H. Noonan, Identity, [hasło w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/identity/, dostęp: 
3 I 2009.
2  Zob. A. Gallois, Identity Over Time, [hasło w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/
identity-time/, dostęp: 3 I 2009.
3 Niektórzy myśliciele – m. in. David Lewis – twierdzą, iż powyższe rozróżnienie prowadzi do sprzeczności – uznania, iż przedmiot 
może posiadać wykluczające się własności. Przykładowo, tydzień temu truskawka rosnąca na krzaczku była zielona, a dzisiaj jest 
czerwona. Truskawka, która jest czerwona nie może być jednocześnie zielona, tak więc truskawka z dzisiaj zielona nie jest. Jeśli 
przyjąć identyczność w szerokim sensie, to truskawka sprzed tygodnia jest identyczna z dzisiejszą, a zatem truskawka ta zarówno 
jest, jak i nie jest zielona. Jednym z rozwiązań tego paradoksu jest uznanie, że dana własność występuje w różnym czasie, więc nie 
ma tu żadnej sprzeczności (podejście endurantystyczne). Jednak sam Lewis taki pogląd odrzuca.



11

Philosophia, nr 3 (31) II 2011

kilka różnych doktryn), perdurantyzm oraz eksdurantyzm.

1. Endurantyzm

Obiekty pojmować można jako byty trójwymiarowe, czyli takie, które opisane 
być mogą dzięki podaniu ich trzech wymiarów przestrzennych. Przedmioty tak 
ujęte istnieją w pełni w każdej chwili swej egzystencji. Takie pojmowanie obiektów 
charakterystyczne jest dla tradycyjnego stanowiska ontologicznego – endurantyzmu 
(zwanego także ontologią 3D lub substancjalizmem). Endurantyzm opowiada się 
za intuicyjną teorią przedmiotów jako trwających i zmieniających się w czasie 
oraz posiadających swą własną historię. W każdej chwili swego istnienia obiekty 
są „całkowicie obecne” – trwają w kolejnych momentach. Trójwymiarowość jest 
w endurantyzmie uważana za podstawową cechę istnienia przedmiotów. Ich bycie-
w-czasie jest jakby na drugim planie – obiekt jako kompletna, trójwymiarowa 
całość po prostu trwa w czasie. Tak ujęty przedmiot porównać można do pojazdu 
poruszającego się po szosie – zmienia on swoje położenie, lecz w każdej chwili 
jest „całkowicie obecny”4. Endurantyzm przyjmuje więc numeryczną identyczność 
przedmiotu przed i po zmianie.

W ramach endurantyzmu powstało kilka stanowisk próbujących dać rozwiązanie 
problemu zmiany mereologicznej. Główne z nich to: esencjalizm mereologiczny, 
teoria identyczności zrelatywizowanej do rodzaju oraz eliminatywizm, jak również 
teoria nieostrej identyczności i teoria Mariusza Grygiańca.

Esencjalizm mereologiczny

Czołowym adherentem esencjalizmu mereologicznego jest, wspomniany 
już, R. M. Chisholm. Jego zdaniem tylko identyczność w ścisłym sensie jest 
identycznością numeryczną. Z filozoficznego punktu widzenia żaden obiekt nie 
może przetrwać utraty którejś ze swoich części, ponieważ każdą część posiada 
z konieczności. Każda więc zmiana mereologiczna powoduje powstanie nowego 
obiektu. Tym samym Filemon nie jest identyczny z Filemonem II. 

Niewątpliwie zaletą tego stanowiska jest fakt, iż rozwiązuje ono praktycznie 
wszystkie dylematy konstytucji materialnej i identyczności przedmiotów w czasie. 
Odpowiedzi, których udziela, są zawsze negatywne, ponieważ rozważane obiekty 
uznaje za niestabilne mereologicznie. Czy esencjalizm mereologiczny nie jest 
jednak zbyt restrykcyjny, uważając każdą zmianę za powodującą powstanie nowego 
przedmiotu? W rezultacie mamy do czynienia z „mnożeniem bytów bez potrzeby”. 
Takie stanowisko przeczy potocznym intuicjom i zdrowemu rozsądkowi. Zwolennik 
esencjalizmu mereologicznego może uporać się jednak z tym zarzutem stwierdzając, 
iż zdrowy rozsądek nie stanowi kryterium rozwiązań ontologicznych, a potoczne 
intuicje bywają złudne5.

Teoria identyczności zrelatywizowanej do rodzaju

Peter T. Geach wprowadza koncepcję relatywnej identyczności6. Jego zdaniem 
nie istnieje nic takiego, jak absolutna i bezrodzajowa identyczność. W rzeczywistości 
mamy do czynienia z wieloma różnymi relacjami identyczności, z których każda 

4 Por. L. Olszewska, Perdurantyzm a problem zmiany, „Analiza i Egzystencja” 2005, nr 1, s. 143.
5 Odnośnie zalet i wad esencjalizmu mereologicznego zob. M. Grygianiec, Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 
2007, s. 152-156.
6 Szczegółowe omówienie koncepcji Geacha zob. H. Deutsch, Relative Identity, [hasło w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/identity-relative/, dostęp: 4 I 2009.
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jest zrelatywizowana do rodzaju obiektu (tym samym relacja identyczności jest 
trójczłonowa). Wedle Geacha stwierdzenie, że Filemon jest identyczny z Filemonem 
II jest niepełne, ponieważ nie wskazuje w jakim znaczeniu identyczność ta zachodzi. 
Proponuje on uwidocznienie sensu owej identyczności: Filemon w t1 jest tym 
samym kotem, co Filemon w t2, a Filemon II w t1, to ta sama bryłka kociej tkanki 
(cóż za enigmatyczne określenie), co Filemon II w t2

7. Gdy pojawia się następujące 
wnioskowanie:

A. Filemon jest identyczny z Filemonem pozbawionym ogona.
B. Filemon po stracie ogona jest identyczny z Filemonem II.
C. Filemon jest identyczny z Filemonem II.

to Geach stwierdza, że w zdaniach A oraz B występują dwie różne identyczności. 
Tak więc nie można z nich wywodzić, że C, bo popełnia się błąd ekwiwokacji. W ten 
sposób Geach przezwycięża paradoks.

Eliminatywizm

Adherentem eliminatywizmu w umiarkowanej postaci (zwanego też anty-
DAUP: Doctrine of Arbitrary Undetached Parts) jest Peter Van Inwagen. Neguje on 
istnienie obiektów takich jak Filemon II w t1. Twierdzi, że uznanie istnienia Filemona 
bez ogona jest przykładem poparcia tezy o istnieniu „dowolnych nieodłącznych 
części”. Van Inwagen uznaje, że istnieją tylko obiekty niezłożone, czyli cząstki 
elementarne (przedmioty proste i atomy) lub organizmy. Obiekt taki jak Filemon II 
w t1 jest jedynie użyteczną fikcją (w rzeczywistości do czynienia mamy wyłącznie 
z cząstkami elementarnymi swoiście zaaranżowanymi Filemonowo II).

Eliminatywizm w postaci skrajnej głosi Peter Unger. Zaprzecza on istnieniu 
nie tylko obiektów typu Filemona II w t1, lecz także istnieniu samego Filemona. 
Tym, co – wedle Ungera – istnieje, są jedynie cząstki elementarne. Przeprowadza on 
następujące rozumowanie8:

1. 1/1 000 000 kota nie jest dobrą kocią kandydaturą.
2. Jeżeli 1/n kota nie jest dobrą kocią kandydaturą, to 1/n-1 kota też nią nie 

jest.
WN.1 kot nie jest dobrą kocią kandydaturą (tym gorzej dla kotów!). (2 ≤ n ≤ 
1 000 000)

Tym samym przyjmuje on wniosek rozumowania prowadzącego do paradoksu 
nieostrości.

Koncepcje eliminatywistyczne wydają się być swego rodzaju „wylewaniem 
dziecka z kąpielą”. Zamiast rozwiązywać dylemat, usuwają obiekt problemu (no 
object – no problem). Znacznie okrawają ontologię – czyżby świat był aż tak ubogi, 
by istnieć mogły jedynie cząstki elementarne? Warto zauważyć, że eliminatywizm 
implicite zawiera pewną, trudną do zaakceptowania, tezę: że całość jest sumą swych 
części.

Teoria nieostrej identyczności

Ostatnio coraz większą popularność zyskuje inny sposób rozwiązywania 
paradoksów identyczności. Pozwala on na wyjaśnienie wszelkich tego typu 
dylematów dzięki uznaniu, że brak jednoznacznej odpowiedzi na zagadnienia 

7 Por. J. Odrowąż-Sypniewska, Zmiana, trwanie i nieostrość, „Filozofia Nauki”, http://www.filozofia.uw.edu.pl/filnauk/zmiana.pdf, 
s. 14, dostęp: 8 X 2008.
8 Por. M. Grygianiec, dz. cyt., s. 54.
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dotyczące diachronicznej identyczności przedmiotów9. To, czy Filemon jest 
identyczny z Filemonem II jest po prostu nieostre (nieokreślone) – nie jest prawdą, 
że kot mający ogon jest identyczny z kotem po jego stracie, ani też nie jest prawdą, 
że identyczny nie jest. Ogólnie koncepcję tę przedstawić można następująco:

• pytanie: „Czy a o t1 jest identyczne z b o t2?”
• odpowiedź: „Jest nieokreślone, czy a o t1 jest identyczne z b o t2.”
(gdzie a i b to nazwy własne, zaś t1 to czas przed zmianą i t2 – czas po zmianie). 
Teoria nieostrej identyczności implikuje trudne do przyjęcia konsekwencje. 

Jeśli uzna się istnienie nieokreślonej identyczności, należy przyjąć również istnienie 
obiektów nieostrych (a czymże miały by się one odznaczać?). Dalej, zasada 
nieokreśloności prowadzi do twierdzenia, że ilość obiektów, które charakteryzują 
się nieostrą identycznością, także jest nieokreślona. Problem stanowi także tzw. 
fission, gdy jeden obiekt dzieli się na dwa inne (na przykład rozmnażająca się przez 
podział ameba) – w myśl tej koncepcji okazuje się, że przedmiot pierwotny jest 
nieostro identyczny z dwoma wtórnymi (a jaka relacja występuje między nimi – 
także nieokreślona identyczność?).

Joanna Odrowąż-Sypniewska wskazuje na pewne, różniące się od powyższych 
i bardziej intuicyjne, rozwiązanie dylematu kota Filemona w ramach endurantyzmu10. 
Opiera się ono na pewnej interpretacji zdania o identyczności diachronicznej: „O o t1 
jest identyczny z O o t2”. Zdanie to powinno się zrozumieć w następujący sposób: 
istnieje jeden obiekt – O – istniejący o t1 i t2. Przy zastosowaniu takiej interpretacji 
do zdania „Filemon jest identyczny z Filemonem pozbawionym ogona”, okazuje się, 
iż mówi ono, że istnieje jeden kot – Filemon – który istnieje zarówno przed stratą 
ogona, jak i po niej. Przy takim rozumieniu nie ma w ogóle mowy o identyczności. 
Tym samym znika paradoks: ze zdań „Filemon jest identyczny z Filemonem 
pozbawionym ogona” oraz „Filemon pozbawiony ogona jest identyczny z Filemonem 
II” nie wynika, że „Filemon jest identyczny z Filemonem II”.

2. Perdurantyzm

Wedle Davida Lewisa tradycyjna ontologia 3D nie potrafi udzielić 
satysfakcjonujących odpowiedzi na problemy identyczności i konstytucji materialnej 
przedmiotów. Twierdzi, iż nie do utrzymania jest pogląd, jakoby jeden obiekt posiadał 
sprzeczne własności, nawet w różnych chwilach, ponieważ niemożliwe jest, by ten 
sam przedmiot (rozumiany trójwymiarowo) istniał w dwóch różnych momentach. 
Lewis postuluje zastąpienie ujęcia endurastycznego nową koncepcją rzeczywistości: 
ontologią 4D (zwaną perdurantyzmem lub procesualizmem). Według perdurantyzmu 
przedmioty mają nie trzy, lecz cztery wymiary: uznawane przez endurantyzm 
wymiary przestrzenne oraz jeszcze wymiar czasowy. Obiekty nie są pojmowane 
jako byty istniejące w danej chwili i podlegające jako całość różnym zmianom, 
lecz jako byty obejmujące wszelkie te zmiany. Zwolennicy ontologii 4D postulują 
ujmowanie przedmiotów jako agregatów części temporalnych (czasowych)11. Tym 
samym obiekty nie tylko posiadają trójwymiarowość przestrzenną, lecz także są 
rozciągłe w czasie.

Odmienna niż w endurantyzmie koncepcja obiektu implikuje różnicę 
w pojmowaniu sposobu, w jaki przedmioty posiadają własności. W enduranyzmie 

9 Zob. tamże, s. 15-22.
10  Zob. J. Odrowąż-Sypniwska, dz. cyt., s. 14. Zob. J. Odrowąż-Sypniwska, dz. cyt., s. 14.Zob. J. Odrowąż-Sypniwska, dz. cyt., s. 14.
11 Szczegółowe rozważania na temat części czasowych zob. K. Hawley, Temporal Parts, http://plato.stanford.edu/entries/temporal-
parts/, dostęp: 5 I 2009.
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przysługujące obiektom własności zrelatywizowane są do konkretnego momentu. 
Według perdurantyzmu czterowymiarowe przedmioty posiadają właściwości 
simpliciter, jako a-temporalne, niezależne od czasu. Sprzeczne własności należą 
do odmiennych części czasowych obiektu. Przykładowo, jeśli pewna kobieta 
w przeszłości była blondynką, a obecnie jest brunetką, znaczy to, iż bycie blondynką 
jest własnością jednej części czasowej tej kobiety, zaś bycie brunetką – innej części 
temporalnej. Suma wszystkich części czasowych obiektu tworzy go jako całość.

Pytanie, przed którym staje perdurantyzm, brzmi: jaka ma być długość części 
czasowej? Części te same muszą być niezmienne, czyli mogą trwać dopóty, dopóki 
nie nastąpi żadna zmiana. Tym samym muszą być chwilowe (o ile zmiana następuje 
co chwilę). Takie określenie jest dość nieprecyzyjne i arbitralne. Należy więc przyjąć, 
że momentarne części czasowe są jedynie pewnymi abstrakcyjnymi konstruktami.

Teoria części temporalnych w konsekwencji prowadzi do eternalizmu – poglądu, 
że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość posiadają ten sam status ontologiczny, 
w takim znaczeniu, że są jednakowo realne. Często adherenci endurantyzmu 
uznają teraźniejszość za jedyny realny czas, nadając jej zarówno epistemologiczną, 
jak i ontologiczną przewagę nad przeszłością i przyszłością. W perdurantyzmie 
teraźniejszość wyróżniona jest jedynie pod względem epistemologicznym – tylko 
do niej mamy bezpośredni dostęp. Dzięki takiemu ujęciu czasu możliwe jest 
twierdzenie, że wszystkie części czasowe obiektu są równorzędne (perdurantyzm 
unika tym samym zarzutu o przypisywanie obiektom posiadania takich części, które 
nie istnieją).

Okazuje się, że dla zwolenników perdurantyzmu paradoksy związane ze 
zmianą mereologiczną w ogóle nie istnieją – stanowią one problem jedynie dla tych 
myślicieli, którzy nie przyjmują teorii części czasowych. Wedle perdurantyzmu 
dylemat kota Filemona nie jest żadną zagadką. Filemon przed stratą ogona i Filemon 
po tej stracie, to dwie różne części czasowe tego samego kota – tak więc po prostu 
fałszem jest stwierdzenie, że Filemon jest identyczny z Filemonem pozbawionym 
ogona.

Niektórzy myśliciele, m. in. P. Simons, L. B. Lombard, twierdzą, że perdurantyzm 
nie udziela zadowalającej odpowiedzi na problem zmiany, ponieważ de facto na jego 
gruncie żadna zmiana nie jest możliwa. Perdurujący obiekt to następujące po sobie 
części czasowe mające różne własności, więc nie ma w nim niczego, co zmianie 
mogłoby ulec. Zmiana może zaistnieć jedynie, gdy jest przedmiot kontynuujący swe 
istnienie, a perdurantyzm nie przyjmuje istnienia takiego obiektu12.

Problem perdurantyzmu polega także na tym, iż nie da się udowodnić jego 
głównej tezy, czyli czterowymiarowości przedmiotów, jak również pogodzić jej 
z potocznym poglądem na rzeczywistość.

3. Eksdurantyzm

Kolejną koncepcją mającą wyjaśnić zagadki identyczności jest eksdurantyzm 
(zwany też teorią chwilowej identyczności). Do grona jej zwolenników należą 
m. in. Theodor Sider i Katherine Hawley. Wedle eksdurantyzmu sensu stricto 
trwanie w ogóle nie istnieje, ponieważ brak jednolitych przedmiotów, które 
trwają. Przedmioty w różnych momentach posiadają przekroje czasowe, które 
są nierozłączne w czasie oraz powiązane ze sobą relacjami: przyczynowymi, 
czasoprzestrzennymi i podobieństwa. Obiekt jest w całości obecny jedynie w jednej 

12 Z zarzutem tym polemizuje L. Olszewska, dz. cyt., s. 147-155.
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chwili swego istnienia. Zwolennicy eksdurantyzmu uznają, iż wszechświat jest 
systemem czasoprzestrzennym, w którym istnieje nieskończona ilość przekrojów 
czasowych obiektów (nawet wszechświat posiada takie przekroje). Tak więc mówić 
można jedynie o temporalnych przekrojach przedmiotów, rozciągłych w przestrzeni 
i posiadających konkretną lokalizację czasową. Eksdurantyzm nie musi, jak 
perdurantyzm, przyjmować istnienia agregatów części czasowych. Przyjmuje, że 
mówiąc o kotach, statkach, książkach czy osobach, w rzeczywistości mówi się 
jedynie o pewnych stadiach, w których obiekty te się znajdują, czy też raczej – 
którymi są.

Jak brzmi odpowiedź tej koncepcji na paradoks kota bez ogona? Jeśli 
w przeszłości istniał Filemon mający ogon, a teraz istnieje Filemon po stracie ogona, 
to po prostu mamy do czynienia z różnymi stadiami obiektu. Między przekrojami 
czasowymi kota istnieją powiązania relacyjne (przyczynowość, czasoprzestrzenność 
i podobieństwo), dzięki którym stwierdzić można, że Filemon II jest odpowiednikiem 
Filemona. W ten sposób paradoks znika.

Eksdurantyzmowi zarzucić można, iż „mnoży byty bez potrzeby”. Jak to 
możliwe, by istniała nieskończona ilość przekrojów czasowych przedmiotów? Z 
matematycznego punktu widzenia można przyjąć, że sam wszechświat posiada 
nieskończoną ilość takich przekrojów, a w dodatku wszelkie inne obiekty w nim 
istniejące, także (przez co nakładają się na siebie dwie nieskończoności). Ale czy 
jest to sensowne z perspektywy fizyki?

 
4. Zakończenie

Problem zmiany mereologicznej wiąże się z innym problemem: dopuszczalnych 
zmian, jakie przedmiot może przetrwać. Każdy obiekt należy do jakiegoś rodzaju 
naturalnego, a poszczególne rodzaje posiadają określone kryteria identyczności 
dla poszczególnych przedmiotów do nich należących. Kryteria te wyznaczają 
warunki przetrwania danego obiektu. Wszelkie paradoksy dotyczące identyczności 
przedmiotów w czasie mają swą podstawę w fakcie, iż kryteria identyczności 
dopuszczają możliwość zmian w obiektach, przypisując im nadal identyczność 
(choć wedle prawa Leibniza ona im nie przysługuje). Pytanie brzmi: jakie zmiany 
przedmiot może przetrwać? Czy kot pozbawiony ogona będzie nadal tym samym 
kotem? W rozumieniu Leibniziańskiej identyczności jakakolwiek zmiana spowoduje 
zaburzenie identyczności: kot po stracie ogona nie jest ściśle identyczny z kotem 
przed tą stratą. Nie jest to już TAKI sam kot, lecz czyż niej jest to TEN sam kot?

Rozwiązania dylematu zmiany mereologicznej są różnorakie: od bardziej 
tradycyjnych i intuicyjnych, przez wprowadzające nowe pojmowanie obiektu, aż po 
nihilistyczne – zaprzeczające istnieniu przedmiotów, których problem dotyczy. Każde 
z nich posiada zarówno zalety, jak i wady, lecz żadne nie jest ostateczne i decydujące. 
Niektórzy myśliciele uznają ten spór za jałowy, argumentując, iż żadnej z doktryn 
nie da się dowieść, a część z nich nijak ma się do codziennego doświadczenia, lub że 
nie istnieje absolutna ontologiczna prawda, więc jednoznacznego rozwiązania sporu 
po prostu nie ma. 

Jednak to przecież nie rozwiązanie problemu jest najważniejsze, lecz już 
samo stawianie pytań – wynikające ze zdziwienia tajemniczością otaczającej 
nas rzeczywistości. Jak stwierdził Bertrand Russell: „Sedno filozofii polega na 
rozpoczęciu od czegoś tak prostego, że wydającego się nie być wartym wzmianki, 
i skończeniu na czymś tak paradoksalnym, że nikt temu nie uwierzy”.
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Dlaczego umieramy? Wobec pytania o śmierć cielesną – 
krótko i po chrześcijańsku1

mgr Adam Paweł Kubiak, student filozofii przyrody KUL i doktorant na Wydziale Biologii 

i Nauk o Ziemi UMCS

Czy jest możliwe, że filozoficzne odpowiedzi na pytanie o sens, czy ostateczną 
przyczynę śmierci, dostarczyć nam mogą narzędzi do „uporania się” z tym – 
z ludzkiej perspektywy – dramatycznym wydarzeniem? Na samą myśl o kresie 
fizycznego istnienia naszego organizmu, a może i wraz z nim – świadomości, 
powstają w naszych umysłach intuicje, że przeżycie umierania i śmierci nie może 
być czymś intelektualnym, ale musi być czymś brutalnie egzystencjalnym. Czymś, 
co w momencie nastania miażdży wszelkie nasze możliwe teorie, wyjaśnienia, 
które zdążyliśmy pozbierać, krocząc ku kresowi życia. Karl Jaspers traktował to 
wydarzenie jako „sytuację graniczną” – granicę tę można rozumieć jako przepaść, 
która powstaje między przeżywaniem a rozumem analizującym to wydarzenie 
i samo jego przeżywanie. Nie jesteśmy w stanie uniknąć upadku w tę przepaść. Co 
więcej, upadek ten kończy się rozbiciem rozumu o skałę absurdu naszej egzystencji. 
Nie pomogą tu z pewnością naiwne rozumowe wyjaśnienia, jakie dawali w historii 
już starożytni filozofowie (jak Lukrecjusz czy Epikur) stwierdzający, że głupotą 
jest rozważać problem kresu własnego istnienia, skoro, zanim zaistniejemy, nie 
przejmujemy się, że nas nie ma; dopóki jesteśmy, nie ma śmierci, a gdy ona przychodzi, 
nie ma nas. Dużo łaskawiej fakt śmierci traktował Martin Heidegger, który opisywał 
śmiertelność nie w kategorii absurdu, ale jako centralne zagadnienie bycia ludzkiego. 
Głębokiego sensu śmierci upatrywał w projektowaniu życia w horyzoncie własnej 
śmiertelności. Wybieganie ku śmierci ma być podstawą wewnętrznej przemiany 
człowieka ku autentycznemu bytowaniu. Warunkiem niebanalnego życia miałaby 
być trwoga towarzysząca pozostającemu bez odpowiedzi pytaniu o własną śmierć 
i związane z nią niewiadome możliwości. Narzuca się, że niewiadome jej skutki 
mogą być związane z jej niewiadomymi możliwymi przyczynami.

Skoro próby racjonalnego rozwikłania tajemnicy śmierci wydają się 
beznadziejne, to po co zadawać sobie zadane w tytule pytanie? Moim zdaniem, 
problem w nim postawiony warto jednak podjąć, poszerzając spektrum rozważań 
o płaszczyznę religijną. Sensowność i względna doniosłość pytania o śmierć ukazuje 
się w sytuacji, kiedy pokładając nadzieję w Panu życia i śmierci, oczekujemy od 
Niego ponadracjonalnej odpowiedzi na to, po ludzku nierozstrzygalne, pytanie. 
Doniosłość ta polega na tym, że właściwa na nie odpowiedź, choć bezwartościowa 
jako odpowiedź na egzystencjalną sytuację śmierci, jest warunkiem sprzyjającym 
nastrojeniu umysłu na odbiór egzystencjalnej odpowiedzi Boga na to radykalne 
pytanie, stawiane dramatycznie, nierzadko z trwogą lub rozpaczą. W jaki sposób 
racjonalna odpowiedź na to pytanie w systemie prawd wiary chrześcijańskiej 
przyczynia się do owego nastrojenia? W taki, że pozwala wyzbyć się śmiercionośnych 
(w sensie duchowym) iluzji, do których przekonuje nas demoniczna inteligencja 

1 Celem dyskursu nie jest podanie zadowalających rozstrzygnięć problemu śmierci biologicznej ani wyczerpującego przeglądu 
stanowisk w tej kwestii (zaprezentowane tezy mogłyby okazać się mało oryginalne lub wręcz banalne, w porównaniu np. 
z wyczerpującymi opracowaniami na temat śmierci autorstwa I. Ziemińskiego). Tekst ma charakter eseistyczny (co usprawiedliwia 
ewentualne mieszanie stylów i brak cytowań) i ma pełnić raczej funkcję impresywno-ekspresywną niż informatywną (jednak 
tę także). Przydawka „po chrześcijańsku” zapowiada, że w rozważaniach nie opieram się ściśle na orzeczeniach doktrynalnych 
magisterium określonego kościoła (np. Katolickiego), pozostając jednak w paradygmacie wiary chrześcijańskiej.
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upadłego anioła. Iluzje te mają powodować, że z faktu istnienia w świecie śmierci 
fizycznej (biologicznej) zaczniemy wyprowadzać roszczenia, lub wręcz oskarżenia 
kierowane w stronę Boga (ewentualnie wobec siebie, ale wówczas także wobec 
Boga za to, że – jako rzekomo dobry – niedostatecznie zatroszczył się o rozwiązanie 
powstałego problemu). W ostateczności diabłu chodzi o to, aby ukryć przed nami 
fakt, że to on jest przyczyną fizycznej śmierci człowieka i związanego z nią cierpienia 
duchowego. Chce tego, o czym mówi metafora rajskiego kuszenia – skłonić nas do 
postawy zwątpienia w kompetencje Stwórcy i do podejrzliwości domagającej się od 
Boga, aby usprawiedliwiał się ze wszystkiego, co czyni, tak jakbyśmy my, w naszej 
ograniczonej perspektywie, potrafili ocenić sytuację i Jego działanie lepiej niż On 
sam… Chce po prostu, abyśmy byli wszechwiedzącymi sędziami nad Bogiem. 
Tymczasem Bóg nie potrzebuje się z niczego usprawiedliwiać, ponadto śmierć 
w jego perspektywie, jako tego, który przezwycięża ją, pozwalając siebie samego 
uśmiercić, nie jest już zagrożeniem, wbrew intencjom szatana.

Platon i Arystoteles zgodnie postulowali, że przyrodnicze byty i zjawiska, 
choćby z powodu swojej przygodności, mają ostateczne przyczyny, racje swojego 
istnienia. Kierując się tą intuicją możemy roztrząsać pytanie o to, dlaczego 
umieramy stawiając je jako pytanie o ontologiczną przyczynę. Jeszcze inaczej, 
możemy zapytać tak: ostatecznie czego konsekwencją jest śmierć? Biorąc pod 
uwagę rodzaj relacji przyczynowania ze względu na czas, możemy wyróżnić 2 klasy 
odpowiedzi – śmierć może być konsekwencją czegoś w sensie temporalnym (T), lub 
strukturalnym (pozaczasowym) (S), a następnie, w klasie T wyróżnić jeszcze dwie 
klasy przyczyn: czasowych (c) i ponadczasowych (pc). Rozważając to pytanie jako 
pytanie z filozofii religii chrześcijańskiej możemy w dalszej kolejności wyróżnić: 
w przyczynach czasowych – człowieka (C) (diabeł mówi swoje „nie” poza czasem 
– a więc, jeśli chodzi o ewentualny tego wpływ na fakt śmierci biologicznej, może 
być rozpatrywany tylko strukturalnie) lub Boga (B) (Bóg musi mieć możliwość 
oddziaływania na wszelkich płaszczyznach), w przyczynach ponadczasowych – Boga 
(wykluczamy człowieka i diabła, gdyż ci musieliby w tej sytuacji znać przyszłość, 
innymi słowy panować nad czasem – być ponad nim), i w przyczynach w sensie 
pozaczasowym – Boga lub diabła (D) (człowiek nie mógłby oddziaływać na sposób 
pozaczasowy, skoro istnieje w czasie). Wynika z tego 5 możliwości odpowiedzi2 – 
przyczyną istnienia śmierci fizycznej jest: 

(TcC) – człowiek w czasie
(TcB) – Bóg w czasie
(TpcB) – Bóg ponad czasem
(SB) – Bóg poza czasem
(SD) – diabeł poza czasem
Najbardziej uproszczona, potoczna i dosłowna konkluzja lektury Biblii byłaby 

prawdopodobnie taka: śmierć jest konsekwencją grzechu. Takie stwierdzenie 
odpowiada dwóm sytuacjom: (TcC) i (TpcB). Pierwsza sytuacja mogłaby zaistnieć, 
gdyby w porządku czasowym grzech ludzki poprzedzał fakt pojawienia się śmierci, 
a to jest niezgodne z wiedzą przyrodniczą – śmierć biologiczna istniała zanim na 
ziemi pojawił się człowiek a tym samym istniała przed grzechem3. Druga sytuacja jest 
bardziej nietypowa – grzech człowieka jest tu przyczyną „w tle” – Bóg przewidując 

2 Z powodu celu, formy i ograniczonej objętości tekstu pomijam możliwości przyczynowania jednoczesnego (np. Bóg wspólnie 
z diabłem) które wymagałyby rozważenia zbyt wielu dodatkowych warunków.
3 Jeśli mielibyśmy tu na myśli tzw. „grzech pierworodny”, który zgodnie z nauką katolicką jest jakby genetyczną skazą (a nie 
wynikiem decyzji człowieka), automatycznie przeszlibyśmy do możliwości SB lub SD (Bóg lub diabeł jako przyczyna zaistnienia 
tejże skazy, pośrednio – śmierci).
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wcześniej grzech człowieka, w swojej przezorności stworzył świat ze śmiercią, jako 
rozwiązaniem późniejszego problemu wkroczenia człowieka w grzech. Wolał, aby 
jej nie było, ale wprowadził ją z konieczności, jako remedium na problem grzechu. 
Grzech człowieka jest przyczyną wcześniejszego boskiego wbudowania śmierci 
w strukturę świata. Nie można przyjąć takiego wyjaśnienia, ponieważ jeśli śmierć 
jest rozwiązaniem problemu grzechu, to śmierć Jezusa jako ofiara za nasze grzechy 
(rozwiązanie problemu grzechu) wydaje się niepotrzebna. Ponadto, jak Bóg miałby 
pokonywać (zwyciężać, uświęcać, etc.) śmierć, którą sam wymyślił? Pokonywanie 
przez Boga remedium własnego pomysłu (własnego tworu) jest absurdalne. Przy 
okazji odpowiedzi (TpcB) może chodzić też o stwierdzenie, że śmierć nie jest 
niczym złym, ale po prostu istnieje, ponieważ Bóg zechciał stworzyć świat jako byt 
nietrwały, a człowiek, choć na podobieństwo Boga posiada pierwiastek wieczny, ma 
też w strukturze nietrwały pierwiastek świata i dlatego musi umrzeć. Innymi słowy 
– śmierć jest całkowicie dobra (i naturalna – nie ma nic wspólnego z grzechem) bo 
przez Boga chciana. Jednak stwierdzenie, że Bóg pragnie, abyśmy musieli umierać 
(w sensie biologicznym), zdaje się być niezgodne z doktryną wiary chrześcijańskiej. 
Ta niezgodność przy okazji wyklucza także możliwości (TcB) i (SB). Można co 
prawda w obronie (SB) twierdzić, że istotą Boga jest umieranie z miłości, także 
w sensie biologicznym (skoro choć raz umarł dla nas w taki sposób) i z tego 
wyprowadzać wniosek, że przejawem istoty bożej miłości jest wszechobecna 
w przyrodzie śmierć, ale taki argument obala fakt, że śmierć w przyrodzie nie ma 
charakteru miłosnego poświęcenia się komukolwiek ze strony tego, który podlega 
śmierci (choć nie wyklucza, że w przypadku niektórych ludzi może taki mieć), a więc 
nie można jej traktować jako strukturalnego przejawu boskiego umierania z miłości. 
Możnaby jeszcze argumentować, że śmierć jest skutkiem przypadłości (a nie woli) 
Boga, jaką jest Jego doskonałość, rozumiana tu jako nieskończoność istnienia – 
człowiek jako istota niedoskonała nie mógłby żyć w nieskończoność. Argument ten 
jednak upada choćby z tego powodu, że jakkolwiek nieskończoność jest jednym 
z warunków doskonałości (w przypadku Boga), to skończoność (śmiertelność) nie 
wydaje się być warunkiem niedoskonałości stworzenia (przykładem niech będą 
nieśmiertelne nowotwory, którym w potocznej intuicji do doskonałości daleko).

Pozostaje zatem ostatnia możliwa odpowiedź – (SD) – śmierć jest konsekwencją 
(w sensie pozaczasowym) grzechu diabła. Śmierć biologiczna wydarza się w świecie 
przyrody jako przejaw (zmaterializowanie się) grzechu pychy, który diabeł popełnia 
przez swoje non serviam wypowiadane w wieczności. Diabeł jest więc współtwórcą 
ewoluującego świata w większym stopniu, a jednocześnie w jakościowo innym 
sensie niż my, ponieważ nie przekształca zastanej przyrody poznawszy jej prawa, 
ale powoduje zaistnienie prawa (śmierci) w przyrodzie, tworzy tylko to, co Bogu się 
nie podoba, oraz tworzy poza czasem, czyli poniekąd odkąd świat zaistniał, co być 
może w ogólności uobecnia się w świecie w postaci większego pierwiastka chaosu 
i destabilizacji, a w szczególności – w pewnym momencie ewolucji świata – jako 
starzenie i śmierć4. Przyjmując takie przekonanie, moglibyśmy wnioskować jak 
Tertulian, że mamy do czynienia z walką dwóch równomocnych światów. Jednak 
pomimo, że za życia świat jawi się jako niesprawiedliwy i ogarnięty w równym 
stopniu przez zło (wszechobecną śmierć) co dobro, możemy, po pewnych faktach 
naszego życia – jak by powiedział Kant – spodziewać się, że po śmierci czeka nas już 

4  Co prawda w biologii stwierdza się, że śmierć pełni w przyrodzie ożywionej pozytywną funkcję, w takim sensie, że przeciwdziała 
kumulowaniu się i powielaniu niebezpiecznych uszkodzeń, mutacji, zarówno na poziomie organizmu, jak i populacji. Nie można 
jednak wykluczyć jakiegoś kierunku ewolucji, w którym zjawisko śmierci byłoby neutralne lub niepożądane. Być może biologiczna 
korzystność śmierci jest przyrodniczym przejawem jej boskiego pokonania przez zbawczą interwencję na wszystkich płaszczyznach.
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jednoznaczna sytuacja, ostateczne zadośćuczynienie i otrzymanie życia wiecznego. 
Jednak podobne kantowskiemu postrzeganie sytuacji (świata jako niesprawiedliwego 
i ogarniętego złem) i związane z tym oczekiwanie zadośćuczynienia wynika 
z naszego praktycznego ateizmu. Odbieramy sobie sami możliwość otrzymania 
(pojawienia się w naszym osobistym świecie) daru miłości Boga. Jedyne, co nam 
pozostaje, kiedy wyrzekamy się Boga w tym świecie (odwracamy się od źródła dobra 
i miłości sprawiając, że przestaje być obecne w naszym postrzeganiu), to teoretyczne 
przekonania i pragnienie zwycięstwa dobra (obecności Boga) projektowane na życie 
po śmierci.

Zanim umrzemy, możemy już smakować tego ostatecznego zwycięstwa. Idąc za 
słowami Kierkegaarda, możemy, w akcie ponadrozumowego zawierzenia, dokonać 
„skoku wiary”. To powoduje całościową zmianę perspektywy. Daje nam szansę 
na relację z kimś, kto dostarcza bardziej prawdziwych, bo egzystencjalnych, a nie 
racjonalnych i teoretycznych, wyjaśnień naszej śmiertelności. O ile w ogóle można 
nazwać tę zmianę perspektywy wyjaśnieniem. Jest to raczej zmiana postrzegania 
spowodowana zmianą postawy – wyzwoleniem z grzechu pychy. Im bardziej w nim 
żyjemy, tym bardziej postrzegamy śmierć jako sytuację dramatyczną. Czy uznajemy, 
iż to, że w tym momencie jeszcze żyjemy, jest łaską, darem i szansą? A może myśląc 
o śmierci, zamiast nadziei na łaskę podtrzymania naszego istnienia, odczuwamy 
gorycz roszczeniowych oskarżeń wobec Boga? Jakże często, zanurzając się 
w grzech, pragniemy czuć się jak bogowie, uważając, że nie należy nam się śmierć! 
Jakże rzadko, zanurzając się w relację z Bogiem, pragniemy czuć się jak całkowicie 
zależne stworzenia, przyznając, że nie należy nam się życie (wieczne, po śmierci)! 
W grzechu żywimy roszczenie, a w świętości nadzieję na łaskę otrzymania życia 
wiecznego. Niewykluczone, że stając się coraz bardziej jak dzieci boże, w obliczu 
śmierci, jak święty Franciszek, będziemy błogosławić śmierć i nazywać ją siostrą. 
Co jednak musi się w nas wydarzyć, abyśmy byli do tego zdolni?

Myślę, że w praktyce życia ewentualna odpowiedź na pytanie, dlaczego 
umieramy, dlaczego umierają nasi ukochani, nie jest tak doniosła, jak mogłoby się 
wydawać niektórym, bijącym pianę intelektu, filozofom. W obliczu doświadczania 
i myślenia o śmierci, naprawdę ważne są dwie inne sprawy. Po pierwsze, nadzieja na 
to, że śmierć nie przekreśla sensu tego wszystkiego, co uznajemy za najpiękniejsze, 
najlepsze, absolutnie najważniejsze. Po drugie to, abyśmy zrobili wszystko co 
możliwe, by być z naszymi bliskimi podczas ich umierania, abyśmy byli wtedy cali 
dla nich.

W czasie twojego umierania, może będziesz miał to szczęście czucia uścisku 
dłoni drugiego człowieka, którego kochałeś. Może nie. Ale jeszcze ktoś będzie 
z tobą, przy łóżku, na chodniku, w karetce, pod wodą, w mroku nocy, lub na 
siedzeniu pasażera, będzie dla ciebie jeszcze jedna kochająca Osoba. Będzie ona też 
razem z umierającą, ukochaną przez ciebie inną osobą, i nie pozwoli aby stała się jej 
najgorsza krzywda. Taka jest nasza nadzieja i tak naprawdę tylko to się liczy.
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Dowód ontologiczny w świetle założeń filozofii Davida 
Hume’a.1

Błażej Gębura, student filozofii KUL

1. Uwagi wstępne

 Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia poprawności 
dowodu ontologicznego w kontekście systemu Davida Hume’a. Postawienie przed 
sobą akurat takiego zadania wymaga pewnego wyjaśnienia. Otóż krytyka dowodu 
ontologicznego nie pojawia się w pismach Hume’a wprost.2 W Dialogach o religii 
naturalnej, gdzie Hume dyskutuje kwestię dowodów na istnienie Boga, przedmiotem 
analizy są głównie dowód z celowego zamysłu i dowód kosmologiczny. Krytykę 
dowodu ontologicznego można jednak wydobyć z treści obecnych w wielu 
jego tekstach, a więc niejako zrekonstruować ją na podstawie przyjętych przez 
Hume’a filozoficznych założeń. Impulsem do tego jest zadanie prostego pytania: 
na jakiej podstawie Hume odrzuciłby dowód ontologiczny. Chodzi więc po prostu 
o wyciągnięcie konsekwencji z założeń poczynionych przez Hume’a w odniesieniu 
do konkretnego problemu filozoficznego, którego on sam w Dialogach o religii 
naturalnej i innych pismach wprost nie podjął. Wykonanie takiego zadania pozwoli 
jeszcze raz ukazać relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami 
systemu Hume’a. 

 Według mnie, taka krytyka powinna składać się przynajmniej  
z dwóch elementów obecnych w filozofii Davida Hume’a: po pierwsze, należy 
wyartykułować humowskie wyjaśnienie natury i genezy pojęcia (idei) Boga, 
po drugie: trzeba przyjrzeć się podziałowi przedmiotów wszelkiej wiedzy 
ludzkiej na wiedzę o faktach i wiedzę o stosunkach między ideami, który 
wydaje się głównym narzędziem pozwalającym dokonać Hume’owi odrzucenia 
dowodu ontologicznego już z poziomu własnych, epistemologicznych założeń.3 
W artykule tym pomijam zagadnienie poprawności dowodu ontologicznego w ogóle, 
lecz skupiam się jedynie na tych jego aspektach, które można odnieść do filozofii 
Hume’a, a mówiąc ściślej na możliwych do sformułowania zarzutach z tej pozycji 
teoretycznej i próbie oceny ich wagi argumentacyjnej. 

2. Idea (pojęcie) Boga

 Punktem wyjścia dla dowodu ontologicznego w jego klasycznym, 
anzelmiańskim ujęciu jest pojęcie „tego, ponad co nic większego nie może być 
pomyślane”, czyli pojęcie Boga. Jak czytamy w Proslogionie:

A więc, Panie, który udzielasz zrozumienia wierze, daj mi, bym 

1  Artykuł ten jest zmienioną wersją fragmentu pracy licencjackiej autora niniejszego artykułu pt. Davida Hume`a krytyka 
argumentów teistycznych napisanej na seminarium p.t. filozofia religii pod kierunkiem dr. Marka Piwowarczyka. Praca jest dostępna 
w archiwum KUL (sygnatura 101316).
2  Pewne nieporozumienia może wywoływać fakt, że Hume krytykując dowód kosmologiczny określa tego typu dowód jako jeden 
z argumentów a priori. S. Raube wyjaśnia: ”Hume w Dialogach o religii naturalnej wkłada w usta jednego z dyskutantów (Demei) 
słowa przypisane Clarke’owi (jak zaznacza w przypisie sam autor); Demea prezentuje argument nazwany (zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem) a priori.” S. Raube, Metafizyka i etyka Samuela Clarke’a, Białystok 2010, s. 32.
3  Analizując całość systemu, należy chyba stwierdzić, że podział ten jest w ogóle najważniejszym narzędziem, jakim posługuje się 
Hume. Pozwala mu ono bowiem przeprowadzić m.in. krytykę przyczynowości.
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zrozumiał, na ile to uważasz za wskazane, że jesteś, jak w to wierzymy,  
i jesteś tym, w co wierzymy. A wierzymy zaiste, że jesteś czymś, ponad co 
niczego większego nie można pomyśleć. Czy więc nie ma jakiejś takiej 
natury, skoro powiedział głupi w swoim sercu: nie ma Boga? Z całą 
pewnością jednak tenże sam głupiec, gdy słyszy to właśnie, co mówię: 
„coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane”, rozumie to,  
co słyszy, a to, co rozumie, jest w jego intelekcie, nawet gdyby nie rozumiał, 
że ono jest. Czymś innym bowiem jest to, że rzecz jest w intelekcie,  
a czymś innym poznanie tego, że rzecz jest. A więc także głupi przekonuje się, 
że jest przynajmniej w intelekcie coś, ponad co nic większego nie może być 
pomyślane, ponieważ gdy to słyszy, rozumie, a cokolwiek jest rozumiane, jest 
w intelekcie.4

 Anzelm stwierdza zatem, że posiadamy ideę (pojęcie) bytu najwyższego. 
Odnajdujemy ją w naszym umyśle. W tym sensie możemy powiedzieć, że jej istnienie  
w umyśle jest czymś naturalnym, czymś na co zupełnie nie mamy wpływu.5 

 W pismach Davida Hume’a znajdują się koncepcje, które mogłyby 
posłużyć do krytyki punktu wyjścia przyjmowanego dla przeprowadzenia dowodu 
ontologicznego. Hume rozwija bowiem zupełnie inne wyjaśnienie dla idei Boga 
znajdującej się w umyśle. Po pierwsze, zgodnie z zasadami swej epistemologii6 Hume 
zastanawia się, czy posiadamy impresję dla idei Boga. We wstępie do Naturalnej 
historii religii czytamy: 

Wydawałoby się zatem, że to z góry narzucające się pojęcie [pojęcie Boga 
– B.G.] nie pochodzi z pierwotnego instynktu czy też z pierwotnej impresji 
naturalnej [pogrubienie moje – B.G], z jakiej na przykład wywodzi się 
miłość własna, sympatia płci, miłość rodzicielska, wdzięczność czy odraza; 
stwierdzono wszak, że każdy tego rodzaju instynkt występuje absolutnie 
powszechnie we wszystkich narodach i we wszystkich czasach i że odpowiada 
mu zawsze ściśle określony obiekt, ku któremu nieodmiennie zdąża. Pierwsze 
zasady religii muszą więc mieć charakter wtórny (…).7

 Hume stwierdza zatem, że idei Boga nie odpowiada właściwa jej impresja. 
Oznacza to tyle, że idea Boga nie jest ideą prostą, lecz ideą złożoną. Zarzut 
Hume’a skierowany byłby więc w tę stronę, że ideę Boga konstruujemy sobie, 
składamy z prostszych elementów. Dlatego nie można po prostu „wziąć za dobrą 
monetę” tego, że owa idea jest dla naszego umysłu w jakiś sposób dostępna, że 
potrafimy przedstawić jej treść (choćby tylko przez negację).8 Problem polega 
na tym, że jest to idea, której nie uzasadnia jedna impresja, lecz jest ona raczej 
nabudowana lub wywiedziona z wielu innych impresji. Wydaje się, że do tego celu 
najbardziej odpowiednie byłyby impresje refleksywne.
4  Anzelm z Canterbury, Proslogion W: Monologion. Proslogion, tł. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s.145.
5  Wydaje się, że dokładne ustalenie, jaki status ma idea Boga w ujęciu Anzelma wymaga dokładniejszego zbadania, a więc daleko 
wykracza poza zagadnienie poruszane w tym tekście. Wydaje się jasne, że idea ta – według Anzelma – nie jest czymś, co człowiek 
po prostu sobie dowolnie tworzy.
6  Mam na myśli to, że w systemie Hume`a impresje są pierwotniejsze niż idee, gdyż te drugie są prawidłowe o tyle tylko, o ile 
odzwierciedlają poprzedzające je impresje. Można powiedzieć, że idee są przez nie niejako „uzasadnione”. Por. D. Hume, Badania 
dotyczące rozumu ludzkiego, tł. J. Łukasiewicz i K. Twardowski, Warszawa 1977, s. 22.
7  D. Hume, Naturalna historia religii W: Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii, tł. A. Hochfeldowa, Warszawa 
1962, s.139 – 140.
8  Tak właśnie należy chyba rozumieć określenie podawane przez Anzelma: „To, ponad co nic większego nie może być pomyślane.”



23

Philosophia, nr 3 (31) II 2011

 Wskazuje to – zdaniem Hume’a – na fakt, że idea Boga jest „spreparowana”. 
Idąc dalej, wynikałoby z tego, że jeśli idea (pojęcie) Boga jest „spreparowana” to jest 
wysoce nieprawdopodobne – jak takiemu, zupełnie arbitralnemu, pojęciu mogłoby 
cokolwiek odpowiadać w rzeczywistości. Hume argumentuje również, że na 
wytworzenie idei Boga mają wpływ czynniki pozaracjonalne. Chodzi tutaj o potrzeby 
ludzkiej psychiki, takie jak: poszukiwanie szczęścia, lęk przed nieszczęściami 
i śmiercią, pragnienie zemsty i chęć zaspokojenia wszelkich życiowych potrzeb 
takich jak głód, bezpieczeństwo etc. 

W rzeczy samej przyznać trzeba koniecznie, że po to, aby ludzie wyszli 
w swoich zainteresowaniach poza sprawy bieżące lub aby wyprowadzili 
jakikolwiek wniosek dotyczący niewidzialnej, rozumnej mocy – musi 
powodować nimi jakaś namiętność, pobudzająca myśl i refleksję (…).9

 Dodatkowym czynnikiem, mającym wpływ na ten proces, jest nieznajomość 
wyników nauk dostarczonych przez nauki przyrodnicze, co skutkuje postulowaniem 
przez niektórych ludzi niewidzialnej, rozumnej mocy.10 Można całość zagadnienia 
ująć w ten sposób, że przyczyną utworzenia takiego pojęcia (idei) Boga są potrzeby 
psychiczne podmiotu, narzędziem, które je wytwarza jest wyobraźnia, zaś budulcem, 
czy materiałem są impresje i pochodzące od nich idee.

 Należy zauważyć, że Hume stosuje tutaj metodę psychologii asocjacyjnej, 
dla uchwycenia genezy i natury pojęcia (idei) Boga. Natura tej idei jest taka, że jest 
to idea skonstruowana, jej geneza natomiast wskazuje na możliwość sprowadzenia 
jej do prostszych elementów, którymi operuje umysł. Zbierając te uwagi można by 
stwierdzić, że zarzut Hume’a w stosunku do idei Boga, stanowiącej punkt wyjścia 
w dowodzie ontologicznym, byłby mniej więcej taki: idea ta nie jest „rzetelną” ideą, 
już w samym punkcie wyjścia jest to idea odznaczająca się małą wiarygodnością.

3. Wiedza o stosunkach między ideami i wiedza o faktach

 Podział przedmiotów wszelkiej wiedzy ludzkiej przedstawiony  
w Badaniach dotyczących rozumu ludzkiego stanowi jedno z najważniejszych 
narzędzi, jakiego używa Hume do rozwiązywania problemów filozoficznych. 
Należy zauważyć, że jest to rozstrzygnięcie o fundamentalnym charakterze. 
Ze względu na to wyniki uzyskiwane w przypadku danej kwestii są – dla 
Hume’a – w znacznej mierze (jeśli nie w całości) przesądzone. Stąd nie ma 
nawet znaczenia fakt, że przywoływane są przykłady sytuacji napotykanych 
w doświadczeniu, gdyż z założenia, nie mogą one poświadczyć niczego,  
co unieważniałoby ów podział.

 Wiedza ludzka dotyczy tylko dwóch przedmiotów: stosunków między ideami 
i faktów. Pierwszy z nich charakteryzuje się tym, że prawdy w nim wyrażone są 
analityczne, aprioryczne, konieczne i nie mówią niczego o realnym istnieniu przedmiotu 
danej idei. Zaś wiedza dotycząca faktów ma charakter syntetyczny, aposterioryczny, 
przygodny i dotyczy porządku istnienia. Jeżeli więc przyjmie się ten podział, należy 
konsekwentnie zgodzić się na to, że: zaprzeczenie prawdom pierwszej kategorii 
implikuje sprzeczność; że nie dają one nowej wiedzy, nie są oparte na doświadczeniu  
i na ich podstawie nie można wnosić o istnieniu czegokolwiek.11

9  D. Hume, Naturalna historia religii W: Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii, s.148.
10  Tamże, s.149. Tamże, s.149.
11  D. Hume,  D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s.33-34.
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 Zaś z wiedzą o faktach jest odwrotnie: zaprzeczenie jakiegoś 
faktu nie prowadzi do sprzeczności, fakty dają nam nową wiedzę,  
są oparte na doświadczeniu i dotyczą – tylko i wyłącznie – tego, co istnieje. 
Wyposażony w taką aparaturę Hume jest uprawniony do stwierdzenia,  
że cokolwiek potrafimy sobie pomyśleć jako istniejące, z łatwością – i bez 
popadania w sprzeczność – możemy pomyśleć jako nieistniejące. Pokazuje to, że 
nie ma takiej idei, której przedmiot byłby z konieczności istniejący. Opisanie czegoś 
jako istniejącego koniecznie jest opisem bezsensownym; nie mającym żadnego 
znaczenia. Jeżeli zajmujemy się stosunkami między ideami, zawsze uzyskamy pewne 
wyjaśnienie (np. że trójkąt ma zawsze trzy boki). W momencie gdy przechodzimy 
do porządku faktów, musimy zrezygnować z pewnego wyjaśnienia, gdyż nie ma 
niczego, na czym można byłoby je oprzeć; nie ma mowy o demonstratywnym 
udowadnianiu faktów, które napotkaliśmy w doświadczeniu; nie da się wykazać, że 
zachodzą koniecznie. Fakty są takimi, jakimi je postrzegamy, ale dlaczego w ogóle 
zachodzą – tego nigdy nie możemy wiedzieć. W eseju O nieśmiertelności duszy pada 
zdanie: „Abstrakcyjne rozumowania nie są zdolne rozwiązać żadnego zagadnienia 
dotyczącego faktów czy istnienia”.12 Jakie rodzi to konsekwencje dla dowodu 
ontologicznego? Otóż wygląda na to, że przyjęcie tego podziału uniemożliwia 
kluczowy krok tej argumentacji, a więc przejście ze sfery czysto pojęciowej do sfery 
rzeczywistego istnienia. Pierwsza sfera jest tą, w której badamy stosunki między 
ideami, ta druga zaś zawiera same fakty. Jak jednak wynika z argumentacji Hume’a – 
między tymi sferami nie ma żadnego przejścia. Po drugie, należy pamiętać, że 
dowodzącemu chodzi o stwierdzenie istnienia Boga. Tego jednak z góry nie da się 
zrobić w ramach przyjętego podziału.

 Nawet gdyby Bóg rzeczywiście istniał, ten fakt nie przekładałby się 
w żaden sposób na sferę stosunków między ideami, a więc nie można byłoby tego 
udowodnić, przedstawić w postaci rozumowania. I odwrotnie, nawet gdybyśmy 
posiadali rzetelną ideę Boga, nie miałoby to żadnego przełożenia na porządek 
istnienia. Wobec powyższego i tego, że nawet w porządku faktów nie odnajdujemy – 
według Hume’a – „Bożej” impresji, wynik dociekań Hume’a musi być mniej więcej 
taki: Bóg nie jest przedmiotem żadnej ludzkiej wiedzy – zarówno pierwszego, jak 
i drugiego rodzaju.13

4. Podsumowanie 

 Wydaje się, że oba argumenty, które mógłby wysunąć Hume 
pod adresem dowodu ontologicznego nie są bezdyskusyjne. Jeśli chodzi  
o humowskie wyjaśnienie natury i genezy idei Boga można by wysunąć zarzut, 
który jest odniesiony do podstaw postulowanej przezeń epistemologii. Jan Szewczyk 
zwraca uwagę, iż Hume na żadnym etapie swoich rozważań nie udowadnia, że nasze 
poznanie – wyrażając się metaforycznie – ma charakter obrazu składanego z małych, 
nieredukowalnych elementów.14 Owe percepcje proste, te „cegiełki poznania” 
wydają się raczej postulatem niż „twardym” rezultatem ujawnionym przez analizę 
epistemologiczną. Można za tym wskazać wyniki, do których dotarto w psychologii 
postaci. Wydaje się, że przeczyłyby one tezie o poznawczym pierwszeństwie 

12  D. Hume,  D. Hume, O nieśmiertelności duszy W: Eseje z dziedziny moralności i literatury, tł. T. Tatarkiewicz, Warszawa 1955, s. 230.
13  B. Logan, B. Logan, Hume and Kant on knowing the deity, International Journal for Philosophy of Religion, t. 43, 1998, s. 134.
14  W przypisie czytamy: „[…] autor bowiem nigdzie nie pokazał możliwości spełnienia przez podmiot samotnego, elementarnego  W przypisie czytamy: „[…] autor bowiem nigdzie nie pokazał możliwości spełnienia przez podmiot samotnego, elementarnego 
aktu albo ograniczonej mnogości takich aktów, która dałaby poznawczy dostęp do jednej rzeczy, z pominięciem całej reszty jej 
otoczenia.” Zob. J. Szewczyk, Krytyka teorii przyczynowości Dawida Hume’a, Kraków 1980, s. 114-115.
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małych elementów, z których to dopiero nasz umysł składa pewne całości. A jeśli 
by było tak jak utrzymują psychologowie postaci, to jednocześnie upada teza  
o konstruowaniu idei Boga w taki sposób, jaki sugeruje Hume, gdyż nie byłoby po 
prostu żadnych prostych elementów, z których wyobraźnia mogłaby tę ideę złożyć. 
W tej sytuacji Hume byłby zmuszony podać jakąś inną metodę konstrukcji idei 
Boga, jeśli chciałby utrzymać tok swojej argumentacji. Wydaje się jednak, że w jego 
pismach nie odnajdujemy opisu żadnej metody czy mechanizmu, który byłby do 
tego odpowiedni.

 Jeśli zaś chodzi o drugi możliwy do wysunięcia zarzut sprawa 
przedstawia się następująco. Otóż podział przedstawiony przez Hume’a wydaje 
się zbyt radykalny. Znaczy to tyle, że w jego świetle nie tylko teza  
o istnieniu Boga jest tezą nie do przyjęcia na gruncie rozumu. Nie do przyjęcia 
są wszystkie tezy o istnieniu jakichkolwiek przedmiotów materialnych 
np. słynnej humowskiej kuli bilardowej. Można więc powiedzieć,  
że za przyjęcie tego podziału płacimy zbyt wielką cenę. Uderza on w nasze 
zdroworozsądkowe przekonania. Wszelkie zjawiska są czymś bezładnym (co 
najwyżej co jakiś czas się powtarzają), ich przyczyny są przed nami ukryte, 
bo wszelkie konieczne związki są dla nas nieosiągalne. Jego konsekwencją 
byłoby m.in. to, że należałoby porzucić wszelkie filozoficzne rozważania  
o świecie. Mówiąc w skrócie: wydaje się, że sprawa nie jest na tyle prosta, żeby 
można było ją przesądzić poprzez wprowadzenie pewnego podziału, który może 
prowadzić do bardzo radykalnych konsekwencji.

 Tak przedstawiałaby się – przynajmniej w zarysie – kwestia 
poprawności dowodu ontologicznego w pismach Davida Hume’a. W świetle 
filozofii szkockiego myśliciela dowód ten nie może nawet wystartować,  
a nawet gdyby mógł, to i tak, przez wzgląd na ważne założenie przyjmowane przez 
Hume’a (ostry rozdział porządku idei od faktów), nie może spełnić swojego zadania.



Zewnętrzne istnienie przedmiotów w Traktacie o naturze 
ludzkiej Davida Hume’a 

Milena Jakubiak, studentka filozofii USz

Wstęp 

Problem zewnętrznego istnienia przedmiotów nie był dla Davida 
Hume’a kwestią ustalenia, czy przedmioty rzeczywiście istnieją, ale jakie racje 
skłaniają ludzi, by wierzyć w ich istnienie jako nieprzerwanych i niezależnych od 
naszego umysłu1. Był to zatem problem natury psychologicznej i epistemologicznej, 
a nie metafizycznej. W swoim artykule przedstawię kolejno: próbę wyjaśnienia, co 
według Hume’a wywołuje w nas przekonanie o zewnętrznym istnieniu przedmiotów 
(jakie są podstawy tzw. filozofii potocznej), następnie zajmę się zawodną próbą 
ratowania tego przekonania (tzw. filozofią fałszywą), a na koniec przejdę do 
propozycji rozwiązania tego problemu2. 

Filozofia potoczna

Hume podaje dwa warunki, które powinny zostać spełnione, aby dany przedmiot 
mógł zostać uznany za istniejący zewnętrznie: istnienie nieprzerwane (przedmiot 
istnieje nawet, gdy nie jest nam zmysłowo dany) i istnienie odrębne od naszego 
umysłu (przedmiot jest umieszczony w zewnętrznej pozycji do umysłu, a także 
działa niezależnie od niego)3 Kierując się filozofią potoczną, zwykły człowiek (tj. 
niefilozofujący, bezrefleksyjnie podążający w swoim życiu za wskazaniami nawyku 
i wyobraźni) „[…] miesza percepcje i rzeczy i przypisuje odrębne i ciągłe istnienie 
tym rzeczom, które czuje lub widzi”4. Percepcje są dla nich przedmiotami – to, co 
jest aktualnie dane naszym zmysłom jest dla nich realnym ciałem. W takim razie 
zwykli ludzie dysponują jakimś kryterium podziału percepcji na te, którym jest 
przypisywane istnienie zewnętrzne (nieprzerwane i niezależne od umysłu) i na te, 
które są tego umysłu wytworem (np. uczucia).

Oczywiście, już z samego opisu Hume’a, czym jest percepcja, wynika, że taki 
podział jest niemożliwy. Percepcja, jak podaje Hume w Streszczeniu do Traktatu, jest 
czymś, co może być obecne dla umysłu, czyli jest wynikiem działania wyobraźni, 
rozumu, pamięci lub uczuć5. Jakiekolwiek informacje, jakie są do tych władz 
dostarczane pochodzą od zmysłów, a to, co jest nam pierwotnie i bezpośrednio 
dane w akcie spostrzegania, to pojedyncze impresje koloru, kształtu, przykrości itp. 
(czyli zarówno Lockowskie jakości wtórne, jak i pierwotne). Gdyby zmysły były 
w stanie dostarczyć nam informacji o istnieniu nieprzerwanym, to oznaczałoby, że 
musiałyby postrzegać rzeczy, wtedy, gdy te nie są nam zmysłowo dane, co prowadzi 
do sprzeczności6. Jeśli chodzi o istnienie niezależne, odrębne od umysłu, to jest ono 
z kolei niemożliwe do ustalenia. Nie ma w dostarczanych przez zmysły impresjach 
1  D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa 2005, s. 270.
2  Terminy „filozofia potoczna”, „filozofia fałszywa” i „filozofia prawdziwa” używam w znaczeniu, w jakim stosował je Hume na 
potrzeby tego konkretnego zagadnienia.
3  D. Hume, op. cit., s. 270-271.
4  Ibid., s. 276.
5  Ibid., s. 710.
6  Ibid., s. 271.
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żadnych danych o ich przyporządkowaniu bądź do tzw. rzeczy zewnętrznych, bądź 
do mojej osoby7.

Zostaje tu poruszony problem solipsyzmu. Hume zastanawia się, jak dalece 
my sami możemy stać się przedmiotem naszych zmysłów, czy zmysły są w stanie 
ująć nas, jako niezależne, odrębne od świata podmioty i na odwrót, czy możliwe 
jest podobne spostrzeżenie świata zewnętrznego, jako niezależnego od nas. Hume 
uważa, że zmysły nie są w stanie tego dokonać, nie ma w dostarczanych przez nie 
informacjach rozróżnienia pomiędzy naszą osobą a rzeczami zewnętrznymi8. Jak już 
wspomniałam to, co tak naprawdę postrzegamy patrząc na nasze ciało, to nie jest 
np. spostrzeżenie naszej dłoni jako naszej dłoni, ale zbiór pewnych następujących 
po sobie impresji, które dopiero nasza wyobraźnia spaja w ideę naszej dłoni. W 
takim razie zmysły nie są w stanie dostarczyć nam danych o zewnętrznym istnieniu 
przedmiotów, bo albo jest to poza ich możliwościami, albo jest z nimi sprzeczne. 

Wracając do głównego wątku, jak w takim razie Hume tłumaczy fakt, że 
ludzie przypisują pewnym swoim percepcjom istnienie zewnętrzne, czyli jaka jest 
geneza tego potocznego, prezentacjonistycznego podejścia? Wyobraźnia działająca 
pod wpływem nawyku jest mechanizmem za to przekonanie odpowiedzialnym. 
Zmysły choć nie dostarczają nam danych o nieprzerwanym istnieniu przedmiotów, 
to zapewniają nam przykłady spójnego i stałego następowania po sobie impresji, 
a stałość i spójność stanowią przecież podstawę związku przyczynowo-skutkowego9. 
Nie są to jednak wystarczające warunki, aby pogodzić sprzeczność pomiędzy danymi 
zmysłów a naszym potocznym przekonaniem. Niezbędne jest jeszcze założenie 
o nieprzerwanym istnieniu przedmiotów, wzmocnione przez pamięć o przerywanych 
percepcjach10. Te żywe impresje wpływają na żywość odpowiadających im idei, 
tym samym przyczyniają się do wzmocnienia naszego przekonania o słuszności 
takiego ujęcia percepcji. Jak pisze barwnie Hume, nasza wyobraźnia „wprowadzona 
na pewien tor myślenia skłonna jest trwać na tym torze nawet, gdy nie udaje jej 
się rozwiązać zagadnienia”11. Podobnie jest w tym przypadku: wyobraźnia miesza 
następstwo z tożsamością, identyfikuje następstwo naszych przerywanych percepcji 
z identycznością przedmiotu, postępuje w sposób rozumowo nieuzasadniony 
i nadal trwa w tym błędzie. A trwa dlatego, bo takie a nie inne reguły ogólne nią 
rządzą: „różnica tedy w naszym zachowaniu, gdy przedkładamy większą liczbę nad 
mniejsze, zależy nie od naszych wzruszeń, lecz od nawyku i od  r egu ł  ogó lnych 
[wyróżnienie moje – MJ]”12. Podobieństwo odgrywa dużą rolę w procesie kojarzenia 
idei – jeśli nasz umysł ujmuje jedną ideę w podobny sposób, w jaki ujmuje drugą, 
to łatwo może te idee ze sobą pomylić, tylko dlatego, że dyspozycje jakie wywołują 
są podobne. Jest to jedna z reguł ogólnych działania naszego umysłu, jego władze 
„mają tendencję do zachowania spokoju, nie podejmują wysiłku w większej mierze 
niż jest to konieczne”13. 

Przez takie leniwe, ale i często skuteczne dla przetrwania działanie wyobraźni 
tworzymy sobie użyteczną fikcję o nieprzerwanym istnieniu przedmiotów 
7  Ibid., s. 272.
8  Por. G. Berkeley, Trzy dialogi pomiędzy Hylasem a Philonousem, Kraków 2006, s. 42: „zarówno w przypadku idei, jak 
i bezpośrednio postrzeganej rzeczy, ani zmysły, ani rozum nie informują Cię o rzeczywistym istnieniu poza umysłem”. Aby wzmocnić 
argumentację przeciwko istnieniu niezależnemu, można powołać się na inne, przytaczane przez Hume’a, uwagi Berkeleya: jego 
krytykę niezależnego istnienia jakości pierwotnych i wtórnych, uwagi o wzroku (odległość nie istnieje poza umysłem, jest także 
czymś postrzeganym).
9  D. Hume, op. cit., s. 278-280 oraz Rozważania na temat przyczynowości: s. 157-167.
10  Ibid., s. 284-292.
11  Ibid., s. 280.
12  Ibid., s. 233.
13  Ibid., s. 285.
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zewnętrznych. Nasz umysł, choć stanowi sieć powiązanych ze sobą percepcji, to 
jednak każdą z nich można odróżnić od innej, można porównać go do sieci lampek 
choinkowych, gdzie nie wszystkie jednocześnie się zapalają. Dlatego, prosto 
jest pogodzić fakt nieprzerwanego istnienia rzeczy z tym, że nie jest ona akurat 
w tym momencie zmysłowo postrzegana. Wszystkie te zabiegi służą stworzeniu 
konsekwentnego systemu, w którym możliwe jest znalezienie rozwiązania na 
przerywane następowanie po sobie percepcji. 

Z perspektywy filozoficznej refleksji takie przeświadczenie o nieprzerwanym 
istnieniu rzeczy zasługuje jedynie na miano fikcji. Jeśli nawet przyjmiemy je 
za racjonalnie uzasadnione, to i tak doświadczenie pokazuje nam, że istnienie 
niezależne naszych percepcji jest niemożliwe, a bez tych dwóch elementów 
(istnienia nieprzerwanego i niezależnego), niemożliwe jest uzasadnione twierdzenie 
o zewnętrznym istnieniu rzeczy.

Filozofia fałszywa

Próbą wyjścia z tej sprzeczności jest koncepcja podwójnego istnienia, którą można 
porównać do współczesnych teorii reprezentacjonizmu. Przypisuje ona istnienie 
przerywane i zależne naszym percepcjom, a ciągłe i odrębne rzeczom (przedmiotom 
zewnętrznie istniejącym)14. W sporze pomiędzy rozumem a wyobraźnią, a właściwie 
ich przeciwnymi interpretacjami danych dostarczanych przez zmysły, ta koncepcja 
zajmuje pozycję pośrednią. Hume widzi jej pozytywne strony w tym, że stara się ona 
znaleźć usprawiedliwienie dla sprzeczności pomiędzy tezami rozumu a działaniem 
wyobraźni15. Rozwiązanie wydaje się proste: poza naszymi percepcjami muszą 
istnieć byty o zupełnie innym statusie ontologicznym, byty, które nie mogą mieć 
charakteru zmysłowego, ale o ich istnieniu dowiadujemy się dzięki właśnie naszym 
percepcjom, które są ich kopiami, obrazami, reprezentantami. Dodatkowym plusem, 
według Hume’a, tej teorii jest jej podobieństwo do koncepcji potocznej, „dzięki 
czemu możemy udobruchać nasz rozum na chwilę, gdy się staje niespokojny i pełen 
wątpliwości; gdy zaś nasz rozum w najmniejszej mierze czegoś zaniedba lub nie 
dostrzega, możemy łatwo powrócić do naszych pojęć potocznych i naturalnych”16. 
Okazuje się jednak, że koncepcja podwójnego istnienia jest tylko nakładką na 
koncepcję potoczną: „nie narzuca się sama przez się ani rozumowi, ani wyobraźni, 
lecz zdobywa cały swój wpływ na wyobraźnię tylko dzięki koncepcji potocznej”17. 
W rzeczywistości nie rozwiązuje problemów koncepcji potocznej, ale je dziedziczy, 
do tego dodając własne.

Rozum uznaje za pewne tylko aktualnie i bezpośrednio dane percepcje18. 
Tym samym, bardziej usprawiedliwione mimo wszystko wydaje się 
przypisanie nieprzerwanego istnienia następującym po sobie percepcjom niż 
założenie występowania relacji przyczynowej pomiędzy naszymi percepcjami 
a postulowanymi niezmysłowymi bytami19. W pierwszym przypadku choć tak 
silna relacja pomiędzy nimi jest wątpliwa, to przynajmniej oba jej człony mogą 
być spostrzegalne zmysłowo. Do tego – nawiązując do Berkeleya – jak jest „[…] 

14  Ibid, s. 276, s. 292.
15  Ibid., s. 296n.
16  Ibid., s. 296.
17  Ibid., s. 293. Ibid., s. 293.Ibid., s. 293.., s. 293.
18  Mam tu na myśli oczywiście rozum w sensie humowskim, czyli ogólne i bardziej ustalone zasady wyobraźni, których 
konsekwentne przestrzeganie prowadzi do sceptycyzmu.
19  D. Hume, op. cit., s. 293-296.
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możliwe, iż rzeczy bezustannie przepływające i zmienne jak nasze idee, mogą być 
kopiami albo obrazami czegoś stałego i niezmiennego?” a „[…]to, co zmysłowe 
do tego, co niezmysłowe?”20. Jak taki stały obiekt może być reprezentowany na tak 
odmienne sposoby przez nasze percepcje? Te wątpliwości powodują odrzucenie przez 
Humowski rozum koncepcji podwójnego istnienia. Z kolei wyobraźnia jest w stanie 
przypisać tylko nieprzerwane istnienie percepcjom i podobnie, jak rozum nie może 
uznać nieprzerwanego istnienia jakiś rzeczy niepostrzegalnych, skoro nie otrzymała 
o nich od zmysłów żadnych informacji. Pozostaje zatem przy koncepcji potocznej, 
naturalnej, nieodparcie się narzucającej, choć fikcyjnej. Koncepcja podwójnego 
istnienia zostaje w takim razie odrzucona, jako jeszcze bardziej problematyczna niż 
koncepcja potoczna. Z perspektywy wyobraźni i instynktowego działania jest zbędna, 
bo prostsza koncepcja potoczna zupełnie wystarcza. Do tego ten jej metafizyczny 
nadbagaż w postaci postulatu o nieprzerwanie i niezależnie istniejących rzeczach 
zewnętrznych nie spełnia swojej funkcji – nie rozwiewa naszych filozoficznych 
wątpliwości, nie satysfakcjonuje rozumu, a nawet jest zupełnie nieuzasadniony. 
Koncepcja podwójnego istnienia zostaje tym samym także odrzucona.

Filozofia prawdziwa

Rozważania Hume’a wróciły zatem do punktu wyjścia. Jakie jest w takim razie 
jego stanowisko w tym sporze? „[…] Nigdy naprawdę nie wyjdziemy ani na krok 
poza nas samych ani też nie możemy sobie przedstawić jakiegoś rodzaju istnienia 
poza naszymi percepcjami, które zjawiły się w tym wąskim kręgu”21. A nasze zmysły 
i bazująca na nich filozoficzna refleksja pokazują, że istnienie tych percepcji jest 
przerywane i zależne od naszego umysłu. Tym samym stanowisko Hume’a pokrywa 
się ze stanowiskiem Berkeleya – jedynym źródłem naszej wiedzy są elementy 
naszego umysłu, percepcje porządkowane przez dwie władze (wyobraźnię wraz 
z rozumem i pamięć). Hume odrzuca jednak drugą część Berkeleyowskiej teorii, 
czyli koncepcję Boga, jako nieustannie spostrzegającego świat i tym samym 
utrzymującego go w ciągłym i nieprzerwanym istnieniu. Pozostaje na stanowisku 
sceptycznym, zawiesza sąd w sprawie istnienia przedmiotów zewnętrznych22. Nie 
udaje mu się udowodnić ich istnienia, ale nie udowadnia także ich nieistnienia. 
Nasze percepcje mają charakter przerywany, impresje następują po sobie, co nie 
znaczy, że tworzą tożsamy ze sobą przedmiot. Jednak ich przerywane ukazywanie 
się nie oznacza też, że nie istnieją nieprzerwanie istniejące rzeczy.

Dla Hume’a jednak problem zewnętrznego istnienia przedmiotów nie jest tylko 
problemem metafizycznym, czy epistemologicznym. W tej płaszczyźnie filozoficznej 
refleksji pozostaje on nierozwiązany, ale jest jeszcze inna perspektywa, a mianowicie 
sfera praktycznego działania. Tutaj najlepiej swoją funkcją pełni właśnie odrzucona 
wcześniej filozofia potoczna realistycznego prezentacjonizmu. Instynkt (natura) nie 
dopuszcza innej możliwości23. Problem ten tym samym staje się również problemem 
natury psychologicznej – po prostu jesteśmy tak, a nie inaczej biologicznie 
ukonstytuowani, że nie możemy działać, funkcjonować w żadnej sferze naszego 
codziennego życia bez założenia o istnieniu przedmiotów na zewnątrz nas. Żyjemy 

20  G. Berkeley, op. cit., s. 47.
21  D. Hume, op. cit., s. 151.
22  „Ta wątpliwość sceptyczna, zarówno, co się tyczy rozumu, jak zmysłów, jest chorobą, której nie można radykalnie wyleczyć 
i która musi wracać nam, co chwila”, cyt. z D. Hume, op. cit., s. 299; por. m.in. D. P. Coleman, Hume’s Dialectic, „Hume Studies” 
1984, t. 10, nr 2, s. 129-155: autorka uważa, że Hume zajmuje w tym sporze stanowisko umiarkowanego sceptycyzmu, a praktyczne 
zaangażowanie jest wynikiem racjonalnego wyboru filozofa.
23  D. Hume, op. cit., s. 299-300, s. 347
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tak, jakby te przedmioty rzeczywiście zewnętrznie istniały, a czy faktycznie istnieją, 
to już jest sfera teoretycznej filozofii, która na to pytanie odpowiedzi nie jest w stanie 
udzielić. Jedynym zatem lekarstwem na ten filozoficzny problem jest „beztroska 
i nieuwaga”, czyli porzucenie sfery teoretycznej naszego życia na rzecz praktycznego 
działania24. Filozoficzny obraz przedstawia się następująco: albo zaufamy wyobraźni 
i otrzymujemy wtedy fikcyjne uzasadnienie naszych naturalnie narzucających się 
przekonań albo zaufamy rozumowi i nie mamy żadnego uzasadnienia. Mając do 
wyboru fikcję albo nic, Hume przynajmniej w sferze praktycznej wybiera fikcję, bo 
tam okazuje się ona i tak bardziej rzeczywista niż filozoficzne spekulacje. „Oto jem 
obiad, gram w tryktraka, oto prowadzę rozmowę i jestem wesoły w towarzystwie 
moich przyjaciół; i gdy po trzech godzinach rozrywki powrócę do tych spekulacji, 
to wydają mi się one tak chłodne, naciągnięte i śmieszne[…]”25.

Podsumowanie

Problem zewnętrznego istnienia przedmiotów jest o tyle ważny, że pokazuje 
pewien rozłam w Humowskiej anatomii umysłu – rozłam w obrębie wyobraźni 26. 
Wyobraźnia i rządzące nią reguły ogólne, z perspektywy rozumu, tworzą fikcyjne 
twory a nasz umysł funkcjonuje na co dzień w sposób zupełnie niefilozoficzny: 
„przestrzeganie reguł ogólnych to bardzo niefilozoficzny rodzaj prawdopodobieństwa 
a przecież jedyny sposób korekty”27. Nawet przeniesienie problemu na płaszczyznę 
psychologiczną – praktycznego działania – pozostawia go nierozwiązanym, bo 
jego rzeczywiste źródło tkwi w biologiczno – psychologicznej konstytucji naszego 
umysłu. Nie wystarczy się zwrócić ku płaszczyźnie praktycznego działania, aby 
zdyskredytować ostatecznie rozum, ta sceptycznie nastawiona władza jest tak samo 
naturalną, biologicznie ufundowaną częścią naszego umysłu, jak wyobraźnia, a jej 
filozoficzne rozważania są tak samo równouprawnione, jak „fikcje wyobraźni”28. 
Zatem, nie ma sensu tworzyć celem rozwiązania problemu podziału na sferę 
teoretyczną (głębokiego zastanowienia, sądzenia) i sferę naturalną (instynktu, 
wyobraźni, percepcji), skoro i tak w świetle założeń Hume’a taki podział jest 
po prostu niemożliwy, bo wszystko i tak sprowadza się do umysłu, jako tego, co 
biologiczne a tym samym naturalne. Stanowisko szkockiego filozofa musi zatem 
pozostać na pozycji sceptycznej.

24  Ibid., s. 299.
25  Ibid., s. 347; por. s. 346: „Nie mamy więc wyboru innego niż pomiędzy fałszywym uzasadnieniem a brakiem uzasadnienia”.
26  John Immerwahr, The Failure of Hume’s Treatise, „Hume Studies” 1977, t. 3, nr 2, s. 57-71.
27  D. Hume, op. cit., s. 233.
28  D. Hume, op. cit., s. 306: o dwóch zasadach wyobraźni: trwałych (np. nawykowe przejście od przyczyny do skutku) i zmiennych; 
obie w świetle sceptycznej krytyki wydają się tworzyć tylko nieuzasadnione rozumowo fikcje.



31

Philosophia, nr 3 (31) II 2011

Sprawozdanie z XXII Sympozjum  
Arystotelesowskiego z 2010 roku  

“Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”
Anna Gołębiewska, studentka filozofii KUL

W dniach 5-7 listopada 2010 roku w Kazimierzu Dolnym w Domu Pracy 
Twórczej KUL odbyło się XXII Sympozjum Arystotelesowskie, pod tytułem 
Główne pojęcia filozofii Arystotelesa. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: 
Katedra Filozofii Boga KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu oraz Koło 
Filozoficzne Studentów KUL. Tegoroczne sympozjum, jak zawsze, zgromadziło 
wielu przedstawicieli wspólnoty akademickiej, byli to zarówno studenci, doktoranci 
jak i pracownicy naukowi KUL, tacy jak: s. prof. Zofia J. Zdybicka, ks. prof. Andrzej 
Maryniarczyk, dr Stanisław Majdański, dr Paweł Gondek, ks. dr Tomasz Duma, dr 
Zbigniew Pańpuch, dr Paweł Skrzydlewski, dr Arkadiusz Gudaniec oraz twórca 
idei sympozjum prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz. Każdy uczestnik tegorocznego 
sympozjum był zobowiązany do wygłoszenia 10-15 minutowego referatu z zakresu 
filozofii Stagiryty. Obrady były podzielone na kilka nieregularnych sesji w trakcie, 
których po kilku odczytach (zazwyczaj zbliżonych tematycznie) był przewidziany 
czas na dyskusję filozoficzną: pytania, refleksje, sugestie uczestników odnośnie do 
poszczególnych wystąpień. Do paneli dyskusyjnych byli wyznaczeni moderatorzy, 
którzy czuwali nad przebiegiem i porządkiem dyskusji. W trakcie trzydniowego, 
intensywnego programu wygłoszono dwadzieścia sześć wystąpień, mających różne 
formę, w większości zreferowania poglądów Stagiryty, lecz także porównania 
filozofii Arystotelesa z innymi systemami filozoficznymi, czy też w końcu te mające 
charakter problematyczny.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek 5 listopada. Otwarcia sympozjum dokonał 
prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, który podziękował wszystkim uczestnikom 
za tak liczne przybycie., a także organizatorom za zaangażowanie w powstałą 
inicjatywę. Podkreślił także, że „filozofia jest rzeczą wielką, ale i trudną, jest 
udziałem arystokratów ducha”, czym jeszcze dobitniej podkreślił wyjątkowość 
ludzi „głodnych filozofii”. Nawiązał także do 24-letniej historii Sympozjum 
Arystotelesowskiego, co jeszcze bardziej podniosło rangę tego sympozjum. Wskazał 
również na niezmienny cel tej konferencji, jakim jest propagowanie i inspirowanie 
młodych adeptów filozofii tzw. filozofią klasyczną, a nade wszystko poznanie prawdy 
w rzetelnej dyskusji filozoficznej.

Moderatorem pierwszej części sympozjum był Matusz Kulczycki (prezes 
KFS KUL). Jako pierwszy referat wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, 
pod tytułem Bóg, bogowie, boskość w pismach Arystotelesa. Kolejne wystąpienia 
Natura człowieka w rozumieniu M. A. Krąpca wygłoszone przez ks. mgr Grzegorz 
Martynę oraz Filozofia spraw ludzkich przez Magdalenę Rudzińską. Ta ostatnia 
wyeksplikowała w swoim referacie rozumienie dwóch praktycznych dziedzin 
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Arystotelesa – polityki i etyki. Kolejne dwa odczyty odnosiły się do systemu edukacji 
panującego w czasach starożytnej Grecji: ks. mgr Grzegorz Martyna przedstawił 
strukturę i cele Akademii Platońskiej, zaś dr Paweł Gondek dokonał szczegółowej 
analizy podstaw funkcjonowania szkoły Arystotelesa – Liceum. Wskazał głównie 
na: specyfikę, metody, organizację szkoły Arystotelesa, a także jej miejsce i rolę 
w starożytnej Grecji. Po tym nastąpił czas na dyskusję, która przeciągnęła się 
do późnych godzin wieczornych i swoją kontynuacje miała w trakcie spaceru na 
kazimierski rynek.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął się od szeroko rozumianej kultury słowa 
w filozofii Arystotelesa. Mgr Joanna Kiereś-Łach pokazała jak przekonywać 
słuchaczy słowem, a także podkreśliła wielką rolę Arystotelesa jako współtwórcy 
podstaw retoryki klasycznej. Następnie głos zabrali kolejno Grzegorz Jazurek 
z Krytyką metod poznawczych Arystotelesa wspomagając się prezentacją 
multimedialną, a także mgr Arkadiusz Błachut, z tematem odczytu: Rozum,charakter 
i afekty a wywieranie wpływu na ludzkie podstawy. Koncepcja perswazji słownej 
w filozofii Arystotelesa. W dyskusji po trzech referatach często padały takie takie 
pytania jak: Czym odróżnić sofistykę od retoryki? Jakie są chwyty perswazyjne? 
Po które najczęściej sięgają nieuczciwi rozmówcy? Jaką rolę odgrywa entymemat 
u Arystotelesa? Podano także liczne przykłady najbardziej popularnych chwytów 
erystycznych. Moderatorem tego panelu była Anna Gołębiewska.

Po tej części obrad nastąpiła sesja przedpołudniowa – wyjątkowa – gdyż 
zgromadziła znakomitych nauczycieli Wydziału Filozofii KUL; s. prof. Z. Zdybicką, 
ks. prof. Maryniarczyka oraz dr Majdańskiego, którzy podzielili się swoimi 
refleksjami o dwóch wielkich mistrzach Wydziału Filozofii KUL – o. prof. M. A. 
Krapcu oraz Karolu Wojtyle, twórcach Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Tę część 
obrad prowadził dr Paweł Gondek. 

S. prof. Zofia Zdybicka podkreśliła w swoim wystąpieniu, że występuje w roli 
świadka, który miał szansę poznać Karola Wojtyłę osobiście. Siostra ujęła sylwetkę 
Karola Wojtyły nie tylko jako filozofa, wielkiego etyka, ale przede wszystkim 
jako wielkiego człowieka. Wspominała okres działalności Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej, który swój rozkwit przeżył dzięki takim postaciom jak: prof. S. 
Swieżawski, prof. J. Kalinowski, prof. S. Kamiński oraz Karol Wojtyła. Podkreśliła, że 
przez te wszystkie lata ich wspólnej pracy, „łączyła ich nieustanna troska o prawdę”. Z 
wypowiedzi siostry profesor szczególnie ważne wydają się słowa, opisujące Wojtyłę 
jako człowieka „o wyrazistej sylwetce, skupionego, małomównego, refleksyjnego, 
dociekliwego, pracowitego, a nade wszystko posiadającego umiejętność słuchania 
drugiego, otwartego na świat.” Siostra opowiedziała także słuchaczom o wykładzie 
monograficznym Wojtyły, w którym uczestniczyła. Zapamiętała z niego szczególnie 
słowa Wojtyły brzmiące następująco: „Prawda jest głównym wyróżnikiem 
człowieczeństwa, zaś Filozofia jest miejscem poznania wszystkich wymiarów 
ludzkich.”

Jako drugiego prelegenta wysłuchaliśmy dr Stanisława Majdańskiego, który 
podzielił się z uczestnikami refleksją o „metafizycznym sarmacie”: Ojcu Profesorze 
Albercie Mieczysławie Krąpcu jako twórcy polskiej tradycji metafizycznej. Na 
początku wystąpienia wskazał, że pojęcie Lubelskiej Szkoły Filozoficzne może być 
rozumiane w dwóch sensach: sensie węższym, rozumianym jako twórcy tej szkoły 
(m.in. Krąpiec) oraz w sensie szerszym, rozumianym jako ogół działań, wydarzeń, 
inicjatyw na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Przedstawił następnie trzy 
elementy, składające się na Lubelską Szkołę Filozoficzną według O. prof. Krąpca. 
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Są to: metafizykocentryzm, odniesienia historyczno-filozoficzne (początkowo ten 
element dominował) oraz odniesienia metodologiczne (to odniesienie akceptował 
w szczególności prof. S. Kamiński). W wystąpieniu dr Majdańskiego, tradycyjnie, 
nie zabrakło wielu dygresji odnoszących się do historii funkcjonowania Wydziału 
Filozofii, które w szczególny sposób ubogaciły ten panel i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony uczestników, w szczególności tych młodszych adeptów 
filozofii.

Jako trzeci odczyt w tym panelu miał prof. Andrzej Maryniarczyk, który 
opowiedział o ojcu Krąpcu jako twórcy Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Ks. 
prof. Maryniarczyk zaznaczył, że głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia i siła 
napędową był właśnie Ojciec Profesor. I to dzięki niemu w przeciągu dziesięciu lat 
wydano dziesięć tomów PEF liczącej niespełna 10 000 stron. Prelegent podkreślił 
także, że Ojciec Profesor nie traktował swojej działalności tylko jako pracę, dla niego 
była to misja – misja wykształcenia Narodu Polskiego, bo właśnie taka widnieje 
dedykacja w pierwszym tomie PEF. Ks. Maryniarczyk podjął także pewną osobistą 
i wzruszająca refleksję; podkreślił fakt nawiązania więzi z Ojcem Profesorem nie 
tylko w płaszczyźnie uczeń - mistrz, lecz także człowiek – przyjaciel. Pod koniec 
wystąpienia, dr Paweł Gondek odczytał opinie Jana Papióra, niezależnego profesora 
z Uniwersytetu Warszawskiego, który zrecenzował dzieło PEF, używając takich 
słów: „Nie ulega żadnej wątpliwości, że jest to czyn zupełnie niezwykły, zarówno 
ze względu na podmiot publikacji, jej zasięg, poziom opracowań naukowych 
i redakcyjnych, a także subtelną elegancję wydawniczą. Bezprecedensowa jest 
ta PEF w polskiej kulturze, a jej inicjatorem, motorem i dobrym duchem był do 
ostatnich dni swego życia nieodżałowanej pamięci o. prof. Mieczysław Albert 
Krąpiec† (1921-2008), który zawsze realizował ideę wyższego dobra.”

Panel ten miał szczególny, niezwykle cenny wymiar, szczególnie dla słuchaczy 
wystąpień, którzy mieli niebywałą okazję skierowania swoich pytań, refleksji do 
spadkobierców Mistrzów Wydziału Filozofii KUL.

Sesja popołudniowa liczyła osiem wystąpień. Wśród nich znalazły się zagadnienia 
metafizyczne: Substancja będąca przedmiotem poznania referat wygłoszony przez 
Mateusza Kulczyckiego oraz wystąpienie ks. dr Tomasza Dumy, które ukazało 
problematykę prawdy na tle filozofii Stagiryty, zaś dr Arkadiusz Gudaniec przybliżył 
uczestnikom Rozumienie duszy w Peri Psyches. Dużym zainteresowaniem tego 
dnia cieszyła się filozofia społeczno-polityczna Arystotelesa. Grzegorz Dimitruk 
przedstawił Arystotelesa jako komunitarystycznego filozofa polityki, a mgr Edyta 
Lichomska zdobyła się na porównanie dwóch ustrojów społeczno-politycznych 
Arystotelesa i państwa polskiego. Dr Paweł Skrzydlewski wskazał na istotną rolę 
cnoty w kształtowaniu się prawa stanowionego. Prelegent za filozofem powtarzał, 
że prawo posiada tylko wtedy ludzki wymiar, gdy jest nakierowane na cnotę, zaś 
cnotliwi obywatele prawa w ogóle nie potrzebują. Tej części obrad przewodniczył 
mgr Mateusz Niemyjski, który po przerwie zabrał głos w kwestii ekonomii, 
i przedstawił wystąpienie pt. Friedricha von Hayeka krytyka arystotelesowskiej 
ekonomii. Ostatnim prelegentem drugiego dnia sympozjum była Anna Gołębiewska, 
która wygłosiła referat nt. Płeć a rola społeczna polityczna w filozofii Arystotelesa. 
Wit Wawrzyniak jako moderator panelu przewodniczył w dyskusji nad dwoma 
ostatnimi wystąpieniami, które wywołały niemałe poruszenie, co tradycyjnie już 
przedłużyło godziny obrad. Tego dnia także korzystając z obecności księży, w tracie 
długiego dnia obrad odbyła się kameralna Msza Święta, dzięki czemu wszyscy 
uczestnicy mogli posilić nie tylko intelekt, ale i ducha.
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Niedziela była ostatnim dniem sympozjum, który także zapowiadał się 
interesująco. Wygłoszono siedem referatów o różnorodnej tematyce. Rozpoczął mgr 
Tomasz Łach z tematem wystąpienia Zarys rozumienia techniki na gruncie filozofii 
Arystotlesa, w którym to dokonał istotnych dystynkcji pomiędzy takimi pojęciami 
jak: technika, sztuka, technologia, a także podkreślił fakt, że rozumienie techniki 
według Stagiryty dało niepodważalne fundamenty do ukształtowania się nowego 
działu filozofii u progu XX wieku - Filozofii techniki. Ostatniego dnia sympozjum 
nie zabrakło porównań filozofii Arystotelesa do historii filozofii polskiej. Takiego 
zestawienia dokonał student Uniwersytetu Śląskiego Jakub Ćwiakowski z referatem 
Recepcja Arystotelizmu w filozofii polskiej na przykładzie Sebastiana Petrycy 
z Pilzna. Kolejne wystąpienia dotyczyły zagadnień etycznych i antropologicznych. 
Jerzy Gwiazda ukazał rozumienie gniewu w filozofii Arystotelesa jako zupełnie 
naturalnego afektu dla człowieka, zaś dr Zbigniew Pańpuch wyeksplikował 
specyfikę etyki Stagiryty jako etyki społecznej, metafizyczno-antropologicznej, 
arystokratycznej, perfekcjonistycznej, „analitycznej”, obiektywistycznej, 
przedmiotowej. Na kolejny epistemologiczno-metafizyczny referat zdecydował się 
Wit Wawrzyniak pt. Fakt poznania a a rozumienie duszy u Arystotelesa, a kolejny 
prelegent mgr Piotr Biłgorajski zaskoczył wszystkich uczestników postawionym 
pytaniem w tytule referatu Czy Arystoteles uznałby teorię ewolucji za głupią? Jako 
ostatni tego dnia głos zabrał Michał Myczkowski, który zaproponował wspólną 
lekturę nad Kategoriami Arystotelesa, czym miał zachęcić słuchaczy do żywej 
dyskusji.

Po przerwie podsumowania trzydniowych obrad dokonał prof. Włodzimierz 
Dłubacz. Streścił pod względem merytorycznym wszystkie wystąpienia tego 
sympozjum. Krótko też podziękował wszystkim uczestnikom za trzydniowy owocny 
wysiłek intelektualny, a także wyraził wdzięczność raz jeszcze za zaangażowanie 
w przedsięwzięcie.

Ogółem w XXII Sympozjum Arystotelesowskim udział wzięło 29 osób. W 
większości byli to studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. Nie zabrakło także dużego wsparcia ze strony pracowników naukowych – aż 
dziewięciu przedstawicieli. Dominowały wystąpienia o tematyce antropologicznej, 
społeczno - politycznej i etycznej. W trakcie przerw podczas paneli dyskusyjnych 
uczestnicy korzystali z atrakcji Domu Pracy Twórczej KUL oraz urokliwego 
Kazimierza. Była to niezwykła okazja do wysłuchania ciekawych anegdot prof. W. 
Dłubacza i dr Pańpucha a także nawiązania bliższej relacji w płaszczyźnie mistrz 
(Arystoteles) – uczeń (uczestnicy)

Uważam to sympozjum za udane, i jak najbardziej zgadzam się ze słowami 
prof. Dłubacza, który stwierdził we wprowadzeniu, że filozofia to rzecz wielka ale 
i trudna. Dowód na to można podać odwołując się nie gdzie indziej, jak właśnie 
do filozofii Arystotelesa. Warto zaznaczyć, że to sympozjum było „wierne” 
Arystotelesowi nie tylko merytorycznie, ale także formalnie. Jego organizację 
i cele można śmiało przyporządkować arystotelesowskim czterem przyczynom. 
To sympozjum pod względem struktury i organizacji odpowiadało kolejno : 
etapowi przygotowania referatu (co chcę przekazać w wystąpieniu? jaką treść? - 
przyczyna materialna), wygłoszeniu referatu oraz próbie zmierzenia się z własnymi 
słabościami i tremą (w jaki sposób tę treść przekazać by wzbudziła zainteresowanie 
– przyczyna formalna), ukazaniu powodu, dla którego sięgam po dane zagadnienie 
(dlaczego podejmuję akurat tę problematykę - przyczyna sprawcza), celowi mojego 
wystąpienia (co chcę osiągnąć tym wystąpieniem: przekonać kogoś, dokonać 
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krytyki, scharakteryzować poglądy - przyczyna celowa). To tylko łatwiejsza część 
uprawiania filozofii, bo jest jeszcze ta trudniejsza – nabyć odpowiednie umiejętności, 
by wszystkie te przyczyny potrafić obronić w rzetelnej dyskusji filozoficznej. I 
pod tym względem nabycia i nowych umiejętności, i nowej wiedzy oraz hołdując 
zasadzie, że teorija jest wartościowa szczególnie wtedy, gdy realizuje się w praxis, 
uważam to sympozjum za szczególnie owocne.



36

R E C E N Z J E

Paweł Cabała, Wprowadzenie do prakseologi. Przegląd zasad skutecznego 
działania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 
2007

Prakseologia jest to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem ludzkiego 
działania w aspekcie jego sprawności i skuteczności1. Nauka ta została obecnie 
przez wielu badaczy zapomniana i nie jest rozwijana w sposób należyty. Dwa 
są powody, dla których należy przypomnieć o nauce zajmującej się działaniem 
ludzkim. Po pierwsze, działanie jest koniecznym warunkiem ludzkiego istnienia 
i tylko człowiek, jako wolne i rozumne stworzenie, ma na nie realny wpływ. Fakt 
ten pociąga za sobą rozwój wielu dziedzin z tematem tym powiązanych. Wymienię 
tylko te popularniejsze: ekonomia, teoria organizacji i zarządzania, teoria gier, teoria 
decyzji. Prakseologia traktowana jest tutaj jako dyscyplina przygotowująca grunt pod 
bardziej szczegółowe rozważania. Drugim powodem wydaje się - trochę odsunięta 
w cień – osoba jednego z większych polskich filozofów, Tadeusza Kotarbińskiego. 
W jego pracach prakseologia pierwszy raz osiągnęła dojrzałą postać teoretyczną, 
o czym nie wolno zapominać. Wydaje się, że omawiana tutaj pozycja jest świeżym 
głosem przypominającym o prakseologii. Postaram się zbadać recenzowaną 
publikację pod kątem zagadnień zaproponowanych w tytule: Wprowadzenie do 
prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania. Stawiam więc sobie pytanie, 
w jakim stopniu recenzowana praca pozwala czytelnikowi na zapoznanie się 
z podstawami prakseologii.

Autorem książki, której chciałbym się przyjrzeć jest dr Paweł Cabała, adiunkt 
w Katedrze Procesu Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 
Do jego głównych zainteresowań naukowo-badawczych należy prakseologia 
oraz zagadnienia z dziedziny teorii organizacji i zarządzania, przede wszystkim 
planowanie w przedsiębiorstwie, kontrola menedżerska, controlling strategiczny, 
systemy wczesnego ostrzegania i inne.

Edycja charakteryzuje się prostotą, elegancją i przejrzystością, zaś miękka 
oprawa i klasyczny format ułatwiają czytanie. Chociaż książka nie jest obszerna, 
wyraźnie zauważalny jest brak indeksu rzeczowego, a nie zaszkodziłoby również 
dodanie indeksu nazwisk – z uwagi na potrzeby czytelnika chcącego dopiero 
zapoznać się z tematyką. Zauważalne są również drobne błędy w druku, o tyle 
jednak niebezpieczne, że występują w opisach wyrażeń formalnych (str. 60) oraz 
w odwołaniach odnoszących do innych fragmentów tekstu (str. 65). Autor stosuje 
metodę harvardzkich przypisów, odwołujących do bibliografii zamieszczonej na 
końcu publikacji (str. 78-80). Wartość publikacji podniosłoby na pewno streszczenie 
w języku angielskim lub np. tłumaczenie spisu treści.

Część merytoryczną książki rozpoczynają skrótowe uwagi wstępne (str. 5-6), po 

1 Agnieszka Lekka-Kowalik, Prakseologia w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8. Red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo 
Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.
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których następują trzy zasadnicze rozdziały i krótkie podsumowanie (str. 77).
W pierwszym rozdziale zatytułowanym Powstanie i rozwój prakseologii 

(1, str. 7-31), przedstawiono uwagi dotyczące: pojęcia prakseologii, prekursorów 
rozważań nad działaniem w starożytności, średniowieczu i nowożytności, głównych 
twórców właściwej prakseologii oraz zagadnienia interdyscyplinarności badań 
prakseologicznych. Autor podaje kilka propozycji zdefiniowania prakseologii 
oraz podejmuje próbę samodzielnej konstrukcji definicji tej nauki, by wyłuszczyć 
jej zasadniczy sens, który będzie weryfikowany w dalszych rozważaniach (1.1, 
str. 7-9). Następnie, przechodząc przez kolejne epoki historii, Cabała omawia 
poglądy osób, które zapoczątkowały rozważania nad działaniem, a mianowicie 
przedstawicieli: starożytności – Arystoteles; średniowiecza – św. Tomasz z Akwinu, 
Piotr Aureoli, Roger Bacon; nowożytności – Niccolo Machiavelli, Francis Bacon. 
Wspomniani zostali także Dawid Hume i Bolesław Prus (1.2, str. 10-19). Kolejna 
część tego rozdziału zawiera przegląd i omówienie pokrótce poglądów autorów, 
którzy zajmowali się rozważaniami prakseologicznymi w dojrzały sposób – niejako 
programowo. Są to: Louis Bourdeau, Alfred Espinas, Aleksander Bogdanow, 
Eugeniusz Słucki, Georges Hostelet, Tadeusz Kotarbiński, Ludwig von Mises (1.3, 
str. 19-29). Warto odnotować, że wśród prekursorów prakseologii nie pojawił się 
św. Anzelm z Canterbury, uznawany przez wielu za klasyka teorii działania, a nawet 
logiki działań. Mówiąc o interdyscyplinarności, Autor wymienia nauki, z którymi 
prakseologia powiązana jest w taki, czy inny sposób (1.4, str. 29-31).

W drugim rozdziale, Wieloaspektowe ujęcie działania (2. str. 32-56), Autor 
przedstawia analizę pojęcia działania oraz omawia działanie z perspektywy 
antropologii, aksjologii, logiki i cybernetyki. W części poświęconej analizie 
rozważane są zagadnienia dotyczące wyodrębnienia samego działania, rozstrzygnięcia 
terminologiczne oraz fazy i etapy działania (pokazane jest również rozstrzygnięcie, 
jakie wypracował Kotarbiński) (2.1, str. 32-38). W rozważaniach antropologicznych 
pokazano człowieka jako podmiot działania, które warunkowane jest motywacją 
i oczekiwaniami, zaprezentowana została także koncepcja działania Romana 
Ingardena (2.2, str. 38-42). W części aksjologicznej wyróżnione są rodzaje ocen, 
w tym ocena praktyczna, oraz omówione walory praktyczne działania: sprawność 
– skuteczność, ekonomiczność i efektywność (2.3, str. 42-46). W ujęciu logicznym 
Autor przedstawia działanie z perspektywy analizy języka, omawia rozumienie 
czynności i wytworów zaproponowane przez Kazimierza Twardowskiego, wymienia 
autorów, którzy próbowali sformalizować proces działania poprzez konstrukcję 
systemu dedukcyjnego oraz podaje przykład dotyczący terminów pierwotnych (2.4, 
str. 46-51). Następnie pokazane zostały dwie możliwości analizy działania na gruncie 
cybernetyki, zaproponowane przez Mariana Mazura i Henryka Greniewskiego (2.5, 
str. 51-56).

W trzecim rozdziale, noszącym tytuł Postulaty skutecznego i sprawnego 
działania (3, str. 57-76), rozważane są następujące zagadnienia: pojęcie dyrektywy 
praktycznej, preparacja działań, racjonalizacja działań, realizacja i kontrola, 
błąd praktyczny. Autor wprowadza pojęcie dyrektywy praktycznej oraz jej rodzaje 
(dyrektywy celu, sposobu, warunków) (3.1, str. 57-61). Podaje także warunki 
dobrego planu w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego oraz w ujęciu Kotarbińskiego, 
a ponadto stara się objaśnić różnicę między planowaniem a prognozowaniem (3.2, 
str. 62-65). W części dotyczącej racjonalizacji działań Autor mówi w szczególności 
o ekonomizacji, w tym o potencjalizacji, immanentyzacji, antycypacji, kunktacji 
oraz o instrumentalizacji, w której skład wchodzą mechanizacja i automatyzacja (3.3, 
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str. 65-69). W rozważaniach zagadnień realizacji i kontroli wprowadzona zostaje 
zależność funkcyjna sprawności działania od poziomu motywacji oraz zależność 
rangi działania od jego pilności. Zagadnienie kontroli potraktowane jest marginalnie 
(3.4, str. 69-72). Następnie omówione zostały błędy praktyczne, ich rodzaje i źródła, 
jak również teoretyczny błąd rozumowania, mający wpływ na działanie (3.5, str. 
72-76).

Praca w całości jest w zasadzie prezentacją różnorodnych stanowisk dotyczących 
poszczególnych tematów. Autor, podejmując każde ze szczegółowych zagadnień, 
stara się wprowadzić tekst w pewien uporządkowany sposób, poprzez zapoznanie 
czytelnika z podstawami danej tematyki (definicje najważniejszych terminów, 
podstawy wiedzy), a  następnie przytoczenie rozwiązań poszczególnych autorów, 
poparte odpowiednimi cytatami, co bardzo pomaga czytelnikowi chcącemu za 
pomocą tej publikacji zapoznać się z omawianym tematem. Prezentację cechuje 
rzetelność, cytaty i odwołania do bibliografii są liczne, a tekst przeplatają  diagramy 
i tabele, które pozwalają usystematyzować materiał. Pewien niedosyt budzi fakt, 
że prezentując odmienne ujęcia poszczególnych zagadnień, Autor niekiedy w żaden 
sposób nie konfrontuje ich ze sobą, nie pokazuje słabych ani mocnych stron, nie 
ocenia, po prostu nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. Czytelnik, zwłaszcza ten 
nieobeznany z tematem, może mieć problem z właściwym ustosunkowaniem się do 
zagadnienia. Można by z tego uczynić zarzut, bo gdyby wszyscy autorzy postępowali 
w ten sposób (zawieszenie sądu), nauka miałaby małe szanse na postęp.

Niewątpliwie wartość pracy podniosłoby uwzględnienie w pierwszej części 
publikacji czyli we fragmencie o średniowiecznych podstawach rozważań nad 
działaniem, rozwiązań, które zaproponował Duns Szkot, a które są uzupełnieniem 
myśli jego poprzedników i zarazem stanowią zwrot w pojmowaniu działania 
człowieka. Według Doktora Subtelnego akt chcenia powstaje ze ścisłego 
współdziałania dwóch autonomicznych zasad, zasady poznania i zasady chcenia. 
Poznanie nie może determinować woli, jak uważali poprzednicy (m.in. Sokrates, 
św. Tomasz z Akwinu), ponieważ inaczej nie dałoby się obronić wolności człowieka, 
a przecież tylko akty ludzkie, które są rozumne i wolne, interesują prakseologię. 
Szkot mówi, że wola chce, ponieważ chce (voluntas vult, quia vult), więc wola 
i rozum są autonomiczne, współdziałają na równych zasadach, intelekt poddaje 
woli poznane przedmioty, tak samo jak wola podprowadza intelekt pod to, co warto 
poznawać2.

W miarę uważna lektura tekstu publikacji nasuwa uwagi, które mogą być 
przedmiotem dalszej dyskusji.Dyskusyjny może być fragment w 2.2. Działanie 
w perspektywie antropologicznej, w którym Autor, streszczając i interpretując 
zagadnienie motywacji działań J. Reykowskiego3, pisze: „Mówiąc inaczej, mamy 
działania podejmowane niezależnie, zgodnie i wbrew woli człowieka” (str. 39). O 
ile sam podział większych wątpliwości nie budzi, to brak wzmianki, że działania 
niezależne od woli nie interesują prakseologii, jest zastanawiający. Autor jakby 
zapomniał o tym, że prakseologię zasadniczo interesują tylko działania właściwe 
ludziom, a więc, jak już powiedzieliśmy wyżej, rozumne i wolne.

Pewne kontrowersje budzić może paragraf 3.1. Pojęcie dyrektywy praktycznej. 
Autor podaje tu trzy składniki dyrektywy praktycznej, jako zmienne zdaniowe: 

2 Zob. E.I. Zieliński, Glosa do obrazu filozofii Jana Dunsa Szkota zarysowanego w Historii Filozofii Władysława Tatarkiewicza, w: 
Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa, red. M. Manikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, 
s. 183-197.
3  Por. J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, WSiP, Warszawa 1977, s. 23-87.
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warunki działania – W, sposób działania – S, cel działania – C, proponując 
sześć postaci dyrektywy praktycznej, utworzonych za pomocą funktorów 
prawdziwościowych implikacji i koniunkcji. Wydaje się, że takie zastosowanie tych 
funktorów jest dyskusyjne, a na pewno nie można tworzyć dowolnie wszystkich 
kombinacji implikacji. Mianowicie, wyrażenie:

(1) C→(S∧W)
z opisem: „Jeżeli masz dany cel to musisz (powinieneś) w danych warunkach 

działać w określony sposób” (str. 59), nie odpowiada opisowi. Bliższe temu opisowi 
jest wyrażenie:

(2) (W∧C)→S
które Autor opatrzył opisem „Jeżeli działasz w takich a takich warunkach 

i masz taki a taki cel, to powinieneś zadziała w taki a taki sposób” (str. 59). 
Czyż w zacytowanych opisach nie chodzi o to samo? Wątpliwość może również 
budzi używanie zmiennej W (warunki), jako następnika implikacji, w wyrażeniu 
powyższym (1), jak i w:

(3) S→(W∧C),

(4) (C∧S)→W (str. 60)
Sam Autor pisze: „Mówiąc o warunkach, mamy na myśli wszelkie czynniki, które 

wpływają na formułowanie celu, dobór środków oraz samo wykonanie działania”. 
(str. 37). Wątpliwości budzić może powyższe użycie W w świetle takiej definicji. 
Kolejną kwestią sporną wydaje się użycie celu działania C w wspomnianym już (1) 
oraz w:

(5) (S∧W)→C
O ile cel działania C w wyrażeniu (1) nie budzi wątpliwości (zapomnijmy na 

chwilę o innych zastrzeżeniach) i w pełni odpowiada stwierdzeniu „Cel to stan rzeczy, 
do którego dąży sprawca”.(str. 36). To użycie celu C w (5) jest mniej ścisłe i wydaje 
się, że lepiej byłoby mówić tutaj o rezultatach działania, które Autor definiuje: 
„Rezultat jest to stan rzeczy spowodowany działaniem. (…) Każdy sprawca dąży 
do tego, aby rezultat działania odpowiadał celowi”(str. 37). Wyrażenie to mogłoby 
mieć postać:

(6) (S∧W)→R,
gdzie R to rezultaty działania, ponieważ powszechnie wiadomo, że nie 

zawsze w działaniu osiąga się cel, który był zamierzony. Analizując powyższe 
przykłady, można mieć wątpliwości, czy właściwym jest stosowanie funktorów 
prawdziwościowych do formalnego przedstawienia dyrektyw praktycznych. 
Wątpliwość tę podnosi sam Autor w przypisie 17 na str. 58 i szkoda, że nie stosuje 
się do swoich uwag.

W miarę zaawansowania w czytaniu i zapoznawania się z kolejnymi tematami 
zaproponowanymi przez  Cabałę, czytelnik ma nieodparte wrażenie, że pewne 
podstawowe rozstrzygnięcia oraz pojęcia nie zostały wyłożone w dość przejrzysty 
sposób. Wydaje się, że w publikacji brakuje jasnego ustosunkowania się Autora do 
założeń będących podstawą uprawiania prakseologii. Chodzi m.in. o precyzyjne 
zajęcie stanowiska w sprawie wolności człowieka, a więc odwiecznego sporu 
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determinizm a indeterminizm, jak również w sprawie tego, czym jest cel. W publikacji 
znajdujemy rozwiązania, ale są one jakby wypowiedziane przy okazji (dot. wolności 
– str. 41, dot. celu – str. 36),  Autor nie jest do końca konsekwentny w stosunku do 
nich, co pokazałem wyżej (wolność – podział działań ze względu na motywację, 
cel – użycie celu w następniku implikacji dyrektywy praktycznej). Rozwiązaniem 
takiego niedociągnięcia mogłoby być wprowadzenie rozdziału, w którym Autor 
jasno pokazałby przyjmowane założenia i w miarę jednoznacznie ustalił znaczenie 
pojęć, a następnie w dalszych rozważaniach zaznaczał, że chwilowo odchodzi od 
wcześniejszych ustaleń na rzecz innych.

Podsumowując powyższe rozważania, należy uznać, że recenzowana książka 
faktycznie podejmuje zagadnienia będące wprowadzeniem w tematykę prakseologii, 
choć jej lektura wymaga od czytelnika uwagi. Wypada wyrazić nadzieję, że ta 
publikacja przyczyni się do większego zainteresowania prakseologią, a zawarte 
w niej argumenty (lub ich brak) zainspirują dyskusję. Książkę tę można zatem 
potraktować jako zaproszenie Autora kierowane do wszystkich zainteresowanych 
rozważaniami nad sprawnością działania.

Marcin Czakon, student MISH KUL


