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Między materią a formą. Ostatnie tomy poezji Czesława 
Miłosza a filozofia Tomasza z Akwinu1

Michał Chęciński

 Trudno znaleźć obszerną pracę o Czesławie Miłoszu, w której święty Tomasz 
nie występowałby jako inspiracja poety. Wydaje się, że ostatnie tomy poezji autora 
Ocalenia są najobfitsze w odwołania do myśli Akwinaty. Sam Miłosz wypowiadał 
się na temat autora Summy teologicznej wielokrotnie.2 W Ziemi Ulro przyznaje, 
że „nieraz medytował nad tomizmem, najbardziej zwartym i przekonywającym 
teologicznym systemem”3. W wierszach poety można dość precyzyjnie wskazać 
fragmenty odsyłające do tomizmu. W niniejszym artykule chciałbym skoncentrować 
się na analizie relacji poeta – wspólnota. Jest to temat szczególnie często podejmowany 
w tomie Druga przestrzeń.

 Zacznijmy od przybliżenia stanowiska świętego Tomasza w tej kwestii. Dla 
Akwinaty bardzo ważna jest jednostkowość każdego człowieka. Jednak wszystko, 
do czego zmierza jednostka, w pełni realizuje się w dążeniach zbiorowości, do 
której ta należy. Każdy w pierwszej kolejności jest tożsamy z własną osobą i tym, 
co odróżnia go od innych. Ale nikt „nie jest izolowaną jednostką”, chociaż cele, 
do których dąży są przede wszystkim jego własnymi celami, to „człowiek jest z 
natury bytem społecznym”. Co więcej, bardziej niż pozostałe zwierzęta uzależniony 
jest od innych jednostek. Ponieważ natura „pozostawiła ludzi bez zwierzęcego 
wyposażenia”, które pomogłoby mu w pojedynkę uporać się z przeciwnościami 
przyrody, musi on „troszczyć się o siebie, korzystając z własnego rozumu, to zaś 
może robić tylko na drodze współpracy z innymi ludźmi”4. Tak więc polityczna myśl 
Tomasza w zasadzie jest tożsama z myślą Arystotelesa, z tą różnicą, że według tego 
drugiego idealne państwo ma pomóc obywatelowi w pełni zrealizować swoje osobiste 
cnoty, zaś zdaniem pierwszego, idealne państwo powinno pomóc chrześcijaninowi 
dotrzeć do jego prawdziwej, niebiańskiej ojczyzny. Nas jednak bardziej od stricte 
politycznego wymiaru filozofii Tomasza, będzie interesowało zagadnienie relacji 
„ja” do całego gatunku. Człowiek jako jednostka ma pragnienie osiągnięcia cnót. 
Jest to pragnienie, które może on w sobie kształtować i dążyć do doskonałości. 
Jak pisze Gilson „niewątpliwie możemy powiedzieć o kimś, że jest sprawiedliwy, 
lecz jest on zawsze sprawiedliwy względem kogoś”5. Ponadto znajdujemy jeszcze 
1 Artykuł jest fragmentem większej całości. Pierwotnie tekst stanowił pierwszy rozdział mojej pracy magisterskiej pod tytułem 
„Motywy tomistyczne w ostatnich tomach poezji Czesława Miłosza” napisanej pod kierunkiem prof. Doroty Heck i obronionej na 
Uniwersytecie Wrocławskim w 2011 roku.
2 „Wśród filozofów – pisze Zajas – przeważają tacy, których Miłosz wprawdzie wspomina, których związek z tą poezją nie narzuca 
się jednak jako oczywisty. Wyjątek stanowi św. Tomasz z Akwinu – nie tylko wielokrotnie przywoływany z imienia, ale również przy 
różnych okazjach przez Miłosza pokrótce referowany”. K. Zajas, Miłosz i filozofia, Kraków 1997, s. 14.
3 Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 2000, s. 210.
4  F. Copleston, Historia filozofii, tłum S. Zalewski, Warszawa 2000, t. II, s. 473.
5  E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt, oprac. A. i Z. Więckowscy, przedm. M. 
Tazbir, Warszawa 1960, s. 421.
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inne aspekty tej relacji u Akwinaty. Każda jednostka jest złożeniem materii i formy 
jednostkowej. Materia jest zasadą jednostkowienia, ale forma jest wspólna całemu 
gatunkowi i dąży do tego, co ogólne. Tak jak w człowieku są pragnienia wynikające 
z jego materialności, tak są i pragnienia wynikające z gatunkowości. Dlatego każdy, 
choć jest poszczególną jednostką, ma też w sobie jakby zakodowaną, wrodzoną 
gatunkowość, która umożliwia mu współżycie z innymi ludźmi. Miłosz rozumiał ten 
aspekt tomizmu i nawet wypominał swoim rodakom katolikom, że zaniedbują ten 
element myśli Tomasza. Pisał, że w „myśleniu [katolików] nie ma miejsca na coś, 
co nie jest ani jednostką, ani społeczeństwem, ale społeczeństwem ustanowionym 
w duszy jednostki”6. Mamy zatem złożenie dwóch elementów w każdym z ludzi. 
Element cielesny związany z materią oraz element duchowy związany z gatunkiem. 
Według Tomasza „każda rzecz działa zgodnie ze swym gatunkiem, dlatego że 
forma jest zasadą działania w każdej rzeczy”. Przy okazji tych rozważań święty 
Kościoła katolickiego znajduje kolejny argument, by odmówić intelektowi 
cielesnej podstawy. Widzimy przecież, że forma, czyli to, co ogólne jest związane 
z intelektem, „gdyby więc intelekt był ciałem, jego działanie nie przewyższałoby 
porządku cielesnego. Dlatego pojmowałby tylko ciała”. Innymi słowy intelekt 
nie mógłby przekroczyć poznania jednostkowych ciał i dojść do poznania ogółu, 
oderwanego od poszczególnych rzeczy, który już jest przecież niematerialny. Ale 
to jest „oczywiście fałszywe, ponieważ pojmujemy wiele rzeczy, które nie są 
ciałami. Intelekt więc nie jest ciałem”7. Dlatego Tomasz uważa, że zasada działania 
każdego człowieka jest realizacją działań gatunkowych poprzez jednostkę. Rzecz 
jednak nie jest tak prosta. Cnota chrześcijańska nie jest zwykłą realizacją tego, 
czego oczekuje od jednostki państwo. „Aby stać się chrześcijańską, sprawiedliwość 
musi, jak wszystkie inne cnoty, uwewnętrznić się”. Zatem pierwszym krokiem na 
drodze do osiągnięcia cnoty jest bycie cnotliwym jako jednostka, a dopiero później 
cnota może być wartością dla państwa. Jak pisze Gilson „zanim człowiek stanie się 
sprawiedliwy wobec państwa, musi stać się sprawiedliwy przed samym sobą, aby 
móc być sprawiedliwy w oczach Boga”8. Choć cnota ma początek w jednostce, to 
zmierza do ogółu i w pełni w nim się realizuje. Tomasz jednak zabezpiecza się przed 
możliwością całkowitego podporządkowania jednostki ogółowi, twierdząc właśnie, 
że każda cnota, zanim stanie się społeczna, musi być najpierw jednostkowa. Dzięki 
temu nie może dojść do sytuacji, w której państwo narzuci wartości człowiekowi. 
Nikt nie może być sprawiedliwy wobec wspólnoty, nie będąc sprawiedliwym przed 
samym sobą. W takim bowiem przypadku nie byłby sprawiedliwy wobec Boga, który 
zawsze pozostaje w relacji do poszczególnych jednostek i tylko wtedy pozostaje 
jakby w zawieszeniu uwikłanie człowieka w społeczeństwo. Widzimy zatem, jak 
złożone jest zagadnienie jednostki i jej stosunku do społeczeństwa. Miłosz w swoich 
wierszach w pełni oddaje wszystkie te komplikacje. Zwraca on uwagę na szczególne, 
unikatowe wartości wynikające z przynależności do wspólnoty. Choć jako jednostka 
poeta bywa słaby, pełen wątpliwości i niestały w swoich przekonaniach, to jednak 
poprzez udział w modlitwie zyskuje poczucie przynależności, które jakby pozwala 
mu zapomnieć o własnych słabościach:

Ja też jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę.
Ale jest mi dobrze w modlącym się tłumie. 
Ponieważ oni wierzą, pomagają mi wierzyć […]

6  T. Merton, Cz. Miłosz, Listy, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1991, s. 91.
7  Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, 
tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003, t. I, s. 387.
8  E. Gilson, dz. cyt., s. 424.
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Naturalnie, jestem sceptyczny, ale razem śpiewam,
Pokonując w ten sposób przeciwieństwo
Pomiędzy prywatną religią i religią obrzędu.9 

(Traktat teologiczny, część dwudziesta druga, t. V, s. 225) 

 W podobnym tonie wypowiadał się poeta w jednej z rozmów. Podkreśla 
on siłę zbiorowości, która pozwala przezwyciężyć własne wahania: „no tak, moja 
wiara jest słaba, ja tam nie bardzo wierzę, ale ci inni naokoło mnie to pewnie wierzą. 
I tak z wzajemnego łudzenia się co do siły naszych bliźnich coś powstaje”10. Choć 
„prywatną religię” i „religię obrzędu”, czyli zbiorowości, możemy przedstawić 
w opozycji do siebie, to jednak poeta zdaje się doświadczać czegoś, co byłoby 
jakby mediacją między dwiema religiami, ich połączeniem. Jest to właśnie rodzaj 
„społeczeństwa ustanowionego w duszy jednostki”, którego specyfika polega na 
tym, że uczestniczy się w czymś ogólnym, zachowując jednak swoją jednostkowość. 
Tak więc, choć „wspólny udział w obrzędzie” jest warunkiem przynależenia do 
wspólnoty”, jak uważa Barańczak11, to nie wiąże się on z rezygnacją z własnej 
osobności. W Komentarzu do wiersza „Niebo” możemy nawet odnaleźć myśl, 
według której podstawą wiary są więzi międzyludzkie:

Autor tego wiersza zdaje się uważać, że wiara w Boga jest ufundowana 
na obcowaniu ludzi z ludźmi i na tym wszystkim, co nazywamy cywilizacją 
ludzką. (Komentarz do wiersza „Niebo”, WO, t. V, s. 323)

 Tak więc podkreśla Miłosz, że wspólnota ma właściwości „wiarotwórcze”, 
zapewne między innymi z tego powodu, że pozwala przełamywać słabości jednostki. 
Nie tylko udział w modlitwie jest uwarunkowany przynależnością do grupy i byciem 
w relacji do niej. Jest tak też w przypadku sztuki, która w jakimś stopniu ma służyć 
wspólnocie jako schronienie na przykład przed wrogą człowiekowi naturą:

Zwróciłem się do przeciw-Natury, czyli do sztuki,
żeby z innymi budować nasz dom z dźwięków
muzyki, barw na płótnie i rytmów mowy. 

(Traktat teologiczny, część szósta, t. V, s. 225)

 Może budowa domu ma tutaj oznaczać staranie się o coś stałego. W 
tym sensie byłoby to staranie wymierzone „przeciw-Naturze”, która czyni nas 
nietrwałymi. Poeta czuje się związany z innymi nie tylko wtedy, gdy uczestniczy w 
tworzeniu sztuki, ale także właśnie w naturze, która jest dla wszystkich jednaka. Ta 
jednakowość pozwala mu jednak odczuwać litość, empatię, gdyż wie, że słabości 
wszystkich są i jego udziałem. Odczuwając w sobie ból, kruchość swojego ciała, wie 
jednocześnie, że inni muszą zmagać się z podobnym cierpieniem, stąd płacz poety 
nad sobą jest też płaczem nad innymi:

9  Wszystkie wiersze Miłosza cytuję za tym wydaniem z tomów I-V. W dalszej części pracy dla poszczególnych tomów będę używał 
skrótów: DP (Druga przestrzeń), WO (Wiersze ostatnie), ZWR 45-59 (Z wierszy rozproszonych 1954-1959), ZWR 48-53 (Z wierszy 
rozproszonych 1948-1953), O (Ocalenie), GWSKZ (Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada), NBR (Na brzegu rzeki). Po każdym 
cytacie z wiersza zamieszczam w nawiasie „()” kolejno: tytuł utworu, skrót tomu, numer tomu, numer strony.
10  Cz. Miłosz, Rozmowy polskie 1994-2004. Kraków 2010, s. 624.
11  S. Barańczak, Summa Czesława Miłosza, w: Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980-1998, Red. A. Fiut, Kraków 2000, s. 
266.
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Nasze mięśnie są uniwersalne.
Pompy naszych serc są uniwersalne. […]
Głos we mnie płacze nad nami. 

(Głos, WO, t. V, s. 316)

 Niestety nie zawsze relacja z innymi pozbawiona jest podejrzeń i konfliktów. 
Przyroda swoje „ostateczne zamierzenie kieruje ku gatunkowi, nie zaś ku jednostce 
lub ku rodzajowi, gdyż forma jest celem rozwoju, a materia ma swą rację bytu ze 
względu na formę”12. Czy nie wynika z tego, że wszelkie indywidualne dążenia 
człowieka podlegają gatunkowi? A może dążenia poszczególnych jednostek mimo 
wszystko zawsze wpisują się w cel rozwoju gatunku? Miłosz, jak i ludzie w ogóle, 
niechętnie zgodziłby się z takim stanem rzeczy. Ważne jest, że to przyroda zmierza do 
tego, co gatunkowe. Ale na ile człowiek jest wyłączony z tego ogólnego pędu? Czy 
może mu się w jakiś sposób przeciwstawiać, czy też jego pragnienia są z góry skazane 
na porażkę? W wierszu Osoby Miłosz określa bycie poszczególnej jednostki jako 
„ledwie osobne”, co wskazywałoby, że większa część ludzkich działań inspirowana 
jest przynależnością do gatunku. Tomasz jednak ceni bardziej to, co poddane w 
nas woli, a nie konieczności natury13. Możemy rozpoznać cele gatunkowe (choć 
ich skutki pozostają nieznane) po przyczynach, które są nam dostępne. Człowiek 
powinien starać się przezwyciężać własną wolą to, co chce na nim wymóc natura, a 
co niekoniecznie musi być dla niego dobre. Nie jest to jednak łatwe. Ale z poddaniem 
się wymaganiom gatunku wiążą się pewne niebezpieczeństwa. Zagrożenie pojawia 
się, gdy swoją własną winę próbuje człowiek uczynić tylko i wyłącznie winą 
gatunku. W wierszu Okazy podmiot liryczny stara się przekonać postacie kobiet do 
tego, że są tytułowymi okazami. Dlatego każdej z postaci próbuje wskazać na pewne 
korzyści wynikające z uznania siebie za reprezentanta gatunku, więc z ograniczenia 
tym samym swojej poszczególności. Wina Lady Makbet, która swoimi wężowymi 
podszeptami namawiała męża do zbrodni może nie być tak ciężka, kiedy ta przedstawi 
sobie siebie jako kobietę, żonę, która niejako z obowiązku próbuje pomóc mężowi 
w spełnieniu jego ambicji. Ale żeby nie obarczać przynależności do gatunku tylko 
złymi skutkami Miłosz przywołuje także postać Lenory, której ukochany zaginął 
podczas wojny. Może ból wynikający ze straty ukochanego nieco ukoi myśl, że 
cierpienia swoje dzieli z innymi, jak ona płaczącymi za swoimi partnerami:

Okazy nie wiedzą, że są okazami.[…]
O Bazylisso! Lady Makbet! Tytanio! Lenoro!
Zamiast być tylko sobą, możesz zostać
przedstawicielką gatunku […]. 

(Okazy, TO, t. V, s. 118)

 W innym utworze Miłosz również przedstawia uświadomienie sobie naszego 
zanurzenia w gatunkowości jako lek, drogę ratunku:

Wydobyć się z myśli o własnej osobie,
to pierwsza rada w depresji. 

(Rok 1900, TO, t. V, s. 119)

12  Tomasz z Akwinu, Traktat o c Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii, 1,75-89, tłum. i oprac. S. Świeżawski, Kęty 
1998, s. 567-568. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii, 1,75-89, tłum. i oprac. S. Świeżawski, Kęty 1998, s. 567-
568. złowieku. Summa teologii, 1,75-89, tłum. i oprac. S. Świeżawski, Kęty 1998, s. 567-568.
13 „Doskonalsza jest moc, która działa przez wolę, od tej, która działa przez naturę”. Tenże, Summa contra gentiles, t. I, s. 304.
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 W wierszu Obrzęd pojawia się jeszcze inna, pozytywna strona gatunkowej 
wspólnoty. Mamy do czynienia z magiczną wręcz przemianą jednostki w zbiorowość. 
Dokonuje się to dzięki zjednoczeniu w modlitwie. Dla poety tajemnicą jest to, co 
czyni możliwym, że człowiek, byt osobny, potrafi czuć jedność z innymi ludźmi:

I oni, nasi bliźni, oni, Bereniko,
W tej samej ławce obok, ich świadomość,
Moja świadomość. Oto tajemnica
Niemal miłosnej przemiany mojego „ja” w „my”. 

(Obrzęd, TO, t. V, s. 153)

 Wspólnota gatunkowa, udział w tym samym losie jest pocieszający dla 
jednostki, która dzięki obecności innych nie jest skazana na samotność w cierpieniu. 
Własna słabość jest powodem zwrócenia się ku innym, w których dostrzegamy 
zmaganie się z takim samym losem:

Gdybym nie był kruchy i przełamany od środka,
Nie myślałbym o innych – jak ja, przełamanych od środka. 

(W parafii, TO, t. V, s. 157)

 To istnienie innych ludzi sprawia też, że niezależnie od naszych 
własnych ambicji i ich realizacji zakończonej powodzeniem bądź porażką, 
komuś przypadł w udziale podobny los i znajdujemy w tym pocieszenie.  
A ponadto każdy jest jednakowo niepewny swojego życia i, jak inni, „czeka na 
przebaczenie”, które udzielone będzie już nie przez człowieka:

Czuję ulgę myśląc, że nie byłem lepszy ani gorszy niż wielu
i że razem z nimi czekam na przebaczenie. 

(Osoby, To, t. V, s. 154)

 Z przynależności do większej całości wynikają też dla poety pewne zadania 
i obowiązki. Istnieje sfera treści zabronionych, z racji ich okrucieństwa i bolesności, 
nie może być wyjawiana innym, właśnie z uwagi na ich dobro, człowiek bowiem 
„jest stróżem brata swego/ i nie wolno mu brata swego zasmucać, opowiadając, że 
Boga nie ma” (Jeżeli nie ma, DP, t. V, s. 171). Jest mimo wszystko pewne napięcie 
między niezależnością poety, a chęcią przynależności do czegoś większego. Grupa 
może próbować zawłaszczyć czyjąś osobowość, zwłaszcza wybitną, by posłużyć 
się nią do swoich celów. Dlatego on zawsze chciał pozostać osobny, a jakakolwiek 
przynależność była tylko tymczasowym przebraniem:

Niektórym wydawało się, że jestem z nimi,
Dawali więc wiarę moim przebraniom. 

(Pobyt, DP, t. V, s. 178)

 Według Aleksandra Fiuta bohater poezji Miłosza „wciąż przebywa w stanie 
zagrożenia własnego »ja« – przez upływ czasu, nacisk podświadomości, ciężar 
dziedzictwa, środowisko, kaprysy pamięci. Albo poszukuje tożsamości w głębinach 
swojej osobowości, albo projektuje niepokój samopoznawczy na otoczenie”14. 
Wyjątek, jak się zdaje, stanowi jedna sytuacja. Poeta obawia się, żeby jego udział w 
„religijnych obrzędach” nie okazał się tylko jednym z wielu przygodnych przebrań. 

14  A. Fiut, Moment wieczny, Warszawa 1993, s. 180.
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Troska ta ma swoje źródło w przekonaniu o autentyczności własnego udziału we 
wspólnocie religijnej:

Uchroń mnie od dnia […]
Kiedy wydam się sobie oszustem i szalbierzem, ponieważ
biorę udział w religijnych obrzędach. 

(Wysłuchaj, DP, t. V, s. 193)

 Ta wspólność gatunkowa jako niezależna od jednostki, która dla siebie 
pozostaje kimś osobnym, wydaje się nie do zrozumienia. W poniższym fragmencie 
warte podkreślenia jest słowo jedność i jego skojarzenie z boskością. Może ono 
bowiem wskazywać na rozumienie jedności wspólnoty jako czegoś boskiego. 
Zatem jakby w uniwersalności gatunku i jedności wszystkich ludzi w jego obrębie 
zawierała się pozostałość pierwotnej jedności człowieka i Boga. W wierszu Teofil z 
cyklu Ksiądz Seweryn poeta pisze: 

Nie mogę pojąć, dlaczego, skąd we mnie
Ta  j e d n o ś ć  z nimi, nie wiem, może boska? [podkr. – M. Ch.]

(Teofil, DP, t. V, s. 208)

 Kłopotliwość i wyjątkowość tego stanu rzeczy polega na trudności 
pogodzenia albo wpisania, swojej indywidualności w zbiorowość. Dla Miłosza czymś 
niemoralnym jest przeciwstawienie siebie i innych. Byłoby ono jakby wyłączeniem 
własnej osoby ze zbiorowości, w obrębie której przecież jesteśmy zawsze, poza 
relacją z Bogiem, jak twierdzi Tomasz. Poza tym, w samej chęci takiego wyłączenia 
kryłoby się poczucie swojej wyższości. Jest to ciekawe zagadnienie i te problemy 
po części wynikają z samego tomizmu. Akwinata przecież wyżej ceni dążenie 
woli, która jest indywidualna w jakiejś mierze, niż to, co wynika z popędu. Ale 
jednocześnie uważa, że realizacja zmierza do tego, co gatunkowe, a nie jednostkowe. 
Choć każdy uczestnik wspólnoty ma swoje własne cele, to jednak zwraca się do 
Boga wraz innymi, prosząc o spełnienie pragnień wspólnoty:

[Poeta] natrafił na trudności
z powodu swoich współwyznawców.[…]
A przecie każde z nich, dzieci, nosiło swój własny los.
Przeciwstawienie ja – oni było niemoralne,
Bo dowodziło, że sam uważa się za coś lepszego od nich.

(Traktat teologiczny, część druga, DP, t. V, s. 219)

 W niżej cytowanym utworze litowanie się nad ludźmi jest też litowaniem 
się nad sobą, jako mającym udział w tym samym losie. Taka świadomość umożliwia 
empatię i poczucie jedności z ogółem, jak w utworze Głos. Wyraża się w nim również 
tęsknota Miłosza za opieką, podobną do opieki ojca nad swoimi dziećmi, gdyż – jak 
pisze poeta w jednej z książek – „jakakolwiek Pierwsza przyczyna nie zadawala 
mojej tęsknoty do opieki”15.

Nie byłem oddzielony od ludzi, żal i litość nas połączyły
i mówiłem: zapomnieliśmy, że jesteśmy wszyscy dziećmi Króla. 

(Późna dojrzałość, DP, t. V, s. 170)

15  Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989, s. 68.



11

Philosophia, nr 4 (32) I 2012

 Pragnienie opieki wynika rzecz jasna z ludzkiej słabości, która potrzebuje 
pocieszenia w możliwości zwrócenia się do Opiekuna. Człowiek, projektując własną 
naturę na wzór natury Boga, oczekuje, że On, widząc ludzką słabość, zlituje się nad 
nim i zrozumie, tak jak to czynią ludzie w stosunku do siebie nawzajem:

Religię bierzemy z naszego litowania się nad ludźmi.
Są za słabi, żeby żyć bez boskiej opieki.[…]
Kto z nas pogodzi się z wszechświatem bez jednego głosu
Współczucia, litości, zrozumienia? 

(Traktat teologiczny, część piętnasta, DP, t. V, s. 235)

 Zdarzają się jednak utwory, w których Miłosz daje wyraz swojej obcości, a 
nawet wrogości wobec tego, co przypadło wszystkim ludziom w udziale. Piętnuje on 
z jednej strony ich poddanie się grze, jakby byli lalkami bezwładnie reagującymi na 
pociągnięcia sznurków. Z drugiej strony piętnuje też indywidualny sukces, którego 
osiągnięcie okupione zostało zdradą:

Ale komizm tego widowiska jest tak niezrównany,
że śmierć wydaje się niestosowną karą dla nieszczęsnych lalek,
za ich gry samochwalstwa i wiarołomne sukcesy. [podkr. – M. Ch.]
Myślę o tym ze smutkiem, siebie widząc
pośród uczestników zabawy. 

(Traktat teologiczny, część osiemnasta, DP, t. V, s. 235)

 Przebywanie w tłumie zmusza Miłosza do obserwowania tego, co jest i jego 
udziałem. Wspólne słabości jakby zabezpieczają poetę przed uczuciem zupełnej 
pogardy. Odbija się on w innych jak w lustrze i przez to widzi swoje własne wady. 
Jest to też element różniący stan obecny człowieka od stanu sprzed wygnania z raju, 
w którym „nie było Ja, było zapatrzenie”. W raju więc nie mogliśmy obserwować 
siebie na jakimś tle, nie mogliśmy tym samym mieć świadomości własnej odrębności, 
bycia kimś pojedynczym:

Co gorsze? Świadomość czy brak świadomości?
No tak, żadnego lustra nie mieliśmy w raju. 

(Degradacja, DP, t. V, s. 199)

 Gatunkowość pomaga jednak pogodzić się z niemożliwością dotarcia do 
własnej istoty, gdyż taka sama niemoc jest udziałem wszystkich. W wierszu Po 
podróży poeta narzeka, że „w rozmyślaniu o życiu-podróży dotkliwie dokucza 
niemożność odpowiedzi na pytanie o sedno i sens własnej osoby” (Po podróży, 
TO, t. V, s. 93).W wierszu Jedno zdanie tym, co łączy postacie przeglądające się w 
lustrze, z nadzieją, że wyjawi im ono własną istotę, jest właśnie niepewność tego, co 
w lustrze zobaczą:

Lustro czeka na twarz: moją jej, jego nas
podzielonych na mężczyzn i kobiety, starców i dzieci.
I to wszystko my czyli ja w liczbie mnogiej,
zawsze niepewny swego odbicia w studni lustra, […]
I właśnie niepewność tego czym jestem łączy mnie
z następną osobą przed lustrem. 

(Jedno zdanie, WO, t. V, s. 296)
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 Lustro może oznaczać również osąd, bezinteresowny, niezależny wobec 
naszych oczekiwań i obnażający fałszywe wyobrażenia o sobie.

 Napięcie między jednostkowością a ogólnością pokazane jest też w wierszu 
Osoby. Miłosz przedstawia w nim dwie role poety. Pierwsza z nich jest wyznaczona 
przez wspólnotę, naród, którego podmiot liryczny jest jedynym poetą („Był jedynym 
poetą swego małego narodu”). Druga rola to powinność poety wobec bliskich mu 
osób. Co do pierwszej roli, to jest ona ukazana nieco ironicznie. Najpierw poeta 
„spisuje zaklęcia szamanów”, zastanawia się, które z wybitnych światowych dzieł 
„na swój język przetłumaczy”. Są to jednak zadania porzucone w drugiej części 
utworu na rzecz dużo poważniejszego wyzwania. Poeta bowiem chciałby, aby osoby 
dla niego ważne, a „dawno umarłe” w jego słowie mogły „mieć dom” (Osoby, TO, 
t. V, s. 154). Tak więc wymagania anonimowej zbiorowości zostają zarzucone na 
rzecz obowiązku wobec własnych bliskich. W wierszu Ze szkodą poeta wyraźnie 
wskazuje na ryzyko wynikające ze „służby narodowi”, a które polega na możliwości 
manipulacji, posłużenia się dziełem jako narzędziem:

Piszmy dla siebie, dla paru przyjaciół,
Żeby umilić niedzielną majówkę:
Tak się zaczyna. A później sztandary.
Wrzaski, proroctwa, obrona barykad.
Mój wielki patron zrobił dużo złego. 

(Ze szkodą, TO, t. V, s. 124)

 Ale znowuż w Żywotniku wskazuje na mityczność jako na cechę definiującą 
jego osobowość i jego rodzinne strony, z którymi do końca życia czuł się mocno 
związany:

W rejestrze plemion był Polak litewski,
Mieszkaniec baśni pogańskich i mitu. 

(Żywotnik, WO, t. V, s. 291)

 Mój artykuł jedynie sygnalizuje pewne zbieżności między dwoma 
myślicielami i w żadnym wypadku nie wyczerpuje tematu. Ostatnie tomy Miłosza 
bogate są również w odniesienia do zagadnień związanych z cielesnością, ontologią, 
epistemologią świętego Tomasza i wielu innych. Na osobne opracowanie zasługują 
również nawiązania do filozofii Schopenhauera w późnej poezji noblisty, które 
szczególnie rzadko były badane, z reguły ledwie sygnalizowane. Ta obfitość różnych 
zagadnień z ostatnich tomów poetyckich Czesława Miłosza świadczy o fałszywości 
twierdzeń, jakoby pod koniec życia poety jego muza zubożała.
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Kilka uwag o kryterium racjonalności dla problemów decyzji 
w warunkach niepewności.

Marcin Czakon

 Niniejsza tekst w całości poświęcony jest zreferowaniu stanowiska 
Klemensa Szaniawskiego w sprawie kryterium racjonalności dla problemów 
decyzyjnych w warunkach niepewności oraz prezentacji kilku uwag odnośnie tych 
problemów. Kryterium racjonalności rozumiemy tutaj jako metodę pozwalającą 
stwierdzić podmiotowi ją stosującemu, która z możliwych decyzji jest optymalna. 
Najważniejszym celem pracy jest wskazanie najtrafniejszego kryterium racjonalności 
dla logiki decyzji (problemów decyzyjnych). Pomocnicza w tym zadaniu okaże się 
próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie są obiektywne warunki (w pracy 
nazywane postulatami) racjonalności podejmowania decyzji.

1. Problem decyzji w warunkach niepewności.

Problemem decyzji w warunkach niepewności (PDWN) nazywane są 
sytuacje sformułowane w następujący sposób: Podmiot P stoi przed wyborem 
działania ai ze zbioru A, w którym ściśle określone są wszystkie działania  
ai istotne dla danego problemu i tylko te.

 PDWN najczęściej przedstawiany jest jako trójka uporządkowana: 
U=<A,S,u>, gdzie u jest funkcją rzeczywistą dwóch argumentów: działania oraz stanu 
świata. A interpretowany jest jako zbiór możliwych do podjęcia działań, S jako zbiór 
stanów świata, które mogą zaistnieć, a u jako użyteczność danego działania przy danym 
stanie świata. Inaczej mówiąc, u jest funkcją określoną na iloczynie kartezjańskim 
A×S, a skoro zbiory te są skończone, to można powiedzieć, że U jest macierzą 
stopnia m×n liczb rzeczywistych. Problem decyzji można przedstawić jako U=‖uij‖,  
gdzie i=1,2,…,m; j=1,2,…,n: 

Macierz 1

S1 S2 ... Sn

a1 u1,1 u1,2 u1,... u1,n

a2 u2,1 u2,2 u2,... u2,n

... u...,1 u...,2 u...,... u...,n

am um,1 um,2 um,... um,n

 Dla lepszego rozumienia rozważmy poniższy przykład:

Przykład 1

Platon(P) spieszy się na wykład do Akademii, ma do wyboru dwa możliwe 
środki transportu: osioł (a1) lub wóz (a2), żadnego innego. Wie, że mogą zajść 
dwa możliwe stany świata: będzie padał deszcz (s1) lub nie będzie padał deszcz 
(s2), żaden inny, przy czym ostatnimi czasy Platon był bardzo pochłonięty próbą 
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kontemplacji idei, nie zna prognozy pogody, nie wie jaka jest pora roku, nie 
wyglądał rano przez okno, w żaden sposób nawet nie próbuje przewidywać, 
jaka jest obecnie pogoda. Macierz problemu przedstawia się następująco, 
gdzie liczby wyrażają przybycie przed czasem Platona na wykład w minutach:

Macierz 2

S1 S2

a1 u1,1 u1,2

a2 u2,1 u2,2

Jaki środek transportu powinien wybrać Platon?

 Logika decyzji nie zajmuje się sytuacjami, w których podmiot wie, jaki stan 
świata zachodzi lub potrafi podać prawdopodobieństwa zachodzenia poszczególnych 
stanów, w tych przypadkach podjęcie decyzji jest banalne.

 Za racjonalny uważamy taki wybór, który maksymalizuje użyteczność. 
Łatwo zauważyć, że w sytuacji, w której nie potrafimy nic powiedzieć o 
prawdopodobieństwie zaistnienia stanów świata, decyzja nie jest prosta. Potrzebne 
jest jakieś kryterium wyboru, które ułatwi podjęcie decyzji i według którego wybór 
będzie uznany za racjonalny – jakieś kryterium racjonalności. Rozważania nasze 
skupią się na podaniu warunków, które gwarantować będą racjonalność kryterium 
– postulatów racjonalności – a także kilku najbardziej podstawowych kryteriów 
podejmowania decyzji w warunkach niepewności, następnie na przebadaniu 
spełniania postulatów przez te kryteria. Wydaje się, że tak rozumiane kryterium 
racjonalności będzie jednocześnie w jakiś sposób wyjaśniać znaczenie terminu 
„racjonalny sposób postępowania (w warunkach niepewności)”.

2. Postulaty racjonalności dla logiki decyzji.

 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oznaczmy nasz problem jako trójkę 
uporządkowaną <A,S,u> i przyjmijmy:

 A* – zbiór wybranych działań (zbiór optymalnych wyborów), jest podzbiorem 
A. 

 Wprowadzamy też następujące symbole:
 ≈ – równoważność dwóch czynności, tzn. posiadanie przez te czynności 

jednakowych użyteczności dla każdego stanu świata;
 ≥ – oznacza słabą dominację, tzn. dominację działania nad innym działaniem. 

Mówimy, że działanie ak jest (słabo) zdominowane przez a1 jeżeli dla każdego j:ukj  ≤ 
ulj i dla pewnego j: ukj  < ulj. 

 a – czynność dopuszczalna, niezdominowana przez żądną inną czynność ze 
zbioru A.

 Najczęściej podawanymi w literaturze postulatami racjonalności, jakie 
powinien spełniać PDWN, są:

 1. A*≠Ø, tzn. każdy problem decyzyjny ma rozwiązanie. 
 2. A* jest niezmiennicze ze względu na przekształcenie funkcji użyteczności 

o postaci a*u+b, dla a>0 (co wynika z przyjętego rozumienia użyteczności), tzn. 
A* nie zależy od wyboru punktu zerowego i jednostki skali użyteczności, jakiej 
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użyjemy.
 3. A* nie zależy od numeracji działań, tzn. numer działania, pojętego 

jako uporządkowany zbiór skutków, nie ma wpływu na jego optymalność (lub 
nieoptymalność).

 4. Jeżeli aϵA* i a’≥a lub a’≈a, to a’ϵA*.
Postulaty 1–4 są powszechnie przyjmowane w literaturze. Można stwierdzić, że 

opierają się one na samym rozumieniu rozpatrywanego problemu.
 5. Jeżeli aϵA*, to a jest dopuszczalne.
 6. A* nie zmienia się ze względu na dołączenie do A nowych czynności 

zdominowanych przez, albo równoważnych z jakimiś poprzednimi należącymi do A 
czynnościami. 

 7. Jeżeli jakieś działanie nie należy do A*, to nie zmieni się to po dodaniu do 
zbioru A nowych działań.

 8. Zbiór A* nie zmieni się po dodaniu stałej c do wartości użyteczności w 
jakiejś kolumnie macierzy użyteczności.

 9. Jeżeli aϵA* i a’ϵA*, to racjonalne jest postępowanie polegające na losowym 
wyborze między a i a’.

 10. Zbiór A* nie zmienia się ze względu na zmianę numeracji stanów rzeczy, 
tzn. nie ma znaczenia kolejność kolumn w macierzy użyteczności.

 11. Zbiór A* nie zmienia się ze względu na usuwanie powtarzających się 
kolumn w macierzy użyteczności.

3. Kryteria racjonalności a postulaty racjonalności

 Cechą wspólną wszystkich prezentowanych poniżej kryteriów jest ich 
pewnego rodzaju dwuetapowość. Przyporządkowują one wskaźnik liczbowy dla 
każdego wyboru ze zbioru A, a następnie wskazują, że optymalną decyzją jest ta, 
o wskaźniku z największą wartością. Takie przyporządkowanie można nazwać: 
wskaźnikiem atrakcyjności ai ze względu na dane kryterium. Co więcej, kryteria te 
porządkują możliwe działania od najbardziej do najmniej atrakcyjnego, jednocześnie 
umożliwiając porównanie ich atrakcyjności. Tym samym wykraczają one poza 
stawiany cel, którym jest wskazanie działania optymalnego.

3.1. Kryterium maxmin

 Działanie ar jest optymalne w sensie maxmin wtw, gdy:

Równanie 1

minjurj=maximinjuij.
 Kryterium maxmin spełnia postulaty od 1 do 7 oraz od 9 do 11. Kryterium 

maxmin nie spełnia postulatu 8. 
 Argumentem przeciwko kryterium maxmin, jest również jego paradoksalna 

własność, iż w niektórych przypadkach nie dopuszcza ono udoskonalenia wyboru w 
świetle świadectwa empirycznego. W poniższym PDWN: 
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Macierz 3

S1 S2

a1 9 3

a2 7 5
kryterium maxmin wskazuje działanie a2. Jeżeli następnie wykonamy 

eksperyment, którego rezultatem jest w1 lub w2, gdzie p(w2│s2)≈1,  
a p(w1│s2)=1-p(w2│s2)≈01. Zajście w1 eksperymentalnie niemal wyklucza możliwość 
zaistnienia stanu świata s2, więc nie wydaje się uzasadnione wybieranie a2. W świetle 
otrzymanych wyników eksperymentu optymalnym wyborem jest a1, zważywszy na 
prawdopodobnie pewne zaistnienie stanu świata s1. Niestety kryterium maxmin nie 
zważając na świadectwo empiryczne w danym przypadku zawsze jako optymalne 
wskaże działanie a2.

3.2. Kryterium Hurwicza

 Kryterium Hurwicza zaproponowane zostało jako próba zaradzenia 
niedoskonałościom kryterium maxmin. 

 Działanie ar jest optymalne w sensie Hurwicza wtw, gdy: 

Równanie 2

αminjurj+(1-α)maxiurj=maxi[αminjuij+(1-α)maxjuij]
dla αϵ<0,1>. Zapis powyższy można odczytać następująco: kryterium Hurwicza 

nakazuje maksymalizację sumy ważonej najmniejszej i największej użyteczności 
osiągalnej przy podjęciu danego działania. Parametr α często nazywany jest 
współczynnikiem pesymizmu. Zauważyć należy, że w momencie, gdy parametr α 
przyjmie wartość 1, kryterium Hurwicza zostaje zredukowane do kryterium maxmin. 
Z drugiej strony podmiot może ustalić wartość współczynnika α na 0 i brać pod 
uwagę tylko ewentualność najlepszą.

 Kryterium Hurwicza spełnia postulaty od 1 do 7 oraz od 10 do 11. Postulat 
9 jest spełniony przez to kryterium tylko w momencie, gdy α=1. Postulat 8 nie 
jest spełniony przez kryterium Hurwicza w analogiczny sposób, jak nie spełnia go 
kryterium maxmin. 

 Kryterium Hurwicza dla 0≤α<1 nie spełnia postulatu 9. Paradoksalnym 
wydaje się wykluczenie procedury, która z pośród dwóch działań optymalnych 
wybiera jedno, a do tego sprowadza się złamanie postulatu 9. Rozważmy przykład:

Macierz 4

S1 S2 S3

a1 0 8 0

a2 0 0 8
W sensie Hurwicza przy każdej możliwej wartości α działania a1 i a2 są 

optymalne i mają wskaźnik równy (1-α)×8. Skoro obydwa te działania są jednakowo 
1 Wyrażenie postaci: p(x│s) rozumiemy jako prawdopodobieństwo warunkowe i odczytujemy: x pod warunkiem, że s, zachodzi z 
prawdopodobieństwem p.
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dobre, to losowy wybór między nimi też taki powinien być, żeby nie faworyzować 
żadnego, losujmy każde działanie z prawdopodobieństwem 1/2. Wskaźnik według 
kryterium Hurwicza dla takiego działania będzie wynosił (1-α)×4, ponieważ 
przeciętna użyteczność dla s1, jak i s2 wyniesie 4. Widać, że wybór losowy między a1 
i a2 okazuje się gorszy od każdego z tych działań osobno. 

 Przeciwko kryterium Hurwicza można też wysuwać zarzut związany ze 
świadectwem empirycznym, analogicznie jak czyniliśmy to przy kryterium maxmin. 
Przy wartościach α=1 lub α=0 podmiot nie jest zainteresowany jakąkolwiek 
informacją na temat występowania stanów świata, co więcej, nawet gdyby miał taką 
informację nie weźmie jej pod uwagę. Im wartość α zbliża się do 1 lub 0, tym osoba 
decydująca w mniejszym stopniu zainteresowana jest informacją na temat stanów 
świata.

3.3. Kryterium Laplace’a

 Działanie ar jest optymalne w sensie tego kryterium wtw, gdy:

Równanie 3

1/n∑jurj=maxi1/n∑juij.

Kryterium Laplace’a spełnia postulaty od 1 do 10. Natomiast postulat 11 nie jest 
spełniony dla tego kryterium. 

 Wysuwa się również wobec kryterium Laplace’a zarzut, że nie zwraca ono 
uwagi na ryzyko, jakie jest związane z działaniem. Problem ten ilustruje dobrze 
poniższy przykład: 

Macierz 5

S1 S2

a1 0 0

a2 -100 100
Według kryterium Laplace’a zarówno działanie a1, jak i działanie a2 są 

jednakowo dobre, tymczasem wybór działania w tym przykładzie na pewno będzie 
uzależniony od tego, jak duże ryzyko jest skłonny podjąć podmiot.

3.4. Kryterium Savage’a

 Działanie ar jest optymalne według kryterium Savage’a wtw, gdy:

Równanie 4

maxjwrj=minimaxjwij,

Równanie 5

wij=maxkukj-uij,
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 Kryterium Savage’a spełnia postulaty od 1 do 6 oraz od 8 do 11. Nie spełnia 
to kryterium postulatu 7. 

 Główna intuicja, jaka stoi za postulatem 7, to stwierdzenie, że jeżeli jakieś 
działanie jest optymalne i do zbioru działań A dodamy działanie od niego lepszego, 
to działanie początkowo optymalne przestani takie być, ale odwrotna sytuacja nie 
może zachodzić. Gdyby działanie nieoptymalne, po dodaniu nowego działania 
stało się optymalne, znaczyłoby to, że zmieniła się relacja między działaniami 
początkowymi. Żeby zobrazować ten problem rozważmy przykład zaproponowany 
przez Szaniawskiego:

Macierz 6

PDWN nr 1
S1 S2 S3

a1 10 0 6

a2 5 8 0

Macierz 7

Macierz strat dla PDWN nr 1
S1 S2 S3

a1 0 8 0

a2 5 0 6

Macierz 8

PDWN nr 2 
S1 S2 S3

a1 10 0 6

a2 5 8 0

a3 0 5 9

Macierz 9

Macierz strat dla PDWN nr 2
S1 S2 S3

a1 0 8 3

a2 5 0 9

a3 10 3 0
W PDWN nr 1 działanie a1 może spowodować u decydenta stratę 

maksymalną 8, a dla działania a2 maksymalna strata to 6, więc optymalne 
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jest a1. W PDWN nr 2, który jest rozszerzeniem PDWN nr 1 o działanie a3, 
optymalne staje się działanie a1, to, które wcześniej nie było optymalne. 
Spowodowane jest to zmianami w macierzy strat, teraz maksymalne straty dla  
działań to: a1: 8, a2: 9, a3: 10. 

 Kryterium Savage’a posiada również analogiczny problem do tego, który 
został zaprezentowany przy omawianiu kryterium Laplace’a, tzn. nie zwraca uwagi 
na ryzyko podjęcia poszczególnych działań.

3.4. Kryterium β2 

 Kryterium β zostało zaproponowane przez Szaniawskiego w artykule Some 
Remarks Concerning of Rational Decision Making, opublikowanym w 1960 roku 
w „Studia Logica”, miało ono zaradzić niedostatkom przedstawionych powyżej 
kryteriów podejmowania decyzji. 

 Działanie ar jest optymalne według kryterium β wtw, gdy: 

Równanie 6

βmr+(1-β)Lr=maxi[βmi+(1-β) Li],
w którym

Równanie 7

mi=minjuij,

Równanie 8

Li=1/n∑juij,
β jest liczbą spełniającą warunek 0<β<1. 
 Kryterium to jest połączeniem kryterium maxmin oraz Laplace’a, ponieważ 

zaleca maksymalizację sumy ważonej dwóch składników: najmniejszej z pośród 
użyteczności związanych z danym działaniem oraz wartości średniej wszystkich 
użyteczności dla tego działania. 

Kryterium β spełnia postulaty od 1 do 7 oraz postulaty 9 i 10. Nie spełnia 
ono postulatu 8 oraz 11. Należy zauważyć, jak już zostało powiedziane wyżej, że 
kryterium to jest pewnego rodzaju połączeniem kryterium maxmin oraz kryterium 
Laplace’a, więc nie spełnia ono tych postulatów w taki sam sposób, jak te kryteria.

Szaniawski znajduje przeciw kryterium β również zarzut, że „nie spełnia ono 
pewnych silniejszych postulatów „ostrożnego” wyboru”. Rozważmy problem:

Macierz 10

S1 S2 S3

a1 -2 0 4

a2 -2 2 2
Na pierwszy rzut oka działanie a2 wydaj się być obarczone mniejszym ryzykiem. 

Dla kryterium β działania a1 i a2 są równoważne niezależnie od wartości parametru β, 
tzn. kryterium to nie uwzględnia w dostatecznym stopniu ryzyka jakie związane jest 
2 Szaniawski nazywa również to kryterium: kryterium β ostrożnościowe.
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z rozkładem użyteczności dla poszczególnych stanów świata w danych działaniach. 
Szaniawski pisze: „(…)niektórzy mogą spośród dwóch działań o jednakowej sumie 
użyteczności preferować działanie o bardziej „jednostajnym” jej rozkładzie”3.

4. Trafność kryteriów racjonalności

 Być może nie wszystkie postulaty racjonalności przyjęte są w sposób 
zasadny. Wydaje się, że największe zastrzeżenia można mieć do postulatu 8 
oraz 11. Szaniawski wprost proponuje odrzucenie tych dwóch postulatów, co w 
konsekwencji prowadzi do wyeliminowania z rozważań kryterium Savage’a oraz 
kryterium Hurwicza. Jak już powiedzieliśmy wyżej, kryterium β jest pewnego 
rodzaju połączeniem kryterium maxmin oraz kryterium Laplace’a, co więcej jest ono 
w pewien sposób lepsze od tych kryteriów. Związane jest to ze spełnianiem przez 
kryterium β jeszcze dwóch dodatkowych postulatów, które proponuje Szaniawski. 

 Postulat dodatkowy A1: „Dla każdego PDWN ze skończonymi wypłatami 
istnieje taki zbiór rozkładów prawdopodobieństwa ξ1 na wyrazach j-tej kolumny, że 
nowe działanie prowadzące do wypłaty ∑i[uij∙ξj (uij)], j=1,2,…,n, należy do zbioru 
optymalnego A*.”

 Postulat ten został sformułowany, by zaradzić trudnościom, jakie stwarzało 
kryterium maxmin wobec świadectwa empirycznego. W każdym PDWN, w którym 
macierz wypłat miała punkt siodłowy4, żadne świadectwo empiryczne nie miało 
wpływu na wybór podejmowany przez decydenta. 

 Postulat dodatkowy A2: „Dla pewnego PDWN istnieje taka kolumna j i 
taka stała c, że dodanie c do każdego wyrazu w kolumnie j zmienia zbiór wyborów 
[optymalnych – dopisek mój] A*.”

 Jest to postulat ostrożności, który przeciwstawia się wysuwanym już wyżej 
wobec niektórych kryteriów zarzutom co do nierespektowania ryzyka podjęcia 
działań równoważnych. Najlepiej ten problem obrazuje poniższa macierz:

Macierz 11

S1 S2

a1 0 0

a2 -x x
Według kryterium Laplace’a oraz Savage’a działania a1 i a2 są równoważne, 

tymczasem bez problemu zauważamy, że podmiotowi raczej nie będzie obojętne, 
które działanie wybierze. Wybór zależy tutaj od skłonności do ryzyka podmiotu, 
inaczej mówiąc – od jego ostrożności. 

 Kryterium β zaproponowane przez Szaniawskiego spełnia postulaty od 1 
do 7 oraz 9 i 10, a także dwa dodatkowe postulaty A1 i A2, czyli wszystkie, które 
wymieniliśmy jako godne uwagi. Szaniawski twierdzi, że w świetle przedstawionych 
wyżej argumentów krytycznych wobec kryteriów racjonalnego wyboru, a także 
samych postulatów, najwłaściwsze wydaje się podejmowanie decyzji przy 
zastosowaniu kryterium β. 

3 K. Szaniawski, Kilka uwag o ktyterium racjonalnego podejmowania decyzji, w: tenże, O nauce, rozumowaniu i wartościach, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 187.
4 Taka wartość urs, że jednocześnie jest najmniejsza w wierszu i największa w kolumnie: urs=minjurj=maxiuis.
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5. Obiektywność kryteriów racjonalności

 Na podstawie powyższych rozważań na temat kryterium racjonalności 
w logice decyzji, wydaje się, że można wypowiedzieć następującą tezę: Nie jest 
dotąd znana możliwość obiektywnego rozwiązania problemu decyzji w warunkach 
niepewności, jakąś rolę w podjęciu decyzji odgrywać będą czynniki subiektywne 
zależne od podmiotu decydującego, np. skłonność do ryzyka (parametr pesymizmu). 
Subiektywny czynnik jakim jest skłonność do ryzyka prowadzi do pewnego rodzaju 
dwuetapowości rozwiązywania PDWN, po pierwsze decydent musi ustalić, w jak 
dużym stopniu skłonny jest podjąć ryzyko w przypadku danego problemu, po drugie 
musi uwzględnić to ryzyko przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Kryteria 
wprowadzające subiektywny współczynnik (Hurwicza, β), w pewien sposób czynią 
zadość powyższym uwagom. Ale istnieją również subiektywne czynniki, które 
niewątpliwie mają ogromny wpływ na decyzję podmiotu, a które nie sposób jest 
wyrazić za pomocą liczb. Można tu zaliczyć m.in. odpowiedzialność za podjętą 
decyzję, a w szczególności odpowiedzialność moralną. 

  Pewne wątpliwości budzi również wybór problemów decyzyjnych, 
do których zastosować można opis i metody rozwiązania takie, jak PDWN. Z 
jednej strony zastrzeżeń nie można mieć do problemów, które wprost wyrażane 
są za pomocą obiektywnych jednostek miary, m.in. przykład 1, którego wartości 
wyrażane były w minutach. Z drugiej strony wydaje się nie do końca uzasadnione 
rozwiązywanie powyższymi metodami problemów, które nie są wyrażalne za pomocą 
liczb. Przedstawione metody należy traktować jako pewien bardzo uproszczony 
model. Oczywistą sprawą jest, że istnieją takie problemy decyzyjne, które spełniają 
warunki dot. skończoności i istotności elementów zbiorów A i S, ale atrakcyjność 
poszczególnych sytuacji nie jest wyrażalna za pomocą wartości liczbowych. Są 
również problemy pośrednie, których wartości nie są wyrażane w unormowanej 
jednostce. Problem tego typu ilustruje modyfikacja przykładu 1:

Przykład 1*

Platon(P) spieszy się na wykład do Akademii, ma do wyboru dwa możliwe 
środki transportu: osioł (a1) lub wóz (a2), żadnego innego. Wie, że mogą 
zajść dwa możliwe stany świata: będzie padał deszcz (s1) lub nie będzie 
padał deszcz (s2), żaden inny, przy czym ostatnimi czasy Platon był bardzo 
pochłonięty próbą kontemplacji idei, nie zna prognozy pogody, nie wie jaka 
jest pora roku, nie wyglądał rano przez okno, w żaden sposób nawet nie 
próbuje przewidywać, jaka jest obecnie pogoda. Poniższa tabela przedstawia 
problem, jaki ma do rozwiązania Platon:
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Macierz 12

pada deszcz nie pada deszcz

osioł

- przybędzie 3 min. przed 
czasem, 
- zmoknie, 
- będzie na pewno mniej 
wygodnie niż na wozie,
- przesiąknie zapachem 
osła, 
- w czasie podróży będzie 
mógł rozmyślać, bo osioł 
sam potrafi dojść do 
Akademii.

- przybędzie 6 min. przed 
czasem, 
- zgrzeje się jadąc w 
słońcu,
- będzie na pewno mniej 
wygodnie niż na wozie,
- przesiąknie zapachem 
osła,
- w czasie podróży będzie 
mógł rozmyślać, bo osioł 
sam potrafi dojść do 
Akademii.

wóz

- przybędzie 1 min. przed 
czasem, 
- nie zmoknie, 
 -będzie wygodniej niż na 
ośle,
- w czasie podróży nie 
będzie mógł rozmyślać, 
bo musi powozić.

- przybędzie 9 min. przed 
czasem, 
- nie zgrzeje się, ponieważ 
wóz jest zadaszony, 
- będzie wygodniej niż na 
ośle,
- w czasie podróży nie 
będzie mógł rozmyślać, 
bo musi powozić.

Nie trudno zauważyć, że jeżeli Platon bierze pod uwagę więcej czynników, 
niż tylko czas dojazdu, problem się komplikuje do tego stopnia, że nie bardzo 
wiadomo jak poszczególne sytuacje oznaczyć liczbami. Jedyne co może zrobić, to 
uszeregować je od najbardziej preferowanej do najmniej. Załóżmy, że Platon ma 
takie preferencje: osioł i nie pada deszcz > osioł i pada deszcz > wóz i nie pada 
deszcz > wóz i pada deszcz. Jedyne co pozostaje Platonowi, żeby powyższy problem 
oddać za pomocą liczb, to przypisać jakieś rangi poszczególnym sytuacjom. Można 
to zrobić następująco: osioł i nie pada deszcz = 4, osioł i pada deszcz = 3, wóz i nie 
pada deszcz = 2, wóz i pada deszcz = 1. Teraz możemy przedstawić problem Platona 
za pomocą macierzy: 

Macierz 13

pada deszcz nie pada deszcz

osioł u1,1 u1,2

wóz u2,1 u2,2

Do tak przedstawionego problemu możemy zastosować kryteria racjonalności. 
Niestety zauważyć trzeba, że o sytuacjach zawartych w tym problemie nie 
mówimy nic więcej ponad to, którą z nich Platon przedkłada nad którą. W 
takim przypadku zwodnicze może wydawać się nadawanie rang liczbowych, 
podmiot nieświadomie odczytuje sytuacje jako podane w skali bezwzględnej, 
tzn. Platon mógłby odczytać powyższą macierz następująco: sytuacja, gdy 
jedzie osłem i pada deszcz jest 3 razy lepsza od sytuacji, gdy jedzie wozem 
i pada deszcz, natomiast sytuacja, gdy jedzie osłem i nie pada deszcz jest  
jeden i jedna trzecia razy lepsza od sytuacji, gdy jedzie osłem i pada deszcz. 
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Tymczasem w rzeczywistości może być tak, że Platon spośród wszystkich 
wymienionych sytuacji woli jechać osłem sto razy bardziej niż wozem (możliwość 
rozmyślania przedkłada nad wszystkie inne zalety). Powyższe rozważania pokazują, 
że nadawanie rang sytuacjom może prowadzić do wypaczenia obrazu prawdziwych 
preferencji podmiotu. 

 Celem teksu było zreferowanie stanowiska K. Szaniawskiego w sprawie 
kryterium racjonalności podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Staraliśmy 
się wykazać, że najodpowiedniejszym do tego kryterium jest zaproponowane 
przez Szaniawskiego kryterium β, które spełnia wskazane w toku pracy postulaty 
racjonalności. Staraliśmy się również pokazać, że formalizacja problemu decyzji w 
warunkach niepewności jako trójki uporządkowanej <A,S,u> posiada pewne istotne 
ograniczenia.
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Gothic and God in Interview with the Vampire by Anne Rice

Maciej Czerniakowski

 Folklore has always been abundant in all sorts of creatures inhabiting places 
believed to be mysterious. Lakes, swamps and unexplored ruins were the spots where 
one could allegedly meet those supernatural beings. Many of them remembered 
pagan times and, as part of traditional beliefs, they endured the advent of Christianity 
and were, later, assimilated in the religion. The degree of this assimilation was so 
advanced that it seems impossible nowadays to trace the origins of many of those 
creatures. This also seems to be true for vampires which have been one of the most 
frequently appearing species in both oral and literary culture. These blood-thirsty, 
mysterious predators inspired many writers like Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, 
Mary Shelley and obviously Bram Stoker, the author of Dracula. The interest in the 
motif of vampire did not diminish in the 20th century, either. On the contrary, the 
number of books, comics and films about vampires has stretched in hundreds and 
in the 21st century they cannot be called truly mysterious any more, if only for the 
fact that so much has been told about them. In this context special attention should 
be paid to the book by Anne Rice titled Interview with the Vampire1. It is not that the 
story is any close to a literary masterpiece since for many reasons it probably fails 
to qualify as such. Still, it appears to be a particularly engaging interpretation of the 
history of this species.

 Some of the reasons why Interview with the Vampire should be on one’s 
reading list are rather exceptional references to Gothic convention and God which, 
as the subject of the essay indicates, will be discussed in this work. The choice 
of those two aspects results from the fact that these are precisely the points which 
appear to be vital in the discussion of the adaptation of Rice’s book. As for the first 
one, it seems almost too natural to talk about Gothic convention in the context of a 
novel about vampires. It is not the purpose of this work, however, to merely pinpoint 
Gothic elements in the presented world but also to state why certain omissions with 
this respect cause that the film is slightly impoverished. Similarly, the concept of 
God will be analysed to show that because the adaptation fails to do justice to this 
element, it is devoid of certain aspects crucial for the understanding of the story of 
Louise.

 To remain on certain theoretical grounds, I intend to base the analysis on 
the theory of Brian McFarlane. In his study, McFarlane comes up with the division 
into distributional and integrational functions. The former are further divided into 
cardinal functions and catalysers. The first ones are defined as the events in the 
novel which “refer to open up alternatives of consequence to the development of the 
story” (13) whereas the latter have a complementary function to cardinal functions, 
thus the lesser importance. Integrational functions, on the other hand, appear to 
be more concerned with psychological processes of characters and atmosphere 
in the story (indices proper) and information about character’s age, nationality or 
profession (informants) (14). On a less theoretical level, as cardinal functions in 

1 In the essay all references to the novel will be marked with the abbreviation: (Interview...) and all references to the film will be 
marked as (Interview with the Vampire).
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Interview with the Vampire would qualify Louis’s first meetings with Lestat and 
Claudia. The catalysers would be most of the events leading to the first meeting 
and coming to New Orleans before the second one. Indices proper, in turn, would 
be all  Gothic elements building up the atmosphere of the whole story and Louise’s 
philosophical and religious considerations about God, whereas informants would 
be the range of characters’ personal data. As McFarlane continues to explain in his 
study some of these elements of the novel are quite easily transferable (cardinal 
functions and informants). Others like functions proper are difficult to translate into 
film and these constitute the so called adaptation proper. Catalysers seem to be a 
borderline case, that is some of them are easily transferable and some of them are 
not. McFarlane’s theory will help prove that certain parts of the novel were assumed 
to be less important and hence deleted or replaced in the film. This alteration, in turn, 
has brought a new meaning to the story, which in many cases had a detrimental effect 
to its interpretation. Gothic convention appears to be the area which suffered a lot 
from this process.

 One division according to which gothic tradition in Interview with the 
Vampire could be described is whether it is modern Gothic or its more traditional 
19th-century version. The actual interview with a vampire-interlocutor would qualify 
as the former. This one is preserved in the film with only slight alterations. In both 
cases Louis and the reporter are found in the room with no furnishings which from 
the very beginning creates  the atmosphere of coldness. Probably the most gothic-
like features, though, can be found in the presentation of Louise’s supernatural skills 
which are to prove to the reporter that Louis really is a vampire. As it has been noted, 
there are no serious changes to this layer of the story. It is not the case, though, as 
far as a more traditional form of Gothic is concerned. In the film it is rendered for 
example by music and sounds which tend to replace descriptions appearing in the 
novel. An illustrative example is a scene when Louis is born to darkness:

The sound grew louder and louder until it seemed to fill not just my hearing 
but all my senses, to be throbbing in my lips and fingers, in the flesh of my 
temples, in my veins ... and then Lestat pulled his wrist free suddenly, and I 
opened my eyes and checked myself in a moment of reaching for his wrist, 
grabbing it, forcing it back to my mouth at all costs; I checked myself because 
I realized that the drum was my heart, and the second drum had been his. 
(Interview... 20)

Although the film portrays this scene quite faithfully, it appears to be much 
more expressive mainly thanks to the way how sound is mastered here. When one 
listens carefully, it is possible to hear two hearts beating with different rhythms. 
Interestingly enough, it is human heart which is gradually adjusting its rhythm to the 
vampire one, the fact which may be noticeable only to the careful audience.

 The book and its adaptation differ, though, as far as descriptions of places are 
concerned, chiefly because a number of them were omitted in the film. This mainly 
concerns descriptions of architecture which is an important component of Gothic 
convention. The very scene mentioned above can be an example of how this aspect 
was managed in the film. The audience is presented first with a gloomy portrayal 
of swamps where Louis bids good-bye to the sunrise, and then of a graveyard 
maintained also in the same atmosphere of somberness. What also appears in the 
scene is a “traditional” tomb with an angel monument and an owl which would be 
the symbol of the night. This seems to be an attempt to render Gothic elements of 
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architecture which are much more complex in the book, though. One of the most 
illustrative examples of traditionally understood Gothic in the novel is the depiction 
of ruins in the part devoted to Louis and Claudia’s adventures in Central Europe. 
Louis describing his experience says:

A chill rose over me as I did this, during which I held fast to her shoulder. 
But I opened my eyes and saw beyond the distant bark of the trees the long, 
low walls of the monastery and the high square top of the massive tower. Far 
beyond it, above an immense black valley, gleamed the peaks of the mountains. 
(Interview ... 187)

The above description of a monastery and desolate landscape is almost a 
handbook example of what Gothic is all about. These parts, which according 
to McFarlane’s theory would be counted as indices proper, did not appear in the 
adaptation and are not very successfully replaced by what was mentioned above. The 
substitution fails to match the original because it blurs the connection which Rice 
manages to establish between her novel and traditional English and German gothic 
fiction of 19th century. This intertextuality, in turn, certainly adds to the atmosphere 
of the novel giving it a sense of sentimental melancholy characteristic for Gothic 
fiction (Gotycyzm 183-184).

 Gothic convention is not used in the novel merely to pay homage to great 
classics of European literature, though. It seems to set a necessary context for the 
discussion of death, which is a prominent issue in the novel.  There are two aspects 
worth noticing with respect to this element. Again both of them would be categorised 
by McFarlane as either indices proper or catalysers. The first would be constituted 
by psychological processes characteristic to Louis, that is his meditations over the 
subject of death. In the novel it is nicely depicted thanks to the reference to the poem 
by Samuel Taylor Coleridge titled “The Rime of the Ancient Mariner”. At some 
point Louis asserts that:

 . . . when she [Claudia] first spoke these words to me . . . I saw the verse 
upon the page:

Her lips were red, her looks were free,  
Her locks were yellow as gold:  
Her skin was as white as leprosy,  
The Night-mare LIFE-IN-DEATH was she,  
Who thicks man’s blood with cold. (153)

This is not the only instance where Coleridge’s poem is referred to since later 
in the book Louis is to describe his condition with words “Life in death – it was 
monstrous” (197). In the film, this side of Louis’s psyche is rendered in a more down-
to-earth manner, mainly by his general hatred towards what he became. Certainly the 
comparison of the life as a vampire to life-in-death is a more interesting one. Not 
only does it put Rice’s text into a broader literary context, but also it summarises in a 
very succinct way what this kind of life truly is. With this realisation comes another 
one, which is that apart from life-in-death there is nothingness. There is no heaven 
and no hell. What awaits human beings after death are only worms, the fact which 
calls for the discussion of the scenes employing the portrayal of the decay of human 
body.
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 Scenes which should certainly be taken into consideration are the descriptions 
of Claudia’s house during Black Death and decaying bodies belonging to the mother 
and daughter killed by Claudia. Both scenes could probably be grouped as catalysers. 
Each of them, however, was adapted differently in the film. The first one strikes with 
a very naturalistic picture in which a little girl clinging to her late mother is found by 
Louis in a deserted house.  The scene is not supposed to be all somber and gloomy, 
though. This is partly neutralised by Lestat’s dancing with the corpse of the old 
lady. The overall effect is that of grotesque and dark humour comparable only to the 
killing of the prostitutes but even there not to such an extent (Interview ... 85-86). 
The reading of this event could be a particularly tragic one hinting at the fact that 
human body is altogether worthless after death and not much can be expected after 
one’s life ends.

 This is certainly more noticeable in the scene which appears solely in the 
book. The part in question is Claudia’s killing of the mother and daughter which 
happens during her coming to the realisation that there is apparently something 
wrong with her body. The fact which she is beginning to understand is that she is 
incapable of growing up and becoming a woman. As an act of protest, she puts dead 
bodies of the mother and daughter to rot in an unused kitchen. When they were 
discovered by Lestat:

they lay on the bricks, mother and daughter together, the arm of the mother 
fastened around the waist of the daughter, the daughter’s head bent against 
the mother’s breast, both foul with feces and swarming with insects. A great 
cloud of gnats rose as the shutter fell back, and I [Louis] waved them away 
from me in a convulsive disgust. Ants crawled undisturbed over the eyelids, 
the mouths of the dead pair, and in the moonlight I could see the endless map 
of silvery paths of snails. (Interview ... 106)

This brutal and expressive scene is altered in the adaptation in an interesting 
way. A catalyser which is to prepare the readers for the attempt to kill Lestat was 
replaced in the film somewhat surprisingly with an embodiment of Claudia’s 
psychological processes from the book that is a body of “a beautiful woman with 
endowments [she’d] never possess” (Interview ... 132). A clever trick used in the 
adaptation helped both to condense the plot and to make psychological processes 
connected with Caludia’s adolescence more explicit and understandable for the 
audience. This alteration claimed victims, though. One of them was certainly the loss 
of a naturalistic scene which added more character to the novel. Another one was the 
loss of the possible reading of the whole story which emphasises that what death can 
bring is the decay of the body or, alternatively, life-in-death. Neither option gives 
any redemption or consolation.2

 The expression of these doubts can also be found in Louis’s mystical vision 
during his visit to the church. The scene was altogether deleted from the film in 
which considerations about God are rather scarce. On the one hand, this procedure 
can be justified since it does not have any crucial impact on the course of action in 

2 The replacement discussed in this paragraph has yet another effect. The fact that it is precisely mother and daughter who appear 
in this scene is only seemingly an insignificant event. What happens in an unused kitchen is, in fact, the second out of three killings 
in which two people related to each other in this way suffer. The first case is an already described scene with Claudia and her late 
mother. The second is the scene in question and the third is the moment when Claudia and Madeleine are killed. Obviously, in the 
last case motherhood can only be figurative. These scenes are variations of the same motif with one link, Claudia. In the first case she 
suffers the loss of her mother, in the second one she is the killer of someone else’s mother and in the last one she is killed together 
with her imagined mother. In the film this subplot is lost because, as it has been mentioned, the second killing is replaced with some 
other scene. This is quite unfortunate since, again, this sequence gives an interesting context, especially taking into consideration the 
fact that Anne Rice suffered a lot from the loss of her own daughter.
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the story. On the other hand, though, it appears to be unforgivable that this particular 
scene was reduced only to a few passing references since it is one of the most telling 
and symbolic parts of the book. First of all, it obviously makes a magnificent Gothic 
scene in which Louis sees:

...the coffin rumbling on the wooden wheels, the rats scurrying across the 
broken and buckling marble, the procession advancing, so that I could see 
then Claudia in the procession, her eyes staring from behind a thick black veil 
... And there now in the coffin, beneath a glass cover, I saw to my horror the 
skeleton of Lestat, the wrinkled skin now pressed into the very texture of his 
bones ... (Interview ... 144)

Apart from this overt description of the vision, the readers experience an 
atmosphere of certain oppression thanks to the portrayal of “statues of Christs and 
Virgins and saints” (Interview ... 143). Just as in the previous cases the scene is not 
built just for the sake of description. On the contrary, its meaning is twofold. The first 
one is the continuation of Louis’s thoughts about religion and the existence of God. 
Having observed the statues for a while Louis asserts that “God did not exist in this 
church; these statues gave an image of nothingness. [He] was the only supernatural 
being in this cathedral,” (Interview ... 144). This conclusion was translated into the 
film rather as a kind of doubt which appears for example in the talk with Armand. 
Having asked the question whether God exists, Louis is answered by Armand “I 
know nothing of God or the Devil. I have never seen a vision nor learnt the secret,” 
(Interview with the Vampire). It is noticeable that whereas in the novel Louis reaches 
an unambiguous conclusion that God does not exist, in the film the audience is 
presented with a more optimistic version that there may be some God, although we 
may not have a chance to learn about him. This is, however, only Armand’s point 
of view. A somewhat different opinion the audience can hear from Lestat who states 
the fact that God kills indiscriminately and so should the vampires (Interview with 
the Vampire). This is surprising because if one thinks carefully about Lestat’s words, 
one can deduce that the vision of God which Lestat presents is apparently an Old 
Testament God who kills people by sending the Deluge on them. This proves that 
although the concept of God in the novel does not belong to cardinal functions,  the 
alternation of the rendering of this motif brought significant changes to the whole 
notion and thus to the meaning of the novel.

 The second reason why this scene seems to be worth discussing is a direct 
reference to the expulsion of Cain appearing in the book (Genesis 4.10-15). In his 
vision, Louis is approached by Claudia who opening the Bible reads out the excerpt 
in which God speaks of “the Earth, which hath opened to receive thy brother’s 
blood from thy hand,” (Interview ... 145). It is somewhat astonishing that God’s 
words  should have any meaning to Louis who has just realised that there is no 
God, but still they do and it seems interesting to what events they refer. The first 
association is Lestat’s death which had serious repercussions in both the novel and 
the film for Louis’s psychological life. In both cases he felt a feeling of remorse 
for acting as if against the nature and killing the one of the same kind. In the film, 
however, this is not so explicit and appears only occasionally in dialogues. As for 
the second reference, it will be found only in the novel and not even a hint is made 
in the adaptation. Namely, after Claudia reads out the words from the Bible Louis 
approaches the coffin in which he had previously seen Lestat and to his own surprise 
he notices that now it is his real brother lying in the coffin. This obviously could not 
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be rendered in the film because, first, the argument  between Louis and his brother 
and then the death of the latter which were the catalysers for Louis’s change into a 
vampire were replaced in the film by the death of Louis’s wife and daughter. Again 
this is the replacement which does not seem to be very fortunate since the death of 
two brothers gives a crucial context for the whole story. Having killed both his full 
brother and a blood brother, he acts against both human and a vampire nature. In 
this way, he becomes a tragic hero who is a persona non grata in both societies. This 
manifests itself especially after Louis’s revenge on the vampires from the Théâtre 
des Vampires. Together with Armand, they are called outcasts and any other vampire 
is almost obliged to kill them. As in previous cases, this interpretation is only partly 
possible in the case of the film since the elements which allowed for it in the novel 
were thoroughly eradicated.  

 Religious context which appears in the novel needs completing with the 
discussion of the talks which Louis had with two priests. This does not appear in the 
film because it was reduced together with the deletion of catalysers like the death 
of Louis’s brother and his vision in the church. The first of the talks happens after 
the death of Louis’s brother, another one shortly after the vision. Both of them have 
only a complimentary function to the whole discussion about the existence of God 
as described above. The scene which is particularly shocking is the one in which 
Louis goes to confession. After the priest hears his sins Louis is severely criticised 
for actually making fun of the priest who believing in God is incapable of admitting 
that a being like a vampire can exist.

 At the early stages of his metamorphosis Louis asserts that “[his] body was 
dead. It was some time before it became absolutely cleansed of the fluids and matter 
it no longer needed, but it was dead. And with the realisation came another state 
in [his] divorce from human emotions,” (Interview ... 25). It was not, however, as 
quickly as Louis thought that he got a divorce with human emotions, if it happened 
at all. All through the novel he suffers existential pain which is not typical of a cold, 
pitiless vampire. On the contrary, Louis’s human part of his nature does not seem to 
be particularly willing to die. He is clearly human with the tendency to philosophical 
considerations about the nature of death and God all set in a gothic landscape. It must 
be admitted that the references to those aspects in Anne Rice’s book can be at places 
quite crude and introduced in a not particularly skilful way. Still, this text seems to 
be an essentially good attempt to write a story about vampires which provokes more 
profound questions and, after all, refers to the condition of every human being. As 
it has been proved, much of this context was unfortunately lost in the adaptation. 
It is not to say that the film is a poor production since it is certainly one of the best 
in its own kind. It must be emphasised, though, that while the book has visibly 
philosophical ambitions, the film appears to be more concentrated on the story about 
vampires as such. The effect is that the audience receives the film which is well done 
but with few elements which would surpass a story about vampires like plenty of 
others which exist in a pop culture.
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Der tugendhafte Weg zum Erfolg eines Glücklichen (cz. I)

Ks. dr hab. prof. Ign. Kazimierz Rynkiewicz

I. Einleitung

 Will jemand ein bestimmtes Ziel erlangen, so stehen ihm zumeist viele 
Möglichkeiten zur Verfügung. Dies wird schon bei einer genaueren Beobachtung 
menschlichen Lebens sichtbar. Wenn ich z.B. von München nach Krakau fahren will, 
so kann ich diverse Alternativen in Anspruch nehmen: Ich kann dorthin etwa mit dem 
Zug oder mit dem Auto reisen, oder auch mit dem Flugzeug fliegen. Das einzige, was 
dabei zählt, ist, dass ich mein Ziel erfolgreich erlange, also nach Krakau rechtzeitig 
ankomme. Es gibt viele Faktoren, die zum Erfolg dieses meinen Vorhabens beitragen 
können. 

 Da der folgende Aufsatz einen ethischen Charakter aufweist, wollen wir auch 
grundsätzlich nur einen ethischen Faktor aufgreifen, nämlich Glück. Glück ist aber 
aufs engste mit Tugend verknüpft. Denn bereits der alltägliche Satz „Ein tugendhafter 
Mensch ist ein glücklicher“ kann dies unter Beweis stellen. Angenommen, dass ein 
tugendhafter Mensch unglücklich wäre, dann fehlte ihm etwas, d.h. seine Tugenden 
könnten sich nicht völlig entfalten, sie wären keineswegs „vollendet“. Das ergibt sich 
schon daraus, dass der Begriff „Tugend“ eine Art innere Zufriedenheit impliziert, 
wie das Aristoteles mit Recht behauptet1,  und diese Zufriedenheit offenbart sich am 
deutlichsten im Begriff „Glück“. 

 So können wir die These durchaus aufstellen, dass Glück und Tugend 
zusammen gehören. Wenn ein Mensch also über die Fähigkeit verfügt, diese beiden 
Entitäten zusammen zu führen, dann kann er seine Ziele effizienter verfolgen, als 
er diese Fähigkeit nicht hätte. Diese Behauptung ist indes aus gegenwärtiger Sicht 
zu analysieren, wo sich eine starke Gegentendenz abzeichnet. Demnach will man 
glücklich sein, ohne ein tugendhaftes Leben führen zu müssen. Das bedeutet, die 
Begriffe „Glück“ und „Tugend“ werden auseinander gehalten, was den Weg für den 
Hedonismus und Utilitarismus frei macht. Diese Konstellation wollen wir kritisch 
untersuchen, allerdings mit der Akzentuierung des Glücksbegriffs, der dann einer 
klassisch orientierten Analyse unterzogen wird. So werden wir vorab die Frage zu 
beantworten suchen: Können Menschen heute noch glücklich sein? Anschließend 
werden wir die Sinnfrage formulieren, um damit eine Basis festzulegen, auf der erst 
diverse gegenwärtige Sinnansprüche genauer bestimmt werden können. 

II. Erfolg und Glück

 Ein tugendhaftes Leben kann durchaus auf verschiedenen Gebieten 

1 Vgl. Aristoteles, NE Buch 1099a 17-20.
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menschlicher Existenz zum Erfolg verhelfen.2  Tugenden, insbesondere die 
Kardinaltugenden (Weisheit bzw. Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit) 
ließen sich mit den „spezifischen Säulen“ vergleichen, die das Gebäude menschlichen 
Lebens tragen. Während also Tugenden den beachtlichen Erfolg im aktiven Prozess 
menschlichen Handelns fördern und somit dessen Entstehen mit verursachen, kann 
das Glück als unmittelbares Resultat eines tugendhaften Lebens angesehen werden, 
das mit dem Erfolg gekrönt ist. Mit anderen Worten: Ein glücklicher Mensch ist 
sozusagen das „Resultat“ der Wirkung des Erfolgs. Wenn einer seine Absichten auf 
dem tugendhaften Wege erfolgreich verwirklichen kann, dann fühlt er sich einfach 
glücklich. In diesem Aufsatz soll das Verhältnis zwischen den Begriffen „Erfolg“ und 
„Glück“ analysiert werden. In erster Linie scheint es das Verhältnis der Passivität 
zu sein, d.h. für einen Menschen, der dank seinen Tugenden zum Erfolgt gelangt 
ist, kommt das Glück automatisch hinzu, ohne dass er noch etwas Besonderes dazu 
tun müsste.3  So ist das Glück ein inklusives Ziel und nicht etwa die Spitze einer 
Hierarchie von Zielen, der Inbegriff der Erfüllung der wesentlichen Bedürfnisse 
und Wünsche. Es ist kein direkter Gegenstand menschlichen Strebens, sondern die 
Begleiterscheinung im Fall des Gelingens.4 Wir wollen prüfen, inwiefern sich diese 
These aufrechterhalten lässt. Dazu stellen wir zwei Fragen: (1) Können Menschen 
heute noch glücklich sein? und (2) Wie ist es mit der Sinnfrage heute? 

1. Können Menschen heute noch glücklich sein?

 Diese Frage ist durchaus berechtigt, wenn man die Lage vieler Menschen 
von heute vor Augen hat: Es gibt viele Leute, die etwa keine Arbeit haben, krank 
sind, deren Familie zerstört ist usw. Kann man dann ruhigen Gewissens für die wohl 
bekannte These plädieren „Jeder Mensch ist seines Glücks Schmied“? Denkbar 
wäre das ganz bestimmt! Ob es sich aber auch problemlos rechtfertigen ließe, das ist 
schon eine andere Frage. Eine sachliche Konfrontation mit dem, was die Menschen 
in ihrem Leben als „Pessimismus“ bezeichnen, bleibt hier aber keineswegs erspart. 
Am Anfang seines Werkes „Die Geburt der Tragödie“ schreibt Nietzsche Folgendes:

 „Giebt es einen Pessimismus der Stärke? Eine intellektuelle Vorneigung 
für das Harte, Schauerliche, Böse, Problematische des Daseins aus Wohlsein, 
aus überströmender Gesundheit, aus Fülle des Daseins? Giebt es vielleicht ein 
Leiden an der Ueberfülle selbst? [...] Pessimismus? Eine feine Notwehr gegen 
– die Wahrheit? Und, moralisch geredet, etwas wie Feig- und Falschheit? 
Unmoralisch geredet, eine Schlauheit?“.5      

 Im Endeffekt entlarvt sich also der Pessimismus bei Nietzsche als Feig- und 
Falschheit, d.h. als etwas Negatives. Eine pessimistische Einstellung wird heute 
sehr wohl als Bremsfaktor auf dem Weg zu einem glücklichen Leben angesehen.6  
Der Begriff „Glück“ ist dabei durch eine semantische Vielfalt gekennzeichnet: 
Wir sprechen vom Glück günstiger Zufälle, z.B. vom Würfelglück, Lottoglück, 
oder auch vom Glücksgefühl, welches das momentan empfundene Glück des 
2  Natürlich sind nicht alle Menschen glücklich, von denen wir sagen, sie seien erfolgreich (z.B. im Berufs- oder Familienleben usf.).
3  Natürlich gibt es auch Fälle, wo z.B. beruflich erfolgreiche Menschen sich unglücklich fühlen.
4  Vgl. Höffe, O. [1997b], S. 110.
5  Nietzsche, F. [1993], S. 6.
6  Hier ist offenbar nicht der Ort, den Ursachen auf die Spur zu gehen.
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Sich-glücklich-Fühlenden beschreibt, oder schließlich auch vom glücklichen Leben, 
das sich als gutes Leben offenbart.  7Letzteres weist sonderlich einen philosophischen 
Hintergrund auf und hat deshalb für unsere Analyse eine besondere Bedeutung. Eine 
hervorragende Unterstützung gewinnen wir in der Nachfolge des Aristoteles.

a. Aristoteles

Wie relevant die Eudämonie-Problematik für Aristoteles war, zeigt der 
strukturelle Aufbau seiner „Nikomachischen Ethik“, wo das Glück (bzw. 
Glückseligkeit) schon im ersten Buch behandelt wird, und zwar als das höchste 
durch Handeln bewirkte Gut. So ist auch kein Wunder, dass die Glückseligkeit für 
Aristoteles zu den verehrungswürdigen und vollkommenen Dingen gehört.8 

Was das Verständnis von Glück anbelangt, gehen die Meinungen auseinander. 
Das ist eine der ersten Feststellungen des Aristoteles. Um sie systematisch zu 
ordnen, gebraucht er anfangs die Begriffe „sichtbar“ und „unsichtbar“. Daher ist 
das Glück für die einen etwas Sichtbares wie Lust, Reichtum, Gesundheit und Ehre, 
für die anderen hingegen etwas Unsichtbares, d.h. ein Gut an sich, das die Ursache 
aller sichtbarer Güter ist.9  Mit dem Letzteren identifiziert sich Aristoteles eindeutig 
und behauptet, das Glück sei das Endziel des Handelns. Es gibt viele Ziele, die 
wegen anderer Ziele gewollt sind: Reichtum, Flöten, Werkzeuge usf. Das Glück als 
Endziel ist aber um seiner selbst willen gewollt. In diesem Sinne lesen wir in der 
Nikomachischen Ethik:

„Sie [die Glückseligkeit] wollen wir immer wegen ihrer selbst, nie wegen 
eines anderen, während wir die Ehre, die Lust, den Verstand und jede Tugend 
zwar auch ihrer selbst wegen wollen [...], doch wollen wir sie auch um der 
Glückseligkeit willen in der Überzeugung, eben durch sie ihrer teilhaftig 
zu werden. Die Glückseligkeit dagegen will keiner wegen jener Güter und 
überhaupt um keines anderen willen“.10      

So kann man sehen, dass das Glück für Aristoteles das Endziel allen Handels ist, 
dass es als etwas Vollendetes und sich selbst Genügendes dargestellt wird. Demnach 
ist das Glück eine gewisse „tugendgemäße“ Tätigkeit der Seele. Allerdings wird 
damit eine vernünftige Tätigkeit der Seele gemeint, weil wir weder einen Ochsen 
noch ein Pferd noch sonst ein Tier glücklich nennen.11  Aristoteles unterscheidet zwei 
alternative Möglichkeiten des Glücks, die den zwei vollkommensten Gegenständen 
der Vernunft entspringen: (1) das Glück des theoretischen Lebens  - entspringt dem 
reinen Prozess, der auf das Erfassen der Wahrheit abzielt. Im theoretischen Leben 
genügt der weise Mensch sich selbst und bedarf keiner ethischen Tugend; und (2) 
das Glück des praktischen Lebens – entspringt dem guten Leben und Handeln in 
Gesellschaft und Polis. Im praktischen Leben gibt es die Vollkommenheit und 
Autarkie (Selbstgenügsamkeit) erst auf der Ebene der gerecht verfassten Polis. 

Ganz interessant ist der Versuch, den Glücksbegriff aus der Sicht der 
Schlafproblematik zu betrachten. Im Schlaf ist nach Aristoteles nur der unvernünftige 
Teil der Seele tätig, d.h. das vegetative Vermögen (das Prinzip der Ernährung und 

7  Vgl. Reichardt, J.O. [2010], S. 11.
8  Vgl. Aristoteles, NE Buch 1, Kap. 12.
9  Vgl. Aristoteles, NE Buch 1, Kap. 2.
10  Aristoteles, NE Buch 1, Kap. 5, 1097b.
11  Vgl. Aristoteles, NE Buch 1, Kap. 10.
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des Wachstums). Der vernünftige Teil bleibt hingegen untätig, was Aristoteles zur 
Behauptung führt, zwischen den Glücklichen und den Unglücklichen sei ihr halbes 
Leben lang kein Unterschied. 

Das Glück als Endziel der Praxis besteht nun nach Aristoteles in einer 
tugendgemäßen Tätigkeit der Seele, deren Bestimmungsgrund die Vernunft ist. 
Lust kann niemals Bestimmungsgrund vernünftig-glückhaften Handelns sein. 
Allerdings zeigt der aristotelische Tugendbegriff, dass die vernunftgemäße Praxis 
für den Tugendhaften auch lust- und freudvoll ist.12  Damit hat aber Kant erhebliche  
Schwierigkeiten. 

b. Kant

Nach Kant zeichnet sich das Glück durch ein hohes Maß an Unbestimmtheit 
aus, während Aristoteles, wie wir oben gesehen haben, über die charakteristische 
Leistung des Menschen und die Lebensform zu einem objektiven Begriff gelangte, 
der den Menschen aber nicht von den Unsicherheiten und Risiken des Lebens befreit. 
Als Ideal der Einbildungskraft ist das Glück für Kant die vollständige Erfüllung 
aller je auftretenden Interessen und Sehnsüchte, ein Maximum des Wohlbefindens in 
meinem gegenwärtigen und jedem zukünftigen Zustand. Glück ist dort erfahrbar, wo 
alles nach Wunsch und Willen geht, mithin alles menschliche Verlangen vollkommen 
gestillt wird. Der kantische Glücksbegriff, der für den Menschen vorstellbar, aber 
nicht erreichbar ist, ist also mit dem vollkommenen Heil und dem ewigen Frieden 
gleichbedeutend.13  Wie wir uns diesen Begriff eventuell denken können, zeigt Kant, 
indem er vom höchsten Gut spricht.14 

So wie der Mensch auf der Ebene der theoretischen Vernunft nach der vollendeten 
Erkenntnis strebt, trachtet er desgleichen auf der Ebene der praktischen Vernunft 
nach der absoluten Erfüllung seines Wollens. Die absolute Erfüllung menschlichen 
Wollens ist das höchste Gut. Nach Kant gehören zum höchsten Gut zwei Momente:

Das höchste Gut <= (1) Heiligkeit (sittliche Vollkommenheit [=Tugend])
<= (2) Glückseligkeit

Diese zwei Momente verhalten sich so zueinander, dass der Mensch zunächst 
nach der Heiligkeit, d.h. nach der Tugend als der vollkommenen Übereinstimmung 
des Willens mit dem moralischen Gesetz streben muss. Insofern ist die Heiligkeit 
die „conditio sine qua non“ des höchsten Guts. Der Mensch kann aber auch nach 
der Glückseligkeit streben, soweit er sich ihrer durch Tugend würdig gemacht 
hat. Er bedarf auch der Glückseligkeit, und dem steht nichts dagegen, wenn er die 
vollkommene Tugend erlangt hat. In diesem Sinne ist das höchste Gut eine Einheit 
von Heiligkeit und Glückseligkeit.15  So schreibt Kant:

„Die Verknüpfung der Tugend mit der Glückseligkeit kann also entweder 
so verstanden werden, dass die Bestrebung tugendhaft zu sein und die 

12  Vgl. Aristoteles, NE Buch 1, Kap. 13. Vgl. auch Anzenbacher, A. [2003], S. 152f. Nach Aristoteles sind aber die Träume 
tugendhafter Menschen besser als die beliebiger Leute.
13  Vgl. Höffe, O. [1997], S. 111.
14  Der Begriff des höchsten Gutes ist offenbar im Kontext der Postulate des praktischen Vernunft (Freiheit, Unsterblichkeit der 
Seele, Existenz Gottes) zu betrachten. In der Kant-Forschung wird bekanntlich zwischen zwei Begriffen des höchsten Gutes (HG) 
unterschieden: (1) der frühere Begriff des HG – gehört zu der Lehre über die Prinzipien der Ethik und wird als Prinzip für die 
Ausführung des Sittengesetzes aufgefasst. Kant entwickelt ihn vor allem in der Auseinandersetzung mit den antiken Konzeptionen 
(2) der spätere Begriff des HG – gehört zu einer vollständig entfalteten praktischen Philosophie, die alle fundamentalen Leistungen 
des endlichen sittlichen Bewusstseins untersucht. Dieser Begriff des HG wird als unbedingte Totalität des Gegenstandes der reinen 
praktischen Vernunft gedacht (vgl. Düsing, K. [1971], 5f). Im folgenden Abschnitt beschränken wir uns nur auf den späteren Begriff 
des HG.
15  Vgl. Kant, I., KpV A 198f. Vgl. dazu auch Disse, J. [2001], S. 251f.
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vernünftige Bewerbung um Glückseligkeit nicht zwei verschiedene, sondern 
ganz identische Handlungen wären, da denn der ersteren keine andere 
Maxime, als zu der letztern zum Grunde gelegt zu werden brauche: oder jene 
Verknüpfung wird darauf ausgesetzt, dass Tugend die Glückseligkeit als etwas 
von dem Bewusstsein der ersteren Unterschiedenes, wie die Ursache eine 
Wirkung, hervorbringe“.16  

In dem Kontext ist die Funktion des moralischen Gesetzes relevant. Denn 
dieses Gesetz fordert den Menschen nicht nur dazu auf, seinen Willen gelegentlich 
angemessen zu machen, sondern ihm völlig zu entsprechen. Das moralische Gesetz 
fordert also den Menschen dazu auf, heilig zu werden, d.h. die vollkommene 
Tugend zu verwirklichen. Deshalb ist das Erlangen des höchsten Guts nicht nur 
ein Wunschziel, sondern die Pflicht des Menschen. Damit diese Pflicht auf einem 
tragfähigen Fundament steht, d.h. erfüllt werden kann, muss das höchste Gut auch 
erreichbar sein. Andernfalls wäre das moralische Handeln des Menschen absurd. 
Mit anderen Worten: Wenn der Mensch das höchste Gut erlangen kann, so muss 
es möglich sein – im Sinne der Argumentation: „Du sollst, also kannst du.“ Um 
die Möglichkeit des höchsten Guts zu garantieren, führt Kant deshalb die Existenz 
Gottes ein, d.h. das Postulat des Daseins Gottes. Selbst wenn Gott das höchste Gut 
garantiert, kann der Mensch es in diesem Leben nicht erlangen, weil er nicht fähig 
ist, die sittliche Vollkommenheit absolut zu verwirklichen, sondern nur beschränkt. 
Dies kann er aber erst im zukünftigen Leben erlangen, was aber die Unsterblichkeit 
der Seele erfordert. So erhält auch die Unsterblichkeit der Seele bei Kant den Status 
eines Postulates. Dieses Postulat ist zudem deshalb unerlässlich, weil in dieser Welt 
kein notwendiger Zusammenhag zwischen Sittlichkeit und Glückseligkeit besteht.17      

Darüber hinaus ist der Glücksbegriff bei Kant dadurch gekennzeichnet, dass der 
Philosoph aus Königsberg aus ihm – also anders als Aristoteles – das Element der 
Freude weitegehend ausklammert. Wenn der tugendhafte Mensch daher aufgrund 
der moralischen Gestaltbarkeit der Affekte an tugendhaften Handlungen Freude hat, 
ist das mit Lust verbunden. Die Rangordnung, welche dies zu bestimmen hat, bleibt 
jedoch die aristotelische: Tugend ist die Bedingung, Lust ist das begleitende Bedingte. 
Zudem ist die Tugend auch für ihn die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung 
des Glücks.18  Ähnlich wie der Begriff des höchsten Guts späterer Konzeption Kants 
gehört auch der Glücksbegriff nicht zu der Lehre von den Prinzipien der Ethik, 
sondern notwendig zu einer vollständig entfalteten praktischen Philosophie, die alle 
fundamentalen Leistungen des endlichen sittlichen Bewusstseins untersucht.19  Die 
Glücksproblematik ist aufs engste mit der Sinnfrage verknüpft. 

16  Kant, I., KpV A 199.
17  Vgl. Kant, I., KpV A 257f, 220f.
18  Vgl. Anzenbacher, A. [2003], S. 154f.
19  Vgl. Düsing, K. [1971], S. 41.
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Sprawozdanie XXIII Sympozjum Arystotelesowskiego  
z 2011 roku Główne pojęcia filozofii Arystotelesa

Anna Gołębiewska

 W dniach 4-6 listopada 2011 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
w Domu Pracy Twórczej KUL odbyło się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum 
Arystotelesowskie pod tytułem Główne pojęcia filozofii Arystotelesa zorganizowane 
przez Katedrę Filozofii Boga KUL, Katedrę Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo 
Tomasza z Akwinu oraz Koło Filozoficzne Studentów KUL. Sympozjum, jak co roku, 
zgromadziło wielu pasjonatów filozofii, którzy mieli szansę wysłuchać wystąpień 20 
prelegentów związanych z filozofią Arystotelesa. Wśród osób biorących udział w 
przedsięwzięciu znaleźli się zarówno studenci KUL (nie tylko filozofii, lecz także 
retoryki stosowanej, ekonomii, kulturoznawstwa, MISH-u, INOR-u czy stosunków 
międzynarodowych), doktoranci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL: prof. 
dr hab. Włodzimierz Dłubacz1, dr Paweł Gondek, dr Zbigniew Pańpuch oraz ks. dr 
Tomasz Duma. Każdy z uczestników zobowiązany był do wygłoszenia krótkiego 
10-15 minutowego odczytu w trakcie kilku nieregularnych sekcji, nad których 
przebiegiem czuwali wyznaczeni moderatorzy. Po kilku referatach (zazwyczaj 
powiązanych tematycznie) był czas poświęcony na dyskusję, komentarze, pytania 
i sugestie odnośnie do wybranych referatów. W trakcie trzydniowych obrad, 
poruszana problematyka dotyczyła przede wszystkim konkretnych koncepcji 
filozofii Arystotelesa (np.: Pojęcie zdrowego rozsądku w filozofii Arystotelesa, 
Arystotelesa koncepcja prawdy praktycznej na podstawie na przykładzie przyjaźni, 
Pojęcie dusz u Arystotelesa), a także szczegółowych zestawień i porównań filozofii 
Stagiryty z innymi przedstawicielami (np.: Pojęcie materii pierwszej i drugiej w 
filozofii Arystotelesa i Leibniza, Schemat kategorii Arystotelesa u Husserla), jak i 
próbę odpowiedzi na pytanie o aktualność jego filozofii  we współczesnym świecie 
(np.: Czy Arystoteles byłby dobrym coachem?, Aktualność retoryki Arystotelesa, 
Echa nauki Arystotelesa w dzisiejszych naukach politologicznych).

 Obrady rozpoczęły się w piątek 4 listopada od uroczystego otwarcia 
sympozjum, którego dokonał Kierownik Katedry Filozofii Boga KUL, prof. 
Włodzimierz Dłubacz, wyrażając wdzięczność przybyłym uczestnikom za podjęcie 
trudu filozofowania, a także życząc satysfakcji z  partycypacji  i owocnych debat w 
trakcie sympozjum. Prof. Dłubacz nawiązał również do głównej idei historii Sympozjum 
Arystotelesowskiego, zapoczątkowanego w 1985 roku w Ośrodku Akademickim 
KUL w Rogóźnie. Po przemówieniu  inicjatora sympozjum, moderator sesji – Aneta 
Krawczyk zapowiedziała pierwsze wystąpienie pt. Przyjaźń jako najwyższa forma 
miłości (prof. Włodzimierz Dłubacz). Jako kolejny prelegent głos zabrał dr Paweł 

1 O ile nie podano inaczej, prelegenci reprezentowali Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
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Gondek, który podzielił się z uczestnikami sympozjum spostrzeżeniami na temat 
Arystotelesa definicji retoryki. Zwrócił on szczególnie uwagę na fakt, że analizy 
retoryki nie należy interpretować w oderwaniu od całego systemu filozoficznego 
Stagiryty, jak to czynią współcześnie na przykład filologowie. Obrady pierwszego 
dnia zamknęło wystąpienie mgr Joanny Kiereś-Łach pt. Czy Arystoteles byłby 
dobrym coachem? Referentka zanegowała postawione w swoim odczycie pytanie, 
argumentując, że Arystoteles byłby o wiele lepszym coachem, niż współcześnie 
praktykujący trenerzy, powołując się między innymi na arystotelesowską teorię cnót, 
w tym szczegółową charakterystykę cnót kardynalnych: szczególnie ważną cnotę 
roztropności, właściwej dla dobrze uformowanego sumienia, a także umiarkowania, 
męstwa oraz sprawiedliwości. Prelegentka zwróciła uwagę na istotę nieustannego 
doskonalenia się człowieka, zgodnie z którą bycie przywódcą (liderem), nie jest 
wrodzoną cechą człowieka, lecz potencjalnością, której człowiek może się nauczyć.

 Wyjątkowo intensywnie zapowiadał się drugi dzień uczty intelektualnej, na 
sobotę bowiem organizatorzy zaplanowali aż 14 wystąpień. Podejmowano różnorodne 
zagadnienia. Miało miejsce kilka wystąpień związanych z Arystotelesowską 
metafizyką. Lic. Aneta Krawczyk mówiła o pojęciu duszy u Arystotelesa, i w ramach 
referatu dokonała dystynkcji oraz szczegółowego opisu poszczególnych władz 
duszy: wegetatywnej, sensytywnej intelektualnej. Lic. Klara Tomaszek przybliżyła 
rozumienie zdrowego rozsądku. Kolejne wystąpienia zostały zaprezentowane w 
ciekawej formie prezentacji multimedialnych: zagadnienie materii pierwszej i 
drugiej, zarówno u Stagiryty jak i u Leibniza przedstawił mgr Michał Buda, a mgr 
Wit Wawrzyniak porównał schematy kategorii między Arystotelesem a Husserlem. 
Dwóch prelegentów zainteresowało się tematyką etyczną. Mgr Piotr Biłgorajski 
mówił o granicach odpowiedzialności moralnej w koncepcji Arystotelesa, a mgr 
Szymon Góra przedstawił odczyt pt. Arystotelesa koncepcja prawdy na przykładzie 
przyjaźni, nawiązując do artykułu G.E.M. Ancsombe Modern Moral Philosophy na 
temat prawdy praktycznej oraz VI księgi Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa.

 Wielu referentów tego dnia odwoływało się także do  Arystotelesowskiej 
Polityki. Mgr Grzegorz Boguta (UMCS) starał się zwrócić uwagę na aktualność 
filozofii Arystotelesa w dzisiejszych naukach politologicznych. Z kolei dr 
Zbigniew Pańpuch oraz Mgr Agnieszka Kazimierczak (UMCS) wprowadzili 
słuchaczy w zagadnienie państwa i polityki w myśli Arystotelesa, jako jednych 
z kluczowych form rozwoju społecznego człowieka. W sobotnich obradach nie 
zabrakło współczesnych odniesień do filozofii Stagiryty. Mgr Tomasz Łach ukazał 
istotę i relacje jakie zachodzą między Arystotelesowskim rozumieniem techniki a 
stosunkowo nową dyscypliną filozoficzną, badającą naturę techniki oraz jej wpływ 
na życie człowieka i całego społeczeństwa (Arystoteles a filozofia techniki). Mgr 
Anna Gołębiewska przedstawiła w swoim odczycie aktualne odniesienia Stagiryty 
w dziedzinie szeroko pojętej filozofii wychowania, na tle popularnej szczególnie 
w Niemczech pedagogiki przeżyć. Piotr Marszałek zaprezentował wystąpienie 
Aktualność retoryki Arystotelesa, którego celem było dowiedzenie, że mimo upływu 
ponad 2000 lat od powstania retoryki, nie uległa ona procesowi dezaktualizacji, lecz 
wręcz przeciwnie – współcześnie jej postulaty mogą być efektywnie stosowane w 
pracy polityka, dziennikarza, doradcy. Zdaniem prelegenta retoryka jest swoistym 
antidotum przeciw współczesnemu upadkowi kultury słowa.

 Sobotnie obrady zakończone zostały konwersatorium perypatetyckim, 
dotyczącym tematów poruszanych w zaprezentowanych referatach.

 Ostatniego dnia sympozjum prelekcje rozpoczęto od tematyki metafizycznej. 
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Ks. dr Tomasz Duma zaprezentował zagadnienie formy substancjalnej w metafizyce 
Arystotelesa. Lic. Magdalena Rudzińska zdecydowała się na poruszenie tematyki 
społeczno-ekonomicznej Stagiryty, omawiając kwestię prywatności na tle 
poszczególnych koncepcji człowieka. Prelegentka swoim odczytem wzbudziła 
szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy, omawiając już w dyskusji zależność 
pomiędzy Arystotelesowskim rozumieniem prywatności a współczesnymi, 
wirtualnymi formami społeczności jak choćby portale społecznościowe. Ostatnią 
referentką tego dnia była mgr Justyna Gnyś z metafizyczno-epistemologicznym 
odczytem zatytułowanym Podmiot myślenia w filozofii Arystotelesa.

  XXIII Sympozjum Arystotelesowskie zakończyło się 6 listopada 2012 r. 
przemówieniem głównego organizatora prof. Dłubacza, który dokonał krótkiego 
podsumowania odbytych obrad.

  W ciągu trzech dni obrad, na sesjach w odniesieniu do poszczególnych 
wystąpień, raczej stawiano ważkie pytania, niż na nie odpowiadano, jednakże 
sformułowanie właściwych pytań jest warunkiem sukcesu poznawczego. Warto 
dodać, że toczące się dyskusje w trakcie paneli trwały jeszcze do późnych godzin 
wieczornych, szczególnie chętnie były kontynuowane podczas spacerów na urokliwej 
starówce Kazimierza. Sympozjum pod względem organizacyjnym przeprowadzono 
sprawnie. Szczególnie aktywna postawa i zaangażowanie uczestników w omawiane 
problemy sprzyjała rzetelnej dyskusji i miłej atmosferze.

 Należy poczytać inicjatorom tego spotkania za zasługę, iż tematyka 
sympozjum Arystotelesowskiego zawsze się sprawdza, prelegenci nadal wybierają 
kwestie aktualne i mające znaczenie nie tylko dla zawodowych filozofów, 
lecz również dla niespecjalistów. Już po raz XXIII tak liczne zgromadzenie 
uczestników debat wskazuje na docenienie teoretycznej i praktycznej wagi 
problematyki Arystotelesowskiej. Zainteresowanie podczas XXIII Sympozjum 
Arystotelesowskiego towarzyszyło obradom od początku do końca, co zgodnie 
z nadzieją prof. Dłubacza wyrażoną w końcowym wystąpieniu zaowocuje 
kolejnym spotkaniem, już za rok. Sądzę, że powodów zainteresowania tego typu 
konferencją można upatrywać w naturalnej skłonności człowieka do stawiania 
pytań fundamentalnych – między innymi o prawdę pisaną przez duże „p”. Coroczna 
kontynuacja idei sympozjum zdaje się potwierdzać, że filozofia Arystotelesa w 
najwyższym stopniu spełnia powyższe zadanie.
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P O E Z J A

Łoskot kości w portyku
Agnieszka Niezgoda1

1  ur. 1989, z Lublina, na filozofii - nareszcie! - od roku. Za Stachurą wierzy, że “wszystko jest poezją, a najmniej to, co jest 
napisanym wierszem”; wierzy też, że filozofia to nie konstrukt, ani nawet nie pocieszenie, jak chciał Boecjusz, ale “filozofia daje 
powietrze, bo jest przestrzeń nałożona na przestrzeń”.

Arystoteles sam

Rzucam kości; po raz który tej nocy
ta drobne rozrywka jest rzeczą słuszną, nadto – nieszkodliwą
jak przyjaźń, którą można bez zbędnej żenady
nobliwie przechowywać, jak list albo zdjęcie
którego przecież jeszcze nie wynaleziono.

 
Łoskot kości w portyku: to niesamowite,
jak te dźwięki się niosą. Puste żebra nocy
markują czyjeś kroki i po Akademii
echo się przewala: niczyje, nikogo
tam nie ma. Jest najdoskonalszy
akt, najdoskonalszej władzy, i odsłania
doskonałość godziny: włosy stają dęba,
czas rozpięty jak wieczność, choć to zwykły chronos,
zbawienia od bezruchu nie wynaleziono,
niech szlag tę kontemplację.

Wyznania

Kochany Nebrydiuszu,
pozwól mi znowu napisać do ciebie,
drogi przyjacielu, ile to już lat cię nie ma,
a od ilu lat nie ma dawnego mnie!
Ty, który do gwiazd zawsze miałeś
właściwy dystans, pokaż mi, gdzie trzeba
przykładać rękę, żeby dotknąć chłodnej
sadzawki serca, rdzenia równowagi –
ja, szkoda gadać, zawsze
szedłem na zatracenie, płonąc kolejno
miłością i nienawiścią;
nie na tym, to na tamtym stosie;
czynię, co chcę, a nie kocham,
niespokojna jest moja dusza
i sam na siebie wypisuję wyrok.

 
Kochany Nebrydiuszu,
właściwie niewiele się zmieniło.
Mógłbyś być mi mentorem,
pomocą, ramieniem. Zawsze taki spokojny,
w przyjaźni ze światem.

 
Odkąd zostałem biskupem, porzuciłem tamto
tamtych, i wszystkie heretyckie księgi,

 
prawda: boję się mniej. Znikły tamte lęki,
ale jest jeszcze to włochate zwierzę;
nie wiem, jak to tłumaczyć ani nie wiem,
dlaczego piszę drżącą dłonią, do ciebie
zmarłego i zdaje mi się, że w tym jednym liście –
skowycie, zarazem cię ostrzegam i proszę o pomoc:

 
ono przychodzi, kiedy jesteś sam
przez zbitą szybę lub dziurę po drzwiach.


