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FILOZOFIA A PSYCHOLOGIA.  

PRÓBA CHARAKTERYSTYKI PROBLEMU 
 
 
Relacja istniejąca między filozofią a psychologią stanowi jedno z funda-

mentalnych pytań filozofii, a problem ten podejmowany jest od lat osiemdzie-
siątych dziewiętnastego wieku i do historii przeszedł jako spór o psychologizm. 
Spór ten należy jednakże w punkcie wyjścia odróżnić od prób zinterpretowania 
filozofii Kanta w duchu antropologizmu, które są dziełem takich myślicieli jak 
Jakob Friedrich Fries, Friedrich Eduard Beneke, Johann Friedrich Herbart oraz 
Jürgen Bona Meyer. Ta linia rozwojowa filozofii pokantowskiej zostaje jeszcze 
na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku uzupełniona doktryną Le-
onarda Nelsona, ale w jego wypadku sprawa jest bardziej złożona1. Cała złożo-
ność prezentowanej problematyki polega w gruncie rzeczy na tym, że wymienie-
ni myśliciele podejmują próby określenia miejsca psychologii w filozofii, podczas 
gdy w problemie psychologizmu chodzi o coś całkiem innego. Co więcej, to 
czym jest psychologizm również musi stać się przedmiotem namysłu. Należy za-
tem w punkcie wyjścia rozważań rozstrzygnąć, o co idzie w sporze o psycholo-
gizm, aby spór ten przedstawić w odpowiednim świetle. Kwestia nie jest jednak 
jednoznaczna, gdyż w punkcie wyjścia rozważań nakładają się na siebie dwa 
procesy: proces rozumienia nauki oraz proces wydzielania się psychologii z filo-
zofii. Mowa o procesach nie jest w żadnym razie nadużyciem, gdyż oba zjawiska  

                                                                 
1 Zagadnieniu temu poświęcona jest rozprawa A.J. Noras, Problem psychologii w filozofii po-

kantowskiej. Katowice 2017. 
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należy ująć dynamicznie, choć dynamiczne uchwycenie problemu należy odróż-
nić od jego ujęcia genetycznego. Nie chodzi o dwie nazwy tego samego. 

Proces pierwszy związany jest z rozumieniem nauki i tym, jak nauka rozu-
miana jest w sporze o psychologizm. Przede wszystkim należy podkreślić fakt, 
że nauka jest pojmowana jako system zdań, choć oczywiście termin „system” jest 
wieloznaczny. Niemniej jednak rację ma wrocławianin Moritz Löwi (1891–
1942), kiedy w odniesieniu do koncepcji Kanta pisze: „W  w y k a z a n i u  
w z a j e m n e g o  s t o s u n k u  s y n t e z y  i  s y s t e m u  d o k o n a ł a  s i ę  
d e d u k c j a  p o j ę c i a  i  c z y s t e j  n a o c z n o ś c i .  P o n a d t o  o t w i e r a  
s i ę  w  c a ł e j  r o z c i ą g ł o ś c i  p r o b l e m  p s y c h o l o g i i ”2. Przy okazji 
wyjaśnia Löwi rzecz niezwykle ważną – a mianowicie, że nie zawsze odwołanie 
się do psychologii jest równoznaczne z psychologizmem. „Teoretyczny rozwój 
j e d y n i e  syntetycznych funkcji sądu jest absolutyzacją; tego rodzaju teoremat 
musi się raczej równocześnie pogodzić z s y s t e m a t y c z n y m i  funkcjami są-
du. Obok relacji poznawczok r y t y c z n y c h  muszą wystąpić relacje poznaw-
czop s y c h o l o g i c z n e, co nie ma nic wspólnego z psychologizmem. 
W trwałym, wzajemnym odniesieniu leży ostateczny sens sądu”3. 

Istotnym elementem przytoczonego fragmentu jest wskazanie faktu, że 
psychologia nie oznacza psychologizmu. Podkreśla to Willy Moog (1888–1935) 
w odniesieniu do subiektywizmu, kiedy stwierdza: „Empiryczny subiektywizm 
jest oczywiście p s y c h o l o g i z m e m , ponieważ podmiot empiryczny jest wła-
śnie duszą (Psyche)”4. Ujawnia się tu problem psychologizmu, który bardzo kla-
rownie tłumaczy Moog. Punktem wyjścia czyni psychologizm Johna Stuarta 
Milla (1806–1873), który przystępując do analiz poświęconych doktrynie sir 
Williama Hamiltona (1788–1856) zauważa w odniesieniu do myślicieli angiel-
skich: „Jej myśliciele ponownie zaczynają widzieć, że tylko czasowo zapomnieli, 
iż prawdziwa psychologia jest nieodzowną naukową bazą moralności, polityki, 
nauki i sztuki edukacji; że trudności metafizyki leżą u podstaw całej nauki i że te 
trudności można uciszyć, jedynie je rozwiązując, i że dopóki się ich nie rozwiąże, 
pozytywnie lub nie, nigdy nie jesteśmy pewni, czy jakakolwiek ludzka wiedza, 

                                                                 
2 M. Löwi, Zum Problem der Ganzheit. Synthesis und System. Breslau 1927, s. 18. Na temat 

rozumienia systemu zob. także A.J. Noras: Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej. Katowice 
2016. 

3 M. Löwi, Zum Problem der Ganzheit. Synthesis und System…, s. 19. 
4 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus. Wissenschaftssystematische Untersuchungen. 

Halle a.S. 1919, s. 199. 
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nawet fizyczna, stoi na solidnych fundamentach”5. Nie może istnieć mocniejszy 
argument na rzecz psychologizmu, jak właśnie ten – nauka fundamentalna na-
zywa się psychologia. Fundamentalną nauką jest ona w tym sensie, że stanowi 
fundament nie tylko siebie samej lecz również całej nauki. Tymczasem sprawa 
się oczywiście komplikuje i okazuje się, że psychologia nie może być nauką, po-
nieważ, jak zauważa Moog: „Psychologia nie jest żadną teoretycznie ugrunto-
waną nauką jak logika, jej naukowo konstytuujące odniesienie nie jest ogólnym 
odniesieniem logiki, lecz już specjalnie określonym odniesieniem przedmioto-
wym”6. W tym miejscu warto odwołać się do Edmunda Husserla, gdyż twórca 
fenomenologii analizując psychologizm postrzega go jako relatywizm, antropo-
logizm i sceptycyzm7. Z tego też powodu uznaje się Husserla za jednego z naj-
bardziej znaczących rzeczników antypsychologizmu. 

Za sztandarową prezentację psychologizmu uznaje Moog tezę Theodora 
Lippsa (1851–1914), w latach 1890–1894 profesora uniwersytetu we Wrocła-
wiu. Lipps pisze: „Logika jest dyscypliną psychologiczną, gdyż poznawanie 
z pewnością zachodzi tylko w duszy, a myślenie – które się w nim dokonuje – 
jest zdarzeniem psychicznym”8. Willy Moog uznaje, że zdanie to zawiera błąd 
quaternio terminorum, a więc błąd będący swoistą ekwiwokacją i tłumaczy rzecz 
następująco: „Zdanie to zawiera quaternio terminorum: myślenie i poznawanie 
w sensie logicznym są czymś całkowicie innym niż psychiczne przedstawienie. 
Myślenie jako psychologiczne jest zdarzeniem, aktem, w którym powinna zostać 
stwierdzona prawidłowość jego psychicznego wydarzenia. W logice jednak py-
tanie to jest całkowicie wyłączone, nie chodzi tu wcale o jakiekolwiek wydarze-
nie, lecz o ogólne systematyczno-przedmiotowe określenie. To, co psychiczne 
dla tego, co logiczne jest tym, co faktyczne, wypełnionym treścią. Myślenie psy-
chiczne jest aktem posiadającym empiryczną podstawę, myślenie logiczne jest 
czystym odniesieniem ważności określalności”9. Proces poznawania należy więc 
odróżnić od poznania jako rezultatu tego procesu, a pomieszanie tych dwóch 
obszarów grozi zarzutem psychologizmu. Innymi słowy procesu nie można my-
lić z jego rezultatem. Dlatego szczególna rola przypada logice. Stąd problem 

                                                                 
5 J.S. Mill, An examination of sir William Hamilton’s philosophy, and of the principal philosophi-

cal questions discussed in his writings. Vol. 1. Boston 1865, s. 10–11. 
6 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus…, s. 252. 
7 Zob. tamże, s. 18. 
8 T. Lipps, Grundzüge der Logik. Hamburg–Leipzig 1893, s. 1–2. 
9 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus…, s. 252–253. 
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wygląda tak, jak przedstawia go Margaret Kaiser-el-Safti: „Z reguły spór zostaje 
zredukowany do dokładnego określenia granic między logiką a psychologią, 
a logika jako nauka formalna zostaje z roszczeniem obiektywnego poznania 
wprowadzona jako pozycja przeciwna do badań psychologicznych, które badanie 
subiektywnej realizacji konkretnych indywidualnych procesów myślowych stawia 
na równi z obiektywnym statusem logicznie usprawiedliwionych treści myślo-
wych (stany rzeczy, wartości prawdy), względnie obie ze sobą miesza i zamie-
nia”10. 

 
 

I. 
 
Psychologizm polega na rozumieniu nauki w duchu empiryzmu bądź też 

antropologizmu, w duchu subiektywizmu bądź też relatywizmu. Dlatego wszel-
ka krytyka psychologizmu musi być odparciem wymienionych – i nie tylko – 
spojrzeń na poznanie, które w gruncie rzeczy okazują się ograniczone. W grun-
cie rzeczy stają się one „-izmami” w rozumieniu, jakie nadaje im Nicolai Hart-
mann. Próba zrozumienia i odparcia psychologizmu wymaga zatem holistycz-
nego spojrzenia na naukę, w którym uwzględnione zostaną wszystkie elementy 
ją konstytuujące. W tym duchu Herbert Schnädelbach podejmuje problem zro-
zumienia refleksji, ponieważ wiąże z nim rozumienie nauki, a ponadto – jak 
stwierdza – „historia pojęcia »refleksja« nie została jeszcze napisana”11. Tę histo-
rię wiąże Schnädelbach z pojęciem „logika filozofii”, którą rozumie w duchu 
metafilozofii. „Przez »logikę filozofii« – pisze Schnädelbach – rozumiem teorię 
filozoficzną, która poszukuje wyjaśnienia warunków lÒgon didÒnai (ugrunto-
wania) w filozofii i zabezpieczenia ich z normatywnego punktu widzenia. Jest 
więc ona filozofią filozofii, do czego w ostatnim czasie przyjęto wyrażenie »meta-
filozofia«”12. Schnädelbach odwołuje się do urodzonego w Łodzi Morrisa Laze-
rowitza (1907–1987), który w roku 1964 opublikował książkę zatytułowaną Stu-

                                                                 
10 M. Kaiser-el-Safti, Der Psychologismus-Streit in geschichtlicher und systematischer Betrach-

tung. In: W. Loh; M. Kaiser-el-Safti, Die Psychologismus-Kontroverse. Göttingen 2011, s. 10–11. 
11 H. Schnädelbach, Reflexion und Diskurs. Fragen einer Logik der Philosophie. Frankfurt am 

Main 1977, s. 13. 
12 Tamże, s. 9–10. 
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dies in Metaphilosophy13, natomiast nie odwołuje się do wywodzącego się ze 
szkoły badeńskiej, urodzonego w Wadowicach Emila Laska, który o tak rozu-
mianej logice filozofii pisał już w roku 191114. Jest to o tyle interesujące, że 
przecież Lask jest bliski tradycji niemieckiej, zaś Lazerowitz – anglosaskiej. 

Zanim jednak problem nauki zostanie rozważony bliżej warto spojrzeć na 
fragment Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina, w którym 
analizuje on sytuację filozofii. Pojawia się tu bowiem problem tłumaczenia na 
język polski, kiedy Wittgenstein pisze: „Filozofia nie jest żadną z nauk”15. Tym-
czasem w oryginale czytamy: „Die Philosophie ist keine der Naturwissenscha-
ften”16, a w tłumaczeniu angielskim: „Philosophy is not one of the natural scien-
ces”17. Zatem – w odróżnieniu od tłumaczenia polskiego – zarówno oryginał jak 
i tłumaczenie angielskie wskazują na odmienność filozofii od nauk przyrodni-
czych (Naturwissenschaften, the natural sciences), a nie od nauk w ogóle. Kon-
sekwencje są znaczące. Brak jest o tyle znaczący, że w jednej z kolejnych tez czy-
tamy w odniesieniu do psychologii: „Psychologia nie jest bliższa filozofii niż ja-
kakolwiek inna nauka przyrodnicza”18. Odpowiednio w oryginale: „Die Psycho-
logie ist der Philosophie nicht verwandter als irgend eine andere Naturwis-
senschaft”19, a w tłumaczeniu angielskim: „Psychology is no nearer related to 
philosophy, than is any other natural science”20. Dopisek Wittgensteina w tezie 
4.1121 zdradza jednak trudności z rozumieniem teorii poznania, kiedy czytamy: 
„Teoria poznania jest filozofią psychologii”21 i odpowiednio: „Erkenntnistheorie 
ist die Philosophie der Psychologie”22 oraz „The theory of knowledge is the phi-
losophy of psychology”23. Mając na względzie ustalenia Wittgensteina podkreśla 
                                                                 

13 M. Lazerowitz, Studies in Metaphilosophy. London-New York 1964. 
14 E. Lask, Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. In: Idem, Gesammelte Schriften. 

Hrsg. von E. Herrigel. Bd. 2. Tübingen 1923, s. 1–282. Zob. Na ten temat A.J. Noras, Emil 
Lask. W stulecie śmierci. „Folia Philosophica”. Red. P. Łaciak. T. 33. Katowice 2015, s. 31–49. 

15 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł.. B. Wolniewicz. Warszawa 1997, s. 
27 (4.111). 

16 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. With an Introduction by B. Russell. 8. Ed. 
London 1960, s. 74. 

17 Tamże, s. 75. 
18 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz…, s. 27 (4.1121). 
19 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. With an Introduction by B. Russell…, s. 76. 
20 Tamże, s. 77. 
21 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz…, s. 27 (4.1121). 
22 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. With an Introduction by B. Russell…, s. 76. 
23 Tamże, s. 77. 
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Schnädelbach, że reprezentanci filozofii analitycznej nie używają terminu „re-
fleksja”, lecz posługują się terminami „objaśnienie”, „analiza”, „opis” i „rekon-
strukcja”24. 

Punktem wyjścia rozważań dotyczących psychologii w jej relacji do filozofii 
należałoby uczynić rozumienie nauki. Już Schnädelbach ukazuje podstawową 
różnicę istniejąca między filozofią kontynentalną a myślicielami anglosaskimi. 
O ile pierwsi mówią o logice filozofii, o tyle w filozofii analitycznej pojawia się 
pojęcie „metafilozofia” i dodać należy, że robi ono oszałamiającą karierę. Nieza-
leżnie od tego, można bowiem kwestię tę uznać za umowną, warto zwrócić 
uwagę na rozumienie nauki. Willy Moog stwierdza: „W jedności s y s t e m u  
poznania leży ugruntowana j e d n o ś ć  n a u k i. Każda nauka jest jako taka 
sama jednolitym logicznym systemem poszczególnych poznań, i to, że stanowi 
ona taki system, jest podstawowym wymaganiem, które posiada dla niej znacze-
nie konstytutywne”25. Interesujące jest jednak to, że motyw przewodni stanowi 
dla Mooga pojęcie systemu. Wskazuje on bowiem stanowiska Bernarda Bolzano 
i Edmunda Husserla jako tych, którzy podejmowali problem nauki. Bolzano – 
zdaniem Mooga – jest ważny z tego powodu, że naukę rozumie formalnie i na 
początku swej Wissenschaftslehre pisze: „Niech więc mi będzie wolno, każdy ogół 
prawd określonego rodzaju, który uposażony jest w ten sposób, że znana nam 
i godna uwagi jego część zasługuje na to, aby w wyżej wspomniany sposób zo-
stać wyłożonym we własnej książce, nazwać n a u k ą”26. Nauka jest więc dla 
Bolzana „ogółem prawd określonego rodzaju”, a dla Husserla nauka rozumiana 
być winna jako: „Z w i ą z e k  r z e c z y, do których intencjonalnie odnoszą się 
przeżycia myślowe (rzeczywiste bądź możliwe), natomiast z drugiej strony 
z w i ą z e k  p r a w d, w którym rzeczowa jedność jako to, czym ona jest, zy-
skuje na znaczeniu”27. Husserl jest więc przekonany, że nauka jest związkiem 
rzeczy bądź też związkiem prawd, a mimo to Moog zarzuca Husserlowi, ale 
także Bolzanie, że obaj myśliciele nie uwzględnili w wystarczającym stopniu po-
jęcia systemu. 

                                                                 
24 Zob. H. Schnädelbach, Reflexion und Diskurs…, s. 15. 
25 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus…, s. 133. 
26 B. Bolzano, Wissenschaftslehre. Versuch einer ausführlichen und größtentheils neuen der Logik 

mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter. Bd. 1. Sulzbach 1837, s. 4 (§ 1). 
27 E. Husserl, Logische Untersuchungen. Bd. 1: Prolegomena zur reinen Logik. Leipzig 1900, 

s. 228. 
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Tymczasem, zdaniem Mooga, w kwestii zwalczania psychologizmu najbar-
dziej radykalne stanowisko reprezentuje szkoła marburska i jej twórca. „Syste-
matycznie – pisze Moog – logiczno-teoriopoznawcze znaczenie metody trans-
cendentalnej zostaje najmocniej zaakcentowane przez marburską szkołę neokan-
tyzmu. System filozofii Cohena pozostaje w opozycji do wszelkiego psychologi-
zmu, co więcej, odparcie psychologizmu prowadzi niekiedy wprost do zbagateli-
zowania metody psychologicznej w ogóle”28. Willy Moog akcentuje jednak bar-
dzo mocno różnice istniejące w rozumieniu psychologii w samej szkole marbur-
skiej, a więc różnice między jej rolą w koncepcji Cohena oraz Paula Natorpa. 
Wygląda tak, że Cohen „neguje psychologizm i porusza się w przeciwstawnym 
do niego kierunku”29, podczas gdy Natorp podejmuje jednak dyskusję z psycho-
logizmem. Co więcej, i Moog również wskazuje na to uwagę, Natorp już bardzo 
wcześnie publikuje tekst podejmujący problem relacji między filozofią (logiką) 
a psychologią. „Już w swoim artykule z roku 1887 Natorp ze stanowczością do-
maga się niezależności logiki od psychologii”30. Chodzi o artykuł zatytułowany 
O obiektywnym bądź subiektywnym ugruntowaniu poznania31, pierwotnie opubli-
kowany na łamach czasopisma „Philosophische Monatshefte”32. Interesująca jest 
w tym kontekście uwaga Mooga, który stwierdza: „Natorp idzie tak daleko, że 
psychologii jako empirycznej nauki o faktach w ogóle nie zalicza do filozofii, 
a więc jest w tym jeszcze bardziej radykalny niż Husserl”33. Ponadto wskazuje 
Moog34 na jeszcze jeden tekst Natorpa, a mianowicie opublikowany w roku 
1913 na łamach czasopisma „Logos” artykuł Philosophie und Psychologie35. W ar-
tykule tym pojawia się zmodyfikowane rozumienie psychologii, która należeć 
może do filozofii pod warunkiem, że „nie byłaby niczym innym jak dostępną 
najczystszą i najpewniejszą m e t o d y k ą  r e k o n s t r u k c j i  t e g o ,  c o  

                                                                 
28 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus…, s. 52. 
29 Tamże, s. 56. 
30 Tamże. 
31 P. Natorp, O obiektywnym bądź subiektywnym ugruntowaniu poznania, przeł. W. Marzęda. 

W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. Noras, T. Kubalica. Katowice 
2011, s. 219–240. 

32 P. Natorp, Über objektive und subjektive Begründung der Erkenntnis. „Philosophische Mo-
natshefte” 1887, Bd. 23, s. 257–286. 

33 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus…, s. 56. 
34 Zob. tamże, s. 56–57. 
35 P. Natorp, Philosophie und Psychologie. „Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie 

der Kultur”. Hrsg. von R. Kroner und G. Mehlis. 1913, Bd. 4, s. 176–202. 
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p r z e ż y t e ”36. Ponieważ jednak tak nie jest, psychologia jest rozumiana inaczej, 
a Natorp w następujący sposób tłumaczy związane z tym kłopoty: „Tymczasem 
dopóki to bardzo nowe, bardzo daleko idące i trudne do przeprowadzenia ujęcie 
psychologii wywalczy sobie dopiero uznanie, dopóki psychologia rozumiana jest 
jako c z y s t a  n a u k a  f a k t y c z n a , jakkolwiek spośród wszystkich nauk tego 
typu najbardziej konkretna, niczego nie zmieni to, że jako taka n i e  n a l e ż y  
o n a  d o  f i l o z o f i i , ani nie może jej ugruntować, ani nie ma do niej jakiego-
kolwiek specyficznego bądź nadzwyczajnego odniesienia, lecz tylko zachowuje 
się w stosunku do niej tak samo jak każda inna empiryczna, zwłaszcza należąca 
do obszaru przyrody nauka specjalna, dlatego też filozofia nie włącza się do jej 
dziedziny ani odwrotnie nie jest włączona do dziedziny filozofii, lecz co najwy-
żej, jak każda inna nauka empiryczna, może być z nią tylko połączona unią per-
sonalną”37. Willy Moog mając na względzie to, że w pierwszej fazie psychologia 
rozumiana jest jako nauka faktyczna dopowiada: „Jako nauka empiryczna jest 
ona przedfilozoficzna, ponieważ zadanie filozofii rozpoczyna się dopiero wraz ze 
wzniesieniem się ponad empirię”38. Zarazem jednak dostrzega ewolucję poglą-
dów Natorpa, zmierzającą w kierunku ujęcia psychologii w ścisłym związku z fi-
lozofią. Przy tym widzi pewne analogie między ujęciem Natorpa a ujęciem 
Lippsa i pisze: „Natorpowska filozoficzna psychologia nie jest już więcej tak sa-
mo jak u Lippsa żadną psychologią, lecz najwyżej metafizyką”39. 

 
 

II. 
 
Próba odpowiedzi na pytanie czym jest psychologizm wymaga oczywiście 

uwzględnienia wszystkich możliwych odpowiedzi, przy czym względy metodo-
logiczne nakazują skupić się przede wszystkim na jego aspekcie teoriopoznaw-
czym. Nicole D. Schmidt spór o psychologizm na przełomie dziewiętnastego 
i dwudziestego wieku postrzega w świetle istniejących kontrowersji i wylicza: 

a) kontrowersja wokół doktryny Wilhelma Diltheya: „kontrowersja-wyjaś-
nianie-rozumienie” (Erklären-Verstehen-Kontroverse), 

b) krytyka psychologizmu przez Husserla, 
                                                                 

36 Tamże, s. 184. 
37 Tamże, s. 202. 
38 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus…, s. 57. 
39 Tamże, s. 59. 
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c) psychologizm w estetyce – teoria wczucia Lippsa, ale też – kontrowersje 
wokół katedr filozoficznych w Niemczech (1913), 

d) kontrowersja-rozumienie-przeżycie40. 
Wilhelm Dilthey jest tym myślicielem, któremu przysługuje miano pionie-

ra, co w sposób naturalny skutkuje również tym, że podpada on pod kategorię 
ludzi poszukujących, zatem też mogących popełnić błąd. Z jednej strony pole-
mizuje Dilthey z pozytywistyczną wizją filozofii, z drugiej – psychologię czyni 
podstawową nauką humanistyczną. „Wybór psychologii – pisze Elżbieta Pacz-
kowska-Łagowska – nie był bynajmniej arbitralny i dokonany pod wpływem po-
trzeby odróżnienia nauk humanistycznych od przyrodniczych, lecz dojrzewał 
w postawie myślowej Diltheya, w której dwa czynniki zdawały się mu szczegól-
nie sprzyjać”41. Owe dwa czynniki, to (1) „uznanie indywidualności za podsta-
wową rzeczywistość historii” oraz (2) wykazanie „potrzeby epistemologicznego, 
czyli filozoficznego uzasadnienia poznania humanistycznego”42. Dilthey polemi-
zuje ze stanowiskiem pozytywizmu już w przedmowie do swego fundamental-
nego dzieła, kiedy podkreśla, że „brakowało zdrowego stosunku do teorii po-
znania i psychologii”43. Zatem, problem nie polega w jego ujęciu na odrzuceniu 
psychologii, ile raczej na wyznaczeniu jej przynależnego jej miejsca w systemie 
nauk. Taka argumentacja nie wymaga dalszych objaśnień. Jednocześnie uznanie 
psychologii za naukę fundamentalną wiąże się u Diltheya z rozróżnieniem 
dwóch typów psychologii. „Zadania takiej podstawowej nauki może rozwiązać 
tylko psychologia, o ile utrzymuje się w granicach nauki opisowej, która stwier-
dza fakty i równomierności faktów, natomiast psychologia wyjaśniająca, która 
cały związek życia duchowego chce wyjaśnić za pomocą pewnych założeń, się od 
niej starannie odróżnia”44. Dilthey podkreśla wagę psychologii nie popadając 
w psychologizm. „Wyciągamy wniosek dla związku tego wyjaśnienia. Najprost-
szy wynik, jaki mogą wydobyć analizy rzeczywistości społeczno-historycznej, le-
ży w psychologii; stosownie do niego jest ona pierwszą najbardziej elementarną 
                                                                 

40 Zob. N.D. Schmidt, Philosophie und Psychologie. Trennungsgeschichte, Dogmen und Perspek-
tiven. Hamburg 1995. 

41 E. Paczkowska-Łagowska, Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya. 
Kraków 1981, s. 55. 

42 Tamże, s. 55–56. 
43 W. Dilthey, Gesammelte Schriften. Bd. 1: Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch 

einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. Erster Band. Leipzig–Berlin 
1922, s. XVI. 

44 Tamże, s. 32. 
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spośród nauk szczegółowych o duchu (Einzelwissenschaften des Geistes); odpo-
wiednio do tego jej prawdy stanowią podstawę dalszego budowania”45. 

Nauką podstawową jest więc dla Diltheya psychologia opisowa, co podej-
muje jedenaście lat później w stosunku do Einleitung in die Geisteswissenschaften, 
kiedy publikuje tekst zatytułowany Ideen über eine beschreibende und zergliedernde 
Psychologie46. Odpowiedzią na tekst Diltheya jest natomiast artykuł Hermanna 
Ebbinghausa, w owym czasie profesora psychologii we Wrocławiu, zatytułowa-
ny Über erklärende und beschreibende Psychologie47. Przedmiotem sporu jest psy-
chologia, a ściślej jej rozumienie, a mianowicie spór toczy się o to, czy – jak 
stwierdza Heiko Schmitz – „psychologia ma być rozumiana jako nauka »opiso-
wa« albo też tak, jak przyrodoznawstwo”48. Dilthey jednak zmierza do ujęcia 
psychologii wychodząc od jej rozumienia jako nauki wyjaśniającej i stwierdza: 
„Przez psychologię wyjaśniającą rozumiem tutaj wyprowadzenie w doświadcze-
niu wewnętrznym, w eksperymencie, w studium innego człowieka i rzeczywisto-
ści historycznej danych faktów z ograniczonej liczby analitycznie znalezionych 
elementów. […] Pierwszą cechą psychologii wyjaśniającej jest więc, jak zakładali 
już Wolff i Waitz, jej syntetyczny bądź konstruktywny tok”49. Dilthey odwołuje 
się do autorów odróżnienia psychologii wyjaśniającej od psychologii opisowej, 
a mianowicie Christiana Wolffa oraz wywodzącego się ze szkoły Herbarta The-
odora Waitza (1821–1864). Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że ów kon-
struktywizm jest wadą psychologii wyjaśniającej, jak wyjaśnia to Nicole 
D. Schmidt, która pisze: „Kardynalny błąd psychologii wyjaśniającej leży w jej 
hipotetycznym konstruktywizmie”50. Podkreśla jednocześnie Dilthey, że źró-
dłem psychologii wyjaśniającej jest analiza i pisze: „Psychologia wyjaśniająca 
powstała z analizy spostrzeżenia i przypomnienia”51. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że psychologia wyjaśniająca jest zbyt mocno przywiązana do przyrodoznaw-

                                                                 
45 Tamże, s. 33. 
46 W. Dilthey, Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. In: Sitzungsberichte 

der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 7. Juni 1894, Ausgabe XXVI, Sit-
zung der philosophisch-historischen Classe. Berlin 1894, s. 1309–1407. 

47 H. Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibende Psychologie. „Zeitschrift für Psychologie 
und Physiologie der Sinnesorgane” 1896, Bd. 9, s. 161–205. 

48 H. Schmitz, Von der „Kritik der historischen Vernunft” zur „Kritik der Kultur”. Über die Nähe 
der Projekte von Wilhelm Dilthey und Ernst Cassirer. Würzburg 2006, s. 78. 

49 W. Dilthey, Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie…, s. 1328. 
50 N.D. Schmidt, Philosophie und Psychologie…, s. 44. 
51 W. Dilthey, Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie…, s. 1326. 
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stwa. Dilthey podkreśla rozumienie psychologii jako nauki zorientowanej na 
przyrodoznawstwo i z tego powodu określa ją mianem „kierunku konstruktyw-
nego”52, a nieco dalej stwierdza wprost: „Zatem postępowanie psychologa wyja-
śniającego jest całkowicie takie same, jakim na swoim obszarze posługuje się 
przyrodnik”53. Dilthey jest przekonany, że historia tak rozumianej psychologii 
jest długa, ale wskazuje przede wszystkim nazwiska Herberta Spencera i Johan-
na Friedricha Herbarta. 

Odwołanie się w psychologii wyjaśniającej nie oznacza jednak całkowitej 
akceptacji przyrodoznawstwa w psychologii, na co zwraca już uwagę Hermann 
Ebbinghaus54. Warto podkreślić, że tekst Diltheya od początku był postrzegany 
jako „atak na psychologię wyjaśniającą i tak był pomyślany”55. Dilthey podkreśla 
przy tym, że metoda psychologii nie może być metodą konstruktywną i pisze: 
„Jej tok musi być analityczny, a nie konstruktywny”56. Cały spór toczy się więc 
w zasadzie o psychologię w ogóle, a Nicole D. Schmidt podkreśla jego wagę 
i pisze: „Kontrowersja między Ebbinghausem i Diltheyem, wywołana jego aka-
demicką rozprawą »Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psycholo-
gie« (1894), wyznacza rozstrzygającą cezurę i jednocześnie zbiera wszystkie 
sporne motywy: pytania dotyczące metody, filozoficzne i psychologiczne rosz-
czenia fundowania, problem psychologizmu i kształtujące styl myślowy działania 
dzięki rozwojowi jego pojęcia rozumienia”57. 

Program Diltheya jest nie tylko programem filozofii próbującej określić 
swój stosunek do psychologii, ale jednocześnie programem filozofii antyscjenty-
stycznej, co wiąże się z zainicjowanym przez niego przełomem antypozytywi-
stycznym. Pytanie o metodę psychologii pojawia się więc niejako przy okazji py-
tania o metodę filozofii. Dilthey konfrontuje dwa sposoby postępowania i pisze: 
„Przeciwieństwo postępowania opisowego i wyjaśniającego istnieje tradycyjnie 
w naukach przyrodniczych. […] Ale pojęcie nauki opisowej uzyskuje w obrębie 
psychologii o wiele głębszy sens, niż może ono mieć w naukach przyrodni-
czych”58. Dilthey wskazuje tu bowiem na „rozkład” (Zergliederung) jako istotny 

                                                                 
52 Tamże, s. 1328. 
53 Tamże, s. 1329. 
54 Zob. H. Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibende Psychologie…, s. 162–163. 
55 N.D. Schmidt, Philosophie und Psychologie…, s. 42–43. 
56 W. Dilthey, Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie…, s. 1339. 
57 N.D. Schmidt, Philosophie und Psychologie…, s. 37. 
58 W. Dilthey, Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie…, s. 1343. 
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element tego postępowania. Podkreśla, że w psychologii istnieje „związek funk-
cji w przeżyciu”, który jest dany z wnętrza ludzkiego ducha i pisze: „Wszelkie 
psychologiczne poznanie jednostkowe jest tylko r o z k ł a d e m  tego związ-
ku”59, a rozkład jest dla Diltheya równoznaczny z analizą. W rezultacie docho-
dzi Dilthey do przekonania, że psychologia ma mieć charakter opisowy i anali-
tyczny – ma rozkładać istniejące związki na elementy pierwotne. „Zatem ko-
nieczna i możliwa jest psychologia, która za podstawę swego postępowania bie-
rze metodę opisową i analityczną, a wyjaśniające konstrukcje wykorzystuje tylko 
w drugim rzędzie ze świadomością ich granic, a mianowicie tak wykorzystuje, że 
takie hipotezy nie stają się znowu podstawą dalszych hipotetycznych wyjaśnień. 
Staje się ona podstawą nauk humanistycznych tak, jak matematyka jest podsta-
wą nauk przyrodniczych”60. 

Hermann Ebbinghaus w sporze z Diltheyem jawi się jako zwolennik psy-
chologii eksperymentalnej, której broni wobec psychologii rozumiejącej tego 
ostatniego. Kamieniem obrazy jest dla Ebbinghausa relacja istniejąca między 
dwoma rodzajami psychologii. Mówi on o przejawiającej się w rozważaniach 
Diltheya niejasności i pisze: „Jest to stosunek psychologii opisowej do psycholo-
gii wyjaśniającej”61. Zarazem – o czym była już mowa – podkreśla Ebbinghaus, 
że dzieje się to w nawiązaniu do Christiana Wolffa oraz Theodora Waitza. 
Pierwszy przysługuje się Diltheyowi rozróżnieniem psychologii racjonalnej 
i psychologii empirycznej, natomiast drugi – psychologię opisową traktuje jako 
stopień wstępny psychologii wyjaśniającej62. Ebbinghaus jest przekonany, że 
Dilthey chce zbyt wiele od tak rozumianej psychologii opisowej. Co więcej, Eb-
binghaus jest przeświadczony, że wraz z psychologią wyjaśniającą pojawia się 
u Diltheya zawsze psychologia asocjacjonistyczna63. Niemniej jednak Ebbin-
ghaus nie dokonuje totalnej krytyki psychologii w ujęciu Diltheya, a wręcz prze-
ciwnie. „W pryncypiach postępowania, powiedziałem przed chwilą, nie istnieje 
między psychologią wyjaśniającą a psychologią Diltheya żadne rzeczywiste, lecz 
tylko pozorne przeciwieństwo”64. Problem dotyczy możliwości psychologii jako 
nauki, a Dilthey – jak była już o tym mowa – podkreśla jej hipotetyczny charak-

                                                                 
59 Tamże, s. 1343–1344. 
60 Tamże, s. 1363. 
61 H. Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibende Psychologie…, s. 170. 
62 Zob. tamże, s. 171. 
63 Zob. tamże, s. 183. 
64 Tamże, s. 196. 
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ter. Ebbinghaus, jako zwolennik psychologii eksperymentalnej65, wskazuje na 
znaczenie hipotez dla kształtowanie się nauki i pisze: „N i e p e w n o ś c i  p s y -
c h o l o g i i  n i e  r o z p o c z y n a j ą  s i ę  w c a l e  d o p i e r o  w r a z  z  j e j  
w y j a ś n i e n i a m i  i  h i p o t e t y c z n y m i  k o n s t r u k c j a m i ,  l e c z  j u ż  
z  p r o s t y m  s t w i e r d z e n i e m  f a k t u ”66. 

Nicole D. Schmidt powołuje się na tekst Horsta-Petera Braunsa i stwier-
dza: „Pod względem systematycznym rozstrzygające jest to, że kontrowersja 
między Ebbinghausem a Diltheyem w ogóle nie da się sprowadzić do wspólnej 
podstawy, na której można by rozstrzygnąć różnorodność mniemań na temat 
pytań dotyczących metody. Raczej przeciwnicy posiadali »niejako kompletnie 
różne koncepcje naukowych psychologii, które odróżniały się przez przedmiot 
i metodykę sui generis«”67. W świetle tego postawić można pytanie, czy w ogóle 
mogą się porozumieć. Wydaje się bowiem, że w świetle zaprezentowanej po-
krótce problematyki, jest to niemożliwe. 

 
 

III. 
 
Edmund Husserl jest niemal symbolem walki z psychologizmem, a dziełem 

symbolicznym jest pierwszy tom Badań logicznych. Wskazuje się przy tym na 
Gottloba Fregego, jako tego, którego krytyczna recenzja opublikowanej w roku 
1891 Philosophie der Arithmetik miała odwieść Husserla od psychologizmu. 
Sprawa nie jest jednak jednoznaczna i prawdopodobnie taką pozostanie, 
a zwłaszcza w świetle działalności naukowej Paula Natorpa, do którego odwołu-
je się Husserl w pierwszym tomie Badań logicznych. Nie idzie oczywiście o prze-
pychanie się polegające na udowodnieniu tezy, że to nie Frege ale właśnie Na-
torp jest myślicielem, od którego Husserl wiele zaczerpnął w kwestii antypsy-
chologizmu. Rzecz jednak w tym, żeby rzetelnie rozpoznać źródła filozofii Hus-
serla, a w grę wchodzą tu dwie pozycje. Pierwszą stanowiła recenzja Philosophie 
der Arithmetik autorstwa Fregego68, drugą – z dzisiejszej perspektywy, ważniejszą 

                                                                 
65 Zob. H. Ebbinghaus, Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. 

Leipzig 1885. 
66 H. Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibende Psychologie…, s. 200. 
67 N.D. Schmidt, Philosophie und Psychologie…, s. 49. 
68 G. Frege, Rezension von: Edmund Husserl, Philosophie der Arithmetik I. In: G. Frege: Kleine 

Schriften. Hrsg. von I. Angelelli. Darmstadt 1967, s. 179–192. 
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– artykuł Paula Natorpa z roku 1887. „Najpóźniej od roku 1894 – pisze Iso 
Kern w swej monumentalnej pracy – Husserl koresponduje z Paulem Natorpem. 
Jego podstawowy artykuł Über objektive und subjektive Begründung der Erkennt-
nis (1887) miał dla Husserlowskiego odwrotu od wcześniejszego, psychologi-
stycznego stanowiska, ale również dla kierunku jego nowego myślenia, o wiele 
większe znaczenie i był o wiele ważniejszy niż Fregego krytyka Philosophie der 
Arithmetik, która w dotychczasowej literaturze była uważana za rozstrzygający 
motyw dla tego zwrotu w tamtych latach”69. 

Interesujące jest to, że stosunkowo nowa praca autorstwa Henninga Peuc-
kera, poświęcona zagadnieniu psychologii u Husserla, w ogóle nie uwzględnia 
wspomnianego przez Kerna artykułu70. Pojawia się wprawdzie u Peuckera od-
wołanie do Natorpa, ale autor wskazuje na tekst z roku 1901, będący bezpo-
średnim nawiązaniem do Husserla71, ale w ogóle nie wspomina o tekście z roku 
1887. Tymczasem we wcześniejszym tekście Natorp zwraca uwagę na koniecz-
ność odrzucenia stanowiska subiektywistycznego i pisze: „Konstatacja, że cały 
sens logiki jako ogólnej, ugruntowującej prawdę poznania teorii, zostanie znie-
siony, gdy tylko pozwolimy ją uzależnić od zasad pewnej szczególnej nauki, 
a mianowicie psychologii – co jest konsekwencją rozważanego wcześniej punktu 
widzenia – sprawia, że subiektywistyczne podejście jest niemożliwe do przyję-
cia”72. Z punktu widzenia logiki jest to ważniejszy tekst niż ten, do którego od-
wołuje się Peucker. Podkreśla to Matthias Rath, który zauważa: „W roku 1887 
Natorp próbuje wykazać bezpodstawność psychologicznego ujęcia logiki. Posłu-
guje się przy tym pytaniem, czy poznanie musi być ugruntowane obiektywnie 
bądź subiektywnie. Pytanie to, zorientowane na poznanie naukowe, ma pewne 
teoretycznonaukowe założenia”73. 

Przede wszystkim należy podkreślić, że dyskusja między Natorpem a Hus-
serlem toczy się nieustannie, a problematyka relacji między psychologią i filozo-
fią (logiką) odgrywa w niej ważną rolę. Niemniej jednak Willy Moog podkreśla, 
                                                                 

69 I. Kern, Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und zum 
Neukantianismus. Den Haag 1964, s. 13. 

70 Zob. H. Peucker, Von der Psychologie zur Phänomenologie. Husserls Weg in die Phänomenolo-
gie der „Logischen Untersuchungen”. Hamburg 2002. 

71 P. Natorp, Zur Frage der logischen Methode. Mit Beziehung auf Husserls „Prolegomena zur 
reinen Logik”. In: Husserl. Hrsg. von H. Noack. Darmstadt 1973, s. 1–15. 

72 P. Natorp, O obiektywnym bądź subiektywnym ugruntowaniu poznania…, s. 224. 
73 M. Rath, Der Psychologismusstreit in der deutschen Philosophie. Freiburg–München 1994, 

s. 101. 
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że Husserl mimo wszystko włącza psychologię dla nauk przyrodniczych i stwierdza: 
„Psychologia zostaje postawiona w jednym szeregu z naukami przyrodniczymi, 
jako należąca do jednej grupy nauk, które zgodnie ze swym punktem wyjścia, jak 
mniema Husserl, należy określić jako naiwne, ponieważ wychodzą one od sa-
mozrozumiałych, pojedynczo istniejących danych faktycznych i poszukują ich 
poznania”74. Problem jednak, zdaniem Mooga, polega na tym, że takie rozu-
mienie nauki jest zbyt uproszczone. Psychologii nie można bowiem stawiać 
obok innych nauk, ponieważ zarówno jej materiał, jak też jej zadania są inne od 
tych, które są charakterystyczne dla nauk przyrodniczych. 

Z tego, co powiedziane, wynika, że kluczowy jest stosunek Husserla do 
Natorpa, przynajmniej jeśli idzie o problem psychologii. „Istnieją – zauważa Iso 
Kern – dwa obszary tematyczne filozofii Natorpa, którymi szczegółowo zajmo-
wał się Husserl: z ideą logiki Natorpa (względnie z jego wywodami wobec psy-
chologizmu logicznego) i – w znaczniejszym stopniu – z filozoficzną psycholo-
gią Natorpa”75. W Badaniach logicznych Husserl sformułował trzy przesądy psy-
chologizmu resp. psychologistyczne, a mianowicie: 

1. „Rozumie się samo przez się, że przepisy regulujące to, co psychiczne, 
mają psychologiczne ufundowanie. Stosownie do tego jasne jest, że normatywne 
prawa poznania muszą być uzasadnione w psychologii poznania”76. 

2. Husserla zadaje pytanie, o czym mówi logika, i – w duchu psychologi-
zmu – odpowiada: „Zawsze przecież o przedstawieniach i sądach, o wnioskach 
i dowodach, o prawdzie i prawdopodobieństwie, o konieczności i możliwości, 
o racji i następstwie oraz o innych, blisko z tymi związanych i spokrewnionych 
pojęciach. Lecz czy pod tymi nazwami można pomyśleć cos innego niż fenome-
ny i twory psychiczne?”77. 

3. „Trzeci przesąd formułujemy w następujących twierdzeniach: Wszelka 
prawda umiejscowiona jest w sądzie. Sąd rozpoznajemy jednakże jako prawdzi-
wy tylko w przypadku jego o c z y w i s t o ś c i . […] Jeśli tedy logika jest umie-
jętnością, która ma wspierać nas w poznaniu prawdy, to rozumie się samo przez 
się, że prawa logiczne są twierdzeniami psychologii”78. 

                                                                 
74 W. Moog, Logik, Psychologie und Psychologismus…, s. 8. 
75 I. Kern, Husserl und Kant…, s. 321. 
76 E. Husserl, Badania logiczne. T. 1: Prolegomena do czystej logiki, przeł., J. Sidorek. Przej-

rzał A. Półtawski. Warszawa 2006, s. 190. 
77 Tamże, s. 204. 
78 Tamże, s. 219. 
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Analiza zaprezentowanych przez Husserla przesądów wymaga szczegóło-
wych analiz, które przekraczają ramy niniejszego opracowania. Niemniej jednak 
ważne jest to, co w tym kontekście pisze Iso Kern, który zauważa: „W odparciu 
pierwszego i drugiego założenia psychologistycznego powołuje się Husserla na 
Natorpa”79. Tym samym potwierdza intelektualną więź istniejącą między Hus-
serlem i Natorpem. Jest to tym bardziej ciekawe, że niemal nie odwołuje się do 
koncepcji Hermanna Cohena logiki. W odparciu pierwszego przesądu zauważa 
Husserl w przypisie: „Ku mej radości przeświadczenie, że myśl normatywna, 
powinność bytu, nie należy do treści twierdzeń logicznych, odnajduję także 
u Natorpa; krótko i jasno wypowiedział on je ostatnio w swej Sozialpädagogik, 
(Stuttgart, 1899, § 4)”80. Wspomniana książka Natorpa, dedykowana Rudolfowi 
Stammlerowi, przynosi właśnie w paragrafie czwartym rozważania zatytułowane 
Erkenntniskritik nicht Psychologie81. Kern wskazuje tu ponadto jeszcze dwa inne 
teksty Natorpa, a mianowicie – wspomniany już artykuł – O obiektywnym bądź 
subiektywnym ugruntowaniu poznania (1887) oraz opublikowaną rok później 
książkę Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode82. Oznacza to jedno-
cześnie, że już długo przed opublikowaniem przez Husserla pierwszego tomu 
Badań logicznych, Natorp ma wizję logiki rozumianej w duchu charakterystycz-
nego dla szkoły marburskiej radykalnego antypsychologizmu. Do tego należy 
jeszcze dodać opublikowany w roku 1899 artykuł Zur Streitfrage zwischen Empi-
rismus und Kritizismus83, a także dwie późniejsze książki oraz opublikowany 
w roku 1913 artykuł, wspomniany już artykuł zatytułowany Philosophie und Psy-
chologie. Pierwsza książka została opublikowana w roku 1910 i poświęcona zo-
stała logicznym podstawom nauk ścisłych84, natomiast druga dwa lata później. 
Jest sygnowana jako księga pierwsza, ale druga nigdy się nie ukazała. Książka 
nawiązuje do opublikowanego w roku 1888 dzieła i nosi tytuł Allgemeine Psycho-
logie nach kritischer Methode85. 

                                                                 
79 I. Kern, Husserl und Kant…, s. 321–322. 
80 E. Husserl, Badania logiczne. T. 1…, s. 192. 
81 P. Natorp, Sozialpädagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemein-

schaft. Stuttgart 1899, s. 15–25. 
82 P. Natorp, Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode. Freiburg i.B. 1888. 
83 P. Natorp, Zur Streitfrage zwischen Empirismus und Kritizismus. „Archiv für systematische 

Philosophie” 1899, Bd. 5, s. 185–201. 
84 P. Natorp, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. Leipzig–Berlin 1910. 
85 P. Natorp, Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Erstes Buch: Objekt und Methode 

der Psychologie. Tübingen 1912 [Abgedrückt: Amsterdam 1965]. 
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IV. 
 
Zaprezentowane rozważania pokazują całą złożoność relacji istniejącej mię-

dzy filozofią a psychologią i ukazują jednocześnie konieczność bliższego przed-
stawienia tej relacji resp. tych relacji. W tym sensie stanowią raczej impuls do 
dalszej pracy, niż jej wynik. Spośród przedstawionych kontrowersji zasygnalizo-
wano dwie najważniejsze. Wydaje się, że właśnie one mają rozstrzygające zna-
czenie w sporze o psychologizm, gdyż trzecia – podejmujące problem kontro-
wersji wokół katedr filozoficznych w Niemczech – nawiązuje do drugiej, po-
dobnie jak czwarta – do pierwszej. Kontrowersje wokół katedr filozoficznych 
w Niemczech ukazują jeszcze jedną ważną kwestię, na którą zwraca uwagę Mar-
garet Kaiser-el-Safti. Podkreśla ona, że spór o psychologizm ogniskuje się „na 
przeciwstawieniu logiki i psychologii”86 – jak czyni to większość interpretatorów 
– gdy tymczasem spór powinien zostać rozszerzony „o jego teoriopoznawcze 
warianty”87. Oznacza to zatem, że w rozumieniu sporu większą rolę przypisać 
należy neokantystom – z Natorpem na czele. 
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KWAKRYZM LIBERALNY  

JAKO RELIGIA PLURALIZMU RELIGIJNEGO 
 
 
W poniższym artykule pragnąłbym zaproponować tezę, iż liberalny kwa-

kryzm mógłby stać się religią pluralizmu religijnego (rozumianego jako stanowi-
sko światopoglądowe, konkurujące wobec ekskluzywizmu i inkluzywizmu). Po-
lemizuję z teoretykiem kwakryzmu liberalnego, Pinkiem Dandelionem, który 
krytycznie stwierdza, iż kwakryzm liberalny jest de facto siedliskiem totalnego 
sceptycyzmu i jako taki w niewielkim stopniu przypomina grupę duchowo-
religijną. Jako taki nie mógłby pełnić roli religii pluralizmu religijnego. Na koń-
cu artykułu nawiązuję do myśli o kwakryzmie jako „religii światowej” oraz wska-
zuję na fakt, iż może być rzeczywistą alternatywą dla pozbawionych perspektyw 
prób porozumienia w ramach tzw. dialogu międzyreligijnego. 

 
 

Od wczesnego do liberalnego kwakryzmu 
 
Kwakryzm powstał w połowie XVII wieku w wyniku działalności George’a 

Foxa (1624-1691) i jego towarzyszy. W samym centrum zamętu politycznego 
i religijnego, jaki został wywołany przez Cromwellowską rewolucję, Fox doznał 
doświadczenia mistycznego, w którym poznał, iż Jezus Chrystus może być dany 
człowiekowi bez pośrednictwa kościoła czy świętego tekstu. Tylko tak doświad-
czona boskość jest w stanie, stwierdził Fox, przemówić do ludzkiej kondycji1. 

                                                                 
1 The Journal of George Fox, ed. J. L. Nickalls, Cambridge 2014, s. 11. 
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Dystans do kościoła i Biblii oraz wszelkiej teologii podyktowany był przekona-
niem, że we wnętrzu każdego człowieka znajduje się światło wewnętrzne (In-
ward Light)2, to, co boże (that of God). Ono może pouczyć człowieka o jego 
grzeszności i poprowadzić do doskonałości. Mimo że kwakryzm wywodził się 
z nurtów purytańskich, a więc kalwińskich, zachował charakterystyczną dla ka-
tolicyzmu czy prawosławia tezę, iż doskonalenie się jest możliwe3. Oczekując na 
doświadczenie wewnętrznego światła kwakrzy gromadzili się na milczących na-
bożeństwach (zwanych meeting for worship), których milczenie było przerywane 
przez wypowiedzi (vocal ministry), które pretendowały do bycia natchnionymi 
przez Boga. Milczące nabożeństwa były znakiem rozpoznawczym kwakryzmu, 
zwłaszcza że w pierwszym stulecia istnienia ruchu trwały aż 3 godziny (niekiedy 
nawet 9 godzin4)) – z biegiem czasu nabożeństwa skracały się, aż do dzisiaj, kie-
dy trwają 1 godzinę. Milczenie i owo „głośne nauczanie” wypełniało całość ak-
tywności religijnych kwakrów, którzy odrzucili sakramenty jako coś zewnętrzne-
go wobec ducha. W tym nowym podejściu samo milczenie stało się formą sa-
kramentu. 

Czymś zewnętrznym wobec ducha, a zarazem wobec niego drugorzędnym 
była również Biblia. Chociaż Robert Barclay, czołowy teolog wczesnego kwa-
kryzmu, głosił, że każde natchnienie, które jest sprzeczne z Biblii, pochodzi od 
szatana5, to jednak światło wewnętrzne zachowało prymat nad Biblią. Znaczenie 
Biblii w kwakryzmie wzrosło jednak pod koniec XVIII wieku i było dominujące 

                                                                 
2 Hugh Barbour pisze: „Przyjaciele mówili o Świetle, Duchu i Chrystusie istniejącym we-

wnątrz [człowieka] tak bardzo wymiennie, że nie można uczynić między nimi żadnego jedno-
znacznego rozróżnienia”. H. Barbour, The Quakers in Puritan England, New Haven, London 
1964, s. 110. 

3 Na ten aspekt zwraca uwagę w szczególności Caroline Dale Spencer. Zob. C. D. Spencer, 
Holiness. The Soul of Quakerism: An Historical Analysis of the Theology of Holiness in the Quaker Tra-
dition (Studies in Christian History and Thought), Milton Keynes; Colorado Springs, CO 2007. 

4 P. Dandelion, Quakers. A Very Short Introduction, Oxford 2008, s. 39. 
5 Robert Barclay pisał: „Dlatego że są one [teksty święte] jedynie pewnym wyrazem Źródła, 

a nie samym źródłem, nie mogą uchodzić za główne źródła całej prawdy i wiedzy, ani też za od-
powiednią, najważniejszą podstawą Wiary i Obyczajów. Niemniej jednak, jako to, co daje praw-
dziwe i wierne świadectwo pierwszemu źródłu, mogą zostać uznane za Wtórną Regułę, podpo-
rządkowaną Duchowi, z którego pochodzi wszelka doskonałość i pewność, R. Barclay, Apology, 
London 1678. Cyt. za: M. Davie., British Quaker Theology Since 1895, New York, Queenston, 
Lampeter, 1997, s. 20. 
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w XIX w., kiedy kwakryzm przybrał wyraźnie charakter ewangelikalny6. Cha-
rakter ruchu zmienił się zasadniczo po 1895 r., kiedy na konferencji w Manche-
ster pojawiły się tendencje liberalne. Odwoływały się one do nauki (teorii ewo-
lucji, krytyczno-historycznych badań nad Biblią), a zarazem na sposób pierw-
szych kwakrów do doświadczenia mistycznego jako jedynego źródła wiedzy re-
ligijnej. Kiedy jednak we wczesnym kwakryzmie doświadczenie było pierwsze, 
a Biblia czymś drugim pod względem autorytetu, w liberalnym kwakryzmie je-
dynym autorytetem stało się doświadczenie7. Po konferencji w Manchesterze li-
beralna teologia w Wielkiej Brytanii „po cichu i niewidzialnie stała się ortodok-
sją wśród Przyjaciół”8. 

Zepchnięcie na margines Biblii wiązało się z zepchnięciem na dalszy plan 
chrześcijańskiego charakteru kwakryzmu w latach 60. XX wieku. Wprawdzie 
wcześniej kwakrzy liberalni nie uznawali ofiary odkupieńczej Chrystusa, to jed-
nak do lat 60. kwakryzm rozumiał siebie jako wyznanie chrześcijańskie, a Jezus 
uchodził przeważnie za moralno-religijny wzór do naśladowania czy za osobę 
objawiającą naturę Boga9. Od lat 60. jednak zaczął kształtować się „liberalno-
Liberalny kwakryzm” (liberal-Liberal Quakerism)10, który odrzucił teologię jako 
narzędzie rozumienia doświadczenia. W (mającym charakter krytyczny) ujęciu 
teoretyka współczesnego kwakryzmu i zaangażowanego kwakra Pinka Dande-
liona współczesnych kwakrów łączy „konformistyczne i konserwatywne ‘credo 
zachowania’” (behavioural creed)11, które określa jedynie, jak należy zachowywać 
się na nabożeństwie oraz w trakcie podejmowania decyzji na spotkaniach orga-
nizacyjnych (meeting for business), natomiast nie określa wiary kwakrów12. Wśród 
kwakrów znalazły się osoby o rozmaitych światopoglądach, a na nabożeństwach 

                                                                 
6 Tamże, s. 22.  
7 Martin Davie zauważa: „W świecie, w którym nauka i krytyka biblijna sprawiły, że było 

coraz trudniej odwołać się do cudów czy Biblii, aby udowodnić ważność religii chrześcijańskiej, 
trzeba było znaleźć inny sposób uzasadnienia wiary chrześcijańskiej i teologowie w znaczącym 
stopniu zwrócili się do doświadczenia religijnego, aby je dostarczyć”. tamże, s. 72 

8 E. Isichei, Victorian Quakers, London 1970, s. 42.  
9 M. Davie, Reflections on an Ecumenical Pilgrimage, [w:] The Creation of Quaker Theory. Insi-

der Perspectives, ed. P. Dandelion, Aldershot 2004, s. 203. 
10 P. Dandelion, An Introduction to Quakerism, Cambridge 2007, s. 152. 
11 Tamże. 
12 P. Dandelion, The Creation of Coherence: The ‘Quaker double-culture’ and the ‘absolute per-

haps’, w: The Quaker Condition. The Sociology of Liberal Religion, ed. P. Dandelion, P. Collins, New-
castle 2008, s. 29. 
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panuje atmosfera sceptycyzmu. Pink Dandelion mówi wręcz o kwakierskiej apo-
teozie postawy „absolutnego być może” (absolute perhaps): „Są absolutnie pewni 
(racjonalnie), że nigdy nie mogą być pewni (teologicznie). Posługują się doktry-
ną ‘absolutnego być może’ i rozumieją ją w sposób normatywny”13. 

Rezultatem otwartości na doświadczenie, raczej niż na Biblię czy jakiś inny 
święty tekst, stał się pluralizm światopoglądów w szeregach Religijnego Towa-
rzystwa Przyjaciół (tak brzmi obecnie formalna nazwa ugrupowania). Około 30 
procent kwakrów brytyjskich to zdecydowani teiści, około 20 procent to agno-
stycy i ateiści, natomiast pozostała liczba obejmuje różne światopoglądy pośred-
nie, również te głoszące bezosobowy Absolut14. Wśród kwakrów znajdują się 
także osoby przyznające się do islamu15, buddyzmu16 czy hinduizmu17. 

 
 

Kwakierski pluralizm religijny 
 
Jak wiadomo, w literaturze refleksji nad relacją między prawdą a religiami 

ukształtowały się trzy stanowiska. Ekskluzywizm głosi, że jedna religia ma całą 
prawdę, a inne religie nie mają jej w ogóle. Typowym wyrazem tego stanowiska 
jest zdanie żyjącego w III wieku n.e. biskupa św. Cypriana: Extra Ecclesiam nulla 
salus – „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Inkluzywizm głosi, że nasza religia 

                                                                 
13 P. Dandelion, An Introduction to Quakerism, s. 152. 
14 Grupa tradycyjna kwakrów (32%) wierzy w Boga, określa siebie jako chrześcijańską, pod-

kreśla rolę Jezusa, wierzy w siłę modlitwy. Grupa liberalna (50%) mniej wierzy w Boga (55% osób 
wierzy), modli się mniej i nie wierzy w moc modlitwy, a zamiast Biblii preferuje Quaker Faith and 
Practice – księgę reprezentującą zbiór zasad współczesnych brytyjskich kwakrów. Również mniej 
określa siebie jako chrześcijańską, a bardziej jako duchową. Grupa nie-teistyczna (18%) jest 
skłonna deklarować, że nie wierzy w Boga (w jej ramach 9% mówi, że wierzy a 49% mówi, że nie 
wierzy), nie modli się, jej członkowie określają siebie jako nie-teistów, agnostyków, humanistów 
czy ateistów. J. Hampton, The British Quaker Survey 2013. Examining Religious Beliefs and Practi-
ces in the 21st Century.’ Unpublished MSc thesis, University of Lancaster, 2013,  

https://www.woodbrooke.org.uk/data/files/CPQS/British_Quaker_survey_2013_initial_fin
dings.pdf, [06.12.2014]. 

15 Ch. Bagley, Islam Today: A Muslim Quaker's View, Aylesbury: The Quaker Universalist 
Group, 2015. 

16 V. Brown, The Mindful Quaker: a Brief Introduction to Buddhist Wisdom for Friends, Wal-
lingford, PA: Pendle Hill Publications, 2006. 

17 R. Wood, Ranan B. Benerji, Non-Christian Quakers: Their Faith and Message, Chicago, 
IL: Progresiv Publishr, 1983. 
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ma całą prawdę, a inne mają ją jedynie w pewnej mierze. Jest to stanowisko ty-
powe na przykład dla islamu. Pluralizm religijny uznaje natomiast, że wszystkie 
religie są równe, gdyż w każdej mamy ten sam, aczkolwiek w każdej z nich 
ograniczony dostęp do prawdy. Ekskluzywizm był w przeszłości, a inkluzywizm 
jest najczęściej współcześnie, typowym stanowiskiem kościołów chrześcijań-
skich. Jak wiadomo, Kościół katolicki odżegnał się od ekskluzywizmu dopiero 
na Soborze Watykańskim II, przyjmując stanowisko inkluzywistyczne. 

Niezwykle ważną kwestią, której jak dotąd nie poświęcono dostatecznej 
uwagi, jest fakt, iż postawa religijnego pluralizmu, która, jak się wydaje, jest jed-
nym z ważniejszym światopoglądów religijnych współczesnego Zachodu z jej 
poczuciem względności religijnych i filozoficznych doktryn, nie znajduje wyrazu 
w żadnej istniejącej religii. Istnieje popularna metafora wyrażająca najpełniej 
ideę pluralizmu religijnego – metafora słonia dotykanego przez niewidomych, 
którzy twierdzą, iż to, co dotykają jest całym słoniem, mimo że ewidentnie do-
tykają jednej z jego części. Nietrudno nie zauważyć, że – pomimo istnienia róż-
nego stopnia otwartości na prawdy innych systemów religijnych – żadna religia 
tej metafory zaakceptować nie może, bo przecież każda twierdzi, iż jest jedyną 
mającą do dyspozycji ogląd całego „słonia”. 

Z drugiej strony również sami pluraliści nie są w stanie podać jakiegoś jed-
noznacznego elementu, który nadałby religiom i duchowościom jakąś ważną eg-
zystencjalnie jedność, która inspirowałaby ich do jakiegoś bardziej konkretnego 
kultu. Element przedstawiony przez filozofa brytyjskiego Johna Hicka, najwy-
bitniejszego reprezentanta religijnego pluralizmu – element w postaci pojęcia 
Absolutu jako niepoznawalnego the Real an sich – czyni jedność między religia-
mi i duchowościami eteryczną i niemalże areligijną18. Wszystko bowiem, co 
w ujęciu Hicka w życiu religijnym nie jest niepoznawalnym Rzeczywistym, jest 
w rzeczywistości rezultatem ludzkiej reakcji na Rzeczywiste, która dodatkowo 
uwięziona jest w historycznych strukturach danej kultury, w której ludzie żyją 
i która wyznacza ich obraz Rzeczywistego. W efekcie rekonstrukcja religii za-
mienia się u Hicka w jej psychologiczno-kulturową dekonstrukcję, w której ża-
den niepluralista religijny nie jest już w stanie rozpoznać tego, w co wierzy, 
a pluralista natrafia na wysoki, psychologiczno-kulturowy mur oddzielający go 
od Absolutu. Niepoznawalny the Real an sich staje się w konsekwencji tak mgli-

                                                                 
18 Zob. J. Hick, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, New 

Haven, London 2004. 
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sty, że nie pozwala na pojawienie się egzystencjalnie ważnego – a nie tylko teo-
retycznie jakoś umożliwionego – życia religijnego. Można więc odnieść wraże-
nie, że przez swoją propozycję obiektywnego elementu jednoczącego Hick do-
prowadził do sytuacji, w której w osobistym, subiektywnym życiu religia prze-
staje odgrywać jakąkolwiek znaczącą rolę. Koszt dokonanego przez niego zabie-
gu jest więc zdecydowanie zbyt duży: w jego ramach, aby dowartościować 
wszystkie religie i nie wyróżniać żadnej, filozof brytyjski uniemożliwił zarówno 
sensowne funkcjonowanie każdej z nich, jak i indywidualne życie religijne 
w ogóle. 

Ze względu na niemożność ustalenia wspólnych przekonań lub, jak w przy-
padku Hicka, ze względu na mglistość światopoglądu, który religie miałyby jed-
noczyć, światopogląd pluralizmu religijnego nie może przerodzić się w zjawisko 
religijne (nabożeństwo, kult) czy duchowe, w które pluraliści mogliby zaanga-
żować się egzystencjalnie. Tkwią oni przeważnie rozproszeni w partykularnych 
religiach, których absolutne roszczenia instynktownie podważają, ale nie potra-
fią zaproponować żadnej religii uniwersalnej w zamian. Pluralizm religijny jest 
raczej stanowiskiem indywidualnych osób, które przeżywają swój światopogląd 
samotnie w cieniu swoich domostw i które mogą dać upust swoim uczuciom re-
ligijnym co najwyżej podczas przypadkowych rozmów bądź, jeżeli są intelektu-
alistami, na naukowych konferencjach. 

Naprzeciw tym trudnościom zdaje się wychodzić właśnie kwakryzm libe-
ralny. Na nabożeństwach kwakierskich regułą jest, jak była o tym mowa, mil-
czenie, w którym na pełnych prawach uczestniczą ludzie o rozmaitych świato-
poglądach. Otóż wydaje się, że ta kwakierska sieć odwołań do prywatnych świa-
topoglądów z jednoczesną wiernością publicznemu milczeniu mogłaby być po-
traktowana jako interesujący model religijny dla współczesnego pluralizmu reli-
gijnego. Skoro bowiem według tego ostatniego (abstrahuję w tym momencie od 
koncepcji Johna Hicka, a przyjmuję na wstępie zdefiniowany pluralizm religijny 
niepociągający za sobą całkowitego agnostycyzmu), rozmaite doktryny religijne 
mogą, a nawet muszą (muszą, gdyż inaczej pluralizm religijny nie byłby tym, 
czym jest, a przerodziłby się w stanowisko religioznawcze) być w tych czy in-
nych aspektach prawdziwe (chociaż, co zrozumiałe, nie mogą być prawdziwe 
w całości), nawiązywanie do nich w tych aspektach może być całkowicie akcep-
towalne. Ale nawiązywanie to ze względu na swoją daleko posuniętą, indywidu-
alną wybiórczość nie jest w stanie, jak zostało powiedziane, zbudować żadnej 
społecznej formy życia religijnego opartej na jakiejś treściowo określonej dok-
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trynie. Jak się wydaje, kwakryzm przynosi pluralistom możliwość wspólnotowe-
go życia religijnego, nie wymagając od nich ujednolicenia swoich światopoglą-
dów. Pluralista religijny, chcąc być człowiekiem religijnym, a nie tylko, na przy-
kład, badaczem religii, może zabrać ze sobą jakiś drogi mu element z tej czy in-
nej religii i wprowadzić go do standardowego, społecznego życia religijnego 
kwakrów – kwakrów, u których różnorodność światopoglądowa od pewnego 
czasu stała się, jak już była mowa, chlebem powszednim ich życia duchowo-
religijnego. 

Być może nieczęsto ów wprowadzony element będzie mógł być wyrażony 
głośno na spotkaniu kultowym, gdyż każdy zbyt partykularny pogląd może po-
tencjalnie zagrażać wspólnocie. Jeżeli partykularyzm zagraża każdej grupie, jest 
jasne, że w grupie opartej na milczeniu, sprowadzającą w sferze publicznej nieja-
ko całą treść poglądową do zera, zagrożenie to jest niebotycznie większe. Z dru-
giej strony ów swoisty dla danej jednostki element może być jednak wciąż obec-
ny w sposób mentalny – w świadomości danego uczestnika kultu, a także jako 
część towarzyskiej wymiany zdań między kwakrami poza kontekstem czysto pu-
blicznym czy kultowym. Również o tym kontekście towarzyskim w żaden spo-
sób zapominać nie można, gdyż także w nim, a może – ze względu na fakt, iż 
w kontekście tym można swoje poglądy dopiero wysłowić – przede wszystkim 
w nim, może rozwijać się otwartość na światło, skądkolwiek by ono pochodziło. 
„Czy jesteś otwarty na nowe światło – skądkolwiek by przychodziło?”19 – pyta 
kwakrów Advices and Queries, standardowa broszura zawierająca zbiór myśli wy-
rażających troski i zachęty sformułowane przez przedstawicieli brytyjskiego 
kwakryzmu. 

Istotne jest to, że cała idea liberalno-kwakierskiej formy nabożeństw zakła-
da podstawowe założenie pluralizmu, iż każdy istniejący światopogląd religijny 
czy filozoficzny może zawierać jakąś cząstkę prawdy i dlatego ma częściowe 
prawo obywatelstwa w otwartej na światło (a nie już je posiadającej) wspólnocie. 
Formuła kwakierska głosząca, iż w każdym człowieku istnieje to, co boże (that 
of God) oznacza nie tylko to, że w każdym istnieje potencjał bycia dobrym czło-
wiekiem, ale również potencjał bycia zdolnym do odkrycia jakiejś cząstki Praw-
dy. Mając to, co boże, ludzie mogą się stawać się lepszymi ludźmi i mogą odkryć 
w jakimś stopniu prawdziwą rzeczywistość boską. Jest przecież ona im bardzo 

                                                                 
19 Advices and Queries. The Yearly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers) in 

Britain, 2008, brak miejsca wydania, s. 7. 
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bliska, znajduje się w ich wnętrzu, a nie na zewnątrz, gdzieś wysoko, ponad 
chmurami. Trzeba przyznać, że tradycyjny teizm również głosi obecność Boga 
w duszy – zakłada bowiem przecież wszechobecność Boga – ale może nieco 
mniej tę kwestię podkreśla, skupiając się na mocy Boga, który, jak mówi Modli-
twa Pańska, „jest w niebie”, mocy boskiej ujawniającej się w przyrodzie, a nade 
wszystko w wytworzonym przez samych ludzi sacrum: miejscach świętych, przy-
wódcach religijnych czy samej grupie świętej. Rezultatem praktycznym kwakier-
skiego przekonania jest zatem teza, że w światopoglądzie każdego człowieka – 
w chrześcijaninie, buddyście czy hinduiście itd. – może mieścić się jakaś cząstka 
uniwersalnej Prawdy. Każdy uczestnik milczącego nabożeństwa może zatem tę 
właśnie cząstkę wnieść do zgromadzenia przyjaciół, wzbogacając ich intuicje do-
tyczące Nadprzyrodzonego. Teza o istnieniu tego, co boże, nie pozwala jednak 
na uznanie, powtórzmy, iż jakiś rozbudowany, tradycyjny światopogląd religijny 
(chrześcijaństwa, buddyzmu czy hinduizmu itd.) ma rację jako całość. W świetle 
myślenia uniwersalistycznego, nie tylko uniwersalistyczno-kwakierskiego, jako 
całość z pewnością każdy taki światopogląd głęboko się myli. Bardzo oczywi-
stym wyrazem tego błędu jest to, że stoi w sprzeczności z wielością podobnych 
do siebie, rozbudowanych i wytworzonych przez wielowiekowy rozwój świato-
poglądów. 

Przykładem kwakierskiej otwartości na światło skądkolwiek by ono pocho-
dziło jest postawa żyjącego w XVIII wieku słynnego, amerykańskiego kwakra 
Johna Woolmana (1720–1772). Jak zapisał w swoim dzienniku, był gotów udać 
się do Indian, nie tylko po to, aby wyrazić swoją solidarność z nimi czy pomóc 
w płaszczyźnie duchowej. Pragnął odwiedzić Indian również po to, aby dowie-
dzieć się od nich o tej cząstce Prawdy, jaką mogą dysponować, a której on sam 
nie posiada: „Miłość była pierwszym poruszeniem – pisze Woolman – a potem 
przyszła myśl, aby spędzić jakiś czas u Indian, abym mógł odczuwać i zrozumieć 
ich życie, i Ducha, który w nich żyje, abym mógł otrzymać od nich jakieś po-
uczenia albo czy można by im pomóc w jakimś stopniu w ich podążaniu za na-
tchnieniami Prawdy, która jest wśród nich”20. 

W ujęciu niektórych kwakrów nawet jeżeli światopogląd, z którym się spo-
tykamy, wydaje się wręcz odpychający, wcale to nie oznacza, że jest obiektywnie 

                                                                 
20 J. Woolman, Journal of John Woolman with Introduction by John Wittier, Boston 1871, 

s. 1763. Cyt. za: Quaker Faith and Practice. The Book of Christian Discipline of the Yearly Meeting of 
the Religious Society of Friends (Quakers) in Britain, London 1998., 27.02.  
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fałszywy. Odwrotnie, jest możliwe, że Bóg prowadzi ludzi do prawdy poprzez 
pogląd, który jest dla nas odpychający albo który niekiedy robi wręcz wrażenie 
niebezpiecznego. Pogląd ten siłą rzeczy nie może stać się częścią naszego świa-
topoglądu, nie mniej jednak powinniśmy go, wbrew sobie, szanować. „Wierzę – 
powiada w tym duchu Henry T. Hodgkin (1877–1933), m. in. wieloletni kwa-
kierski misjonarz w Chinach – że to, co najlepsze wedle Boga dla innego czło-
wieka może być tak odmienne od mojego doświadczenia i sposobu życia, że 
właściwie dla mnie niemożliwe (…). Odkrywanie innego sposobu, w jaki działa 
Bóg – w ramach tego, co jest może dla mnie wstrętne lub niebezpieczne – jest 
dużą częścią radości życia”21. 

 
 

Samozniesienie pluralizmu religijnego? 
 
Pojawia się zarzut, iż pluralizm religijny jest niekonsekwentny, gdyż przyj-

mując, iż religie nie posiadają prawdy, do których zgłaszają roszczenie, uznaje, 
że w nim samym mieści się cała prawda. Pod adresem pluralizmu religijnego ja-
ko dominującego stanowiska kwakryzmu liberalnego kieruje ten argument John 
Punshon, czołowy przedstawiciel chrześcijańskiego skrzydła w brytyjskim kwa-
kryzmie22. Otóż trudno zaprzeczyć, że tak o sobie właśnie pluralizm kwakierski 
sądzi. Właśnie dlatego ktoś jest zwolennikiem pluralistycznego kwakryzmu, 
gdyż uznaje, iż inne wyznania czy religie, które z natury głoszą posiadanie naj-
wyższej prawdy, muszą w dużym stopniu, chociaż nie totalnie, się mylić. Za-
uważmy jednak, że nie jest to specjalna wada. Taka jest i musi być postawa każ-
dego człowieka, który cokolwiek twierdzi o świecie – musi mianowicie przyjąć, 
iż ma więcej racji, niż poglądy głoszące coś przeciwnego, nawet jeżeli głosiłby 

                                                                 
21 Tamże, 27.07. Trzeba zaznaczyć, że w grupie teistycznej tworzącej współczesny brytyjski 

kwakryzm istnieje mniejsza otwartość na uznanie równości między światopoglądami osób funk-
cjonujących w liberalnym kwakryzmie. Typowym przekonaniem bardziej konserwatywnego po-
dejścia jest stanowiska Pinka Dandeliona, który podchodzi z większym dystansem do nieteistycz-
nych odmian kwakryzmu. Zob. P. Dandelion, Open for Transformation. Being Quaker. The 2014 
Swarthmore Lecture, London 2014. 

22 „(…) Uniwersalizm odrzuca ekskluzywistyczne roszczenia do posiadania prawdy w każdej 
religii na tej podstawie, że podczas gdy wszystkie religie mogą być tylko częściowo prawdziwe, 
żadna nie może być całkowicie prawdziwa. Tym samym, jeżeli żadna religia nie może być całko-
wicie prawdziwa, uniwersalizm również nie może”. J. Punshon, Letter to a Universalist, Wal-
lingford, PA: Pendle Hill Publications, 1989, s. 12-13. 
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całkowity sceptycyzm. Zarzut ten jednak w wypadku pluralizmu kwakierskiego 
nie ma oczywiście natury epistemologicznej, gdyż kwakryzm nie odrzuca moż-
liwości doświadczenia Absolutu w sposób bezpośredni w tych czy innych reli-
giach czy poza nimi – nie jest więc zwolennikiem kulturowego agnostycyzmu. 
Nie można więc zarzucić mu w typowej antysceptyckiej argumentacji, że wska-
zując na kulturowe uwarunkowania poznania w innych światopoglądach, w spo-
sób nieuzasadniony jedynie dla siebie samego gwarantuje prawo do poznania ni-
czym nieuwarunkowanego23. Sformułowany przez Punshona zarzut ma charak-
ter aksjologiczny: domaga się od pluralisty większej pokory, gdyż wydaje się, iż 
pluralista przejmuje rolę, którą zdecydowanie krytykuje w innych religiach. 

Wydaje się jednak, że pluralizm kwakierski jest zagrożony tym zarzutem 
nawet w jego aksjologicznym sformułowaniu tylko w pewnej, być może małej 
części. Otóż można w pluralizmie tym wyróżnić dwie płaszczyzny przekonania 
o posiadania obiektywnej prawdy: absolutyzm pozytywny i negatywny. Ten 
ostatni w jego ujęciu odrzuca doktryny teologiczne poszczególnych religii, które 
rozpatrywane w całości nie są już dłużej wiarygodne. Ten pierwszy postępuje 
zupełnie inaczej. Gotów jest, po pierwsze, uznać takie czy inne prawdy w reli-
giach. Nie jest więc tak, że pluralistyczny kwakryzm samego siebie wynosi po-
nad wszystko, a na inne światopoglądy spogląda z całkowitą pogardą. Po drugie, 
gotów jest uznać, że w religiach istnieje u poszczególnych jednostek – choć na-
turalnie zdecydowanie mniej w grupie religijnej jako całości czy w jej przywód-
czej części, duchowieństwie – takie samo poszukiwanie prawdy poprzez do-
świadczenie, jak postuluje to on sam jako swój główny ideał. Człowiek w tym 
świetle jest istotą poszukującą, która nawet jeżeli nie przezwycięża dogmatów, 
w których została wychowana i które traktuje jako część swojego naturalnego 
środowiska, to spogląda na nie często ze sceptycyzmem czy nawet ze skrywaną 
wrogością. W związku z tym, po trzecie, ów absolutyzm pozytywny plurali-
stycznego kwakryzmu skłaniać się będzie do wniosku, że nie jest taką samą reli-
gią czy wyznaniem, jak inne religie czy wyznania, gdyż jest nade wszystko me-
todą poszukiwania prawdy – metodą, która jest potencjalnie dostępna wszyst-
kim, w każdej religii i poza nimi. Stwierdzając owe wszystkie przyjazne strony 
tkwiące w kwakierskim absolutyzmie pozytywnym, należałoby zarazem dodać, 
że przyznanie, iż kwakryzm liberalny ma trochę więcej racji, niż pogrążone 

                                                                 
23 Taki argument z większą dozą słuszności kierowany jest wobec Johna Hicka. Zob. np. 

P. R. Eddy, John Hick's Pluralist Philosophy of World Religions, Eugene, Oregon, 2015. s. 10. 
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w niepluralistycznym nastawieniu religie, jest rzeczywiście jedynie niewielką 
„pychą” w porównaniu do wielkiej, niemalże demonicznej pychy, jaka cechuje 
od tysiącleci religie świata. Jest ona tylko małym elementem oddania sprawie-
dliwości tym organizacjom nurzającym się, pomimo swoich niekiedy niszczy-
cielskich błędów, w poczuciu własnej nieomylności, jakby były założone nie 
przez ludzi, ale przez samych bogów. 

 
 

Pewność i niepewność w liberalnym kwakryzmie 
 
Z dotychczasowych rozważań widzimy, że jest logiczne dla opartych na do-

świadczeniu przyjaciół, że liberalni na poziomie odczuć indywidualnych nie mo-
gą być znacząco liberalni na poziomie wspólnotowych wypowiedzi. Znany kwa-
kier brytyjski a zarazem jeden z najbardziej znaczących teoretyków kwakryzmu 
Pink Dandelion pisze zatem niepotrzebnie ironicznie o „ironii” tej sytuacji: 
„Jedną z ironii takiej permisywnej grupy jest stanowisko, które głosi, że jakakol-
wiek grupa czy jednostka, która uznaje, że znalazła ostateczną prawdę, dla 
wszystkich ludzi i na wszelkie czasy, myli się. Każda grupa religijna musi być 
częściowo teologicznie w błędzie (…)”24. Warto przyjrzeć się tej opinii, dzięki 
czemu unaoczni nam się lepiej natura kwakierskiej, pluralistycznej postawy. 

Jak się wydaje, Pink Dandelion myli wyraźnie grupowy modus vivendi libe-
ralnych kwakrów z ich indywidualnym modus credendi – myli ich społeczny spo-
sób funkcjonowania z ich indywidualnym sposobem wierzenia. To bowiem, że 
jako grupa akcentują niepewność religijną, nie oznacza, że na poziomie indywi-
dualnym nie są w stanie w nic uwierzyć. To, że nie osiągają i nie głoszą publicz-
nie jasnego credo – tak jak czynią to inne religie – nie oznacza, że poszczególni 
kwakrzy nie mają jakichś swoich małych kred, które „działają” w ich jednostko-
wym świecie. Ale zważywszy na wielość światopoglądów, jaka funkcjonuje 
w Religijnym Towarzystwie Przyjaciół, nie mogą w imię troski o samo istnienie 
grupy kwakierskiej forsować na jej forum swoich własnych przekonań, nawet je-
żeli byliby przekonani, że są pewne. Sfera społecznej niepewności jest swoistym 
kokonem, w którym wrażliwe na agresję Prawdy przez duże „P” osoby mogą 
w poczuciu bezpieczeństwa snuć nici ewentualnych indywidualnych pewności. 

                                                                 
24 P. Dandelion, An Introduction to Quakerism, s. 152. 
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Kokon ten wydaje się przynosić ze sobą korzyści, obok, być może, ewentu-
alnych szkód. Znamy przecież aż za dobrze, jak bardzo każda grupa potrafi sku-
tecznie ingerować w życie jednostki. Jak bardzo potrafi nią manipulować, two-
rząc wrażenie, że do jednostki przemawia nie ona, ale sam najwyższy Bóg, 
wmawiając jej poczucie winy, jeżeli ta nie jest jej dość posłuszna. Za takie niepo-
słuszeństwo gotowa jest nawet wysłać ją do piekła na wieczne męki. W sytuacji 
natomiast kiedy grupa porusza się w domenie niepewności, żadnej z tych auto-
rytarnych funkcji nie jest w stanie sprawować. W tym sensie niepewność nie 
przynosi grupie szkody, ale zdaje się zapewniać jej większą swobodę w spotkaniu 
z Panem. 

Ów socjologiczny wymóg samoograniczenia się i strukturalnej niepewności 
na poziomie publicznym może okazać się owocny w sposób przypadkowy rów-
nież na płaszczyźnie teologicznej. Pink Dandelion zdaje się bowiem nie 
uwzględniać dostatecznie możliwości, że zagadkowość przedmiotu, do którego 
się odnosi człowiek religijny, z natury musi udzielać się również jego aktom reli-
gijnym, w szczególności treści tych aktów. Skoro rzeczywistość duchowa jest ta-
jemnicza, nie powinno być niczym specjalnym uznanie, że mówienie o niej bę-
dzie nacechowane niepewnością. Niepewność publiczną trzeba więc rozumieć 
jako zrozumiały korelat dla niepewności indywidualnej. 

Sytuacja ta wydaje się naturalna, a jedyną dla niej alternatywą jest opusz-
czenie myślenia kwakierskiego i pogrążenie się w jakiejś odmianie religii, opartej 
na „świętych” księgach i wybujałych teologiach. Tam wszelka niepewność rze-
czywiście „zanika”, będąc rozproszona przez rzekomą jasność, jaka bije ze „świę-
tej” księgi, z komentarza do tej księgi, z dobrze przemyślanego kazania osoby 
duchownej w niedzielę. Z krytycznego tonu Pinka Dandeliona wynikałoby, że 
godziłby się na opuszczenie tego, co dla współczesnego, ale też dla kwakryzmu 
Foxa i jego przyjaciół było tak bardzo cenne, mianowicie doświadczenia. Do-
świadczenie to stawia „świętą” księgę chrześcijaństwa – a tym samym wszelkie 
inne „święte” księgi świata – na drugim planie, a ostatecznie pozbawia je – jak 
miało miejsce w dziejach kwakryzmu począwszy od początku XX wieku – auto-
rytatywnego znaczenia. Odwrotnie: zanik doświadczenia i wygenerowanie „ja-
sności” poprzez akceptację świętej księgi oznaczałoby zaniechanie otwartości na 
światło, niezależnie od tego, skąd by ono się wywodziło i nieunikniony powrót 
do jakiejś jednej historycznej religii czy ich synkretycznego połączenia. 

Jak już to było sygnalizowane, warto dodać, że niepewność publiczna jako 
pragmatyczny wymóg życia pluralistycznej grupy religijnej czy też niepewność 
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osobista jako rezultat zastosowania kryterium doświadczenia w domenie teolo-
gicznej, nie wykluczają faktu, że zarazem na innym, jakimś bardziej tajemni-
czym piętrze ludzkiej psyche jednostka może przecież doświadczać różnych po-
staci pewności. Jednostka może mianowicie doświadczać pewności punktowej, 
dotyczącej niewielu przeświadczeń, pewności, która zresztą może być dla niej 
wysoce „dogmatyczna” i nieustępliwa. To, że kwakrzy akcentują ogólną teolo-
giczną niepewność, wcale nie musi oznaczać, że w płaszczyźnie indywidualnej 
w umysłach pojedynczych kwakrów nie mogą pojawić się poszczególne „punkty” 
całkowitej pewności. Punkty te mogą być nieliczne, tak nieliczne, że na ich 
gruncie nie da się skonstruować całościowego światopoglądu, podobnego do 
tych, jakie głoszą tradycyjne religie i zawierającego prawdy ważne „dla wszyst-
kich ludzi i na wszelkie czasy”. Mogą być jednak na tyle intensywne, aby były w 
stanie, być może, zaspokoić najważniejsze potrzeby duchowe jednostki. Skoro 
bowiem kwakrzy wybierają się w podróż, w której ich przewodnikiem ma być 
doświadczenie, nie sposób wykluczyć, że doświadczenie to, przynajmniej 
w płaszczyźnie jednostkowej, do jakichś prawd ich jednak w końcu doprowadzi. 

Owymi pewnościami punktowymi jednostka ma prawo podzielić się ze 
swoją kwakierską grupą – jeżeli nie z całą grupą, na nabożeństwie milczącym, to 
przynajmniej z tą jej częścią, u której może liczyć na zainteresowanie. Z pewno-
ścią bowiem można się spodziewać, że osoby należące do przeciwstawnych bie-
gunów kwakryzmu liberalnego (teiści z jednej, ateiści/agnostycy z drugiej stro-
ny) będą mniej otwarte na swoje doświadczenia. Z drugiej strony, jak poucza 
doświadczenie, bywają różne prawdy odkryte w osobistym doświadczeniu, 
prawdy nawet niekoniecznie dotyczące rzeczywistości duchowej, z którymi nie 
sposób podzielić się z żadnymi bliźnimi, kwakrami i niekwakrami, gdyż praw-
dopodobnie nikt nie jest w stanie ich zrozumieć, a niewielu się nimi zainteresu-
je. Z pewnością dla wielu, a może dla większości naszych egzystencjalnie waż-
nych prawd, obowiązuje zasada, która mogłaby być wypełnieniem życzenia, ja-
kie od Jezusa miała usłyszeć w wizji mistycznej Teresa z Avila: „Ya no quiero que 
tengas conversación con hombres, sino con ángeles”25 – „Nie chcę już, byś obcowała 
z ludźmi, tylko z aniołami”. Droga duchowa jest drogą duchowego pogłębienia, 
w której być może nie należałoby spodziewać szczególnie wiele aprobaty ze 
strony drugiego człowieka, gdyż tam można liczyć jedynie na aprobatę, jeżeli tak 
można powiedzieć, płynącą z samego pogłębienia. Skoro drogi życiowe jedno-

                                                                 
25 Cytat hiszpański za: J. G. Arintero, Evolución mística, Salamanca 1989, s. 364. 
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stek są tak odmienne i skoro wraz z rozwojem duchowym rośnie też może sto-
pień złożoności przekonań – lub przynajmniej stopień złożoności dochodzenia 
do nich – spotkanie się z aprobatą może słusznie uchodzić w oczach jednostki za 
fenomen niezwykły – równie niezwykły, jak sama tajemnicza droga duchowa. 
Pokrywanie zasłoną niepewności milczących nabożeństw może wynikać właśnie 
z takiej pogłębionej duchowej perspektywy, a nie z racjonalistycznego zawiesze-
nia sądu. 

 

 
Kwakryzm jako „religia światowa” 

 
Jako religia pluralizmu religijnego mógłby kwakryzm stać się czymś, co 

może nieco szumnie, ale przecież w sposób jakoś uzasadniony, można by nazwać 
religią światową. Niektórzy kwakrzy widzą zresztą w swoim światopoglądzie 
elementy, pozwalające nie tylko tolerować odmienność, nie tylko wprowadzać – 
jak ja to tutaj zasugerowałem – pod osłoną ciszy swoje prywatne wierzenia 
w obszar społeczności religijnej, ale, co więcej, tworzyć jakiś rodzaj syntezy reli-
gii. John Linton, czołowy uniwersalista kwakierski, przez wiele lat pracujący 
w Friends Centre w New Delhi, pisze: „Przewiduję, że kwakryzm stanie się 
miejscem spotkania dla wszystkich duchowych poszukiwaczy należących do 
wszystkich religii albo do żadnej, gdzie mogą czcić lub medytować, tak jak po-
czują się ku temu pociągnięci. Będzie to światowa religia, nie skłaniająca się do 
żadnego stanowiska, chrześcijańska lub nie, ale czcząca najwyższe prawdy wszyst-
kich religii”26. 

Oczywiście, z dotychczasowych refleksji wyłania się problem, jak owe „naj-
wyższe prawdy” można by zlokalizować, nie odchodząc zarazem od podstawo-
wego kryterium kwakryzmu liberalnego – doświadczenia. Niemniej jednak wy-
daje się, że w swoim zasadniczym kierunku stanowisko Johna Lintona zmierza 
we właściwą stronę – w stronę przyznającą kwakryzmowi specyficzną rolę jako 
duchowo-religijnej platformy, na której w milczącym nabożeństwie spotkać się 
mogą bezkonfliktowo osoby wywodzące się z najrozmaitszych tradycji na świe-
cie. Jeżeli gdziekolwiek, to właśnie na tej platformie w poczuciu bezpieczeństwa 
stworzonego przez ciszę osoby te mogłyby, jeżeli taka byłaby ich wola, owych 
najwyższych prawd skuteczniej poszukiwać. Być może okazałoby się, iż jest to 

                                                                 
26 J. Linton, Quakerism as Forerunner, w: Quaker Universalist Reader, Number 1, A Collection 

of Essays, Addresses and Lectures, Landenberg, PA 1986, s. 10. 
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zadanie wykraczające raz na zawsze poza mistyczny empiryzm kwakierskich na-
bożeństw czy nawet poza możliwości ludzkiego poznania w ogóle. Zadanie takie 
może jednak zawsze się stać – i taką rolę z pewnością, jak widzimy na przykła-
dzie Lintona czy innych uniwersalistycznych przyjaciół27, odgrywa – naturalną 
ideą regulującą spotkań kwakierskich, które podkreślałaby jej pluralistyczną 
otwartość. 

 
 

Kwakryzm jako alternatywa wobec dialogu międzyreligijnego 
 
Trzeba w końcu zauważyć, że kwakryzm pojęty jako religia pluralizmu reli-

gijnego musi zadać kłam i zarazem być alternatywą wobec prób szukania jedno-
ści między religiami na gruncie tzw. dialogu międzyreligijnego. Próby te są – jak 
już stało się to powszechnie wiadome – beznadziejne, gdyż różnice, jakie dzielą 
religie, są zbyt zasadnicze, aby można było wytworzyć jakiś kompromis. W do-
datku różnice te są przedmiotem bardzo emocjonalnego zaangażowania – pozy-
tywnego wobec własnych różnic, negatywnego wobec cudzych. 

Z pewnością milczące nabożeństwo nie mogłoby przynieść formuły dialogu 
międzyreligijnego w sposób jednoznaczny, gdyż nie można oczekiwać od nie-
kwakrów tak radykalnej otwartości na światło, skądkolwiek by ono przychodzi-
ło, jak rozumie to sam kwakryzm liberalny. Milczące nabożeństwo dawałoby 
jednak minimalnie członkom każdej religii możliwość wspólnego bycia razem 
z innymi osobami otwartymi na Transcendencję, bez dokonywania fałszywych 
dla siebie kompromisów i bez dotykania konfliktującej sfery doktrynalnej. 
Gandhi uważał, że rolę jednoczącą w świecie religii mógłby odegrać właśnie 
kwakryzm liberalny. Jak pisze Howard H. Brinton: 

 
Kiedy Horace Alexander [brytyjski kwakier, żyjący w latach 1889-1989] dyskuto-
wał z Gandhim o tym, jak sprowadzić chrześcijan, hinduistów i członków innych 
religii do ‘wspólnoty serca’, co mogłoby znaleźć wyraz w nieprogramowym [mil-
czącym] wspólnym kulcie, Gandhi powiedział, że sądzi, iż kwakrzy nadają się bar-
dziej niż inni, aby osiągnąć ten cel”.28. 

                                                                 
27 Zob. stronę Quaker Universalist Group, http://qug.org.uk. 
28 H. H. Brinton, Quakerism and Other Religions, Wallingford, PA: Pendle Hill Publica-

tions, 1950, s. 2. 
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Na koniec odnotujmy pewien wielce znamienny fakt biograficzny. Otóż za 
nie tylko symptomatyczny, ale wręcz symboliczny, może uchodzić fakt, że John 
Hick, czołowy, jak była o tym mowa, przedstawiciel współczesnego pluralizmu 
religijnego, w ostatnich latach swojego życia (od 2009 r., zmarł w 2012 r,) stał 
się członkiem Religijnego Towarzystwa Przyjaciół (należał do wspólnoty Selly 
Oak w Birmingham). Z tego jednak co zdołałem ustalić, nie są na razie znane – 
jeżeli w ogóle istnieją – ewentualne prace lub wypowiedzi filozofa inspirowane 
wyraźniej pluralistycznym podejściem liberalnego kwakryzmu. 
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Summary 
 
The article suggests that liberal Quakerism could become a religion of liberal pluralism (the 

latter term is conceived of as an alternative to exclusivism and inclusivism). The article discusses 
the opinion of Pink Dandelion that the contemporary liberal Quakerism is ruled by the total 
skepticism, showing that this skepticism is not a Quaker outlook but only a way of common life 
for people belonging to different, private worldviews. Skepticism is a self-restrain for those people 
who, having different private worldviews, want to worship together in silence. Quaker religious 
pluralism seems also to be a good alternative to essentially ineffective interfaith dialogue. 
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MARTINA HEIDEGGERA PROJEKT  

„INNEJ” FILOZOFII. 

KRÓTKIE STUDIUM Z PRZYCZYNKÓW  

DO FILOZOFII 
 
 
Martin Heidegger pozostaje jednym z najbardziej ciekawych i wpływowych 

filozofów XX wieku. Wciąż wzbudza emocje ujęcie przez niego filozoficznej 
problematyki, treść i sposób wyrażenia jej w języku (stawiano mu zarzuty mało 
czytelnej neologizacji niemczyzny) oraz postawa filozofa wobec nazizmu. Szo-
kować może zaskakujące zaangażowanie Heideggera w latach trzydziestych, 
a potem, po wojnie, niezrozumiałe milczenie i brak jednoznacznej krytyki reżi-
mu, szczególnie hitlerowskich zbrodni. Mistrz z Niemiec, jak nazywa go Sa-
frański1, w swym filozoficznym działaniu jest absolutnie radykalny. Przekreśla 
całą dotychczasową tradycję filozoficzną i postuluje powrót do źródeł, odkrycie 
zapomnianej, prawdziwej filozoficznej podstawy. Koncepcję Heideggera można 
określić jako filozofię tragiczną, według której jedynym ratunkiem pozostaje po-
rzucenie dotychczasowego ontycznego opisywania rzeczywistości. Wielu bada-
czy wskazuje na radykalizm Heideggerowego myślenia, który jednocześnie tłu-
maczy megalomańskie traktowanie własnych poglądów i stawianie siebie nie-
malże w roli proroka prawdy wszechrzeczywistości. Łączy się to u Heideggera 
z bezkrytycznym uwielbieniem dla presokratyków (wybranych) i bezwzględną 

                                                                 
1 Jest to tytuł jego książki: R. Safranski, Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Ze-

it, Frankfurt am Main 2001. Nota dotyczy ósmego wydania. 
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krytyką czasów późniejszych. Poglądy te, którym był wierny do końca swych 
dni, wyraził Heidegger w przełomowej pracy, znajdującej się dziś w klasycznym 
kanonie dzieł filozoficznych: Sein und Zeit (Bycie i czas) opublikowanej w 1927 
roku. Zarysowany tam filozoficzny projekt nazwany ontologią fundamentalną 
w zamierzeniu miał otwierać zapomnianą w dziejach sferę „prawdziwej rzeczy-
wistości” i stanowić drogę podążania ku podstawie, początkowi wszystkiego. 
Dla filozofa ta droga tworzy sens filozoficznego namysłu, jest przejście do my-
ślenia samego bycia, które aletheicznie ukazuje się otwartemu na jego przyjęcie 
(na jego wydarzenie) Dasein – jawno-byciu. Można powiedzieć, że ukazaniu tej 
drogi poświęcił autor cały swój filozoficzny wysiłek. 

Wyjątkowe miejsce zajmuje w Heideggerowym dyskursie dzieło pod tytu-
łem Przyczynki do filozofii (Z wydarzania)2. Stanowi ono fascynującą i chyba 
nierozwiązywalną zagadkę w dorobku filozofa. Z jednej strony, nie sposób nie 
docenić roli tego tekstu w procesie kształtowania się myśli filozofa, szczególnie, 
gdy myślimy o tak zwanym Heideggerowym „zwrocie”. Z drugiej strony, treść 
dzieła, a przede wszystkim jego język tak daleko odbiega od pozostałego dorob-
ku, że wywołuje autentyczne zdumienie, u niektórych nawet konsternację. Ba-
dacze podzielili się w ocenach tego dzieła, dlatego odnajdziemy opinie od skraj-
nego zachwytu po chłodną rezerwę i milczenie. Z polskich badaczy z nieukry-
wanym entuzjazmem ocenia Przyczynki… świetny znawca Heideggera i zasłu-
żony tłumacz jego dzieł, Janusz Mizera. Pisze on o sensacyjnej książce, niemają-
cej sobie równych wśród dwudziestowiecznych dzieł filozoficznych3. Znaczenie 
i nie lada wyzwanie stojące przed czytelnikiem Przyczynków… podkreśla także 
Łukasz Kołoczek4. Na doniosłość dzieła, ale też ogromne problemy w odbiorze 
wskazuje Georg Seidel, twierdząc, że jest ono wyjątkowo trudne nawet jak na 

                                                                 
2 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie (Vom Ereignis), Frankfurt am Main 1989. Dzieło to 

zostało wydane w ramach: M. Heidegger, Gesamtausgabe, Band 65. Polski przekład: M. Heidegger, 
Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996.  

3 „Dzieło bowiem jest zamkniętą całością, kompletnym opracowaniem omawianego zagad-
nienia, drogi zaś wyznaczają ślady, wskazują lecz zdarza się, że prowadzą donikąd, na bezdroża 
i manowce. Drogami nadto można dokądś podążać i można nimi powracać. W powrotnej drodze 
ukazują się zupełnie inne, nowe widoki. Trzeba mieć w pamięci to motto, zagłębiając się w lekturę 
Przyczynków do filozofii. Jest to książka szczególna, w dziejach filozofii niemająca sobie równych”, 
J. Mizera, W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia, Kraków 
2006, s. 10. 

4 Ł. Kołoczek, Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar “Przyczynków do filozofii”, Kraków 
2013, s. 8-9. 
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Heideggerowe standardy5. Natomiast Otto Pӧggeler, uznany uczeń Heideggera 
określa Przyczynki... jako zbiór aforyzmów6. Akceptują to dzieło znani badacze 
między innymi Parvis Emad7. Z kolei inne wielkie nazwiska filozofii dwudzie-
stego wieku z rezerwą odnoszą się do tej próby Heideggera. Kamil Sipowicz 
podsumowuje to bardzo trafnie: „Dla wielu akademickich filozofów ta praca 
Mistrza z Niemiec jest przez paradoksalny i niejasny język kłopotliwym wyzwa-
niem. Nie są to rejony, gdzie Adorno, Tugendhat, a nawet Jaspers, Bloch, czy 
Sartre zapuściliby się kiedykolwiek”8. Widać zatem napięcie, specyficzną atmos-
ferę wytworzoną wokół Przyczynków… przez samego autora i jego czytelników. 

Cokolwiek pomyślimy, powinniśmy wiedzieć, że Przyczynki... stanowią za-
gadkę z jeszcze innego powodu. Mianowicie, tekst ten nie został opublikowany 
za życia filozofa i ukazał się dopiero trzynaście lat po jego śmierci w 1989 roku. 
Sam ten fakt oczywiście nie budzi emocji, ale okazuje się, że w dużym stopniu 
wpływa na percepcję dzieła. Ogromne wrażenie podczas lektury robi forma ję-
zykowa zastosowana przez autora. Heidegger używa języka metaforycznego, 
chwilami nieczytelnego i paradoksalnego, ta niemczyzna stanowi kłopot nawet 
dla dobrze obeznanych czytelników. Pod względem struktury tekst sprawia wra-
żenie naszkicowanego, urywane wątki dają taki efekt, jakby autor chciał jedynie 
utrwalić na papierze ogólną, mglistą myśl, raczej przebłysk niż rzetelny wywód. 
W tekście zauważamy wielokrotny nawrót do tych samych treści, na co pozwala 
dość swobodna kolejność paragrafów9. Badaczom brakuje również przypisów 

                                                                 
5 G. J. Seidel, A Key to Heideggers Beitrage, “Gregorianum” 76/2 (1995), s. 363-372. Zobacz 

początek tekstu. 
6 Dłuższy wywód w: O. Pӧggeler, Neue Wege mit Heidegger, Freiburg-Mϋnich 1992, s. 465-

467. Pӧggeler uznaje Przyczynki… za główne i w pełni dojrzałe dzieło Heideggera w przeciwień-
stwie do właściwie niedokończonego i przedstawiającego tylko część filozoficznego zamierzenia 
Heideggera Bycia i czasu. Zob. O. Pӧggeler, Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, 
Warszawa 2002, s. 392.  

7 P. Emad, On the Way to Heidegger’s “Controbutions to Philosophy, Winsconsin 2007, s. 4-8; 
tegoż, The Echo of Being in Beitrӓge zur Philosophie – Der Arklӓrung: Directives for its Interpretation, 
Heidegger Studies vol. 7 (1991). Drugą pracę Emada podaję za: D. R. Law, Negative Theology in 
Heideggers Beitrӓge zur Philosophie, “International Journal for Philosophy of Religion” vol. 48 
(2000), s. 139.  

8 K. Sipowicz, Heidegger: degeneracja i nieautentyczność, Warszawa 2005, s. 27. 
9 J. Mizera, dz. cyt., s. 14-22. Problem Heideggerowego języka jest zagadnieniem samym 

w sobie i nie sposób go tu nawet zarysować. W najnowszych badaniach nad jego myślą można 
jednak zaobserwować prawidłowość w dostrzeganiu „naturalności” języka Heideggera. Rozumiem 
poprzez to przede wszystkim odrzucenie poglądu o dziwaczności i specyficznych neologizmach 
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i odwołań do innej literatury przedmiotu. Wszystko to skłania do wniosku, że 
Przyczynki… nie są gotowym tekstem, a jedynie zbiorem luźnych i osobistych 
notatek Heideggera, zarysów jego myśli, właściwie rozwiniętych dopiero później 
w precyzyjnych i klarownych pismach. Fakt, że Heidegger milczał na temat tego 
tekstu do końca życia, również ten wniosek uzasadnia. 

Przedstawiona wyżej argumentacja przeciw solidności Przyczynków... wy-
daje się jednak spłycona, a wniosek wątpliwy. Przyczynki… wyglądają inaczej 
podczas uważnej lektury i starannej analizy, a przede wszystkim ujawniają swoje 
zalety wtedy, gdy czyta się je nie tracąc z oczu całościowego Heideggerowego 
namysłu nad filozofią. Wówczas ujawnia się znaczenie i siła tego tekstu. 
F. Dallmayr ocenia, że Przyczynki… to opus magnum dojrzałej myśli Heidegge-
ra10. Inni jednoznacznie stawiają to dzieło obok Bycia i czasu11. Kamil Sipowicz, 
skądinąd badacz bardzo krytyczny wobec Heideggera, podkreśla fakt, że dzieło 
to jest rezultatem najgłębszego doświadczenia filozoficznego autora, który 
w mistycznym uniesieniu dochodzi do samego, czystego, bezpośredniego otwar-
cia na samo bycie. Temu ma służyć dziwaczna forma wywodu-medytacji przyję-
ta przez filozofa: „…słynne Przyczynki do filozofii, sprawiają wrażenie, jakby He-
idegger celowo opuścił egzystencjalne i ontyczne warstwy europejskiego myśle-
nia, zawiesił ratio, aby udać się w pobliże świata ciemnych presokratyków”. Da-
lej czytamy: „…Heidegger, starając się opuścić twardy grunt bytów i substan-
cjalny język oraz zadomowiony już w Europie transcendentalny projekt Husserla 
i własną egzystencjalną mowę Bycia i czasu, zastosowawszy specyficzną rozkoja-
rzeniową antymedytację, dotarł do rejonów, gdzie oprócz Heraklita, Parmenide-
sa, Anaksymandra dotarli tylko niektórzy heroiczni poeci z boskim krajanem 

                                                                 
Heideggera, które zamykają szczelnie jego język (i myśl) w specyficznym żargonie. Wydaje się ra-
czej, że Heidegger próbuje wydobyć z języka jego pierwotne pokłady semantyczne, co sprawia, że 
można filozofować „źródłowo”. Duża grupa najbardziej zasłużonych polskich badaczy Heideggera 
podąża właśnie tą drogą – myślę tu głównie o przełomowych pracach W. Rymkiewicza i Ł. Ko-
łoczka, którzy starają się przenosić intuicje Heideggera na grunt polszczyzny. Oboje starają się 
przenieść Heideggerowy namysł nad byciem samym w obszar polszczyzny i pokazać, że język pol-
ski też jest (podobnie jak niemiecki) językiem myślenia bycia. Zob. Ł. Kołoczek, Być, czy mieć. 
Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera, Kraków 2016, s. 11-17; 
W. Rymkiewicz, Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa, Warszawa 2015, s. 16-18, 326-
339.  

10 F. Dallmayr, The Other Heidegger, Ithaca-New York 1993, s. 110. Podobnego zdania jest 
Janusz Mizera, zob.: tegoż, dz. cyt., s. 11.  

11 Zob. np. J. Richardson, Heidegger, London-New York 2012, s. 204. 
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Hӧlderlinem na czele”12. W podobnym tonie wypowiada się David R. Law, 
wskazując, że cel autora determinuje formalną strukturę dzieła. Celem jest na-
tomiast poprowadzenie, czy też podprowadzenie czytelnika możliwie najdalej 
w obszar tajemnego doświadczenia tego, co najbardziej skryte na granicy języka 
i poznania, a co określa się jako seynsgeschichtliches Denken13. Mamy zatem do 
czynienia z nowym nastawianiem, które stara się porzucić metafizykę i wejść 
(wejść-doświadczyć, Erfӓhrung) w inne myślenie, podążać drogą-Wege wsłucha-
nia w brzmienie samego bycia, wsłuchania w sagę bycia – powiadanie bycia14. 
Postulat ten wymaga opuszczenia starych ścieżek i wstąpienia w nowe, niezna-
ne, również „nieopowiedziane” w mowie i piśmie rejony. Zatem również język 
musi porzucić utarte koleiny i nagiąć się w trudzie pojmowania odsłaniającego 
się, darzącego się i przyswajanego (eignen i Er-egnis) samego bycia. Na tym ob-
szarze nie można sobie pomóc konceptualizacją i substancjalizacją treści tego, co 
jest, czyli bytu. Metafizyka staje się bezużyteczna, gdyż w Heideggerowym pro-
jekcie myśl nie skupia się na istocie (Wesen), czyli statycznej, niezmiennej i ko-
niecznej treści tego, co jest, ale kieruje się w stronę dynamicznego istoczenia się 
(Wesung) bycia. Istoczenie się bycia odbywa się wobec doświadczającego (wdra-
żającego się w bycie – motyw drogi, który pobrzmiewa w niemieckim Erfӓhrung 
jako Er i fahren) świadomego bycia, jawno-bycia, Dasein. W niniejszym krótkim 
zarysie zamierzam podążyć tą Heideggerową drogą. Skupię się na postulacie in-
nej filozofii, innego początku Heideggera, który postaram się ująć z perspektywy 
jego namysłu nad filozofią samą. 

Filozofia dotyczy bycia i Heidegger postuluje właśnie takie jej ujęcie. Filo-
zofię rozumie on „dziejowo”, to znaczy z perspektywy dziania się (dziejowości) 
bycia. Heidegger tłumaczy to następująco: „Dziejowe znaczy tu: przynależne 
istoczeniu samego Bycia, włączone w potrzebę (Not-biedę) prawdy Bycia i w ten 
sposób związane z koniecznością (Notwendigkeit) rozstrzygania, rozporządzają-
cego w ogóle istotą dziejów i ich istoczeniem”15. Dziejowe rozumienie filozofii 
nie jest ujęciem historycznym, ponieważ nie odtwarza poglądów filozoficznych 
w porządku historycznym, ale źródłowo sięga do początku. Takiej filozofii trze-
ba się nauczyć, przygotować się na nią, nastroić się na jej przyjście, co Heidegger 
rozumie jako uwolnienie się od myślenia o bycie i sięgnięcie do samego bycia. 
                                                                 

12 K. Sipowicz, dz. cyt., s. 27. 
13 D. R. Law, dz. cyt., s. 140.  
14 Zob. B. Baran, Heidegger i powszechna demobilizacja, Kraków 2004, s. 174-175. 
15 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 385. 
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Heidegger wskazuje na ontologiczną różnicę między byciem bytu i byciem, co 
nie jest dzieleniem „czegoś” na dwie części, ale raczej różnym ujmowaniem tre-
ści – w tym przypadku bycia – z dwóch perspektyw: samego tego bycia i bytu. 
Owo rozróżnienie, określane przez Heideggera jako różnica ontologiczna, sta-
nowi konieczny warunek nowego, czyli dziejowego ujęcia filozofii. Proponowa-
na zmiana powinna przygotować do właściwego filozofowania i odpowiednio do 
niego nastawić, natomiast celem jest odsłanianie prawdy bycia. Zdaniem He-
ideggera, człowiek przygotowany to człowiek „wsłuchany” w treść bycia, które 
wypowiada się przy pomocy słów, w mowie nazwanej powiadaniem. Filozof 
określa to słowo jako głos „przyszłych” i rozumie jako głos tego, który „powiada” 
o tym, co przyszłe – czyli o samym bycie. 

Dla Heideggera przykładem takiego powiadania „przyszłego” jest poezja 
Hӧlderlina, w której odsłania się przed człowiekiem droga do prawdy bycia 
i powoduje, że człowiek jest Da-sein, jawno-byciem, bytem świadomym swego 
bycia. Zdaniem Heideggera, wsłuchanie się w poezję Hӧlderlina, umożliwia 
właściwe nastawienie świadomego człowieka jako Da-sein na głos samego bycia. 
Filozof tak o tym pisze: „…daje się usłyszeć słowo Hӧlderlina, znajdujące od-
powiedź poprzez jawno-bycie i w takiej odpowiedzi gruntowane w języku przy-
szłego człowieka. Tak dopiero człowiek wchodzi na najbliższą, powolną ścieżkę 
ku Byciu”16. Ścieżką prowadzącą ku odkryciu samego bycia, czyli ku prawdzie 
bycia może być przyswajanie dzieła wielkiego romantycznego poety. To pozna-
wanie nie polega na analizie tekstu, lecz na wprowadzeniu się przez poezję 
w stan duchowy, który otworzy nas na odbiór – na dzianie się bycia. W tym 
znaczeniu filozofia służy jako przygotowanie się, znalezienie odpowiedniego na-
stawiania po to, by możliwe stało się przyjęcie (Heidegger pisze o wydarzaniu) 
dynamicznie ujawniającej się podstawy bycia. 

Wydarzanie bycia to jego dzieje. Dziejowość filozofii ujawnia się w różnicy 
ontologicznej jako podstawie filozoficznego namysłu, czyli rozróżnieniu (rozcię-
ciu) na byt i bycie. Proponowana przez Heideggera filozofia przechodzi od ana-
lizy bytu do myślenia bycia, a owo myślenie jako nie uwikłane historycznie jest 
uświadomieniem sobie różnicy ontologicznej bytu i bycia. Autor podkreśla, że 
myślenie jest w stanie wyzbyć się wszelkiej postaci bytu, ponieważ odsłania się 
                                                                 

16 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 386. Por.: „Die geschichtliche Bestimmung der Philo-
sophie gipfelt in der Erkenntnis der Notwendigkeit, Hӧlderlins Wort des Gehӧr zu schaffen. Das 
Hӧren-kӧnnen entspricht einem Sagen-kӧnnen, das aus der Fragwϋrdigkeit des Seyns spricht”, 
M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 422. 
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w nim samo bycie. Oznacza to, że myślenie podąża drogą ujawniającej się pod-
stawy, która jest gruntem dla każdej postaci bytu. Jeszcze inaczej można powie-
dzieć, że myślenie odsłania przed człowiekiem świadomość tego, że jest on by-
tem, który „jest”, to znaczy bytem, który ma bycie, a to z kolei sprawia, że ta-
kiemu człowiekowi ukazuje się świadomość bycia – staje się on Da-sein, tu-oto-
byciem, jawno-byciem. Człowiek dociera do swojej egzystencji, a przynajmniej 
ją przeczuwa. W języku niemieckim Dasein tradycyjnie oznacza istnienie, egzy-
stencję, ale Heidegger w Przyczynkach… tłumaczy złożenie wyrazu z Da – czyli 
„tu oto”, „tutaj” oraz Sein – czyli bycia. Wyróżnienie „tu oto bycia” wskazuje na 
„egzystencjalną” świadomość, dlatego polski przekład zaproponowany przez Ja-
nusza Mizerę: jawno-bycie, ujawnienie się bycia – zwraca uwagę na pełne do-
świadczenie tego, co zakryte, ale równocześnie tego, co się ujawnia, wychodzi 
z ukrycia i staje się czymś odsłoniętym. Określenie „jawno-bycie” dobrze opisuje 
stan świadomości otwartej na to, co jawne i stojące wobec świadomego podmio-
tu. Właśnie w takiej sytuacji wydaje się „być” człowiek nastawiony na odkrywa-
nie prawdy bycia, czyli kroczący drogą filozoficznego namysłu nad byciem sa-
mym. 

Myślenie bycia jako zadanie określenia istoty filozofii jest zawsze myśle-
niem tego, co przyszłe. Wynika to z faktu, że bycie odsłania się w możliwości, 
zawsze jest realizacją jakiejś możności i odkrywa perspektywę tego, co ma dopie-
ro nastąpić. Człowiek uświadamiając sobie własną egzystencję ujmuje ją jako 
skończoną, lecz także jako otwartą możliwość bycia. Myślenie jest w stanie wy-
chwycić ten „moment” bycia, jego dynamizm i może dokonać skoku ku temu, co 
pozbawione gruntu, otwarte, możliwe do realizacji w przyszłości. Filozofia zaw-
sze poszukiwała tego, co uzasadnia wszystko – tego, co gruntuje, jest u podstawy 
– i właśnie aby sięgnąć do owego gruntu wszystkich rzeczy, Heidegger proponu-
je zwrot (Kehre), wkroczenie człowieka, który jest otwarty na przyjęcie daru, 
w obszar tego, co zakryte, lecz odsłaniające się poprzez darzenie się. Heidegger 
nazywa to wydarzaniem bycia, przy czym słowo „wydarzanie”, które zawiera 
znaczeniowy rdzeń „darzenia” i „daru”, należy rozumieć także jako przyswajanie, 
zawłaszczanie, przywłaszczanie czegoś, przyjęcie lub przyswojenie. 

Zatem w Heideggerowym wydarzaniu bycie ujawnia się i budzi świado-
mość podmiotu, co do tego, że ów podmiot „jest” tu oto, to znaczy egzystuje 
(bytuje) oraz zdaje sobie sprawę, że jego bycie leży u podstawy jego bycia 
„czymś” (kimś), czyli leży u podstawy jego bytu (istoty). Naturalnie podmiot 
uwikłany w skończoność jest czasowy – bycie „tu oto” jest byciem w czasie – 
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stąd czasowość jako problem egzystencji. Bycie jest także tkwieniem w konkret-
nej sytuacji ontologicznej, w konkretnym uwikłaniu egzystencjalnym, można 
rzec, że w pewnym usytuowaniu, co wyraża niemieckie słowo Position-pozycja 
(usytuowanie, ale głównie istnienie, egzystowanie). Zatem Dasein „pozycjono-
wane” jest w świecie in der Welt sein, ale ponieważ jego bycie jest również by-
ciem wobec innego bycia, to jest też mitsein, czyli byciem z innymi byciami. 
W rezultacie takiego uwikłania właściwą treścią myślenia powinno być samo by-
cie, które poprzedza i warunkuje tkwienie w czasowo-przestrzennej sytuacji on-
tologicznej. W taki sposób określony jest „przedmiot” myślenia, którym staje się 
samoistoczące się bycie. 

Prawda bycia rozumiana aletheicznie, to znaczy jako to, co zapomniane 
(lethe) i odkrywane czy „od-przypominane” – prowadzi myślenie ku byciu i od-
krywa je jako dziejące się, darzone człowiekowi w wydarzaniu: „Myślenie Bycia 
[…] musi przynależeć samemu temu, co do-myślenia. […] Prawda, ów prześwit 
tego, co się skrywa, w czego Otwartym Bogowie i człowiek są wydarzani w swe 
repliki, sama otwiera Bycie jako dzieje…”17. Czytamy u Heideggera, że bycie 
otwiera się w prześwicie przed człowiekiem, ten sam prześwit bycia zapowiadają 
słowa poezji Hӧlderlinga, w które wsłuchuje się świadomy bycia człowiek. Do-
piero przywołany w ten sposób stan duchowy potrafi przekształcić filozofię w fi-
lozofię samego bycia, natomiast człowieka otwartego na możliwość tego, co 
przyszłe przeobraża w strażnika bycia, w pasterza bycia i jego pielęgniarza. 
Dzieje bycia charakteryzują nową filozofię innego początku. Heidegger odrzuca 
tradycyjną filozofię i tradycyjną metafizykę bytu. Opisuje jej zdegenerowany ob-
raz, gdzie cały umysłowy wysiłek zamiast zbliżać, oddala badaczy od prawdzi-
wego źródła filozofii ujawnionego w presokratejskiej myśli u samego początku. 
Zdaniem Heideggera, myśl presokratejska stopniowo była zakrywana przez inne 
treści, przede wszystkim ontyczne, oparte na analizie i „logicyzowaniu” źródła, 
tego co u podstawy w kształcie bytu. Jednak zdegenerowanie metafizyki (filozo-
fii) nie jest jej zepsuciem, słowo degeneratio rozumie Heidegger w jej łacińskim 
pierwotnym znaczeniu, czyli tłumaczy je jako oddalanie oraz zacieranie i przy-
słanianie tego, co pierwotne18. W dziejach metafizyki (filozofii) ujętych jako dy-
namiczna, rozwojowa struktura obserwujemy nawarstwienie się wokół pierwot-
nego bytu poszczególnych treści, które jak koncentryczne kręgi rozchodzą się 

                                                                 
17 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 386–387. 
18 Zob.: K. Sipowicz, dz. cyt., s. 24-25.  
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coraz dalej i dalej od swego źródła. Jest to degeneracja diachroniczna, której po-
czątki, zdaniem Heideggera, można zauważyć już u Platona w jego koncepcji 
idei, później u Arystotelesa, który przekształcił pierwotne physis i logos w energeię 
i dynamis, aby w końcu nabudować na byciu warstwę treści substancjalnej ze 
złożeniem hyle-morficznym. Dalsze dzieje metafizyki to pogłębianie procesu 
degeneracji, filozofia staje się „tragedią zapomnienia”, tragedią skrywania bycia. 
Prawda nie jest już zaprzeczeniem tego, co zapomniane, a-lethe, lecz przekształ-
ca się w relację myśli do rzeczy, staje się verum, a w zasadzie veritas, stosunkiem 
zgodności (adekwacji) myśli do tego, o czym ona jest, a co myślą nie jest. 
W czasach nowożytnych dla Kartezjusza prawda to oczywistość i zrozumiałość. 
Tym samym bycie zostało całkowicie przesłonięte, a rezultatem było poczucie 
nieautentyczności (nieprzyswajalności, niewłaściwości) metafizyki bytu. 

Heidegger uważa, że zdegenerowana metafizyka musi zostać przezwycię-
żona i można to zrobić wywołując dyskurs na temat fundamentalnej różnicy on-
tologicznej, to znaczy różnicy bytu i bycia. Wszelki właściwy namysł powinien 
rozpoczynać się od uświadomienia tej różnicy. Owo uświadomienie jest wej-
ściem w stan innego początku, co prowadzi do odkrycia tego, co zakryte, a co 
ujawnia się – darzy się – człowiekowi, czyli „ziszczanej” prawdy samego bycia. 
Heidegger proponuje dokonanie wielkiego skoku, Ursprung, czegoś na kształt 
przerwania, przebicia się przez narosłe warstwy diachronicznej struktury, które 
przesłaniają źródło. Filozof podkreśla potrzebę rozcięcia zasłon rozciągniętych 
podczas dziejów degeneracyjnego filozoficznego namysłu nad początkiem i za-
chęca do przedostania się w głąb tego, co pierwotne i zapomniane, a na co 
wskazywali presokratycy, głównie Heraklit, ale również Anaksymander, czy 
Parmenides19. Każdy z nich rozpoznawał właściwy sens kierując się w stronę by-
cia. Parmenides wskazał drogę prawdy: tego, że jest i nie może nie być. Zda-
niem Heideggera, czymś takim jest bycie, czyli to „że jest” jako sens pierwotny 
i prymarny względem tego, „czym” coś jest. Projekt innego początku Heidegge-
ra nie zakłada absolutnego odrzucenia tradycji filozoficznej, ponieważ „inny” 
oznacza tutaj „źródłowy, prymarny, prawdziwy”, a zatem pierwotnie zawarty 
w treści filozoficznego namysłu Zachodu. 

Heideggerową propozycję filozoficzną określaną mianem innego początku 
próbuje się ujmować w różny sposób. Przede wszystkim badacze zwracają uwagę 
na odejście filozofa od strukturalnego i tym samym statycznego ujmowania rze-

                                                                 
19 Zob.: J. Richardson, dz. cyt., s. 219-232. 
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czywistości. Heidegger próbuje „zdynamizować” filozoficzne doświadczenie by-
cia, dlatego dąży do łamania schematów także językowych. Z pasją wydobywa 
z poszczególnych słów i terminów ich prawdziwe znaczenie, czasem głęboko 
ukryte, ale wciąż możliwe do wyłowienia. Filozoficzny projekt Heideggera nale-
ży rozumieć pamiętając o motywie odejścia od właściwego źródła, czyli praw-
dziwego sensu, którym jest bycie. Powrót do „myślenia” bycia jest najważniej-
szym stawianym przez Heideggera postulatem. W czasie długiej filozoficznej 
drogi próbuje ów powrót zrealizować na różne sposoby. Według Heideggera 
można na przykład ujmować namysł filozoficzny wertykalnie jako przechodze-
nie poszczególnych gradacyjnie usytuowanych „warstw”. Pierwsza to poziom 
ontyczny, który reprezentuje tradycja filozoficzna skupiona na bycie i jego isto-
cie, a zatem na odpowiedzi czym jest byt ujęty jako byt (ens inquantum ens). 
Warstwa głębsza to poziom ontologiczny, który wiąże się z Heideggerowym po-
stulatem ontologii fundamentalnej sformułowanej w słynnym dziele Bycie i czas. 
Jest to namysł nad ontologiczną różnicą bycia i bytu oraz związany z tym proces 
przechodzenia od analizy bytu do analizy bycia w jego dynamicznym, zatem 
temporalnym zakorzenieniu. W kolejnej warstwie zagłębiania się w bycie He-
idegger proponuje jeszcze inny, bardziej fundamentalny i „ostateczny” poziom 
doświadczenia bycia. Jest to ujęcie bycia samego, czyli aletheiczne otwarcie się 
na wydarzanie bycia, co wiąże się z opuszczeniem obszaru racjonalnej analizy 
i podążenie drogą niemal mistycznego zagłębiania się w bycie. Heidegger opisu-
je możliwość „fugicznego” uchwycenia bycia, ponieważ fuga bycia, wybrzmienie 
bycia przedstawiające się w wydarzaniu staje się sensem doświadczenia człowie-
ka jako Dasein20. Bycie opisywane przez filozofa starym niemieckim terminem 
Seyn odsłania się w ledwie uchwytnym procesie i stawia człowieka wobec naj-
głębszej tajemnicy. Ten właśnie wywód przedstawia Heidegger w Przyczyn-
kach…, co jednak stanowi nie lada wyzwanie. Wszystkie opisane warstwy filozo-
ficznego projektu Heideggera opierają się na postulacie powrotu do źródła, czyli 
do właściwej podstawy wszystkiego co „jest”, co istnieje. 

Zdaniem Heideggera, inny początek, czyli postulat innej filozofii, przede 
wszystkim innej metafizyki wskazuje na ontologiczne rozróżnienie bycia i bytu: 
„Dopiero przejście w inny początek, pierwsze przezwyciężenie metafizyki […] 
podnosi ową różnicę do poziomu wiedzy i wraz z tym po raz pierwszy o nią za-

                                                                 
20 O znaczeniu fugi i „fugiczności” w Przyczynkach… w języku polskim szerszy wywód w: 

Ł. Kołoczek, Być, czy mieć…, s. 92-114.  



 
 
 

Martina Heideggera projekt „innej” filozofii. Krótkie studium... 
 
 

 

51

pytuje…”21. Pytanie o różnicę naprowadza na myślenie bycia, czyli we właściwy 
sposób ontologizuje doświadczenie filozoficzne. Czytamy dalej: „W tym bo-
wiem na pozór niewiele znaczącym i niewinnym, „ontologicznym”, tzn. warun-
kującym ontologię odróżnieniu muszą się uwidocznić źródłowe bogactwo i naj-
większe ze wszystkich niebezpieczeństwo bycia człowiekiem, gruntowania i bu-
rzenia jego istoty. Odróżnienie to jest powierzchownym przesłonięciem prze-
strzeni najwyższego myślowego ryzyka, jakie zostaje przydzielone człowieko-
wi”22. Ontologiczne odróżnienie wprowadza człowieka w nowy obszar, gdzie 
doświadcza niepewności i poczucia ryzyka związanych z uświadomieniem sobie 
istnienia zakrytej podstawy. Jednocześnie takie nastawienie umożliwia otwarcie 
na samo bycie, czyli umożliwia próbę zerwania zasłony. Ontologiczne odróżnie-
nie potrafi w ten sposób uruchomić fundamentalną przemianę człowieka, po-
nieważ wkraczając w sferę bycia staje się on wtedy kimś innym, przede wszyst-
kim odcina się od dotychczasowej pewności wiedzy, wiary i tradycji. Człowiek 
wchodzi na niepewny grunt, tego co „jest”, czyli w obszar prawdy bycia. Świa-
domość ontologicznej różnicy oddala człowieka od bytu i kieruje w stronę ta-
jemnicy bycia, które odsłania się przed nim ukazując swą istotę. Istoczenie bycia 
dokonuje się przez wydarzanie, bycie niejako darzy się przygotowanemu na to 
człowiekowi. Dzięki temu człowiek ma szansę uchwycić wymiar własnej egzy-
stencji, czyli zrozumieć, że jest Dasein – tu oto byciem, inaczej jawno-byciem, to 
znaczy bytem, któremu ujawnia się bycie. Dzieje się to jednak pewnym kosztem, 
mianowicie człowiek traci dotychczasowy grunt i wkracza w inny początek prze-
świtujący w dziejowości tego, co nastąpi. Człowiek stając się jawno-byciem, Da-
sein, otwartym na darzenie (wydarzanie) bycia przekreśla dotychczasową, wy-
godną pewność, która mu towarzyszyła. 

Inna metafizyka postulowana przez Heideggera niejako rzuca człowieka 
w dzieje bycia, ponieważ jest drogą prowadzącą przez obszar działania, prze-
strzeń, w której wydarza się prawda. Bycie wyłania się, prześwituje w otwartej 
przestrzeni tego, co nastąpi. Tym samym otwiera człowieka na przyszłość i od-

                                                                 
21 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 387. 
22 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 388. Por.: „Denna an dieser scheinbar dϋrftigen und 

harmlosen ‘ontologischen’ d. h. Ontologie tragenden Unterscheidung muβ der ursprϋngliche Re-
ichtum und die Gefahr aller Gefahren des Menschseins, seiner Wesensgrϋndung und Wesen-
szerstӧrung, sichtbar werden. Diese Unterscheidung ist die vordergrϋndliche Verhϋllung des 
Raumes des hӧchsten denkerischen Wagnisses, das dem Menschen zugewiesen bleibt”, 
M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 424. 
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ciąga jego uwagę od tego co przeszłe, czyli od tego co już zamknięte i sprowa-
dzone do stałego, niezmiennego i gruntującego bytu. U Heideggera bycie wyda-
rza się dynamicznie, niejako wytwarza nowe dzieje – lecz nie historię – i nakie-
rowuje na siebie jako podstawę. Podstawa ta, grunt, nieustannie od początku 
oddziałuje, mimo że została zakryta przez namysł ludzki w całych dziejach filo-
zofii. Heidegger uważa, że bycie jest właściwym początkiem wszelkiego myśle-
nia o tym, co pierwsze, prymarne. 

Różnica ontologiczna determinuje filozofię zarówno w ujęciu historycz-
nym, jak i dziejowym. Innymi słowy, pytanie o bycie i wynikająca z niego od-
powiedź wskazują na istotę dotychczasowej filozofii krytykowanej przez Heide-
ggera i wskazują również na przyszłą, właściwą filozofię. Heidegger analizuje 
dotychczasową filozofię zadając pytanie o bycie. Pytanie to przybrało postać py-
tania o bycie bytu i spowodowało potrzebę określenia tego, czym jest ów byt, 
który bytuje, to znaczy czym jest byt, który ma bycie. To pierwsza ontyczna 
warstwa. Krytyka Heideggera silnie akcentuje motyw zapomnienia bycia i za-
krycia go przez problematykę bytu. Jego zdaniem, byt i pytanie o niego jako taki 
– ens inquantum ens – wprowadziło prymarność bytu w stosunku do jego bycia. 
Innymi słowy, filozofia podążyła w kierunku problematyki określania warunków 
bytu, ignorując lub wtórnie rozpatrując problem bycia tego bytu. Heidegger 
w Przyczynkach… opisuje bycie bytu za pomocą terminu „bytość”: „To, o co py-
tanie się dopytuje, określone jest jako coś wspólnego każdemu bytowi. Bycie ma 
charakter bytości. W obrębie zapytywania, które pyta od strony bytu i powraca 
do niego pytaniem, bytość okazuje się czymś wtórnym wobec bytu”23. Mamy za-
tem sytuację, w której owa wtórność bycia w stosunku do bytu zatarła i ukryła 
pytanie o bycie. Konsekwencją jest złudne przeświadczenie o absolutnej pry-
marności bytu i pierwszeństwa pytania o to, czym byt jest. Rozpatrywanie struk-
tury bytu to refleksja nad tym, co Heidegger nazywa bytością-bytowością. 
W tradycyjnej filozofii oddanie pierwszeństwa bytowi poskutkowało rozpatry-
waniem bytości, ponieważ każde bycie przyjmuje charakter bytości i w niej się 
realizuje. Bytość niejako czyni byt bytem, ukazuje jego strukturę. Zatem bytość 
jest abstrakcyjnym ujęciem treści bytu, wyzbytym wszelkiego dynamizmu i od-

                                                                 
23 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 388. Por.: „Die Frage zielt auf das Seiende als das Be-

fragte und erfragte, was es sei. Das Erfragte wird bestimmt als das allem Seienden Gemeinsame. 
Das Sein hat den Charakter der Seiendheit. Die Seiendheit ergibt sich innerhalb des Fragens, das 
vom Seienden aus und auf dieses zurϋckfragt als der Nachtrag zum Seienden”, M. Heidegger, Be-
itrӓge zur Philosophie…, s. 424-425. 
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niesionym do ludzkiego rozumu. Jest ujęciem stałych, niezmiennych i absolut-
nych, a przez to wiecznych właściwości bytu. Przez bytość do tradycji filozoficz-
nej wprowadzono prymarność bytu jako bytu, czyli pierwszeństwo ukazywania 
struktury bytu odniesionego do samego siebie. Zdaniem Heideggera na drodze 
tej zagubił się prawdziwy sens pytania o samo bycie. 

Heidegger proponuje w innej metafizyce (akcentując proces zwrotu – Keh-
re) prymat bycia wobec bytu oraz skupienie się na specyficznej aprioryczności 
bycia. Owa aprioryczność nie zawiera się w pewnych wcześniejszych warunkach 
określających sam byt, to znaczy wskazujących na sposób przedstawiania się cze-
goś jako przedmiotu doświadczenia lub poznania. Heidegger postuluje jako 
przedmiot samą bytowość i podkreśla, że skoro staje się ona przedmiotem 
przedstawiania, czyli „czymś” co staje przed jakimś podmiotem, to w rezultacie 
jest jej przypisane bycie wcześniejszą w porządku bytowym – z tej perspektywy 
bycie jest aprioryczne. Aprioryczność oznacza zatem bycie wcześniejszym w sen-
sie uobecnienia, to znaczy stanie się czymś przedstawionym, stawianym przed 
podmiotem właśnie ze względu na ten podmiot. Aprioryczność ukazuje się 
w kontekście porządku przedstawiania (stawiania-przed-sobą ze względu na su-
biectum). Heidegger twierdzi, że takie rozumienie aprioryczności jest jedyne 
i właściwe, ale zostało zapomniane w dziejach filozofii: „..owo apriori nie jest dla 
Greków „jeszcze” „obiektywne”, a od Descartesa „subiektywne” […] jest obiek-
tywnością obiektu, przedmiotowością przedmiotu w przed-stawianiu i nośni-
kiem dla przedstawiającego. To, co „aprioryczne” (bytość w sensie przedmioto-
wości), zostaje subiektywistycznie zdezinterpretowane jako coś tylko „subiek-
tywnego” dopiero wtedy, gdy subiectum zostaje opatrznie zrozumiane jak jed-
nostkowa, obecna rzecz myśląca, a przed-stawianie, miast pozostać jego istotą, 
degraduje się do roli jakiejś istniejącej właściwości”24. 

Heidegger rozróżnia w historii filozofii, szczególnie po Kartezjuszu, stano-
wiska idealizmu i realizmu, i pierwszemu z nich przyznaje większą rolę oraz in-
tuicję przy poszukiwaniu prawdziwej podstawy, czyli samego bycia. Jego zda-
niem, idealizm unikał „przedmiotowego” traktowania bycia, choć nie w pełni je 
odkrywał. Oceniał jednak, że oba filozoficzne stanowiska zaciemniały prawdę 
bycia i wyżej stawiały rozważania dotyczące bytu: wprowadzały hegemonię bytu 
zarówno od strony przedmiotowej w realizmie i od strony podmiotowej w ide-
alizmie. Powrót do poważnej refleksji o bycie został zablokowany. Heidegger 

                                                                 
24 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 389. 
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wyjaśnia, że w obu przypadkach moc myślenia o byciu została osłabiona, ale 
w idealizmie dokonało się to na drodze filozoficznej, podczas gdy w realizmie 
w sposób niefilozoficzny. Autor podkreśla, że uświadomienie sobie takiego 
przebiegu historii filozofii czy metafizyki jest niezbędne, aby właściwie zrozu-
mieć sens przejścia od tradycyjnego błędnego ujęcia podstawy w metafizyce do 
jej prawdziwego pierwotnego ujęcia. Innymi słowy, od właściwego zrozumienia 
tego procesu zależy uświadomienie sobie, na czym polega zapytywanie o bycie. 

Jak wspomniałem wyżej, dla Heideggera pytanie o bycie jest pytaniem 
o prawdę bycia. Należy tę prawdę rozumieć „aletheicznie” jako nieskrytość, czyli 
odsłonięcie tego, co zakryte, pewnego rodzaju „odprzypomnienie”. Według He-
ideggera istota prawdy to jej ukazanie w prześwicie zakrytego–skrywającego się 
bycia. Prawda jako odkrywanie jest sprzężona z odkrywanym byciem. Heidegger 
pisze: „Pytanie o prawdę Bycia odsłania się w postaci pytania o Bycie prawdy. 
(Dopełniacz ma tu charakter praźródłowy (ureigener) i nigdy nie uchwycą go do-
tychczasowe dopełniacze „gramatyczne”)”25. Kluczowe wydaje się określenie do-
pełniacza jako praźródło, chociaż to polskie słowo nieco zaciemnia Heidegge-
rową intuicję wyrażoną terminem ureigener. W niemieckim rdzeniem tego słowa 
jest bowiem eigen, co tłumaczy się jako własny, własność, przywłaszczenie, lub 
przyswojenie. Widać tu wyraźny związek z najważniejszym dla myśli Heidegge-
ra, przynajmniej od czasu Przyczynków…, terminem „wydarzanie” (Ereignis). 
Owo eignen przyswojenie, przywłaszczenie łączy się z darzeniem, wydarzaniem 
bycia. Z przedrostkiem ur- termin ureigener, odniesiony przez Heideggera do 
dopełniacza tłumaczymy jako pierwotną, źródłową, wcześniejszą własność, czyli 
pra-właszczenie, pra-przyswojenie, albo pra-darzenie. Ta nośność języka szcze-
gólnie dobrze oddaje Heideggerowy korelatywny związek bycia i prawdy. Mia-
nowicie, prawda-aletheia jest pierwotnie (źródłowo: ur-) własnością przynależną 
byciu, jest dla bycia czymś własnym w prymarnym porządku. Zatem, skryte by-
cie odsłania się – i to jest właśnie przynależny mu, „dopełniający” go źródłowo, 
„moment” prawdy. Prawda bycia jest własnym odkrywaniem się bycia w jego 

                                                                 
25 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 391-392. Por.: „Die Frage nach der Wahrheit „des” Seyns 

enthϋllt sich zur Frage nach dem Seyn „der” Wahrheit. (Der Genetiv ist hier ein ureigener und 
durch die bisherigen „grammatischen” Genetive niemals zu fassen)”, M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 428. Być może warto zwrócić uwagę na wzięcie w cudzysłów rodzajników w ory-
ginale, co można zinterpretować jako szczególne podkreślenie ich znaczenia. Wtedy w przekładzie 
winno być to ukazane z ten sposób, że pytanie o to właśnie bycie odsłania się w pytaniu o bycie tej 
właśnie prawdy.  
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pierwotności. Podobnie można powiedzieć o byciu prawdy: oznacza ono odsła-
nianie się skrytości, czyli prawda jest ukazywaniem się bycia we własności praw-
dy. Prawda bycia jest właściwym, pierwotnym ujawnianiem się bycia, na co 
wskazuje stosowany przez Heideggera termin Ereignis, jako wydarzanie bycia 
lub wydarzanie prawdy bycia. Wydarzanie-Ereignis zawiera w swym rdzeniu 
eigen i w obszarze semantycznym kieruje do własności, zawłaszczania, przyswa-
jania, oraz do darzenia26. Heidegger spostrzega nowy sens pytania o bycie opie-
rając go na prymarnym, apriorycznym pomyśleniu tego, co właściwe, leżące 
u podstawy, zakryte i odsłaniające się. 

Heidegger nie chce zatem widzieć bycia jako dodatku do bytu, czegoś 
przynależnego i dociekającego „czym” coś jest. Odcina się od scholastycznego 
pojmowania istnienia jako czegoś, co przydarza się istocie, istnienia, które jest 
naddanym jej aktem – ei accidit. Bycie filozof postrzega jako nośnik bytu i aby to 
podkreślić wykorzystuje znaczenie niemieckiego terminu-rdzenia wahr, wah-
rung, który oznacza chować coś, zachowywać czy też zatrzymywać. Prawda to 
po niemiecku słowo Wahrheit, czyli mówiąc opisowo zachowanie czegoś, prze-
chowanie czegoś – Heidegger łączy to rozumienie terminu z kategorią bycia 
prawdziwym. Jego zdaniem, bycie zachowuje, czy też przechowuje byt i sprawia, 
że on „jest”. W tym pojawia się także sens innego wyrażenia, mianowicie „Po-
między” przypisanego do bycia. Bycie „Pomiędzy” oznacza bowiem przechowy-
wanie – Verwahrung bytu, to znaczy rozumienie bytu jako prawdziwego, ufun-
dowanie prawdy bytu, jego Wahrheit: „Jako owo Pomiędzy bycie nie „jest” ja-
kimś dodatkiem do bytu, lecz czymś istoczącym, w czego prawdzie (Wahrheit) 
dopiero (byt) może dojść do przechowywania (Verwahrung) bytu”27. 

Inny początek i inna filozofia Heideggera ma na celu odsłaniać prawdę by-
cia bez odwoływania się do bytu. Inn-Andere stanowi symbol wielkiego zwrotu, 
takiego zwrotu, który jest jednocześnie powrotem, zakreśleniem dziejowego ko-
ła. Projekt ten ma przeciąć trwającą w filozofii tradycję skrywania bycia i odno-
wić doświadczanie samego bycia. Heideggerowy projekt innej filozofii jest rady-
kalny, a jego charakter wydaje się ostateczny, ponieważ nie pozostawia miejsca 
na „ontyczne” rozterki i ucina filozoficzne spory unieważniając je. Filozofia zy-
skuje szansę wyrwania się z ontycznego-bytowego skrępowania i wejścia na dro-
gę ku darzącemu się byciu. Człowiek filozofujący zdobywa możliwość otwarcia 

                                                                 
26 C. Wodziński, Heidegger i problem zła, Gdańsk 2007, s. 338. 
27 M. Heidegger, Przyczynki…, s. 392. 
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się na wydarzanie samego bycia i podążania w stronę autentyczności, która sta-
nowi sens człowieczego tu oto bycia – Da sein. Należy tylko z tej możliwości 
skorzystać. 

 
 

HEIDEGGER'S PROJECT OF THE OTHER PHILOSOPHY. 
A SHORT STUDY OF "CONTRIBUTIONS TO PHILOSOPHY" 

 
Summary 

 
The article attempts to present a project of Martin Heidegger’s other philosophy, which he 

presented in his book "Contributions to Philosophy". Heidegger proposes a return to true philos-
ophy in which revealed Being itself. According to Heidegger, Being is the basis and the beginning 
of everything, but in the history of philosophy being was shrouded by entity, that is, since Plato's 
time there has retracted from the primary intuition of the presocrates (Heraclit, Parmenides) and 
replaced the problem of entity, it means the central question of philosophy has been the problem 
what is entity – what is that, which “is”. As a result of this situation, Being has been forgotten and 
metaphysics has put man into a state of inauthenticity. Heidegger in a groundbreaking and 
unique work entitled "Contributions to Philosophy (From Enowning)" tries to direct a man un-
derstood as Dasein towards the event of Being, it means towards what is obscured and revealed - 
Ereignis. This famous book in an aphoristic, metaphorical style tries to target the event 
(enowning) of Being, which comes down to the design of other philosophy presented in a fusion 
of the different aspects of Being. Philosophy is embodied here as the “fugue of Being” that occurs 
to a man-Dasein, and thus introduces man into another, “true” area of experience of what is at the 
strong fundament, therefore what is the beginning and principle of everything.  
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GENEZA I PODSTAWY FILOZOFII  

MATEMATYKI KRYTYCZNEJ  

LEONARDA NELSONA* 
 
 
Leonard Nelson (1882–1927) w obszernym liście z 29 grudnia 1916 roku 

adresowanym do swojego starszego o dwadzieścia lat mentora Davida Hilberta 
(1862–1943) przedstawił swój manifest zatytułowany Mein Glaubensbekenntnis 
(Moje wyznanie wiary) dotyczący możliwości naukowego uprawiania filozofii 
w Niemczech1. Zawarł w nim cele swoich dotychczasowych filozoficzno-nauko-
wych dążeń i opisał najważniejsze przeszkody. Jego celem była rehabilitacja filo-
zofii na podstawie metod matematyki i nauk przyrodniczych oraz walka z do-
gmatem o niemożliwości uprawiania filozofii jako nauki. 

Mimo przyjacielskich relacji z Hilbertem głównym źródłem filozoficznych 
inspiracji Nelsona była jednak myśl Jakoba Friedricha Friesa (1773–1843)2, któ-
ra powstała w ścisłym związku z filozofią krytyczną Immanuela Kanta (1724–
1804), ale w opozycji do filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770–
1831) i niemieckiego idealizmu. W dziełach Friesa takich jak Versuch einer Kri-

                                                                 
* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przekazanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HSl/03937. 
1 Por. V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie. Das Göttinger Modell interdi-

sziplinärer Zusammenarbeit zwischen Mathematik und Philosophie, Vandenhoeck & Ruprecht, Gö-
ttingen 1990, s. 123 i nast. 

2 Zob. A.J. Noras, Historia neokantyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2012, s. 345 i nast. 
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tik der Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung (1842)3, Die mathematische Na-
turphilosophie nach philosophischer Methode bearbeitet: ein Versuch (1822)4 i System 
der Logik: Ein Handbuch für Lehrer und zum Selbstgebrauch (1837)5 Nelson do-
strzega „personalną unię” trzech dziedzin wiedzy: filozofii, matematyki i fizyki. 

Fries w swoich pierwszych dziełach podejmuje krytyczną analizę założeń fi-
lozofów idealizmu niemieckiego i postuluje „pre-neokantowski” powrót do Kan-
ta. Najważniejsze zarzuty Friesa dotyczą uznania przez idealistów niemieckich 
możliwości poznania bezpośredniego w naoczności intelektualnej; dla niego 
wszelka naoczność może być wyłącznie zmysłowa. Prace Friesa dotyczące filo-
zofii natury oraz filozofii matematyki powstały w okresie jego Heidelberskiego 
epizodu (1805–1816), który zaowocował pracami takimi jak między innymi En-
twurf des Systems der theoretischen Physik6 z 1813 roku a później powyżej wymie-
nionymi przez Nelsona. Zwrot dokonuje się w Neue Kritik der Vernunft w 1807 
roku, kiedy Fries podnosi postulat nowego, antropologicznego ugruntowania fi-
lozofii, w którym podstawową rolę odgrywa doświadczenie wewnętrzne. Z po-
wodu swej krytyki idealizmu oraz zwrotu ku antropologii został uznany przez 
Kuno Fischera (1824–1907) w 1869 roku za psychologistę, co stanowiło poważ-
ny zarzut odstępstwa od doktryny Kanta. Głównym problemem jest jednak 
kwestia rozumienia doświadczenia wewnętrznego. Fries zarzucił Kantowi, że je-
go koncepcja poznania a priori nie uwzględnia jego psychologicznej natury. 
Kant próbował aprioryczne poznanie transcendentalne i jego obiektywną waż-
ność udowodnić przy pomocy dedukcji transcendentalnej. Błędność takiego po-
dejścia zauważył nie tylko Fries, lecz również Carl Gustav Jacobi (1804–1851). 
Mimo to w rozważaniach Friesa granica pomiędzy empiryczną psychologią 
a psychiczną antropologią nie jest jasno postawiona. Podstawowa jest kwestia 
bezpośredniego poznania form apriorycznych, które w jego ujęciu dokonuje się 
przez doświadczenie wewnętrzne. Fries wychodzi poza Kantowski dualizm po-
znania w naoczności i poznania w pojęciu w ten sposób, że uznaje istnienie trze-

                                                                 
3 Jakob Friedrich Fries, Versuch einer Kritik der Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, 

Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig 1842. 
4 J.F. Fries, Die mathematische Naturphilosophie nach philosophischer Methode bearbeitet: ein 

Versuch, Mohr und Winter, Heidelberg 1822. 
5 J.F. Fries, System der Logik: Ein Handbuch für Lehrer und zum Selbstgebrauch, Mohr und 

Zimmer, Heidelberg 1837, 3. wyd. 
6 J.F. Fries, Entwurf des Systems der theoretischen Physik. Zum Gebrauche bey seinen Vorlesun-

gen, Mohr und Zimmer, Heidelberg 1813. 
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ciego (bezpośredniego) poznania danego w ludzkim wnętrzu, które nazywa 
„ciemnymi” przedstawieniami, do których należy zwłaszcza „bezpośrednie nie-
wypowiedziane poznanie własne rozumu”7. Fries próbuje na drodze antropolo-
gicznej i aposteriorycznej rozwiązać kwestię poznania form i kategorii aprio-
rycznych. 

Nelson zainspirowany filozofią i niezłomną postawą Friesa bardzo wcześnie 
podjął studia nad podstawami nauk ścisłych, które objęły przede wszystkim 
podstawowe zagadnienia matematyki8. Doniosłą rolę odegrał tutaj Gerhard 
Hessenberg9, przyjaciel Nelsona i jednocześnie młody asystent w Wyższej Szko-
le Technicznej w Charlottenburgu, z którym omawiał on aksjomatyczne pod-
stawy systemu geometrii na podstawie Grundlagen der Geometrie Hilberta. Roz-
mowy z Hessenbergiem skierowały młodego Nelsona do Getyngi, która stano-
wiła centrum badań matematycznych od Gaussa do Hilberta. Sam Nelson nie 
tylko wiele się nauczył w kręgu getyngeńskich matematyków, lecz również stał 
się liderem współpracy naukowej między matematykami a filozofami. W ten 
sposób starał się urzeczywistniać ideę filozofii jako nauki aż do przedwczesnej 
śmierci w 29 października 1927 roku. 

Geneza związków Nelsona z matematyką sięga początków jego pobytu 
w Getyndze, kiedy poznał swoich pierwszych przyjaciół, z którymi dyskutował 
kwestie filozoficzne w ramach Nowej Szkoły Friesa, do której zaliczali się 

                                                                 
7 J.F. Fries, Neue Kritik der Vernunft, Mohr und Zimmer, Heidelberg 1807, t. I, s. 206. 
8 V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie..., dz. cyt.., s. 124. 
9 Gerhard Wilhelm Hessenberg (1874-1925) uczęszczał do szkół we Frankfurcie nad Me-

nem. Studia z fizyki podjął pierwotnie w Strasburgu. Po trzecim semestrze poświecił się całkowi-
cie matematyce w Berlinie głównie pod kierunkiem Hermanna Amandusa Schwarza, dzięki któ-
remu poznał również Ernsta Zermelo. Hessenberg doktoryzował się w roku 1899 a w 1901 roku 
habilitował się z geometrii wykreślnej w Wyższej Szkole Technicznej w Charlottenburgu (Techni-
schen Hochschule Charlottenburg), mimo to poświecił się czystej matematyce. Hessenberg udzielał 
się także w środowisku matematyków berlińskich i należał do grona 38 członków założycieli zało-
żonego w 1901 roku Berlińskiego Towarzystwa Matematycznego (Berliner Mathematischen Gesell-
schaft). W 1904 roku uzyskał stanowisko nauczyciela matematyki w Wojskowo-Technicznej Aka-
demii w Charlottenburgu (Militärtechnischen Akademie in Charlottenburg) a niewiele później – ty-
tuł profesora. Latem 1910 roku został powołany na katedrę geometrii wykreślnej i statystyki gra-
ficznej w Technicznej Szkole Wyższej we Wrocławiu (Technische Hochschule in Breslau), gdzie 
w 1914 został rektorem, ale tylko przez 2 lata. W 1918 roku został jednocześnie powołany na no-
wo utworzoną katedrę matematyki stosowanej w Tybindze oraz na Uniwersytet w Berlinie. Powo-
łanie do Berlina odrzucił i przeniósł się do Tybingi z przyczyn rodzinnych, ponieważ tam jego te-
ściowie znaleźli schronienie po wypędzeniu ze Strasburga. 
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wspomniany Gerhard Hessenberg, a także Otto Meyerhof, Heinrich Goesch, 
Alexander Rüstow i Kurt Grelling. Pierwsi czterej należeli do członków założy-
cieli szkoły. Grelling dołączył dopiero w semestrze zimowym 1905/06, ale stał 
się najbliższym współpracownikiem Nelsona przy rozważaniach nad podstawo-
wymi problemami matematyki, a także pod względem politycznym10. 

Punktem ogniskującym życie intelektualne badaczy związanych z Nelso-
nem stało się wznowione czasopismo Abhandlungen der Fries'schen Schule, które 
stało się forum wymiany myśli między zwolennikami Nowej Szkoły Friesa11. 
Pierwotnie seria wydawana była w latach 1847–1849 przez uczniów Friesa ta-
kich jak Ernst Friedrich Apelt (1812–1859), Matthias Jakob Schleiden (1804–
1881), Oscar Xavier Schlömilch (1823–1901) i Oscar Schmidt (1823–1886). 
Doczekała się ona tylko dwóch zeszytów i została przerwana przez wydawcę 
Wilhelma Engelmanna z przyczyn politycznych12. Nowa seria Abhandlungen der 
Fries'schen Schule zainicjowana została przez Nelsona, który podjął się tego jesz-
cze jako dwudziestolatek przed egzaminem doktorskim, we współpracy z mate-
matykiem Hessenbergiem i fizjologiem Karlem Kaiserem, co świadczy o ponad-
dyscyplinarnym charakterze czasopisma13. Zmienił się również wydawca, któ-
rym został Vandenhoeck & Ruprecht. 

Redaktorzy przedmowy do reaktywowanego czasopisma deklarują w niej, 
że „ugruntowana przez Kanta i kontynuowana przez Friesa i Apelta filozofia nie 
została przezwyciężona przez historię i że nigdy nie może zostać przezwyciężo-
na.”14 Na ponadczasowe znaczenie metody krytyki rozumu wskazują zarówno 
wstęp do starej, jak i do nowej serii. Tak proklamowany powrót do Friesa miał 
stanowić wyraz dezaprobaty wobec błędnego kierunku niemieckiej filozofii re-
prezentowanego nie tylko przez Fichtego, Hegla, Schellinga, ale również Scho-
penhauera i Nietzschego15. 

                                                                 
10 V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie..., dz. cyt., s. 132. 
11 E.F. Apelt et al., red., Abhandlungen der Fries’schen Schule, Verlag von Wilh. Engelmann, 

Leipzig 1847, t. 1; E.F. Apelt et al., red., Abhandlungen der Fries’schen Schule, Verlag von Wilh. 
Engelmann, Leipzig 1849, t. 2. 

12 V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie..., dz. cyt., s. 150. 
13 G. Hessenberg, K. Kaiser, i L. Nelson, red., Abhandlungen der Fries’schen Schule. Neue Fol-

ge, Vandenhoeck & Ruprecht 1906, t. 1. 
14 L. Nelson, G. Hessenberg, i K. Kaiser, Vorwort der alten Folge zugleich als Vorwort der 

neuen Folge, „Abhandlungen der Fries’schen Schule. Neue Folge”, 1904, t. 1, nr 1, s. VII–VIII. 
15 T. Kubalica, Die Beziehung zwischen dem Lehrmeister und dem Schüler in der neukantischen 

Philosophie, „Idea – Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, 2015, t. XXVII, 
s. 386. 
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Drugim nie mniej istotnym przedsięwzięciem integrującym neofriesjani-
stów stało się założenie Towarzystwa Jakoba Friedricha Friesa (Jakob Friedrich 
Fries-Gesellschaft), które poprzedzała nieformalna wspólnota nazywana Nową 
Szkoła Friesa powstała w ośrodkach akademickich takich jak Getynga, Berlin 
czy Heidelberg16. Żeby uniknąć rozdrobnienia Nelson już w święta Bożego Na-
rodzenia w 1907 roku wpadł na pomysł założenie organizacji, która nada nie-
formalnym strukturom życia akademickiego postać bardziej zorganizowaną, 
o czym już w marcu 1908 roku zawiadomił przyjaciela Hessenberga. Taką orga-
nizacją miałoby być pierwotnie Towarzystwo Filozofii Krytycznej (Gesellschaft 
für kritische Philosophie), którego najważniejsze cele i zasady przedstawił w dzie-
sięciopunktowym programie zakładającym uznanie następujących postulatów: 
(1) niezmienności podziału na sądy analityczne i syntetyczne, (2) niesamoistno-
ści myślnego poznania i refleksji, (3) sądów syntetycznych a priori w matematyce 
i przyrodoznawstwie, czyli odrzucenie empiryzmu, (4) źródłowej niejasności 
(Dunkelheit) poznania metafizycznego, (5) postulatu krytyki czystego rozumu, 
(6) logicznej niezależności filozofii od psychologii i biologii, (7) postulatu meta-
fizyki moralności, (8) autonomii moralności, (9) naturalnej formy ludzkiego po-
znania i (10) rozumnej wiary wraz z naukowym poznaniem. Volker Peckhaus 
uważa, że pierwsze dwa punkty były skierowane przeciwko neokantyzmowi, fi-
lologii i historii myśli Kanta, drugi i czwarty przeciwko idealistom niemieckim 
(Fichtemu, Heglowi i Schellingowi), piąty przeciwko dogmatyzmowi Meinon-
ga, Husserla, Itelsona i Couturata, szósty przeciwko psychologizmowi, dziewią-
ty przeciwko neowitalizmowi a trzeci został wprowadzony, żeby zachęcić Frege-
go17. 

Założenie towarzystwa zostało jednak odłożone i grupa funkcjonowała 
w mniej formalny sposób jako Nowa Szkoła Friesa, której zebranie założyciel-
skie odbyło się 5 sierpnia 1908 roku podczas 3. Międzynarodowego Kongresu 
Filozoficznego w Heidelbergu. Spotkania odbywały się regularne do wybuchu 
pierwszej wojny światowej. Na przełomie lat 1912 i 1913 Nelson powrócił do 
zamiaru utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Jakoba Friedricha 
Friesa (Jakob Friedrich Fries-Gesellschaft). Jego statut został opracowany pod kie-
runkiem Otto Apelta, Paula Bernaysa, Marcela T. Djuvara, Gerharda Hessen-
berga i Otto Meyerhofa. Zebranie założycielskie (datowane na 1 marca 1913 

                                                                 
16 V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie...,dz. cyt., s. 152. 
17 Tamże, s. 153. 
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roku) odbyło się od 3 do 7 marca 1913 roku. Postulaty nowo założonego towa-
rzystwa nie były tak restrykcyjne jak w pierwotnym zamierzeniu Nelsona. Jego 
zadaniem stało się „wspieranie ugruntowanej przez Kanta i Friesa filozofii kry-
tycznej na drodze rozbudowy wspólnoty intensywnej pracy w ramach Szkoły 
Friesa, jak również poprzez rozszerzenie tej filozofii na zewnątrz i wsparcie tych 
dążeń, które stawiają sobie za zadanie jej zastosowanie w konkretnych kwestiach 
teoretycznych i praktycznych.”18 

 
 

Metoda krytyczna 
 
W centrum refleksji Nowej Szkoły Friesa, a także Towarzystwa Friesa 

znajduje się Kantowskie pojęcie metody krytycznej. Inspiracją Nelsona była od-
rodzona w krytycznej metodzie Kanta koncepcja metody sokratycznej w ujęciu 
Platona i Sokratesa1920 Nelson uważa, że Kant i Fries uwolnił metodę sokratej-
ską od wpływów platońskiego mistycyzmu „ku spójnej i niezbicie pewnej formy 
nauki” przez to, że udoskonalili oni regresywną metodę abstrakcji na drodze tak 
zwanej dedukcji, w której odrodziła się nauka o anamnezie21. Metodę krytyczną 
Nelson zgodnie z neofriesjańską tradycją Kantowską przeciwstawia postępowa-
niu dogmatycznemu następująco: 

 
Jeżeli zatem nazwiemy dogmatycznym postępowanie nauki, która wychodzi od 
ustanowienia swych pryncypiów, krytycznym zaś postępowanie nauki, która pod-
daje sprawdzeniu nawet swoje pryncypia, to będziemy mogli powiedzieć, że w filo-

                                                                 
18 Cytat za: tamże., s. 154. 
19 R.M. Chisholm, Die sokratische Methode und die Erkenntnistheorie, „Ratio”, 1979, nr 21, 

s. 97–108; J. Schroth, Regressive Methode der Abstraktion und unmittelbare Erkenntnis bei Leonard 
Nelson, [w:] Leonard Nelson in der Diskussion, red. R. Kleinknecht i B. Neißer, Dipa-Verlag, 
Frankfurt am Main 1994, t. 1, »Sokratisches Philosophieren« Schriftenreihe der Philosophisch-
Politischen Akademie, s. 114–152; H. Wahler, Sokratische Methode – Sokratischer Dialog – Sokrati-
sches Gespräch. Zur Anwendung in Philosophischer Psychologie Praxis, Pädagogik und Psychotherapie, 
„e-Journal Philosophie der Psychologie”, b.d., s. 1–10. 

20 Por. L. Nelson, Metoda sokratyczna, [w:] O sztuce filozofowania, przeł. P. Waszczenko  
i T. Kononowicz, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1994, s. 167. 

21 L. Nelson, Die sogenannte neukantische Schule in der gegenwärtigen Philosophie, [w:] Ge-
sammelte Schriften in neun Bänden: Die Schule der kritischen Philosophie und ihre Methode, Hamburg 
1970, t. 1, s. 290. 
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zofii wszystko zależy od postępowania krytycznego, a krytycyzm w filozofii polega 
na przestrzeganiu metody regresywnej.22 
 
Nelson nawiązuje tym samym do Kantowskiej krytyki czystego rozumu, 

która polegała na wykazaniu uzasadnienia dla sądów metafizycznych na podsta-
wie warunków ich możliwości23. Nelsonowska koncepcja metody krytycznej 
opiera się na jego kontradyktoryjnym rozumieniu filozofii jako sporu o pryncy-
pia, które stanowią często nieświadome założenie deklarowanych sądów i ocen. 
Te zasady muszą zostać wydobyte i sprawdzone na postawie metody regresyw-
nej, oznaczającej proces abstrahowania, który nie dostarcza dowodów w rozu-
mieniu „progresywnego wyprowadzenia wniosków z ich racji”, lecz przeciwnie – 
przejścia od wniosków do ich racji. Dowód oznacza tutaj zatem wnioskowanie, 
w którym teza lub twierdzenie zostało przyjęte słusznie na podstawie twierdzeń 
podstawowych. Podejście Nelsona opiera się na następującym przekonaniu: 

 
Jest całkowicie błędnym przesądem logicznym, że wszelka prawda musi mieć swój 
dowód. Raczej żadne dowody nie pozwolą nam poznać ani odkryć niczego, co nie 
zawierałoby się już implicite w zasadach, możemy sobie to jedynie uwyraźniać i ja-
śniej uświadomić. Dowody są konieczne i możliwe jedynie dla pośrednich, wypro-
wadzonych twierdzeń, lecz tyleż niepotrzebne, co niemożliwe dla zasad.24 
 
Dałoby się kwestionować założenia każdego twierdzenia, aż do osiągnięcia 

całkowitej pewności, aby osiągnąć najwyższe pryncypia w klarownej postaci. 
Metoda regresywna służy do wydobywania podstaw naszych sądów i ocen 
w formie jasnych i świadomie wyrażonych pryncypiów. Metoda ta jest stosun-
kowo prosta w sądach opartych na podstawie naoczności. Podstawowy problem 
polega na tym, że nasze poznanie tylko częściowo opiera się na naoczności, gdyż 
posiada również nienaoczny składnik w postaci zawartych w sądach pojęć. Za-
daniem filozofii jako nauki jest odkrycie tych czystych twierdzeń podstawowych 
i ich wyprowadzenie. Filozofia pozbawiona regresji popada w arbitralność do-
gmatycznej metafizyki. Jednak nie każda regresja jest odpowiednia i dlatego 

                                                                 
22 L. Nelson, Metoda krytyczna i stosunek psychologii do filozofii, [w:] O sztuce filozofowania, 

przeł. P. Waszczenko i T. Kononowicz, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1994, s. 48. 
23 Zob. T. Kubalica, Leonard Nelson and Metaphysical Knowledge against the Neo-Kantian 

Background, „Diametros”, 2017, nr 52, s. 67 i nast. (DOI: dx.doi.org/10.13153/diam. 
52.2017.1059). 

24 L. Nelson, „Metoda krytyczna i stosunek psychologii do filozofii”, dz. cyt., s. 47. 
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Nelson odróżnia indukcje od abstrakcji25. Problem z indukcją polega na tym, że 
może ona tylko wyprowadzać twierdzenia, a nie podstawowe i konieczne pryn-
cypia, ponieważ w metodzie indukcyjnej uniwersalne prawa muszą być już zało-
żone. Droga do apriorycznych praw uniwersalnych jest abstrakcja, która oznacza 
ujęcie powszechnych i koniecznych pryncypiów w tym, co szczegółowe. W ten 
sposób wyprowadzone na podstawie indukcji Newtonowskie prawo grawitacji 
łączy obserwacje astronomiczne z ogólnymi zasadami mechaniki opartymi na 
stanowiących ich założenie – nieindukcyjnych – pryncypiach matematycznej fi-
lozofii przyrody. 

Ta sama kwestia metody krytycznej odnosi się również do filozofii samej, 
w której również trzeba poszukiwać i przyjmować określone pryncypia, co nie-
uchronnie prowadzi ją do pewnego rodzaju błędnego koła, gdyż musi ona regre-
sywnie lub progresywnie zakładać to, co chce udowodnić26. To oznacza, że może 
ona popaść albo w dogmatyzm, kiedy bezkrytyczne przyjmuje jakieś stanowisko 
albo w sceptycyzm, gdy go równie bezkrytycznego odrzuca. Wyjście z tego za-
mkniętego kręgu polega według Nelsona na zastosowaniu metody krytycznej, 
gdy filozofia nie próbuje udowadniać, lecz jedynie „wskazywać” swoje pryncypia: 

 
„Nie udowadnia ona, lecz raczej szuka właśnie tego, co zakładamy już przy wszel-
kim dowodzeniu i co z konieczności musimy założyć.”27 
 
Różnica między podejściem krytycznym a bezkrytycznym odpowiada roz-

różnieniu między dowodzeniem a wskazywaniem koniecznych warunków 
wszelkich dowodów. Filozofia krytyczna wychodzi zatem „wyłącznie od faktów, 
przyjmując stan faktyczny naszych sądów tak, jak go zastaje, oraz rozpatrując go 
i analizując, aby wypowiedzieć explicite to, co już jest w nim implicite zawarte”28. 
Filozofia krytyczna wykazuje zatem konieczne i przyjęte implicite warunki eks-
plicytnie zawartego w sądach stanu wiedzy. 

Jednocześnie Nelson wyznacza stosunek filozofii krytycznej do innych ro-
dzajów wiedzy szczegółowej, którą zajmują się nauki indukcyjne. Filozofia kry-

                                                                 
25 Tamże, s. 48–49. 
26 Zob. T. Kubalica, Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie. Leonard Nelsons Kritik an der Er-

kenntnistheorie unter besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus, Peter Lang, Frankfurt am 
Main 2017, s. 94 i nast. (DOI: dx.doi.org/10.3726/b10702). 

27 L. Nelson, „Metoda krytyczna i stosunek psychologii do filozofii”, dz. cyt., s. 50. 
28 Tamże. 
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tyczna nie posiada własnej dziedziny, gdyż odnosi się do wszystkich dziedzin 
wiedzy naukowej29, którą po neokantowsku przyjmuje jako fakt kulturowy, jaki 
należy wyjaśnić przez podanie najwyższych pryncypiów, a także – logicznie, albo 
empirycznie i genetycznie – weryfikować fakt poznania. Nie wiadomo jednak, 
jak interpretować Nelsonowskie ujęcie istoty filozofii krytycznej, która z jednej 
strony ma chronić przed błędami, choć z drugiej strony jako nauka pozbawiona 
własnego przedmiotu nie może dowodzić prawd. Pojawia się zatem pytanie, jak 
filozofia krytyczna ma chronić przed fałszem bez możliwości weryfikacji danego 
sądu przez porównanie z przedmiotem. 

Wbrew wielusetletniej tradycji zainicjowanej jeszcze przez Arystotelesa Nel-
son uważa, że w procesie poznawczym nazwanym ἐπαγωγή należy odróżniać abs-
trakcję od indukcji30. Arystotelesowską ἐπαγωγή rozumie się obecnie najczęściej 
jako proces umysłowy indukcji przechodzenia od konkretnego przypadku do 
ogólnej zasady i utożsamia się ten proces z abstrakcją, która polega na niedyskur-
sywnym przejściu od szczegółu do ogółu, w którym umysł intuicyjnie ujmuje isto-
tę przedmiotów danych w doświadczeniu zmysłowym. Błędne utożsamienie in-
dukcji z abstrakcją utrzymywało się aż do czasów Kanta i nawet w filozofii Kanta 
znajdujemy echa doktryny Arystotelesowskiej w postaci nauki o dwóch pniach 
poznania naoczności i intelekcie. Nelson diagnozuje, że Arystoteles nie dostrzegał 
problemów logiki i empirii polegających na tym, że sama logika formalna jest pu-
sta, a sama empiria nie może być samodzielnym źródłem poznania. Historyczną 
zasługą Kant jest dostrzeżenie tych błędów, gdyż doszedł on do wniosku, że do-
świadczenie bez pojęć jest ślepe, a pojęcia bez doświadczenia są puste: 

 
Żadnej z tych własności [zmysłowości i intelektu – T.K.] nie należy wynosić nad 
drugą. Bez zmysłowości żaden przedmiot nie byłby nam dany, zaś bez intelektu 
pomyślany. Myśli bez intelektu są puste, zaś oglądy bez pojęć ślepe.31 
 
Kant zaproponował trzecią drogę metody krytycznej w opozycji do – opar-

tego na dychotomii zmysłowości i intelektu – dualizmu dedukcji i indukcji, to 
znaczy wobec metody progresywno-matematycznej niemieckiego racjonalizmu 
oraz metody indukcyjno-psychologicznej brytyjskich empirystów. Metoda kry-

                                                                 
29 Por. tamże, s. 51. 
30 Tamże, s. 51 i nast. 
31 I. Kant, Dziela zebrane. Krytyka czystego rozumu, tłum. M. Żelazny, Wydawnictwo Na-

ukowe UMK, Toruń 2013, t. 2, s. A51 / B75. 
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tyczna Kanta polega z jednej strony na ustalaniu podstaw lub metafizycznym 
roztrząsaniu (Grundlegung oder metaphysische Erörterung) przez wyszukiwanie 
pryncypiów na drodze logicznej analizy sądów apodyktycznych a z drugiej – na 
wykazującej prawomocność tych sądów w dedukcji transcendentalnej. 

Kluczem do zrozumienia metody regresywnej w ujęciu Nelsona jest przyję-
cie istnienia nienaocznego poznania bezpośredniego, które dostarcza podstaw 
wszelkiego poznania pośredniego zawartego w refleksji czy w sądach32. Nelson 
uważa bowiem, że: 

 
Poznanie bezpośrednie nie może być przedmiotem sporu, jego pewności nie moż-
na kwestionować i podejrzewać o błąd, błąd bowiem jest jedynie wypaczeniem 
bezpośredniego poznania, fałszywym powtarzaniem bezpośredniego poznania, fał-
szywym wypowiadaniem bezpośredniego poznania.33 
 
To pryncypium bezpośredniego poznania stanowi podstawę metody kry-

tycznej, chociaż jej założenie jako niekrytyczne (czyli dogmatyczne) krytykuje 
Ernst Cassirer. 

Nelson w swojej koncepcji poznania bezpośredniego jako niepodważalnej 
podstawy naszego poznania wychodzi jednak od typowo neokantowskiego od-
rzucenia teorii odbicia, gdy stwierdza: 

 
Zgodność z przedmiotem nie może być dla nas nigdy kryterium prawdziwości na-
szego poznania, gdyż w tym celu musielibyśmy wykroczyć poza nasze poznanie, 
aby móc je porównać z przedmiotem, co nie jest możliwe, gdyż do przedmiotu do-
chodzimy zawsze dopiero poprzez poznanie.34 
 
To oznacza, że nie przedmiot wyznacza, które poznanie jest prawdziwe, 

lecz samo (bezpośrednie) poznanie. W porządku poznania przedmiot jest czymś 
wtórnym, to znaczy staje się nim dopiero wtedy, gdy poznanie jest bezpośrednie, 
czyli nie powątpiewalne, bezbłędne a przede wszystkim prawdziwe. Zakładana 
przez korespondencyjną teorię prawdy teoria odbicia przyjmuje, że można po-
równać dwie tak zasadniczo różne człony relacji poznawczej, jak poznanie i jego 
przedmiot. To jest nie możliwe, gdyż porównywać można między sobą tylko 

                                                                 
32 Zob. L. Nelson, „Metoda krytyczna i stosunek psychologii do filozofii”, dz. cyt., s. 57 

i nast. 
33 Tamże, s. 58. 
34 Tamże. 
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poszczególne poznania, spośród których poznanie bezpośrednie jest epistemicz-
nie uprzywilejowane przez to, że nie można zakwestionować jego prawdziwości: 
„Wątpienie w poznanie bezpośrednie prowadzi do sprzeczności”, ponieważ musi 
zakładać podstawę w postaci jakiegoś poznania bezpośredniego. Nie ma alterna-
tywy między prawdziwym albo fałszywym poznaniem bezpośrednim, lecz tylko 
alternatywa między tym, że coś jest bezpośrednim poznaniem albo nim nie jest. 
A także problematyczne jest poznanie pośrednie. Takie rozumienie prawdziwo-
ści poznania prowadzi Nelsona do wniosku, że w filozofii ostatecznie chodzi 
o pytanie, co jest bezpośrednim poznaniem czystego rozumu. 

 
 

Matematyka krytyczna 
 
Inspiracje dla getyngeńskiej koncepcji matematyki krytycznej Nelsona i Hes-

senberga pochodziły wprawdzie z Grundlagen der Geometrie Hilberta, który był 
uznawany również za zwolennika matematyki krytycznej, ale jej źródła sięgały 
jeszcze dalej do rozprawy Friesa Mathematische Naturphilosophie z 1822 roku. 
Peckhaus uważa, że: 

 
Można pokazać, że Hilbertowska aksjomatyka geometrii służy jako wzór dla ma-
tematycznych składników matematyki krytycznej, którą należy rozumieć w kontek-
ście filozoficznych dążeń neofriesjanistów jako »filozoficzną podbudowę«.35 
 
Peckhaus swoje przekonanie uzasadnia podając następujące argumenty. 

Hessenbarg już w 1903 przedstawił wykład Über die kritische Mathematik w ra-
mach Berlińskiego Towarzystwa Matematycznego36. Krytyczność oznacza dla 
Hessenberga krytyczne badanie wstępne systemów aksjomatycznych na wzór 
krytyki Kanta oraz dokonań Gaußa. Badania dotyczą takich podstawowych 
kwestii jak (1) logiczne powiązania aksjomatów, (2) ich dedukcja oraz (3) źródła 
poznania. Hessenberg uznaje, że kryteriami aksjomatyczności są nie tylko bez-
pośrednia oczywistość, lecz również – tak jak u Hilberta – niezależność, nie-

                                                                 
35 „Es läßt sich zeigen, daß die Hilbertsche geometriche Axiomatik als Vorbild für die ma-

thematische Komponente der Kritischen Mathematik diente, die im Rahmen der philosophischen 
Bemühungen der Neofriesianer mit einem »philosophischen Unterbau« versehen werden sollte.” 
V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie..., dz. cyt, s. 158–159. 

36 Por. tamże, s. 159. 
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sprzeczność oraz zupełność. Niesprzeczność aksjomatów ma zagwarantować ich 
logiczny formalizm a w konsekwencji również ich logiczną niezależność. Aryt-
metyzacja systemu aksjomatów ma pokazać możliwości ich zastosowania 
w dziedzinie liczb. Hessenberg był przekonany, że arytmetyzacja doprowadzi do 
jasnego, ścisłego i precyzyjnego sformułowania geometrycznej naoczności a tym 
samym do dalszego postępu badań geometrycznych. W ujęciu dedukcji aksjo-
matów Hessenberg niejasno odwoływał się do badań psychologicznych nad 
trójwymiarowości przestrzeni przedstawionych przez – reprezentanta pierwszej 
Szkoły Friesa – Ernsta Friedricha Apelta w jego Metaphysik37. Źródła poznania 
matematycznych aksjomatów Hessenberg upatrywał w Kantowskiej „czystej na-
oczności” i w jej ujęciu przez Hermanna von Helmholza. W ten sposób w ra-
mach matematyki krytycznej spotykają się matematyka z filozofią. 

Wywołany przez Hessenberga Nelson odnosi się do koncepcji matematyki 
krytycznej w swoim dwuczęściowym artykule Bemerkungen über die Nicht-
Euklidische Geometrie und den Ursprung der mathematischen Gewißheit opubliko-
wanym w Abhandlungen der Fries’schen Schule w 1906 roku38. Nelson odnosi się 
w nim do dyskusji nad geometrią nieeuklidesową a tytułowa kwestia źródeł nie 
tylko geometrycznej, lecz również arytmetycznej – czyli matematycznej – pew-
ności zostaje ujęta w duchu matematyki krytycznej. Punktem wyjścia jest Kan-
towski podział na sądy analityczne (definicyjne) i syntetyczne, by dojść do wnio-
sku, że „Matematyczne aksjomaty i wszystkie oparte na nich teorematy są sąda-
mi syntetycznymi.”39 Nelson rozumie zatem sądy matematyki po Kantowsku ja-
ko sądy syntetyczne a priori, których źródłem poznania jest czysta, bezpośrednio 
oczywista, niezmysłowa i nieempiryczna naoczność. Spośród wszystkich tego 
rodzaju sądów matematycznych Nelson nazywa aksjomatami tylko te, które nie 
mogą zostać dowiedzione, to znaczy nie mogą zostać wyprowadzone z bezpo-
średnio oczywistych aksjomatów w skończonej liczbie czysto sylogistycznych 
operacji. Dodatkowo zakłada on, że liczba tego rodzaju aksjomatów powinna 
być z jednej strony możliwie mała a poszczególne aksjomaty niezależne od sie-

                                                                 
37 E.F. Apelt, Metaphysik, W. Engelmann, Leipzig 1857. 
38 L. Nelson, Bemerkungen über die Nicht-Euklidische Geometrie und den Ursprung der mathe-

matischen Gewißheit, „Abhandlungen der Fries’schen Schule. Neue Folge”, 1906, t. 1, nr 2 and 3, 
s. 373–392, 393–430. 

39 L. Nelson, Bemerkungen über die Nicht-Euklidische Geometrie und den Ursprung der mathe-
matischen Gewißheit, [w:] Gesammelte Schriften in neun Bänden: Die kritische Methode in uhrer Be-
deutung für die Wissenschaft, Meiner Verlag, Hamburg 1974, t. 3, s. 11. 
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bie, lecz z drugiej strony wszystkie twierdzenia danej nauki muszą być możliwe 
do wyprowadzenia z nich bez użycia dodatkowych twierdzeń (aksjomatów). 
Przy czym kryterium logicznej niezależności aksjomatów stanowi niesprzecz-
ność systemu aksjomatów. Konsekwencje tak przyjętych założeń dotyczących 
niezależności aksjomatów Nelson dostrzega w postulacie równoległości (Paralle-
lensatz), który jest pewną postacią postulatu Euklidesa40. Postulat równoległości, 
pozwalający odróżnić geometrię euklidesową od nieeuklidesowych, jest nie-
sprzeczny z pozostałymi aksjomatami, a zatem aksjomat ten jest niezależny od 
pozostałych. Z możliwości geometrii nieeuklidesowej Nelson wyciąga wniosek – 
w duchu Kantowskiej filozofii matematyki – o nielogicznym źródle aksjomatów. 
Krytykuje on przy tym wniosek Helmholtza, że jeżeli aksjomaty matematyki nie 
mogą mieć logicznego źródła, to muszą mieć źródło empiryczne41. Uważa tak, 
gdyż przyjmuje, że do zawartych w aksjomatach pojęć podstawowych nie można 
dotrzeć na drodze indukcji, lecz jedynie przez abstrakcję z doświadczenia42. 

Nelson uznaje postulat logicyzacji matematyki tylko w tym znaczeniu, że 
prawdy matematyczne muszą spełniać negatywne warunki logiki, choć sama lo-
giczna niesprzeczność nie wystarcza do uznania, że dany byt matematyczny ist-
nieje43. Logika nie może zdecydować o istnieniu pojęć matematycznych. Żeby 
przypisać zdefiniowanym pojęciom – zawartym w aksjomatach – istnienie należy 
dodać syntetyczny aksjomat o istnieniu danego pojęcia. Jest to możliwe tylko 
wtedy, gdy tak zdefiniowane obiekty są możliwe, czyli stanowią niesprzeczny 
system44. W tym kontekście Nelson odnosi się do Grundlegung der Arithmetik 
Hilberta i stwierdza: 

 
Wydaje się zatem, że Hilbert w swej realizacji zamierzeń wobec podstaw arytmety-
ki nieuchronnie zmierza do naszego krytycznego ujęcia.45 
 
Nelsona koncepcja matematyki krytycznej pozostaje w ścisłym związku 

z koncepcją Hilberta. 

                                                                 
40 Por. tamże, s. 16. 
41 Por. tamże, s. 24. 
42 Por. tamże, s. 29 i nast. 
43 Tamże, s. 41 i nast. 
44 Tamże., s. 43. 
45 „Es scheint daher die Durchführung der neuerdings von HILBERT ausgehenden Bestre-

bungen rücksichtlich der Grundlagen der Arithmetik unvermeidlich gerade zu der von uns vertre-
tenen kritischen Auffassung zu drängen.” Ibid. (Fußnote 18). 
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Podstawowe założenia artykułu Nelsona z 1905 roku zostały przedstawione 
w bardziej przystępnej formie w tekście Kant und die Nicht-Euklidische Geometrie 
opublikowanym w czasopiśmie Weltall. Illustrierte Zeitschrift für Astronomie und 
verwandte Gebiete z 1906 roku. Nelson prezentuje w nim podwójne zadanie ma-
tematyki krytycznej, które polegać ma po pierwsze na regresywnym wynajdywa-
niu twierdzeń podstawowych w teoriach matematycznych a po drugie – dedukcji 
tych aksjomatów. Pierwsze zadanie ma charakter aksjomatyczny w sensie Hil-
bertowskim46. Zadanie matematyki krytycznej nie polega jednak tylko na wyka-
zaniu aksjomatów dla przyjętych prawd, lecz obejmuje również odpowiedz na fi-
lozoficzne pytanie o źródło aksjomatów oraz ich ważność. Oba zadania łączy 
metoda regresywna. 

Nelson przeciwstawia swoją koncepcję krytycznego ugruntowania matema-
tyki innym stanowiskom takim jak logicyzm, konwencjonalizm oraz empiryzm. 
Peckhaus uważa, że w Nelsonowskiej koncepcji matematyki Hilberta program 
aksjomatyzacji pełni funkcję paradygmatyczną47. Wyraźnie podkreślił to Nelson 
w swoim referacie Kritische Philosophie und mathematische Axiomatik wygłoszo-
nym na miesiąc przed jego przedwczesną śmiercią 28 września 1927 roku. Istot-
ne znaczenie aksjomatyki wynika z postulowanego przez niego ścisłego rozróż-
nienie tego, co możliwe do dowiedzenia i założeń przyjętych dowodów. Nelson 
stara się w ten sposób połączyć Friesa koncepcję metody dedukcyjnej z progra-
mem Hilberta. 

Początek tego przekonania Nelsona o zgodności filozofii neofriesjańskiej 
z filozoficzno-matematycznymi założeniami Hilberta Peckhaus sytuuje w lecie 
1905 roku48. Świadczy o tym przytoczona przez niego korespondencja, w której 
Nelson daje wyraz swemu rozczarowaniu filozoficznym zapleczem „rezultatów” 
Hilberta, a za godną podziwu uznaje jedynie ich matematyczną stronę. Zarzuca 
mu, że nie zna krytycznego – opartego na sądach syntetycznych a priori – ujęcia 
kwestii źródeł i nie rozważa jej możliwości. Przeciwnego zdania jest adresat ko-
respondencji Hessenberg, który uznaje metody i rezultaty Hilberta za wybitne, 
usprawiedliwiając jego nieznajomość problemu źródła poznania tym, że należą 
one do psychologii, a nie do logiki. Nelson stopniowo jednak zostaje przekona-

                                                                 
46 L. Nelson, Kant und die Nicht-Euklidische Geometrie, [w:] Gesammelte Schriften in neun 

Bänden: Die kritische Methode in uhrer Bedeutung für die Wissenschaft, Meiner Verlag, Hamburg 
1974, t. 3, s. 58. 

47 Por. V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie..., dz. cyt., s. 165. 
48 Tamże, s. 166 i nast. 
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ny przez Hessenberga do stanowiska Hilberta i w korespondencji z sierpnia 
1905 roku odwołuje swoje zastrzeżenia. Nelson dostrzega również, że koncepcja 
matematyki krytycznej spełnia Hilbertowski postulat rozwiązywalności dowol-
nego matematycznego problemu, aczkolwiek uznaje, że nie wystarczą do tego 
wyłącznie metody matematyczne i logiczne, gdyż potrzebne jest jeszcze krytycz-
ne pytanie o źródła. W ten sposób Nelson został stopniowo przekonany przez 
swojego przyjaciela Hessenberga o dużym potencjale matematycznego progra-
mu aksjomatyzacji Hilberta. 

W Getyndze Nelson związał się ze środowiskiem matematycznym, do któ-
rego należeli David Hilbert, Richard Courant, Ernst Zermelo, Felix Klein, 
Hermann Minkowski, Carl Runge, fizyk Max Born, lekarz Arthur Kronfeld, 
a także fizjolog Otto Meyerhof. Jego niepokorny charakter oraz środowiskowe 
animozje wpłynęły na losy jego kariery naukowej. Pierwsza próba habilitacji 
w 1906 roku na podstawie traktatu Die kritische Methode und das Verhältnis der 
Psychologie zur Philosophie (1904) zakończyła się niepowodzeniem. Habilitował 
się dopiero za drugim razem w 1908 roku na podstawie rozprawy Untersuchun-
gen zur Entwicklungsgeschichte der Kantischen Erkenntnistheorie. Habilitacja nie 
zmieniła jednak wiele w jego karierze zawodowej, gdyż profesurę otrzymał do-
piero dziesięć lat później w 1918 roku i aż do śmierci w 1927 roku nie uzyskał 
pełnej profesury i własnej katedry filozofii. Nelson w liście Hilberta z 1916 roku 
skarżył się, że nie może promować swoich uczniów na filozofii. Wielu z nich 
habilitowało się na matematyce, fizyce, psychologii, a nawet na teologii, tylko 
nie na filozofii. Można powiedzieć, że Nelson w pewnym sensie zawdzięcza 
swoją habilitację autorytetowi Hilberta, który zajmował ważną pozycję na Uni-
wersytecie w Getyndze. Hilbert bowiem wysoko cenił pracę Bemerkungen zu den 
Paradoxien von Russell und Burali-Forti, którą Nelson opublikował w 1908 roku 
razem z Kurtem Grellingiem49. 

                                                                 
49 Kurt Grelling (1886–1942) pochodził z berlińskiej rodziny adwokackiej, a jego ojciec Ri-

chard był żydowskim konwertytą wyznania ewangelickiego. W 1905 roku Grelling przeniósł się 
do Getyngi, gdzie zaprzyjaźnił się z Nelsonem. Duże wrażenie na Grellingu zrobiły wykłady Ze-
rmelo z logiki matematycznej, na które uczęszczał w semestrze letnim 1908 roku. Grelling złożył 
w maju 1910 roku swoją, rozprawę doktorską pod tytułem Die Axiome der Arithmetik unter beson-
derer Berücksichtigung der Beziehungen zur Mengenlehre na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Ge-
tyndze. Pracę wprawdzie recenzował David Hilbert, ale przesłał ją wykładającemu w Zurychu Ze-
rmelo do oceny. Grelling naukowo zajmował się głównie filozofią matematyki a jego najważniej-
szą pracą był napisany wspólnie z Nelsonem artykuł z 1908 roku. Artykuł ten powstał jeszcze 
przed jego rozprawą doktorską a po doktoracie zajmował się friesowską filozofią matematyki i fi-
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Praca z 1908 roku była wynikiem dyskusji między neofriesjanistami i pier-
wotnie ukazała się na łamach redagowanego przez nich czasopisma Abhandlun-
gen. Nelson i Grelling próbują w swoje pracy określić kryteria możliwości roz-
wiązania teoriomnogościowych50. Autorzy analizują przede wszystkim teoriom-
nogościowe antynomie Russella i Burali-Fortiego oraz logiczną antynomię nie-
orzekalności (Imprädikabilitätsantinornie). Mianem antynomia Russella określa 
się sprzeczność wykazaną przez Bertranda Russella w 1901 roku, która zadała 
duży cios dla rozwoju aksjomatyzacji matematyki i logicyzmu. Źródłem para-
doksu jest autoreferencja zbioru wszystkich zbiorów, który sam nie może być 
elementem zbioru. Antynomia Burali-Fortiego polega na tym, że nie istnieje 
zbiór, którego elementami są wszystkie liczby porządkowe, i pojawiła się pier-
wotnie w 1897 roku u Cesarego Buralego-Fortiego, ucznia Giuseppe Peana. 
Antynomia nieorzekalności została sformułowana również przez Russella 
w 1907 roku. Przyjął on, że pojęcie może być orzekalne, jeśli przynależy do sie-
bie samego jako cecha albo nieorzekalne, gdy jest przeciwnie. Russell wykazał, 
że sama nieorzekalność jest zarazem orzekalna i nieorzekalna, co prowadzi do 
sprzeczności. Nelson i Grelling uogólnili te trzy antynomie do jednej ogólniej-
szej postaci. 

Zdaniem Peckhausa dyskusja nad antynomiami w ramach Nowej Szkoły 
Friesa jest jeszcze wcześniejsza niż rozprawa Grellinga i Nelsona, gdyż sięga 
jeszcze 1905 roku, kiedy Hessenberg przygotował rozprawę pod tytułem Das 
Unendliche in der Mathematik do pierwszego zeszytu Abhandlungen…51. Hessen-
berg podejmuje w niej dyskusję nad pojęciem nieskończoności w geometrii  
i w analizie matematycznej. Nelson mocno skrytykował ujęcie Hessenberga, 

                                                                 
lozoficznymi podstawami rachunku prawdopodobieństwa. W 1922 roku Nelson i Grelling pokłó-
cili się o sprawy organizacyjne Międzynarodowego Związku Młodych (Internationalen Jugend-
Bundes). Nieco wcześniej rozeszły się również ich filozoficzne drogi i Grelling odszedł od Friesja-
nizmu, gdy podczas konferencji Towarzystwa Friesowskiego 16 sierpnia 1921 roku Grelling wy-
głosił referat pod tytułem Relativitätstheorie und kritische Philosophie, w którym nawiązując do 
poglądów Hansa Reichenbacha wyraźnie zdystansował się wobec filozofii krytycznej. Później te 
różnice stały się jeszcze bardziej wyraźne i podczas konferencji w 1929 roku w Pradze zdecydowa-
nie odrzucił możliwość sądów syntetycznych a priori, stwierdzając, że a priori mogą być tylko tau-
tologie. Podstawowe pryncypia nauki mogą być dla niego tylko logiczne albo empiryczne. Zginął 
w KZ Auschwitz. 

50 L. Nelson i K. Grelling, Bemerkungen zu den Paradoxien von Russell und Burali-Forti, 
„Abhandlungen der Fries’schen Schule. Neue Folge”, 1908, t.2, s. 301–334. 

51 Por. V. Peckhaus, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie..., dz. cyt., s. 177. 
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który odpowiedział mu zarzutem braku wiedzy na temat teorii mnogości. To 
zmotywowało Hessenberga do przygotowania czytelnej dla filozofów prezentacji 
podstawowych założeń teorii mnogości, która podejmie kwestię paradoksów 
przeliczalności kontinuum. Ważną inspiracją dla badań i dyskusji neofriesjani-
stów była też publikacja Russellowskich Principles of Mathematics z 1903 roku, 
a także krytyka jej teorio zbiorowych założeń podjęta przez Poincaré. Hessen-
berg w korespondencji z Nelsonem uznaje słuszność zarzutów Poincarégo i wią-
żąc wielkie nadzieje z jego koncepcją, wyraża przypuszczenie, że rozwiązania pa-
radoksów należy poszukiwać w definicjach zawierających błąd circulus vitiosus. 
Sam Hessenberg w rozdziale Ultrafinite Paradoxieen swojej Mengenlehre przed-
stawia paradoksy ultrafinitystyczne jako antynomie dotyczące zbiorów. Rozróż-
nia zbiory ultrafinitystyczne i transfinitystyczne. Zauważa, że Russellowski pa-
radoks niezawierającego samego siebie zbioru wszystkich zbiorów wykracza po-
za matematykę i nie można go uznawać za zbiór wszystkich rzeczy. Matema-
tyczny pozostaje paradoks Burali-Fortiego, który operuje na zbiorze wszystkich 
liczb porządkowych, w stosunku do którego uznaje, że źródła trudności należy 
poszukiwać w pojęciu zbioru. Hessenberg nie wierzył w możliwość podjęcia 
i rozwiązania Russellowskich antynomii za pomocą środków logicznych, tak jak 
to próbowali uczynić Grelling i Nelson, gdyż uważał, że wymaga to raczej dal-
szej pracy na gruncie teorii mnogości. Szczegółowa analiza rozwiązań matema-
tycznych zaproponowanych przez Grellinga i Nelsona oraz innych neofriesjani-
stów wykracza poza ramy przyjęte w niniejszej rozprawie. 
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O PROBLEMIE RELACJI  

MIĘDZY FILOZOFIĄ A TEOLOGIĄ. 

PRELIMINARIA 
 
 
Nie sposób nie zauważyć, że współczesna religijność katolicka przeżywa 

swoisty kryzys1. „Coraz więcej ludzi rezygnuje z trudu odnajdywania Boga bądź 
przyjmuje wiarę wybiórczo – na zasadzie afirmacji tych jej prawd, które nie koli-
dują ze stworzoną na własny użytek wizją rzeczywistości”2. Ów kryzys pogłębia, 
jak można sądzić, coraz silniej zaznaczający się dziś konflikt między filozofią 
a teologią, rozumem a wiarą, i próba jego rozstrzygania wyłącznie poprzez rady-
kalne przeciwstawienie, poprzez dysjunkcję albo-albo. Szczególnie mamy tu na 
myśli głośny w ostatnich latach spór nowych ateistów (jak np. R. Dawkins, 
Ch. Hitchens, D. Dennett) z apologetami religii (jak np. D. D’Souza, 
M. Novak, F. Collins)3. W tym kontekście bowiem Ateny i Jerozolima jawią się 

                                                                 
1 Zob. np. R. Rorty, G. Vattimo, Przyszłość religii, Kraków 2010. 
2 W. Wójtowicz, Perspektywy rozwoju wiary we współczesnym świecie według kardynała Józefa 

Ratzingera. Cyt. za http://www.duszpasterstwonauczycieli.pl/index.php/czytelnia/13-varia/18-
perspektywy-rozwoju-wiary-we-wspolczesnym-swiecie-wg-kard-j-ratzingera#sdfootnote1anc 
(30.04.2014); Tenże, Współczesne zagrożenia wiary według kardynała Josepha Ratzingera, 
http://www.duszpasterstwonauczycieli.pl/index.php/czytelnia/13-varia/14-wspolczesne-
zagrozenia-wiary-wg-kard-josepha-ratzingera#sdfootnote5sym (30.04.2014).  

Zob. J. Ratzinger, Podstawy moralności chrześcijańskiej, Poznań 1999, s. 35-38. 
3 Zob. np. M. Twardowski, Ateistyczny fundamentalizm Richarda Dawkinsa i jego krytyka, 

„Humaniora. Czasopismo Internetowe”, 2, 6, 2014, s. 51-60. Zob. także K. Rajewicz, Przyrodni-
cze a teologiczne ujęcie genezy i rozwoju człowieka, Wrocław 2008, s. 147-203. 
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jako dwa, skrajnie różne i niesprowadzalne do siebie bieguny ludzkiego pozna-
nia, dodajmy, bieguny sobie wrogie. Pytanie o relację racjonalistycznej nauki do 
(ir)racjonalistycznej (a dokładniej: posiadającej inny typ racjonalności) wiary 
zdaje się tedy być pytaniem o granice ludzkiej wiedzy, zasięg i możliwości epi-
stemologicznych penetracji, to wreszcie pytanie o sam status nauk przyrodni-
czych i teologicznych (nieempirycznych). 

Niniejszy artykuł, jak zobaczymy, ma przybliżyć fakt, że filozofia (rozum) 
i teologia (wiara) nie muszą stać do siebie w sprzeczności, że nie muszą być so-
bie wrogie i wzajem się zwalczać. Co więcej, że mogą się uzupełniać i poznaw-
czo dopełniać w poszukiwaniu Prawdy. Przerzucenie mostu pomiędzy filozofią 
a teologią, pomimo licznych trudności, zdaje się bowiem być próbą takiego ich 
połączenia (lub przynajmniej zbliżenia), w którym relacja Aten do Jerozolimy 
będzie możliwie symetryczna i z dwóch stron akceptowalna. Ukazanie owego 
połączenia – zarówno w obrębie samej filozofii chrześcijańskiej, jak i w kontek-
ście chrześcijańskiego naturalizmu – jest właśnie głównym celem niniejszej pra-
cy. Artykuł tym samym podzielony jest na dwie zasadnicze części. W pierwszej 
z nich przybliżony zostanie problem relacji filozofii do teologii w ramach myśli 
chrześcijańskiej (K. Wojtyła, J. Ratzinger), w drugiej natomiast – w odniesieniu 
do fundamentalnych założeń ewolucjonizmu i wynikających zeń kontrowersji 
(P. Teilhard de Chardin, M. Heller)4. 

                                                                 
4 Trzeba tu odnotować, iż artykuł – z racji problematyczności materii, którą porusza – doty-

czy zasadniczo trzech typów relacji, które wprawdzie zachodzą na siebie, ale jednak nie są całko-
wicie tożsame. Mamy tu na myśli następujące typy relacji: filozofia-teologia, rozum-wiara oraz 
nauka-religia. W pierwszej części niniejszej pracy mowa przede wszystkim o relacji filozofii do 
teologii chrześcijańskiej (K. Wojtyła) oraz, co z tym związane, rozumu do wiary (J. Ratzinger). 
Druga zaś jej część traktuje o relacji nauki do religii (P. Teilhard de Chardin, M. Heller), jednak-
że szczególnie podkreślić tu należy, iż pojęcie ewolucji, którego kontekst jest w toku wywodu 
przywoływany, zdaje się być wieloznaczne. Można ją bowiem rozumieć na sposób teistyczny – 
wówczas jawi się ona jako kierowany, sterowany przez Boga proces (ewolucjonizm teistyczny), al-
bo czysto naturalistyczny, przyrodniczy – wówczas jest to proces, w którym nie uczestniczą żadne 
siły nadprzyrodzone (ewolucjonizm naturalistyczny). Fakt ten godny jest wyłuszczenia, ponieważ 
zarówno Darwin, jak i Teilhard de Chardin mówią o ewolucji, jednak inaczej ją rozumieją. Dar-
win pojmuje ją na sposób naturalistyczny (przyrodniczy), natomiast dla Teilhrada ewolucja ma 
charakter filozoficzno-religijny, a nawet mistyczny. Warto również zaznaczyć, iż J. Życiński i M. 
Heller używają z kolei terminu „ewolucja” w naturalistycznym sensie, a mimo to znajdują miejsce 
dla Boga – znajdują je wszak w momencie stworzenia, gdy ustanawiał On prawa przyrody. Dopie-
ro przez te prawa, które rządzą procesami ewolucji, Bóg – ich zdaniem – jest w ewolucji obecny. 
Stanowisko Życińskiego i Hellera nie wydaje się więc być ortodoksyjnie teistyczne, lecz raczej de-
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Zanim jednak zarysowane zostaną współczesne propozycje jeśli nie pogo-
dzenia, to przynajmniej zbliżenia do siebie filozofii i teologii, zrazu trzeba za-
znaczyć, iż w historii myśli ludzkiej pojawiały się podobne tematy i owe próby 
były podejmowane już znacznie wcześniej niż w wieku dwudziestym. Tu przede 
wszystkim wspomnieć należy średniowieczne, scholastyczne dzieło św. Tomasza 
z Akwinu5. W konsekwencji wymienić należy także nowożytnych wybitnych fi-
lozofów i uczonych, a jednocześnie teologów i ludzi głęboko wierzących (można 
powiedzieć, tych, dla których religia stała się wręcz wielką inspiracją do nauko-
wych poszukiwań i konstruowania wyjaśnień otaczającego świata), jak na przy-
kład Mikołaj Kopernik (autor głośnego dzieła De revolutionibus orbium coele-
stium), Galileusz (który w liście do o. Castellego z 1613 roku pisał, że „Pismo 
Święte i przyroda pochodzą od Słowa Bożego. Pierwsze jako podyktowane 
przez Ducha Świętego, a ta druga jako wierna wykonawczyni nakazów Bo-
żych”), Kartezjusz (który w Bogu widział gwaranta jasności i wyraźności oraz 
źródło poznania niepowątpiewalnego), Franciszek Bacon (twórca eksperymen-
talnej metody nowożytnej nauki), Isaac Newton (twórca praw dynamiki i prawa 
powszechnego ciążenia), Gottfried Wilhelm Leibniz (niemiecki polihistor, 
twórca rachunku różniczkowego), Blaise Pascal (twórca trójkąta Pascala, prawa 
Pascala, współtwórca teorii prawdopodobieństwa, a zarazem człowiek niezwykle 
religijny, porzucający porządek rozumu), czy wreszcie Grzegorz Mendel (zakon-
nik, opat zakonu augustianów na Morawach, prekursor genetyki). To oczywiście 
tylko niektórzy myśliciele, dla których filozofia pozostawała w ścisłym związku z 
wiarą, a wiara była ważną inspiracją na drodze filozoficznych poszukiwań6. 

                                                                 
istyczne (ewolucjonizm deistyczny). Heller bowiem nie wierzy w nadnaturalne interwencje Boga 
w przyrodę (cudy), która dopiero jako całość ujawnia swą racjonalność, „matematyczność”. Nie-
mniej jednak mówi on o „racjonalności przez duże R”, co można rozumieć, że Wszechświat ma 
pewien rys boskości. Mając to wszystko na uwadze – będąc w pełni świadomym problematyczno-
ści poruszanej materii, w szczególności zaś pojęciowych ograniczeń i związanych z nimi kontro-
wersjami natury metodologicznej – prześledzenie relacji między filozofią a teologią (poznaniem 
rozumowym, racjonalnym, a tym opartym na wierze) wydaje się być zagadnieniem niezwykle inte-
resującym i właśnie współcześnie – w czasach obserwowalnego kryzysu religijności – godnym pod-
jęcia.  

5 S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, Poznań 2002, s. 33-39. Por. G.R. 
Evans, Filozofia i teologia w Średniowieczu, Kraków 1996. 

6 Zob. np. S. Sarnowski, Leczenie się z kompleksu Galileusza, w: E. Czerwińska (red.), War-
tość i świadomość w filozoficznej drodze, Poznań 2005, s. 49-80. Por. E.L. Mascall, Teologia chrze-
ścijańska a nauki przyrodnicze, Warszawa 1968, s. 12-55; J. Caputo, Philosophy and Theology, 
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1. Problem dialogu filozofii i teologii  
w obrębie myśli chrześcijańskiej 

 
W tym miejscu podjęty zostanie problem relacji filozofii do teologii, a ści-

ślej rozumu do wiary, w obrębie myśli chrześcijańskiej. Zaprezentowane tu sta-
nowiska mają wyłuszczyć specyfikę filozofii chrześcijańskiej, z jednej strony – 
spełniającej metodologiczne wymogi naukowości i dążącej do racjonalności, 
z drugiej zaś – opartej na Objawieniu (a przeto wykraczającej poza tradycyjnie 
rozumianą racjonalność)7. Wydaje się, iż zarówno antropologiczne ujęcie Karola 
Wojtyły (papieża Jana Pawła II), jak i Josepha Ratzingera intelektualna wizja 
chrześcijaństwa najlepiej wpisują się w problematykę owego dyskursu. 

 
Między rozumem a wiarą. Propozycja Jana Pawła II 
 

Współczesny głos w sprawie relacji filozofii (rozumu) do teologii (wiary) 
podjął Karol Wojtyła (papież Jan Paweł II) w encyklice Fides et Ratio. O rela-
cjach między wiarą a rozumem. Już w jej wstępie czytamy: „wiara i rozum (Fides 
et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy”8. Zrazu możemy jednak zapytać, czy owe skrzydła, o których pisze 
Wojtyła, są równoważne? Czy tworzą jedność? Czy są raczej od siebie niezależ-
ne? Wskazówką może okazać się tu kolejne zdanie encykliki: „sam Bóg zaszcze-
pił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem 
jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć 
także do pełnej prawdy o sobie”9. Wydaje się zatem, że wizja Jana Pawła II do-
puszcza porozumienie Aten i Jerozolimy, nie przekreśla całkowicie filozofii, 
a jedynie uwypukla jej podrzędność względem teologii, albowiem to właśnie 
w Bogu ulokowana jest prawda, lub lepiej: sam Bóg jest Prawdą. Na marginesie 
zapiszmy, iż myśl Karola Wojtyły jest na wskroś antropologiczna (homocen-
tryczna), o czym zdaje się świadczyć przywoływane przezeń Sokratejskie we-
zwanie poznaj samego siebie jako prymarny cel filozofowania („wezwanie poznaj 

                                                                 
Nashville 2006; D. Allen, E. Springsted, Philosophy for Understanding Theology, Louisville-
London 2007.  

7 Por. E. Morawiec, Przedmiot i zadania filozofii chrześcijańskiej, „Studia Philosophiae Chri-
stianae”, 17, 1, 1981, s. 43-72. Zob. także Tenże, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i 
racjonalność, Warszawa 2014.  

8 Jan Paweł II, Fides et Ratio, Poznań 1998, s. 3. 
9 Tamże. 
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samego siebie, wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo 
fundamentalnej prawdy, którą winien uznawać za najwyższą zasadę każdy czło-
wiek, określając się pośród całego stworzenia właśnie jako człowiek, czyli ten, kto 
zna samego siebie”10). 

Jan Paweł II, przeciwstawiając system filozoficzny filozoficznemu myśle-
niu, przestrzega przed nadmiernym powoływaniem się na ludzki rozum. Apote-
oza rozumu, przekonanie o bezbłędności i absolutności jego rozwiązań – mó-
wiąc słowami Emmanuela Mouniera, dążenie do „systematyzacji systemów”11 – 
prowadzi bowiem do swoistej pychy filozoficznej, która objawia się nie tylko 
wyrugowaniem z rzeczywistości transcendencji, ale i samouwielbieniem, rozmi-
łowaniem się we własnej spekulacji jako jedynej słusznej i uniwersalnej teorii, 
która – w założeniu – ma wyjaśnić całość rzeczywistości, dając odpowiedzi na 
wszystkie nurtujące ludzkość pytania. Jak pisze Karol Wojtyła: „zdolność do 
abstrakcyjnej refleksji właściwa dla umysłu ludzkiego pozwala, aby nadał on – 
poprzez aktywność filozoficzną – ścisłą formę swojemu myśleniu i w ten sposób 
wypracował wiedzę systematyczną, odznaczającą się logiczną spójnością twier-
dzeń i harmonii treści. (…) W praktyce rodziło to często pokusę utożsamiania 
jednego tylko wybranego nurtu z całą filozofią. Jest jednak oczywiste, że w ta-
kich przypadkach dochodzi do głosu swoista pycha filozoficzna, która chciałaby 
nadać własnej wizji niedoskonałej i zawężonej przez wybór określonej perspek-
tywy rangę interpretacji uniwersalnej”12. Możemy zauważyć, iż autor Miłości 
i odpowiedzialności stanowczo kontestuje wszelkie formy filozofii spekulatywnej, 
uważa bowiem, że czysty (ufundowany na abstrakcyjnym myśleniu) rozum nie 
jest w stanie przeniknąć tajemnicy istnienia (w sensie Marcelowskim), nie jest 
w stanie poznać tego, co najbardziej problematyczne z punktu widzenia egzy-
stencji. 

Powyższe rozważania skłoniły Jana Pawła II do uznania filozofii za dosko-
nałe narzędzie poznania ostatecznej prawdy. Stąd filozofia jawi się tu jako służ-
ka teologii, jako droga wiodąca do Absolutu, który jest Miłością. Wiara, innymi 
słowy, „cenzuruje” rozum, który uparcie chce pozostać wyłącznie na poziomie 
pojęciowej spekulacji. Fides, konstatuje Wojtyła, „widzi bowiem w filozofii dro-
gę wiodącą do poznania podstawowych prawd o życiu człowieka. Zarazem 

                                                                 
10 Tamże, s. 4. 
11 E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków 1964, s. 221. 
12 Jan Paweł II, dz. cyt., s. 7-8. 



 
 
 

Marek Błaszczyk 
 
 

 

82

uznaje filozofię za nieodzowne narzędzie, pomagające głębiej rozumieć wiarę 
i przekazywać prawdę Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają (…) rozum, 
skupiony jednostronnie na poszukiwaniu wiedzy o człowieku jako podmiocie, 
wydaje się zapominać, iż powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która 
przekracza jego samego. Bez odniesienia do niej każdy zdany jest na samowolę 
ludzkiego osądu, a jego istnienie jako osoby oceniane jest wyłącznie według kry-
teriów pragmatycznych, opartych zasadniczo na wiedzy doświadczalnej, pod 
wpływem błędnego przeświadczenia, że wszystko powinno być podporządko-
wane technice”13. Radykalne opowiedzenie się jednostki po stronie Ratio zdaje 
się tedy być niebezpieczne, obok wspomnianej pychy i pokusy wypracowania 
odrębnego systemu aksjologicznego zasadzonego na wartościach pragmatycz-
nych i scjentystycznych, grozi – w konsekwencji – upadkiem w relatywizm, 
postmodernistyczny eklektyzm, sceptycyzm, agnostycyzm czy wreszcie nihilizm. 
Oto – podług czołowego polskiego personalisty – fundamentalne błędy filozofii 
monologicznej. 

Jan Paweł II, pomimo poczynionych zastrzeżeń, podkreśla wszak nieroze-
rwalną jedność filozofii i teologii. Jedność ta przejawia się w tym, że zarówno 
Fides, jak i Ratio dążą do wspólnego celu, którym jest poszukiwanie Prawdy. 
„Istnieje – pisze – głęboka i nierozerwalna jedność między poznaniem rozumo-
wym a poznaniem wiary. (…) Wiara wkracza nie po to, by pozbawić rozum au-
tonomii albo ograniczyć przestrzeń jego działania, lecz po to tylko, by uzmysło-
wić człowiekowi, że w tych wydarzeniach objawia się i działa Bóg Izraela. Do-
głębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli 
człowiek nie wyznaje zarazem wiary w Boga, który w nich działa. Wiara wy-
ostrza wewnętrzny wzrok i otwiera umysł, pozwalając mu dostrzec w strumieniu 
wydarzeń czynna obecność Opatrzności. (…) Znaczy to, że człowiek dzięki 
światłu rozumu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może ją przemierzyć szybko, 
uniknąć przeszkód i dotrzeć do celu, jeśli szczerym sercem uznaje, że jego po-
szukiwanie jest wpisane w horyzont wiary”14. Dla Wojtyły, podsumujmy, relacja 
filozofii do teologii nie ma więc polegać na rywalizacji, lecz na świadomym 
przenikaniu się i wzajemnym uzupełnianiu, harmonijnym poznawaniu rzeczywi-
stości transcendentnej. 

                                                                 
13 Tamże, s. 9-10. 
14 Tamże, s. 29-30. Por. A. MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety, Warszawa 2013, s. 227-

235. 
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Josepha Ratzingera intelektualna wizja chrześcijaństwa 
 

Inne zgoła spojrzenie na problem dialogu Aten i Jerozolimy przedstawia 
wybitny niemiecki teolog Joseph Ratzinger. Dołożył on bowiem wszelkich sta-
rań – i w tym też kontekście zostanie tu podjęta jego intelektualna wizja chrze-
ścijaństwa – by bronić racjonalności wiary. Autor Wprowadzenia do chrześcijań-
stwa konstatuje, iż spotkanie z filozofią grecką było wręcz konieczne dla zaist-
nienia i wielowiekowego przetrwania nauki Chrystusa. Fenomen chrześcijań-
stwa polega więc na przyswojeniu języka filozofii i chętnym wyrażaniu się 
w terminach wypracowanych przez kulturę Greków. Antyczny Logos, zdaniem 
Ratzingera, stał się Słowem ukazującym rozumną naturę samego Boga15. 

Joseph Ratzinger, jak powiedzieliśmy, postuluje chrześcijaństwo w pełni 
otwarte na zdobycze filozofii, krytykuje także instrumentalne ich traktowanie 
i wykorzystywanie. Religia zdaje się tu być istotowo wpisana w Ratio, co według 
papieża seniora pozwoliło na swoiste przejście „od mitu do Logosu”, czyli od 
czystej, naiwnej, ludowej pobożności i magicznej religijności, do wiary ugrunto-
wanej, prze-myślanej, silnie zasadzonej na fundamencie filozoficznej refleksji. 
Wizja Josepha Ratzingera, dodajmy, jest teleologiczna, człowiek – dzięki pomo-
cy filozofii właśnie – odnajduje bowiem racje i sens istnienia, wie, że dzieje 
świata są celowe, przepełnione boską twórczością i miłością. Wiara jednakże 
wymaga odeń poświęcenia i wyrzeczeń, jako fenomen ontologiczny i zarazem 
egzystencjalny, wymaga skoku od codzienności do Tajemnicy, wolnej, heroicznej 
decyzji człowieka jako osoby16. 

Jak zaznaczono wyżej, niemiecki duchowny dążył do racjonalizacji wiary, 
ergo do racjonalnej interpretacji dogmatów teologicznych. Wydaje się, że na 
pierwszy rzut oka niepodobna tego dokonać, że prawdy doktrynalne ustanawia-
ne na przestrzeni wieków i podane przez Kościół do wierzenia nie mogą podpa-
dać pod krytyczny osąd ludzkiego rozumu. Ratzinger natomiast proponuje, aby-
śmy na dogmat o Trójcy Świętej, na przykład, jeden z najbardziej problema-

                                                                 
15 Zdaniem Ratzingera Bóg jest nie tylko Mądrością (Logosem), ale przede wszystkim także 

Miłością, która znacząco wykracza poza ramy rozumu rachującego i spekulatywnego. Jest Tajem-
nicą, samym misterium miłości. Por. W. Wójtowicz, Logos, który jest Miłością:  

http://www.duszpasterstwonauczycieli.pl/index.php/czytelnia/13-varia/16-logos-ktory-jest-
miloscia (30.04.2014). 

16 Zob. tenże, Interpretacja rzeczywistości wiary w refleksji teologicznej kardynała Józefa Rat-
zingera, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 7, 2002, s. 115-134. Wiara, zdaniem Ratzingera, 
zdaje się być swoistym rozumieniem (ver-stehen), trwałym obstawaniem przy Prawdzie.  
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tycznych do eksplikacji z punktu widzenia Ratio, spojrzeli z różnych punktów 
widzenia, podobnie jak nauki przyrodnicze – poprzez posługiwanie się różnymi 
teoriami i modelami – radzą sobie z wyjaśnianiem wewnątrzświatowych zjawisk 
i narastającej złożoności materii. W tej perspektywie, Bóg na płaszczyźnie sub-
stancji jest jeden, na poziomie relacji jawi się zaś jako Trójca. Relacja między 
Osobami Trójcy – konstatuje były prefekt Kongregacji Nauki Wiary – winna 
być tedy ujmowana nie przypadłościowo, lecz właśnie istotowo (jako wielo-
jedność), nie sposób bowiem pomyśleć Ojca bez Syna i relacji między nimi oraz 
ich samych bez odniesienia do Ducha Świętego. „Bez Jezusa – pisze Joseph Rat-
zinger – nie wiedzielibyśmy, czym Ojciec rzeczywiście jest. Zostało to ukazane 
w Jego modlitwie, a modlitwa ta jest z Nim nierozłącznie związana. Jezus nie 
zanurzony ustawicznie w Ojcu, bez nieustannej najgłębszej z Nim komunii, był-
by zupełnie inną istotą niż Jezus Biblii, rzeczywisty Jezus historii. (…) Do istoty 
Jezusa należy nieodłącznie modlitewna komunikacja z Bogiem. Ona Go konsty-
tuuje. Bez niej nie byłby On tym samym, kim jest. Ale czy należy ona też do 
istoty Ojca, do którego Jezus się zwraca, tak że również On byłby kimś innym, 
gdyby się Jezus do Niego w ten sposób nie zwracał? Czy też przechodzi to obok 
Niego, nie wstępując weń? Odpowiedź brzmi: Do istoty Ojca należy tak samo 
wypowiadane przezeń słowo Syn, jak do istoty Jezusa wypowiadane przezeń 
słowo Ojciec. Również On byłby bez tego kimś innym. Jezus nie styka się z Nim 
tylko od zewnątrz, lecz jest elementem boskości Boga jako Syn. Zanim jeszcze 
zostaje stworzony świat, Bóg jest już miłością między Ojcem a Synem. Może 
On dlatego stać się naszym Ojcem i miarą wszelkiego ojcostwa, że odwiecznie 
sam jest Ojcem. W modlitwie Jezusa widoczna staje się dla nas wewnętrzna 
istota samego Boga – to, jaki sam Bóg jest. Wiara w Trójjedynego Boga jest ni-
czym innym jak wykładnią tego, co dzieje się w modlitwie Jezusa. Otóż w mo-
dlitwie tej objawia się trójjedność”17. I dalej: „imię Trzeciej Osoby Boskiej – ina-
czej niż w przypadku Ojca i Syna – nie jest przecież wyrazem czegoś specyficz-
nego, lecz określa właśnie to, co dla Boga w ogóle jest wspólne. I w tym właśnie 
przejawia się swoista cecha Trzeciej Osoby: jest nią to, co wspólne, jedność Ojca 
i Syna, jedność uosobiona. Ojciec i Syn stanowią ze sobą jedno, wychodząc poza 
siebie; w tym Trzecim, w płodności dawania, są jednością”18. W świetle powyż-

                                                                 
17 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, Kraków 1995, s. 39-40.  
18 Tamże, s. 106-107. Por. tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1994, s. 105-

125. 
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szego zauważamy, iż pomiędzy Osobami Trójcy Świętej, o czym uczy biblijne 
Objawienie, nie zachodzi relacja mająca na celu podporządkowanie, lecz raczej 
wzajemne samodawanie się i uwielbienie. To właśnie owa jedność trynitarnego 
życia konstytuuje zarówno wspólnotę, jak i niepowtarzalność i wyjątkowość 
Osób (Ojca, Syna i Ducha Świętego) – każda z nich posiada bowiem własne, 
przypisane tylko jej imię19. 

Możemy zatem powiedzieć, że dialog filozofii i teologii (lub lepiej: racjona-
lizacja wiary), jest w ujęciu Josepha Ratzingera nie tylko możliwy, ale i niezbęd-
ny dla świadomej egzystencji człowieka w szeroko rozumianej kulturze intelek-
tualnej chrześcijaństwa. Jak komentuje Karl Rahner, akcentując rolę Ratio 
w pojmowaniu Tajemnicy i poznawaniu Boga jako Prawdy: „nauka o Trójcy 
Świętej nie jest jakąś wyrafinowaną teologiczną rozrywką umysłową, ale raczej 
wypowiedzią, której w żaden sposób nie da się ominąć. Tylko dzięki niej może-
my z radykalną powagą przyjąć i bez zastrzeżeń podtrzymywać proste twierdze-
nie zarazem całkowicie niepojęte i całkowicie oczywiste, mianowicie że sam Bóg 
jako nigdy niezgłębiona święta tajemnica, jako niepojęta podstawa transcendują-
cej egzystencji człowieka nie jest tylko Bogiem nieskończenie odległym, ale chce 
też być Bogiem absolutnej bliskości w prawdziwym samoudzieleniu siebie,  
i w ten sposób jest obecny zarówno w duchowej głębi naszej egzystencji, jak  
i w konkretnej historii naszego ciała. Na tym polega prawdziwe znaczenie nauki 
o Trójcy Świętej”20. 

 
 

2. Problem dialogu nauki i wiary  
w kontekście naturalizmu chrześcijańskiego 

 
W tym miejscu podjęty zostanie problem relacji chrześcijaństwa do teorii 

ewolucji, która jako taka – przynajmniej na pierwszy rzut oka – wydaje się czymś 
sprzecznym z wszelką myślą teistyczną21. „Terminem ewolucja – piszą autorzy 

                                                                 
19 Por. Z. Kijas, Wspólnota, która uświęca i zbawia, w: J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, dz. 

cyt., s. 16. Zob. także J. Daniélou, Trójca Święta i tajemnica egzystencji, Kraków 1994. 
20 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987, s. 118. Na temat relacji filozofii 

do teologii w myśli Rahnera zob. K. Kilby, Karl Rahner. Theology and Philosophy, London-New 
York 2004, s. 70.  

21 Zob. uwagi zawarte w przypisie czwartym. O epistemicznych układach odniesienia nauki 
i religii zob. D. Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, Zielona 
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Dylematów ewolucji – zazwyczaj określa się ciągłe zachodzenie stopniowych 
przemian, prowadzących do przechodzenia jednego stanu w drugi. W odniesie-
niu do świata istot żywych oznacza to gromadzenie się stopniowych i powolnych 
zmian w kolejnych pokoleniach, co w efekcie spowodowało zaistnienie obser-
wowanego obecnie bogactwa organizmów, wywodzących się z mniej skompli-
kowanych przodków. (…) Ewolucja jest możliwa dlatego, że organizmy podle-
gają zmienności, która warunkowana jest przez mutacje, czyli nagłe, skokowe 
zmiany, zachodzące w genach lub chromosomach”22. W tym kontekście, opie-
wając samorzutne mutacje genowe i jakkolwiek znosząc teleologię wszechświata, 
teoria ewolucji jawi się jako nauka, która wyraźnie sprzeciwia się poglądowi reli-
gijnemu (religijności chrześcijańskiej), według którego wszystko, co wydarza się 
w świecie, jest celowe i przepełnione sensem. Wydaje się tedy, iż „czynnikiem, 
który utrudnia właściwe połączenie ewolucjonizmu z myślą chrześcijańską, jest 
niedostateczne dowartościowanie tezy o immanentnej obecności Boga w przy-
rodzie”23. I choć próby zbliżenia do siebie Aten i Jerozolimy widoczne są w pi-
smach wielu autorów (np. Charlesa Hartshorne’a, Arthura Peacocke’a, Erica 
L. Mascalla, Alfreda N. Whiteheada, Pierre’a Teilharda de Chardin), to jednak 
wszystkim im wspólna okazała się konstatacja, że procesy ewolucyjne zachodzą-
ce w przyrodzie można rozumieć i uznać za przejaw Boskiego Logosu, którego 
ślad uobecnia się w harmonii kosmosu. Poniżej przyjrzymy się specyfice filozofii 
Teilharda de Chardin oraz zobaczymy, jak Michał Heller zaadoptował pojęcie 
przypadku do chrześcijańskiej wizji wszechświata. 

 
Teilhard de Chardin ewolucjonizm chrześcijański 
 

Myślicielem, który w sposób szczególny wpisał się do historii jako orędow-
nik dialogu nauki i wiary był niewątpliwie Pierre Teilhard de Chardin, francuski 
paleontolog, chrześcijański filozof przyrody, teolog i jezuita24. Centralnym za-

                                                                 
Góra 2015; P. Bylica, Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów anali-
zy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, Zielona Góra 2016.  

22 M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, Kraków 1990, s. 112. Por. M. Ruse, Charles 
Darwin’s Theory of Evolution, „Journal of the History Biology”, 8, 2, 1975, s. 219-241. Zob. także 
Tenże, Talking Darwin Seriously. A Naturalistic Approach to Philosophy, Oxford 1986; Tenże, The 
Darwinian Paradigm. Essays on Its History, Philosophy and Religions Implications, London-New 
York 1989; G.G. Simpson, The Major Features of Evolution, New York 1953.  

23 M. Heller, J. Życiński, dz. cyt., s. 180. 
24 Zob. C. Tresmontant, Introduction á la pensée de Teilhard de Chardin, Paris 1956. 
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gadnieniem jego filozofii, podobnie jak w przypadku Maxa Schelera, było pyta-
nie o miejsce i rolę człowieka w kosmosie. Albowiem rozumienie kondycji ludz-
kiej, jak pisał, ściśle wiąże się z rozumieniem wszechświata („człowiek zajmuje 
w świecie pozycję kluczową, biegunową, wyznaczającą główną oś świata. Wy-
starczyłoby zrozumieć człowieka, by zrozumieć wszechświat”25). Byt ludzki lo-
kuje się więc w centrum kosmosu, jest celem procesów organicznych i kluczo-
wym ogniwem wewnątrzświatowego ruchu złożoności i świadomości. „Czło-
wiek nie jest – jak dawniej przypuszczano – niezmiennym elementem centrum 
już ukształtowanego świata, (…) skupia w sobie dynamiczne tendencje rozwo-
jowe świata, który wszedł w fazę coraz szybszej kompleksyfikacji materii i jedno-
czesnej, również postępującej z rosnącą prędkością, interioryzacji psychicznej”26. 
Jak wspomniano, świat w wizji Teilharda podlega złożonym procesom ewolucji. 
Kompleksyfikacja materii, prowadząc ku coraz wyższym formom życia, impliku-
je zarazem coraz wyższe poziomy świadomościowe („świat ewoluuje ku wciąż 
wyższej jedności i – poprzez ciągle wzrastającą jedność – ku coraz wyższej świa-
domości”27). Życie jawi się tu zaś jako fenomen podstawowy i powszechny („ży-
cie jest epifenomenem materii, tak jak myśl jest epifenomenem życia”28); nawet 
materia nieożywiona (np. kamień) istnieje w modus przed-życia, bowiem iskierki 
życia w kosmosie są wszechobecne, podobnie jak globalny jest ruch złożoności 
i świadomości. 

Teilhard de Chardin wyróżnia dwa fundamentalne momenty graniczne 
ewolucji, które określa krzywa korpuskularyzacji wszechświata. Pierwszym 
z nich było pojawienie się życia dostrzegalnego w kosmosie (np. bakteria, wi-
rus), drugim zaś – co Teilhard de Chardin nazywa punktem hominizacji – po-
jawienie się człowieka jako świadomej formy życia (świadomości refleksyjnej). 
Świadomość jawi się więc jako centralna oś procesów kompleksyfikacji materii, 
która według francuskiego filozofa prowadzi do powstania układu nerwowego 
i mózgu (cefalizacji), stanowiąc tym samym swoiste przejście od różnorodności 
nieuporządkowanej do różnorodności uporządkowanej jako coraz bardziej zło-
żonej. 

                                                                 
25 P. Teilhard de Chardin, Człowiek, Warszawa 1967, s. 11. 
26 Tamże, s. 9-10. Por. T. Płużański, Człowiek między ziemią a niebem, Warszawa 1977, 

s. 354-409. 
27 L. Wciórka, Szkice o Teilhardzie, Poznań 1973, s. 121. Por. A. Peacocke, Teologia i nauki 

przyrodnicze, Kraków 1991, s. 129-135. 
28 P. Teilhard de Chardin, dz. cyt., s. 16. 
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Kolejnym etapem na drodze ewolucji jest noosfera – ponadjednostkowy, 
wyższy poziom świadomościowy. Noosfera, zdaje się mówić Teilhard, to spo-
łeczna – koekstensywnie zasadzona na biosferze – sfera myśli, w której mowa 
jest już nie o indywiduum, lecz o ludzkości jako takiej (powszechnym unerwie-
niu)29. 

Ostatnim natomiast ogniwem dynamicznego procesu ewolucji, ku któremu 
zmierzają wszystkie wewnątrzświatowe byty, jest dla autora Fenomenu ludzkiego 
punkt Omega, samoistny i najgorętszy biegun świadomości, w którym bez resz-
ty zanurzona jest kosmiczna egzystencja. „Jeśli się nie mylę – pisze Teilhard de 
Chardin – w tym właśnie punkcie w teorii ewolucji (jeśli ma ona przebiegać 
prawidłowo w środowisku ludzkim) pojawia się problem Boga – jako Tego, któ-
ry porusza, jednoczy i scala ewolucję”30. Warto zaznaczyć, iż dla Teilharda 
punkt Omega nie tylko konstytuuje sam przebieg zachodzących w świecie 
przemian, ale zdaje się też w nich uczestniczyć. Jak konstatuje antropolog: 
„Punkt Omega oznaczał dla mnie od dawna i nadal oznacza ostateczny i samo-
istny biegun świadomości, na tyle należący do świata, że może w sobie groma-
dzić, przez jednoczenie, elementy kosmiczne, które przez techniczne uporząd-
kowanie osiągnęły kres ześrodkowania, zdolny jednak równocześnie, dzięki swej 
naturze ponadewolucyjnej (czyli transcendentalnej), do uniknięcia regresji gro-
żącej nieuchronnie (z konieczności strukturalnej) wszelkim tworom mieszczą-
cym się w przestrzeni i w czasie”31. Zauważamy, że punkt Omega jest zarazem 
początkiem (Alfą) i kresem, źródłem i celem dążeń kompleksyfikacyjnych. Te-
leologiczna wizja Teilharda zdaje się zatem głosić, iż Bóg – spersonalizowany 
punkt Omega – jest, z ludzkiej perspektywy, zarówno immanentny (jest w świe-
cie), jak i transcendentny (wykracza poza empiryczność) – wszelkie próby wyja-
śnienia jego fenomenu zrazu skazane są na niewystarczalność i epistemiczną 
ograniczoność ziemskich kategorii, niepodobna bowiem na wskroś przeniknąć 
Jego tajemnicy. „Punkt Omego znajduje się, ściśle rzecz biorąc, poza zasięgiem 
analizy, która się na nim zakończyła, aby go bowiem uchwycić lub spróbować 
uchwycić, musielibyśmy myśleć w oderwaniu od przestrzeni i czasu”32. Jak traf-
nie pointuje Czesław Bartnik, wyłuszczając dynamikę stawania się wszechświata: 

                                                                 
29 Zob. T. Płużański, Teilhard de Chardin, Warszawa 1963, s. 28-35; K. Waloszczyk, Wola 

życia. Myśl Pierre’a Teilharda de Chardin, Warszawa 1986, s. 29-42. 
30 P. Teilhard de Chardin, dz. cyt., s. 127-128. 
31 Tenże, Moja wizja świata, Warszawa 1987, s. 184. 
32 Tenże, Człowiek, dz. cyt., s. 123. Por. T. Płużański, Teilhard de Chardin, dz. cyt., s. 48-61. 
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„w teilhardyzmie przedmiot wszechdziejów stanowi człowiek, który jest zarazem 
ich podmiotem. Przy tym człowiek jest ujmowany nie tylko jako struktura już 
ukształtowana i dopełniona, ale przede wszystkim jako będąca w stadium two-
rzenia się, niejako w ruchu. Jest to więc rozumienie człowieka jako pewnego 
ludzkiego procesu, który dzięki czaso-przestrzeni materialnej zmierza ku coraz 
dalszemu uczłowieczaniu się, ku pełnej i finalnej realizacji człowieka. (…) Osta-
tecznie z punktu Omega najlepiej wyjaśnia się wszelkie dzieje”33. 

Teilhard de Chardin, podsumujmy, proponuje swoisty dialog filozofii i teo-
logii, zdaje się bowiem mówić, że nauka (teoria ewolucji) nie musi stać 
w sprzeczności z chrześcijańską wizją dziejów. Co więcej, że wiara winna śmiało 
korzystać z intelektualnych możliwości rozumu, by w pełni świadoma swych 
twierdzeń kroczyć z nim jedną drogą zmierzającą ku Prawdzie. Jak słusznie 
stwierdza Karl Rahner, sympatyk myśli Teilharda, racjonalizując wykładnię teo-
logiczną, także samoudzielenie się Stwórcy dokonuje się w konkretnym momen-
cie historycznym: „samoudzielenie się Boga nie staje się nagle akosmiczne, skie-
rowane tylko do izolowanej jednostkowej subiektywności. Jest ono związane 
z historią ludzką i zwraca się do wzajemnej komunikacji ludzi, ponieważ tylko 
w niej i przez nią możliwe jest przyjęcie tego samoudzielenia siebie w sposób hi-
storyczny. Tak więc wydarzenie samoudzielenia się Boga trzeba rozumieć jako 
fakt historyczny, zachodzący zawsze w określonych punktach czasu i przestrze-
ni, zwracający się do innych i apelujący do ich wolności”34. Teilhard de Chardin 
zarazem konstatuje, że nauce potrzeba mistyki („mistykę – pisze francuski antro-
polog – pojmuję jako potrzebę, umiejętność i sztukę osiągania – równocześnie 
i współzależnie – wymiaru kosmicznego i wymiaru duchowego. Zjednoczyć się, 

                                                                 
33 C. Bartnik, Problem historii uniwersalnej w teilhardyzmie, Lublin 1972, s. 39, 76. Por. 

K. Waloszczyk, dz. cyt., s. 86-139. 
34 K. Rahner, dz. cyt., s. 161. Samoudzielenie się Boga zdaje się być apelem, który wiąże się 

tu z budowaniem Mistycznego Ciała kosmicznego, które kulminuje w punkcie Omega: „jeśli 
Chrystus jest Omegą, jeśli Bóg stwarza jednocząc – wszystko się zmienia. Jeśli Chrystus jest 
Omegą, jeśli – ściślej mówiąc – zajął przez swoje Zmartwychwstanie miejsce w owym naturalnym 
punkcie, do którego zdąża wszechświat w swej ewolucji, to wszystko ma związek z rzeczywistym 
budowaniem Jego Ciała kosmicznego”. A. Polkowski, Świadectwo Teilharda, Warszawa 1974, s. 
181. „Akcentowanie kosmicznej roli Chrystusa w ewolucyjnym obrazie świata – wtóruje Ludwik 
Wciórka – podkreślenie Jego tożsamości z punktem Omega – przyczyną i kresem zmierzających 
ku ostatecznej jedności zmian ewolucyjnych świata, doprowadziło Teilharda naturalnym biegiem 
rzeczy do problematyki Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusowego”. L. Wciórka, dz. cyt., 
s. 228. 
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równocześnie, w tym samym akcie, z całością wszechrzeczy przez uwolnienie się 
od wszelkiej mnogości czy ciężkości materialnej – oto głębsze niż wszystkie pra-
gnienia rozkoszy, bogactw czy władzy, podstawowe marzenie duszy ludzkiej”35), 
którą ma właśnie dostarczyć chrystianizm. Stąd proponowaną przezeń ideę na-
turalizmu chrześcijańskiego (panchrystyzmu) nierzadko określa się też mianem 
chrześcijańskiej filozofii jedności36. 

 
Michał Heller i naturalizm chrześcijański 
 

Myśl Teilharda de Chardin, można powiedzieć, stanowi swoisty pasaż do 
rozważań nad teorią ewolucji w kontekście pojęcia przypadku (przypadkowości 
zachodzących zdarzeń, samorzutnych mutacji genowych etc.) i relacji samego 
przypadku do teleologicznej wizji świata proponowanej przez chrześcijaństwo. 
Problematyka ta szczególnie zajęła (i zajmuje nadal) Michała Hellera, polskiego 
teologa, chrześcijańskiego filozofa przyrody i kosmologa. 

W pracy Filozofia przypadku, będącej próbą jeśli nie rozwiązania, to przy-
najmniej nakreślenia trzeciej drogi w sporze między Richardem Dawkinsem 
(zwolennikiem idei ślepego zegarmistrza) a Williamem Dembskim (zwolenni-
kiem idei Inteligentnego Projektu), Heller analizuje fenomen przypadku i sposób, 
w jaki filozofowie dotychczas radzili sobie z jego wyjaśnieniem. Nie sposób tu 
nie zwrócić uwagi na fakt, iż podejmując tę kwestię niemal od razu nasuwają się 
rozmaite pytania, jak np. kiedy (i w jakich okolicznościach) dane zdarzenie 
w ogóle uznać można za przypadkowe i czy istnieje jakaś obiektywna miara po-
zwalająca to zmierzyć? Czy przypadki można przewidzieć? Czy sam przypadek 
jest czymś przypadkowym? Czy rozmieszczenie przypadku również jest przy-
padkowe? Wreszcie, jaka jest relacja przypadku do przyczyny, a jaka do teorii 
prawdopodobieństwa? 

Michał Heller zauważa, iż już Arystoteles podejmował namysł nad poję-
ciem przypadku. W Metafizyce bowiem czytamy: „mówimy, że albo wszystko 
istnieje zawsze i z konieczności (nie chodzi tutaj o konieczność wymuszoną, lecz 
o konieczność, do której odwołujemy się w dowodach), albo najczęściej, albo ani 
                                                                 

35 P. Teilhard de Chardin, Moja wizja świata, dz. cyt., s. 197. 
36 Por. L. Wciórka, dz. cyt., s. 93-130. Teilhard „wolał mówić nie o metafizyce, lecz 

o hiperfizyce, a więc o poznaniu, które opiera się z jednej strony na danych przyrodoznawstwa, 
z drugiej jednak poza dane te wychodzi i formułuje twierdzenia, których we właściwy naukom 
przyrodniczym sposób nie można uzasadnić. Elementy tak rozumianej metafizyki przedstawił 
w swej filozofii jedności”. Tamże, s. 99.  
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nie zawsze i z konieczności, ani najczęściej, ale jak się przytrafi (…). Przypad-
kiem jest zatem to, co się zdarza, ale nie zawsze, ani z konieczności, ani najczę-
ściej. (…) nie ma o nim wiedzy naukowej; bo wszelka wiedza naukowa dotyczy 
tego, co istnieje zawsze albo najczęściej, a przypadek nie jest ani jednym, ani 
drugim”37. Definicja Arystotelesa jawi się tu niewątpliwie jako punkt wyjścia do-
ciekań Hellera, który – jak zobaczymy – spróbuje przypadek unaukowić, przeło-
żyć na język matematyki. Na marginesie zapiszmy, że rozważania nad przypad-
kiem wzbierają na sile w wieku siedemnastym i wiążą się z analizą gier hazar-
dowych i innych zdarzeń losowych38. 

Niemniej jednak interesuje tu nas problem dialogu filozofii i teologii, nauki 
i wiary. Michał Heller, odrzucając stanowisko skrajnych ewolucjonistów („we-
dług Dawkinsa istotą ewolucji jest dążenie do maksymalnego rozprzestrzeniania 
się genów. Organizmy stanowią jedynie worki, opakowania dla genów. Samo-
lubne geny nie służą żadnemu celowi, służą jedynie samym sobie”39), dąży do 
utrzymania teleologii chrześcijańskiej, zdaje się bowiem mówić, że istnienie 
w świecie przypadków wcale nie musi wykluczać idei Stwórcy. „Istnienie przy-
padków w strukturze Wszechświata jest faktem niepodważalnym. Przypadki nie 
są czymś wyjątkowym. Struktura Wszechświata jest cała poprzetykana przypad-
kami. Ale ich rozmieszczenie w tej strukturze nie jest przypadkowe. Są one 
istotną częścią matrycy Wszechświata. Pojawiają się jako warunki początkowe 
różnych praw fizyki i jako fluktuacje atakujące różne procesy dynamiczne za-
chodzące we Wszechświecie. (…) Na tę przedziwną symfonię Kosmosu – kon-
statuje filozof – możemy spoglądać z różnych punktów widzenia. Możemy jak 
Dawkins tłumaczyć wszystko ślepym przypadkiem. Możemy jak Dembski 
w szczególnie misternych detalach kosmicznej struktury dopatrywać się inter-
wencji Inteligentnego Projektanta. Obydwie te próby są jednak chybione, trzeba 
niemałej intelektualnej ekwilibrystyki, by je utrzymać. Przypadki niczego nie 
wyjaśniają, bo same wymagają wyjaśnienia. Są tak subtelnie wplecione w struk-
turę Wszechświata, że bez niej tracą sens i nie mogą istnieć”40. 

                                                                 
37 Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983, s. 286. 
38 Warto tu choćby wskazać na pionierskie w tym zakresie listy pomiędzy Pascalem 

a Fermatem oraz na pierwsze prace dotyczące rachunku prawdopodobieństwa autorstwa 
J. Bernoulliego. Zob. M. Heller, Filozofia przypadku, Kraków 2011, s. 41-51. 

39 M. Heller, J. Życiński, dz. cyt., s. 118. 
40 M. Heller, Filozofia przypadku, dz. cyt., s. 11-12. 
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Zdaniem Michała Hellera przypadek jest więc wpisany w ontologiczną 
strukturę wszechświata, jest immanentnym elementem porządku kosmosu. 
Przypadek, jakkolwiek wydać się to może paradoksalne, jest racjonalny i mate-
matyzowalny (jego „wydarzanie się” określa rachunek prawdopodobieństwa), ma 
on bowiem wyznaczone granice i określone miejsce występowania w Wielkiej 
Matrycy Wszechświata („działanie przypadków jest wkomponowane w prawa 
fizyki. Prawa te są pisane językiem struktur matematycznych, a rachunek praw-
dopodobieństwa, który rządzi zdarzaniem się przypadków, jest jedną z matema-
tycznych struktur”41). Jak w takim razie – można zapytać – w tym na wskroś 
uporządkowanym układzie Wielkiej Matrycy znaleźć można miejsce dla Boga, 
jak pogodzić Jego istnienie i wszechmoc z działaniem ponadjednostkowych miar 
probabilistycznych, za pomocą których człowiek wyjaśnia i przewiduje poszcze-
gólne wewnątrzświatowe fenomeny? W Ostatecznych wyjaśnieniach Wszechświata 
czytamy: „Bóg myśli matematycznie. Stwarzając świat, pewne struktury mate-
matyczne realizuje jako strukturę świata (oczywiście, odkrywane przez nas ma-
tematyczne struktury są tylko grubymi przybliżeniami struktur, jakimi myśli 
Bóg). To, że taki a nie inny rachunek prawdopodobieństwa obowiązuje w na-
szym świecie, jest częścią stwórczego zamysłu Boga. Wróćmy teraz do kwestii 
przypadku jako konkurenta lub rywala Boga. Jeżeli przez przypadek rozumieć 
zdarzenie mało prawdopodobne, które jednak się zdarza, czyli zdarzenie, któ-
remu w danym zbiorze zdarzeń należy przypisać małą miarę probabilistyczną, to 
w świetle powyższych analiz fakt ten jest również częścią stwórczego zamysłu Bo-
ga. Przypadki są zatem pod pełną kontrolą Stwórcy”42. W konsekwencji, Bóg pa-
nuje także nad wszelkimi prawami natury, jest obecny we wszystkich atomach 
i cząstkach, które podlegają mechanizmowi ewolucji: „Stwórca nie musi posłu-
giwać się brutalnymi ingerencjami w świat przyrody, gdy ma do dyspozycji bar-
dziej subtelną, i zarazem bardziej radykalną, metodę. Daje On przecież światu 
istnienie, i to daje w ten sposób, że świat funkcjonuje tak, a nie inaczej, czyli 
Bóg, swoją stwórczą mocą, jest obecny w prawach przyrody. I to nie tylko 
w szczególnych chwilach, takich jak powstanie życia czy świadomości, lecz w cią-
gu całej historii świata. Jeżeli cokolwiek pochodzi od praw przyrody, pochodzi 
bezpośrednio także od Boga”43. 
                                                                 

41 Tenże, Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata, Kraków 2008, s. 219. 
42 Tamże, s. 221. 
43 M. Heller, J. Życiński, dz. cyt., s. 98. Por. tenże, Chrześcijański naturalizm, „Roczniki Fi-

lozoficzne”, 3, 2003, s. 41-58. 
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Zauważamy zatem, iż według Michała Hellera owa uporządkowana Całość 
Wszechświata jawi się jako Zamysł Boga (Heller używa tu zwrotu zapożyczone-
go od Alberta Einsteina: the Mind of God), Ślad Jego Obecności. Celem nauki – 
i tu swoiście zaznacza się możliwość dialogu Aten i Jerozolimy – jest zaś odcy-
frować ów Zamysł. Jak pointuje polski kosmolog: „Całość jest Wielkim Śladem 
Boga – the Mind of God, Stwórczy Zamysł zaklęty w istniejącym wszechświecie. 
Wszystkie naukowe teorie, wszystkie zmagania, by je właściwie zinterpretować i 
wszystkie dociekania filozofów są zbiorowym wysiłkiem ludzkości, by ten stwór-
czy Zamysł odczytać ze struktury tego, co istnieje”44. 

 
 

Zakończenie 
 
W świetle powyższego możemy powiedzieć, że dialog filozofii i teologii, 

rozumu i wiary, nie jest współcześnie niemożliwy, co więcej, że istnieje głęboka, 
acz nierzadko ukryta jedność pomiędzy Ratio i Fides. Rozum bowiem, jak za-
znaczono, nie musi być wcale wrogi wierze, nie musi przeczyć religijnemu po-
znaniu. Filozofia i teologia – z różnym rozłożeniu akcentów – mogą nadto po-
znawczo się dopełniać, ponieważ ich wspólnym celem jest poszukiwanie Praw-
dy. Tu właśnie znajduje swój wyraz konstatacja Edyty Stein, że „kto szuka 
prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”. Nie sposób więc nie zgo-
dzić się ze słowami Jana Pawła II, który pisał, że „nie ma (…) powodu do ja-
kiejkolwiek rywalizacji między rozumem a wiarą: rzeczywistości te wzajemnie 
się przenikają, każda zaś ma własną przestrzeń, w której się realizuje”45. Wiara 
bowiem domaga się, by jej przedmiot – jakkolwiek wydaje się od Ratio odległy – 
został poznany i interpretowany właśnie przez rozum (a więc właśnie na sposób 
filozoficzny). Rozum natomiast, sięgając kresu swych intelektualnych poszuki-
wań, ostatecznie zwraca się ku temu, co ma mu do zaoferowania wiara. I choć 
wiara istotnie nie jest filozofią, a filozofia wiarą również nigdy nie będzie, to 
jednak teza o możliwości zbliżenia do siebie tych dwóch pozornie nieprzystają-
cych do siebie rzeczywistości znajduje swe potwierdzenie w tu i ówdzie obser-

                                                                 
44 Tenże, Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata, dz. cyt., s. 213. Por. Tenże, Filozofia przy-

padku, dz. cyt., s. 175-186. 
45 Jan Paweł II, dz. cyt., s. 30. W tym kontekście problem „filozofii chrześcijańskiej” jako re-

fleksji z gruntu paradoksalnej (racjonalnej i spekulatywnej, choć opartej na Objawieniu) zostaje tu 
złagodzony. 
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wowanym fenomenie filozofii religijnej, tzn. takiej filozofii, która zdaje się po-
zostawać w żywym związku z wiarą (teologią), której treść wpisuje się w jej ho-
ryzont. Poszukiwanie Prawdy i pragnienie Sensu, podobnie jak wszelkie pytania 
metafizyczne w ogóle, są bowiem wspólne zarówno filozofii, jak i teologii. 

Powyższe rozważania prowadzą nadto do konstatacji, iż dialog myśli chrze-
ścijańskiej z teorią ewolucji również nie jest niemożliwy. Celnie dostrzegli to au-
torzy Dylematów ewolucji, wedle których nie ma sprzeczności między teleologią 
chrześcijańską a naukowym ewolucjonizmem: „świat, rządzące w nim prawa, je-
go rozwój i każdy etap tego rozwoju są dziełem Stwórcy. Bóg jest obecny w 
każdym atomie, w każdym kwancie energii i w każdym nowym bycie, jaki po-
wstaje w trakcie ewolucji świata”46. Możemy zatem podsumować, iż chrześcijań-
ski namysł nad ontyczną podstawą człowieka zdaje się kulminować stwierdze-
niem immanentnej obecności Boga w kosmosie jako całości, a zarazem na każ-
dym szczeblu ewolucyjnego procesu z osobna. Filozofia i teologia tym samym 
nie tylko prowadzą do jednego celu, ale i wywodzą swój początek z tego samego 
źródła. 

 
 

ABOUT THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  
PHILOSOPHY AND THEOLOGY. PRELIMINARIES 

 
Summary 

 
The article aims to show the relationship between philosophy and theology, Ratio and 

Fides. It shows important problems of contemporary Christian philosophy and the relation of this 
philosophy to the theory of evolution. The problem of evolution seems to be a central area where 
religion and science diverge. Despite the worldwide disputes between philosophy and theology, 
there seems to be an opportunity of reconcilement. The two oppositions, Ratio and Fides, could 
be considered as equal in terms of epistemology. They seem to be the two ways that lead to one 
thing – to the Truth. The article is a summary of the most interesting voices in the dialogue be-
tween Athens and Jerusalem: it shows the ideas of J. Ratzinger, K. Wojtyła, P.T. de Chardin and 
M. Heller. 

Key words: philosophy, theology, dialogue, truth 
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46 M. Heller, J. Życiński, dz. cyt., s. 127. 
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CZŁOWIEK I BÓG W ANTROPOTEOLOGII  

MIKOŁAJA Z KUZY 
 
 
„Wspaniała postać Mikołaja Kuzańczyka góruje nad swoim wiekiem” – 

powiada Etienne Gilson1. Góruje może szczególnie tym, że tyleż w owym wieku 
tkwi, co go wyprzedza, nie odnajdując się wszakże jeszcze w rzeczywistości epo-
ki następnej; epoki, która choć, jak zauważono, całkiem niesłusznie bywała po-
strzegana jako bezbożna2, usiłowała jednak spojrzeć na człowieka jego własnym 
okiem i w owym spojrzeniu, na sposób ludziom właściwy, dopatrywała się prze-
jawu ludzkiej wspaniałości. Ale stojąc na granicy tych dwu epok, dwu perspek-
tyw w filozoficznym namyśle nad naturą człowieka, zdaje się Kuzańczyk nie tyle 
spajać, ile zawierać w sobie kontrakcyjnie ogół zajmowanych wówczas stano-
wisk. Jak łatwo się przekonać, nie jest to w jego wykonaniu ledwie synkretyczny 
epigonizm; daleko bardziej jest to próba jednania tego, co zrazu wydawałoby się 
do siebie nie przystawać, a co za kompatybilne uznać nakazuje dopiero oświeco-
                                                                 

1 E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Warsza-
wa 1987, s. 475. Mikołaj Bierdiajew idzie dalej, nie wahając się nazwać Kuzańczyka wprost „jed-
nym z największych myślicieli Europy” (M. Bierdiajew, Głoszę wolność. Wybór pism, przeł. H. Pa-
procki, Warszawa 1999, s. 47). 

2 Zob. np. E. Garin, Filozofia odrodzenia we Włoszech, przeł. K. Żaboklicki, Kraków 1969, 
s. 13; B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1968, s. 590; 
Ch. Trinkaus, In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought, 
Notre Dame 1995, s. 761-763; A. Siemianowski, Humanizm a chrześcijaństwo, „Znak” XLIX 
(5/1997), s. 19; J. Delumeau, (Cywilizacja odrodzenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1987, 
s. 369) pisze wręcz: „Odrodzenie było niewątpliwie bardziej pogańskie, ale i bardziej chrześcijań-
skie niż poprzedzająca je epoka”. 
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na niewiedza. Godząc w sobie wieki średnie z renesansem, antycypując humani-
styczne peany nad dignitas humana, nie porzuca bynajmniej perspektywy teocen-
trycznej. Dlatego też zamiar odpowiedzi na pytanie, kim w świetle filozofii Mi-
kołaja z Kuzy jest człowiek, zmusza odpowiadającego, by w swym namyśle cof-
nął się do kategorii tego, co z człowiekiem nierozerwalnie związane, co fundując 
jego byt staje się gwarantem jego tożsamości i zarazem kluczem do rozwikłania 
zagadki istnienia. Tą kategorią jest w myśli Kuzańczyka Bóg i z tegoż powodu 
wymiar owej myśli, który dotyczy zagadnienia człowieka, nazwać wypada „an-
tropoteologią”. Rozwinięciem sensu tego sformułowania, skupiającego istotę 
badanej tu filozofii, motywowany będzie poniższy wywód; chcąc możliwie wier-
nie odtworzyć strukturę myślenia Mikołaja z Kuzy, postępującego od tego, co 
ogólne do tego, co szczegółowe, wyjdzie od umożliwiającego wszelki dyskurs 
bytu absolutnego, by poprzez zagadnienie świata i stosunku stworzenia do 
Stwórcy dotrzeć do sprawy człowieka, wykazując charakter ich wzajemnych re-
lacji i ostateczną nieusuwalność tego, co absolutne. 

 
 

1. 
 
W duchu na poły anzelmiańskim dowiadujemy się najpierw, że istnieje ja-

kieś Maksimum, od którego nic większego być nie może. Będąc Największym, 
stanowi pełnię, której niczego nie brakuje, a przeto jest Jednością, doskonale 
wolną od wszelkich ograniczeń, skoro poza nią samą nie ma już nic. 

 
Tak więc absolutne Największe – pisze Kuzańczyk – to jedność, która jest wszyst-
kim i w której – jako w Największym – jest wszystko. A ponieważ nie ma ona żad-
nego przeciwstawienia, tedy jest tożsama również z najmniejszym. Dlatego jest we 
wszystkim. Ponieważ zaś jest absolutem, więc też jest w akcie [actu] wszelkim 
możliwym bytem nic nie zapożyczającym od rzeczy, boć wszystkie one z niego3. 
 
Owa wieczna tożsamość, w której zbiegają się i zacierają wszelkie przeci-

wieństwa, będąca doskonale prostym „nadbytem, który wchłonął sprzeczność”4, 

                                                                 
3 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, przeł. I Kania, Kraków 1997, s. 47.  
4 A. Synowiecki, Prawda i uwielbienie. Komentarz do dialogu „O Bogu ukrytym”, Studia Gdań-

skie V (1983), s. 203. Mikołaj sprzeciwia się przenoszeniu ograniczeń ludzkiego rozumu na two-
rzone przez rozum pojęcie Boga. Wielce jest prawdopodobne, że zgodziłby się ze słowami Lwa 
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przekracza jakikolwiek porządek rzeczy skończonych: finiti et infiniti nulla pro-
portio5. Między skończonym a nieskończonym rozciąga się nieskończoność. Le-
ciwa drabina bytów, na szczycie której tradycyjnie umieszczano Boga, zostaje 
zniesiona; przestaje być możliwa w świetle tego fundamentalnego faktu, że nie-
skończone nie może uczestniczyć w żadnej hierarchii ani żaden dystans nie mo-
że być wyznaczony między przedostatnim a rzekomo ostatnim jej szczeblem6. 
Ale ten radykalnie transcendentny charakter Największego zostaje uzupełniony 
równie radykalną immanencją. O ile Bóg jest czymś, to jest to coś, co nie posia-
dając granic, samo jest granicą, coś, czemu żadna quidditas zgoła nie przysługuje, 
jako że samo jest wiecznotrwałą bytowością wszystkich rzeczy. Bóg – czytamy – 
„jest [bytem], »który jest« i »byt« [esse] jest Jego imieniem, i jest On bytem sa-
mym, do którego dążą wszystkie [byty pochodne]”7. Jest absolutem; miejscem, 
z którego wszystko wyszło i do którego zmierza, początkiem i końcem, zasadą 
i celem8. Rzeczy mają się do niego tak, jak linie skończone do nieskończonej 
prostej i jak liczby do jedności – uczestniczą w nim jako w swej zasadzie9. Zasa-
da ta jest w istocie samym bytem tego, co konstytuuje, toteż 

                                                                 
Szestowa: „Sprzeczności istnieją tylko dla nas, tylko my bowiem we wszystkim szukamy »podsta-
wy« i bez podstawy nie możemy nie tylko myśleć, ale nawet istnieć. Dla Boga tymczasem sprzecz-
ność to słowo pozbawione treści, »podstawy« nie mają z Nim nic wspólnego. Znajduje się On po-
za sprzecznościami i podstawami [...]” (L. Szestow, Potestas clavium (Władza kluczy), przeł. J. 
Chmielewski, Kęty 2005, s. 102-103). 

5 Mikołaj z Kuzy, dz. cyt., s. 50: „Jest oczywiste samo przez się, że nie ma współmierności 
[proportionem] między nieskończonym a skończonym; wynika to całkowicie jasno również z tego, 
że tam, gdzie odkrywamy to, co przekracza, i to, co jest przekraczane, nie docieramy do Maksi-
mum pojętego w sposób prosty, gdyż oba – przekraczające i przekroczone – są czymś skończo-
nym”. Por. np. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, q. 2, a. 2, 3, przeł. P. Bełch, Londyn 
1975: „Jeśli już, przypuśćmy, można udowodnić istnienie Boga, to chyba jedynie ze skutków Jego, 
a te, wiadomo, nie stoją w żadnej proporcji do Niego, albowiem Bóg jest nieskończony, skutki są 
skończone; nie ma zaś żadnej proporcji między skończonością a nieskończonością”.  

6 Por. E. Cassirer, The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, przeł. 
M. Domandi, New York 2000, s. 25-26. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że Kuzańczyk o pewnym 
rodzaju gradacji bytów wspomina: ponieważ rzeczy są różne i nie ma dwu takich samych, to 
wszystkie „jawią się jako ustopniowane między sobą, dzięki czemu żadna nie pokrywa się z drugą” 
(dz. cyt., s. 182). 

7 Mikołaj z Kuzy, Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Kazanie na uroczystość Objawie-
nia Pańskiego. Brixen 1456, przeł. A. Synowiecki, Studia Gdańskie VI (1986), s. 273. 

8 Por. tamże, s. 265-266. 
9 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 81. 
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Bóg jest bytem każdego bytu, tak jak jedność jest bytem każdej liczby. Lecz jak 
jedność nie jest ani dwoistością, ani troistością, tak Bóg nie jest ani niebem, ani 
ziemią. Jedność jest początkiem i końcem dwoistości, dwoistość bowiem zamyka 
się w jedności, i gdy ta zostaje zniesiona, traci swój byt10. 
 
Rzeczy skończone istnieją przeto wyłącznie na mocy istnienia jednej, abso-

lutnej i nieskończonej zasady, jaką jest Bóg. Tym samym zawiera on w „zwinię-
ciu” (complicatio) wszystko na podobną modłę, jak punkt zawiera linię, spoczy-
nek – ruch, teraźniejszość – czas, tożsamość – różnorodność, równość – nierów-
ność, jedność – wielość i tak dalej. Jest z kolei Najwyższy „rozwinięciem” (expli-
catio) rzeczy stworzonych udzielając im wszystkim bytu: „zatem jest zwinięciem 
wszystkich rzeczy o tyle, że wszystkie one są w Nim. Rozwinięciem ich jest o ty-
le, że sam jest we wszystkich”, a stąd „skoro jest zwinięciem, wszystko w Nim 
jest Nim samym, jako zaś rozwinięcie jest On we wszystkich rzeczach tym, 
czym one są, tak jak prawda w obrazie”11. Zniesione dzięki temu zostaje owo 
dialektyczne napięcie między jednością Bytu a mnogością bytów, które od zaw-
sze frapowało filozofów. Widzimy wszakże, jak bezwzględnym pierwszeństwem 
wobec części cieszy się w tej perspektywie całość: podobnie bowiem, jak 
„wszystkie palce biorą […] swój byt z pełni bytu ręki i gdyby byt palców nie 
uczestniczył w bycie ręki, nie istniałyby [one]”12, tak też w stworzeniach wszyst-
ko sprowadza się do bytu Boga. 

 
 

2. 
 
Jest atoli inna jeszcze kategoria wyrażająca prymat jedna nad wielością, 

a jest nią Wszechświat. Jest on wszystkim tym, co istnieje w Bogu; sam jednak, 
jako stworzony, Bogiem nie jest, chociaż możliwie najbardziej się do niego upo-
dabnia. Będąc na sposób Największego, jako jedność, poza którą żadna rzecz już 
istnieć nie może, pozostaje wszak jednością skończoną, ograniczoną przez Naj-
większe nieskończone, a przeto, w przeciwieństwie do niego, niewolną od wielo-
ści. Mikołaj nazywa ten sposób istnienia „ściągnięciem” (contractio) bytu najwyż-
szego do formy ograniczonej; Wszechświat więc – owa „powszechność, tzn. jed-

                                                                 
10 Tenże, Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?, s. 272. 
11 Tenże, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., ss. 127-128 i 130. 
12 Tenże, Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?, dz. cyt., s. 274. 
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ność mnóstwa”13 – istnieje kontrakcyjnie jako ściągnięte Maksimum, tak jak 
wszystkie figury i bryły kontrakcyjnie objawiają nieskończoną linię14. Jednak 
skoro jest wszech-światem, uniwersum tego, co jest, nie może być poza nim już 
nic innego, żadne miejsce ani żadna przestrzeń, bo wszystko, co istnieje, mieści 
się w nim. Niepodobna więc – oświecona niewiedza znów śmiało staje tu wbrew 
tradycji – mówić o centrum Wszechświata, jeżeli nie ma on swego obwodu. 

Ale Kuzańczyk nie rezygnuje do reszty z idei środka. W swej kosmologii 
pozbawia co prawda Ziemię centralnego miejsca we Wszechświecie, lecz nie 
awansuje na to miejsce, jak zechce Kopernik, Słońca; idzie raczej o wiele dalej, 
lokując w owym centrum Boga. Kosmos Kuzańczyka nie jest tedy ani geo-, ani 
helio-, lecz konsekwentnie teocentryczny. Jak łatwo zrozumieć, środek to jednak 
umowny. Przejąwszy z pism hermetycznych15 metaforę, którą przeszło stulecie 
później zasłynie Giordano Bruno, a wedle której Bóg jest kulą, której środek jest 
wszędzie, obwód zaś nigdzie, raz jeszcze z emfazą daje Mikołaj wyraz przeko-
naniu o nieskończonym, choć ograniczonym, charakterze Wszechświata i abso-
lutnie nieskończonym bytowaniu Boga16. To właśnie przez kontrakcyjne istnie-
nie Wszechświata może absolutne Maksimum, będąc zarazem aktualną egzy-
stencją wszystkich rzeczy w Jedności, istnieć w rzeczach na sposób wielości. 
I tak jak Wszechświat jest ściągniętym bytowaniem największej powszechności, 
czyli Boga, podobnie też „wszelka rzecz istniejąca rzeczywiście [actu] kontrahuje 
to, co powszechne, tak by rzeczywiście było tym, czym ona jest”17. Dzięki temu 

                                                                 
13 Tenże, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 133.  
14 Tamże, s. 130. 
15 Zwraca na to uwagę M.F. Tokarski w swojej Filozofii bytu Mikołaja z Kuzy, Lublin 1958, 

s. 203, przypis 8. 
16 Na tymże przekonaniu zasadza się, jak wskazuje T. Whittaker (Nicholas of Cusa, „Mind” 

34 (136), 1925, s. 449), najjaskrawsza bodaj różnica między Kuzańczykiem a Giordanem Brunem: 
dla pierwszego bowiem Wszechświat inaczej był nieskończony: nie aktualnie, gdyż nie jest Bo-
giem – podczas gdy w panteistycznym systemie Nolańczyka takie rozróżnienie byłoby daremne. 
W ścisłym wszakże sensie, jak zauważa Alexander Koyré, dla Mikołaja z Kuzy wszechświat nie 
jest nieskończony (infinitum), lecz nieograniczony (interminatum) (zob. A. Koyré, Od zamkniętego 
świata do nieskończonego wszechświata, przeł. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 1998, s. 19). W kontek-
ście nowej kosmologii Mikołaja warto zaś odnotować uwagę Arthura Lovejoy’a, że choć rozważa-
nia Kuzańczyka „dostarczyły, jako rodzaj produktu ubocznego, nowej tezy astronomicznej, ich za-
sadniczym zadaniem było zilustrowanie głównego filozoficznego przekonania autora [...]” (A.O. 
Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium historii pewnej idei, przeł. A. Przybysławski, Gdańsk 2009, 
s. 107). 

17 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 135. 
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Kuzańczyk rzec może, zainspirowany Anaksagorasem: quodlibet in quodlibet – 
„Bóg za pośrednictwem wszystkiego jest we wszystkim oraz […] wszystko za 
pośrednictwem wszystkiego jest w Bogu”18. W akcie niepojętej teofanii Bóg jako 
byt wszystkich bytów objawia siebie w bycie. 

Tak więc „w świecie [cosmos] Kuzańczyka – czytamy u Ernsta Cassirera – 
nie ma już żadnego jednostkowego istnienia, które nie łączyłoby w sobie zarów-
no »jedności«, jak i »inności«, trwania i ciągłej przemiany”19. Pozwala to widzieć 
każdą rzecz jako pryzmat skupiający w sobie całość bytu albo też zwierciadło re-
flektujące – nasuwają się tu pewne skojarzenia z Leibnizjańską monadą – 
wszystko, co je otacza. Jednakże, jak już zdążyliśmy zobaczyć, prawdziwym, ab-
solutnym zwierciadłem może być tylko to, co absolutne. Tylko Boga nazwać 
może Mikołaj „żywym lustrem wieczności, będącym formą form”20. Lustro to 
atoli wyjątkowe: próżno w nim szukać obrazów czy odbić, bo jest tam sama tyl-
ko Prawda; obrazem zaś jest raczej ten, który zechce się w tym lustrze przejrzeć 
i wszystko to, co w nim – Bogu – istnieje kontrakcyjnie. Najwyższy jest zatem 
wzorem wszystkich rzeczy stworzonych. Ponieważ zaś, zupełnie jak w porządku 
stworzenia, również w porządku poznania całość wyprzedza część, niepodobna 
poznać cokolwiek nie poznawszy uprzednio Boga i nie sposób poznać Boga nie 
poznając jednocześnie rzeczy21. Natura ludzkiego umysłu czyni jednak to zada-
nie zgoła niewykonalnym. Owa mens bowiem – wykłada Mikołaj – bierze swoją 
nazwę od czasownika mensurare – mierzyć. Jako „żywa miara” mierzy tedy umysł 
wszystko 

 
po to, aby mógł posiąść swoją własną miarę [...]. Ale szukając wszędzie swojej mia-
ry, [...] znajduje ją jedynie tam, gdzie wszystkie rzeczy są jednym. Tam znajduje się 
dokładna prawda, bo tam jest jego adekwatny wzór22. 

                                                                 
18 Tamże, s. 136. 
19 E. Cassirer, dz. cyt., s. 179. 
20 Mikołaj z Kuzy, De visione Dei, XV, 65 (za: N.J. Hudson, Becoming God. The Doctrine of 

Theosis in Nicholas of Cusa, Washington D.C. 2007, s. 88). 
21 „Przeto, jeśli nie zna się Boga, który jest wzorem dla wszechświata, to jest oczywiste, że 

nie można niczego wiedzieć o wszechświecie, a jeśli nie zna się wszechświata, to nie można nicze-
go wiedzieć o jego częściach. W ten sposób wiedza o Bogu i wiedza o wszystkich rzeczach po-
przedza wiedzę o jakiejkolwiek rzeczy” (Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, przeł. A. Kijewska, Kęty 
2008, s. 191). 

22 Tamże, s. 183-185. 
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Cóż jednak umysł wiedzieć może o tej najdoskonalszej mierze poza tym, że 
jest? Jakąż miarę przyłożyć do miary absolutnej? Jak ją sobie przybliżyć? Czyta-
my u Ernsta Cassirera: 

 
Wszelka wiedza zakłada jakieś porównanie, a to z kolei, jeśli rozumieć je ściśle, nie 
jest niczym innym jak mierzeniem [measurement]. Lecz jeżeli jakiekolwiek przed-
mioty mają być mierzone jedne przez drugie, wówczas pierwszym, nieuchronnym 
założeniem musi być warunek ich jednorodności [homogeneity]. Muszą być zre-
dukowane do jakiejś wspólnej miary; muszą dać się pomyśleć jako przynależne do 
tego samego porządku ilościowego. Jednakże warunek ten staje się niemożliwym 
do spełnienia, skoro tylko cel, przedmiot wiedzy, nie jest już czymś skończonym, 
uwarunkowanym, pojedynczym, lecz raczej przedmiotem absolutnym23. 
 
Nulla proportio – z całą mocą znajduje tu swój wyraz nieubłagana transcen-

dencja Największego. Bóg, choć obecny w każdej rzeczy, przekracza wszystko 
tak dalece, że nie daje się objąć intelektem. Nieuchronna staje się konstatacja, że 
„ponad wszelkim dyskursem rozumu leży w sposób niepojęty absolutne i nie-
skończone”24. To rodzić musi apofatyzm, ów „kod niewypowiedzianej tajemnicy 
istnienia”25, w którym człowiek pojmuje, że tym bardziej zbliża się do Absolutu, 
im bardziej się od niego oddala. „Wiemy – powiada Karl Barth – że Bóg jest 
tym, o którym nie mamy wiedzy, i że właśnie ta nie-wiedza stanowi problem 
i źródło naszej wiedzy”26. Mikołaj doskonale zdaje sobie sprawę z ułomności ję-
zyka, kiedy przychodzi mu zmierzyć się z bytem najwyższym27. Jak wyrazi się 
                                                                 

23 E. Cassirer, dz. cyt., s. 10. 
24 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 53. Kto wie, czy to właśnie tutaj naj-

dobitniej nie dają znać o sobie inspiracje neoplatońskie. Por. Plotyn, Enneady, przeł. A. Krokie-
wicz, Warszawa 1959, t. II: „Ono zaś, jak jest ponad umysłem, tak jest także ponad poznaniem 
[epekeina nou kai noēseōs]” (V, 3, 12), „Nie można Go sobie uświadomić ani za sprawą wiedzy 
([epistēme]), ani za sprawą myślenia ([nōesis]), […] lecz tylko za sprawą »obecności« ([parousía]), 
która jest wyższa od wiedzy” (VI, 9, 4) etc. 

25 P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 2003, s. 239. 
26 K. Barth, Noc, przeł. G. Sowinski, „Znak” 446, 1992, s. 33. 
27 „Ten [...], kto pragnie dotrzeć do sensu, powinien raczej swój umysł wznieść ponad zna-

czenie i cechy słów, niż trzymać się ich uparcie, skoro nie są one zdolne w pełni sprostać rozlicz-
nym tajemnicom intelektu” (Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 48). Józef Bańka 
pisze: „Rozważania filozofów wypowiadających się o Absolucie napotykają punkt, w którym język 
ustępuje przed milczeniem, natomiast element komunikacji zanika na rzecz serca: Cor ad cor loqu-
itur!” (J. Bańka, Mikołaj z Kuzy. Agnostycyzm filozoficzny a etyka prostomyślności, Katowice 2003, 
s. 53). Por. także uwagę Karola Tarnowskiego (Wiara i myślenie, Kraków 1999, s. 84), który suge-
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potem Karl Jaspers, „mowa zawodzi w obliczu tego, co nam umyka przy próbie 
uprzedmiotowienia”28 – cóż zaś bardziej się wymyka niż to, co ab-solutne, bez-
podstawne, niczym niezwiązane? Dlatego też o Bogu nie można powiedzieć ani 
że jest niczym, ani że jest czymś: „Nie jest Niczym, albowiem nazwą Niczego 
jest właśnie Nic. [...] Nie jest też czymś, bo przecież Coś nie może być Wszyst-
kim”29. 

 

 
3. 

 
Tak oto dochodzimy do miejsca, w którym leży jako fundament condicio 

humana przyrodzona indolencja ludzkiego poznania, o której w swej Komedii 
powiada Dante: „Darmo się człowiek w tej nadziei miota,/ Że swym rozumem 
szlaki poodwija,/ Którędy działa Trójjedna Istota”30. Pomimo wszakże całego 
swego teocentryzmu, tak niepodzielnie dominującego we wszystkich jej aspek-
tach, jest myśl Kuzańczyka w pewien zadziwiający sposób skupiona najpierw na 
człowieku. Opozycja między skończonym a nieskończonym – powołajmy się 
znów na opinię Ernsta Cassirera – nie ma być dłużej czysto dogmatyczna, lecz 
widziana w świetle warunków ludzkiej wiedzy i w nim zgłębiana; Kuzańczyk 
bowiem, wbrew pozorom, w pierwszym rzędzie nie pyta o Boga, tylko o to, czy 
można o nim cokolwiek wiedzieć31. 

                                                                 
ruje, że człowiek, chcąc orzekać o Bogu, nie tylko na poziomie języka, ale i samego doświadczenia, 
niezawodnie mierzy się z pustką. Pustka ta nie wynika wszelako z „braku treści”, lecz z jej – wła-
ściwego nieskończoności – nadmiaru (tamże, s. 143, gdzie autor omawia myśl Gabriela Marcela). 

28 K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych, przeł. A Wołkowicz, 
Wrocław 1998, s. 33. 

29 Mikołaj z Kuzy, O Bogu ukrytym. Rozmowa dwóch, z których jeden jest poganinem, drugi zaś 
chrześcijaninem, przeł. I. Kania, „Znak” 491, 1996, s. 62. 

30 Dante Alighieri, Boska komedia, przeł. E. Porębowicz, Kraków 2009, Czyściec III, 34. 
U Kuzańczyka troista natura Najwyższego zostaje objawiona na drodze oświeconej niewiedzy jako 
jedność (Ojca), która rodzi jedność będącą równością jedności (Syna), a nadto zespolenie (con-
nexio) tych dwojga – Ducha (zob. np. Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., ss. 61-62, 
65, 89 i in.). W wyjaśnieniu tych niepojmowalnych kwestii pomagają analogie matematyczne; 
czytamy na przykład: „Największe istnieje w sposób prosty jako największa linearność, którą mo-
żemy określić mianem istoty; oraz jako [Maksimum] trójkątne, które można nazwać trójcą; oraz 
jako koliste, które można nazwać jednością; oraz jako kuliste, które można nazwać istnieniem 
w akcie” (tamże, s. 87). W nieskończoności bowiem linia, trójkąt, koło i kula są tym samym, trój-
ca zaś – jednym. 

31 Zob. E. Cassirer, dz. cyt., s. 10. 
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Ale skoro nie można wiedzieć nic o racji wszystkich bytów – poza jej naj-
bardziej ogólną charakterystyką – to i owe byty stają się dla umysłu nieosiągalne. 
Człowiek jawi się przez to istotą bezlitośnie skazaną na niewiedzę, w gąszczu 
własnych rojeń zmuszoną do błądzenia po omacku. Choć dąży do prawdy, zda-
ny jest na domysły (coniecturae). Obrazuje to Mikołaj metaforą, o której pisze 
Bogdan Suchodolski: 

 
Prawda ludzka jest zawsze prawdą wielorakich prawd. [...] Wielobok zbliża się do 
koła i im więcej ma boków, tym większe to zbliżenie, wiemy jednak, iż nigdy nie 
stanie się kołem – tak rozum ludzki zbliża się dzięki wielości mniemań do nieskoń-
czonej Prawdy, chociaż jej nigdy nie osiągnie, ponieważ jest ona czymś jakościowo 
odmiennym od skończonego umysłu32. 
 
Nie dziwi więc, że „każdy, kto uważa, że coś wie, wydaje [...] się szalony, 

bo przecież nic wiedzieć nie można”33. Daleko jednak Kuzańczykowi do pesymi-
stycznego sceptycyzmu. W sokratejskim duchu dialektycznej oscylacji między 
wiedzą a niewiedzą dowiadujemy się, że tylko poprzez pokorną asercję własnych 
ograniczeń może człowiek, by posłużyć się słownikiem Parmenidesa, zstąpić 
z drogi mniemań, a wkroczyć na drogę prawdy. Stajemy się bowiem tym mą-
drzejsi, im za większych się uznamy ignorantów34. „Ten, kto sądzi, że wie, 
o wiele mniej wie od tego, kto uważa, że nie wie”35. Dlatego to, co prawdziwie 
ludzkie, najpełniej się objawia w tym, co proste, nieskażone złudnym przeświad-
czeniem o własnej uczoności; i dlatego też tytułowy idiota może powiedzieć: 
„Skoro wyznaję, że jestem pozbawionym wiedzy laikiem, to już nie obawiam się 
odpowiedzieć na żadne pytanie”36, pozostali zaś bohaterowie dialogu, Mówca 
i Filozof, stwierdzić muszą z podziwem, że „prostaczkowie na drodze wiary ja-
śniej ujmują to, co filozofowie dzięki rozumowi”37. Niewiedza jako wiedza naj-
wyższa, mądrość jako głupota; człowiek zaś jako ten, który usilnie próbuje wy-
rwać się z kręgu paradoksów tego świata ku samemu Bogu – Wiedzy i Mądrości 
prawdziwej – oto zręby antropologicznego manifestu Mikołaja z Kuzy. 

                                                                 
32 B. Suchodolski, dz. cyt., s. 148. Por. Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 50. 
33 Mikołaj z Kuzy, O Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 61. 
34 Tenże, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 46. 
35 Tenże, O Bogu ukrytym, dz. cyt., s. 60. 
36 Tenże, Laik o umyśle, dz. cyt., s. 73. 
37 Tamże, s. 69. 
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Człowiek wszakże, pomimo całej swojej poznawczej nieporadności, pozo-
staje najbardziej spośród wszystkich stworzeń wyróżniony. Kuzańczyk, choć 
uświadamia, że byty od Stwórcy oddziela nieskończone „pomiędzy”, wcale nie 
odziera przy tym człowieka z godności; więcej nawet, przypisuje ją w pewien 
sposób całemu światu. We wszystkim bowiem, co istnieje, forma nieskończona 
przybrać musiała postać skończoną, istniejąc w tym odtąd na sposób kontrakcyj-
ny, toteż „wszelkie stworzenie to jakoby skończona nieskończoność albo stwo-
rzony Bóg”38. Ale to człowiek dzierży wśród tych „skończonych nieskończono-
ści” palmę pierwszeństwa i to on – „Bóg ludzki”39 – najbardziej się do Stwórcy 
upodabnia. Sam staje się bowiem twórcą własnego świata – świata przypusz-
czeń. Będąc niczym Bóg, stanowi też ziemską, względną i ograniczoną, miarę 
wszechrzeczy i jako ta miara staje się źródłem różnicowania wartości w procesie, 
w którym, jak wyrazi się Ernst Cassirer, Bóg bije monety, ale to człowiek okre-
śla, ile będą warte40. Choć cała rzeczywistość istnieje w sposób najdoskonalszy 
z możliwych41, wszelka ta doskonałość zbiega się w miejscu, któremu na imię 
człowiek. Jeżeli wszystko jest we wszystkim, a Wszechświat jest pierwszą kontr-
akcją Największego, wówczas rzec można, iż człowiek jest pierwszą kontrakcją 
Wszechświata. „Czy dziw, że świat poznać/ Potrafią ludzie, w których świat za-
warty cały,/ A wraz z nim także bóstwa mały obraz mieszka?” – pytał rzymski 
                                                                 

38 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 124. 
39 „Człowiek jest Bogiem, ale ponieważ jest człowiekiem, nie jest Bogiem absolutnym. Jest 

więc Bogiem ludzkim” (Mikołaj z Kuzy, De conjecturis, II, 14, za: B. Suchodolski, dz. cyt., s. 149). 
40 E. Cassirer, dz. cyt., s. 44. Idąc w ślad za tą myślą, przypisuje autor Kuzańczykowi, bodaj 

czy nie na wyrost, poglądy charakterystyczne dla pelagianizmu: „Jakże ów jedyny probierz wartości 
miałby sam być bezwartościowy? Jak miałby tkwić w skażeniu [natury] i w grzechu? [...]” (tamże). 
Por. np. S. Swieżawski, U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku, Kraków 
1987, s. 129, gdzie autor świadczy na rzecz tezy, że Kuzańczykowi koncepcja grzechu pierworod-
nego była jednak bliska. 

41 „Gdy rzekł Stwórca: »Niech się stanie!«, ono [scil. wszelkie stworzenie], nie mogąc stać się 
Bogiem, będącym samą wiecznością, stało się tym, co do Boga najpodobniejsze. Z tego wnosić 
można, iż każde stworzenie jako takie jest doskonałe, choć w zestawieniu z innym wydaje się 
mniej doskonałe. [...] I nie pragnie już być żadnym innym stworzeniem, nawet doskonalszym, lecz 
chce tylko jak najdłużej zachowywać tudzież udoskonalać dobro, które otrzymało od Najwyższe-
go, miłując je niby jakiś boski depozyt” (Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt., s. 124-
5). Warto może w tym miejscu odnotować uwagę Agnieszki Kijewskiej, która sugeruje, iż to ten-
dencje nominalistyczne, z którymi zetknął się Mikołaj na Uniwersytecie Heidelberskim, mogły 
wpłynąć na „przekonanie, że każda rzecz na świecie jest jednostkową, niepowtarzalną i unikalną 
manifestacją najwyższego Wzoru, czyli Boga” (A. Kijewska, Mikołaj Kuzańczyk, Kraków 2009, 
s. 15). 
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poeta42. Starożytna ta intuicja nieobca jest i Kuzańczykowi. Człowiek, imago 
Dei, „coś naraz stwarzającego i stwarzanego”43, słusznie już przez Greków na-
zwany został mikrokosmosem, ponieważ jako gatunek zawiera w sobie w zwi-
nięciu pełnię bytu, wszystkie istniejące w świecie natury. Jest w nim przeto tro-
istość44: zarówno to, co cielesne, zmysłowe, to, co rozumowe, a także to, co 
umysłowe – duchowe45. W kontekście poznania, zmysły potwierdzają swoją nie-
odzowność. Kuzańczyk mówi wręcz o zasianiu „boskiego nasienia” – intelektu – 
w „ziemi świata zmysłów” i że „moc tę zasiano, aby mogła wzrastać (nie jak po-
wiada Platon) i pobudzona podziwem szukać Boga”46. W kontekście wiary 
wszelako, jak twierdzi Apostoł (Ga 5:16 i in.), ciało – skażona grzechem natura 
– jest przeciwne duchowi i pożąda przeciwko niemu. Podkreśla Mikołaj w dru-
gim rozdziale De pace fidei, że człowiek obdarzony został wolną wolą, wskutek 
czego egzystuje w wiecznym rozdarciu między tym, co w nim zwierzęce, a tym, 
co duchowe47. Ciało nie tylko „pożąda przeciwko duchowi”, ale wręcz ciągnie 
człowieka ku temu, co niskie, odwracając od najwyższego dobra, tego, co 
„wzniosłe, duchowe i wieczne”48. Ostatecznym tedy celem człowieka staje się 

                                                                 
42 Maniliusz, Astronomica IV, 893-909 (za: J. Domański, Z dawnych rozważań o marności 

i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, Warszawa 1997, s. 84). 
43 E. Cassirer, dz. cyt., s. 40. 
44 Wszystko zresztą istnieje w sposób troisty, jako że „wszystko, co ma początek, nosi 

w sobie podobieństwo początku i dlatego we wszystkich rzeczach odkrywa się w jedności substan-
cji trójcę na podobieństwo prawdziwej Trójcy i Jedności substancji Wiecznego Początku” (Mikołaj 
z Kuzy, Laik o umyśle, dz. cyt., s. 201). Toteż we wszystkich stworzeniach mówić można o jedno-
ści, równości i złożeniu tudzież materii (możliwości), formie (istnieniu) oraz złożeniu tworzącym 
trzecią wartość a zarazem jedność. Por. np. Święty Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrze-
ścijańskiej. Tekst łacińsko-polski, I, V, 5, przeł. J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 15. 

45 W tym klasycznym, trychotomicznym podziale umysł (duch) jest jedynym elementem 
właściwym człowiekowi; zdaniem Kuzańczyka, zwierzęta także mają rozum, ale nie mają władzy 
rozróżniania między rozumowaniami: „Umysł jest formą, która rozróżnia między rozumowania-
mi, tak jak formą rozróżniającą dla zmysłów i wyobrażeń jest rozum” (Mikołaj z Kuzy, Laik 
o umyśle, dz. cyt., s. 84). 

46 Mikołaj z Kuzy, kazanie Videte ne contemnatis unum ex his pusillis, [w:] Opera, Basel, 470 
(za: F.E. Cranz, Saint Augustine and Nicholas of Cusa in the Tradition of Western Christian Thought, 
„Speculum” 28 (2), 1953, s. 313). 

47 Zob. P.R. Blum, Nicholas of Cusa and the Anthropology of Peace, [w:] The European Image of 
God and Man. A Contribution to the Debate on Human Rights, red. H.Ch. Günther, A.A. Robiglio, 
Leiden–Boston 2010, s. 278. 

48 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, dz. cyt. s. 205. W innym miejscu czytamy o „za-
razie żądz cielesnych” (tamże, s. 229). 
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pokonanie własnej cielesności, a co za tym idzie: transcendowanie swojego 
człowieczeństwa. Nie sposób jednak, jak czytamy, dokonać tego własnym stara-
niem: 

 
Otóż nikt nigdy o własnych siłach nie potrafił wznieść się ponad samego siebie 
oraz własną naturę, od samego wszak początku tak bardzo podległą grzechom cie-
lesnej żądzy, aby przewalczywszy własne pochodzenie, dostąpić wieczności nie-
biańskiej – nikt okrom jednego tylko Jezusa Chrystusa, który zstąpił z nieba49. 
 
 

4. 
 
Otwiera się tu przed nami drugi wymiar Mikołajowej antropoteologii, 

w którym myślenie o człowieku i myślenie o Bogu wiążą się ze sobą najściślej, 
ponieważ oto sam człowiek najściślej wiąże się z Bogiem. Tylko Chrystus – 
człowiek w Bogu i Bóg w człowieku – uchodzić może za klucz do zrozumienia 
tej, na wskroś chrześcijańskiej przecież, koncepcji50. 

Natura człowieka – najdoskonalsza z natur stworzonych – nie mogła się 
była zjednoczyć z naturą boską w sposób uniwersalny, lecz tylko w jednym, kon-
kretnym i najdoskonalszym z ludzi. W akcie inkarnacji Boga w człowieka czło-
wieczeństwo doznaje największego wywyższenia. U Stefana Swieżawskiego czy-
tamy: 

 
Zarówno doskonałość wszechświata, jak i jego byt uzależnione są od faktu Wciele-
nia. Wszystko rozpadłoby się w nicość, gdyby człowiek – mikrokosmos nie został 
włączony i zjednoczony z boskością w fakcie Bożego narodzenia. [...] Chrystus, 
drugi Adam, jest [...] w mniejszym stopniu tym, który wyrównuje grzech Adama, 

                                                                 
49 Tamże, s. 205. 
50 P.R. Blum (art. cyt., s. 282) nie waha się stwierdzić, że w myśli Kuzańczyka chrystologia 

stanowi rodzaj wyższej (enhanced) antropologii. Zarazem cała Mikołajowa antropoteologia okazu-
je się na wskroś chrystocentryczna: człowiek poznaje „Boga ukrytego” w takiej tylko mierze, w ja-
kiej ten zechce się objawić; najpełniej zaś, o ile nie wyłącznie, objawia się w Chrystusie. Dwa stu-
lecia później podobną myśl tak sformułuje Blaise Pascal: „Znamy Boga jedynie przez Chrystusa. 
Bez tego pośrednika odjęte jest wszelkie obcowanie z Bogiem; przez Chrystusa znamy Boga. 
Wszyscy ci, którzy silili się poznać Boga i dowieść Go bez Chrystusa, znaleźli jeno bezsilne do-
wody. […] W Nim tedy i przez Niego znamy Boga. […] Jezus Chrystus jest tedy prawdziwym 
Bogiem ludzi” (B. Pascal, Myśli, fragm. 730 (547), przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1972, 
s. 322). 
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ile objawiającym się dzięki Wcieleniu najdoskonalszym człowiekiem, w którym 
odnaleziona zostaje i nabiera nowego blasku pełnią mądrości i wspaniałość wolne-
go od wszelkiego zła grzechu człowieczeństwa51. 
 
Tylko zwyciężając własną naturę, jak poucza Pismo, może człowiek dostą-

pić Królestwa Niebios. I tylko w Chrystusie, prawdziwej zbieżności przeci-
wieństw, unii przeciwnych sobie natur52, staje się to wykonalne. Godność czło-
wieka zasadza się na tym niebywałym przywileju, że jako jedyny w całym 
Wszechświecie zdolny jest dzięki niepojętej łasce zaznać zjednoczenia z najwyż-
szą doskonałością i poprzez uczestnictwo w naturze Syna samemu dostąpić bo-
żego synostwa. Nim jednak w wiecznej doskonałości odnajdzie własne miejsce, 
odkryć musi swoją wieczną nietutejszość. 

Nie będzie chyba przesady w stwierdzeniu, że Kuzańczyk antycypuje nie-
które nurty filozofii XX wieku, rozwijając zwłaszcza avant la lettre swoistą fe-
nomenologię spojrzenia53. W traktacie De visione Dei ścienny wizerunek, ikona 
obserwowana przez różne osoby z kilku różnych miejsc, spogląda na patrzących 
w nie mniejszym stopniu, niż sama jest oglądana. Rychło okazuje się – wskazuje 
Michel de Certeau – że owo 

 
spojrzenie [gaze] podąża za idącym wszędzie. [...] Co więcej, wszystkie te ruchy 
śledzi [haunts] to samo spojrzenie, nawet jeśli kierują się w przeciwległe strony. 
[...] Spojrzenie [bowiem] nie jest ani przedmiotem, ani obrazem, ani pojęciem i, by 
użyć zwrotu Lacana: »nie ma swego miejsca«, jest wszędzie i nigdzie54. 
 
Patrzenie na obraz – patrzące oblicze Innego – jawi się wglądem in se ip-

sum; w owym wglądzie patrzący zatraca siebie w Innym, by w końcu samego 
siebie w nim odnaleźć. W zadziwiający sposób to, co substancjalnie podmioto-
we, traci swoją substancjalność. „Spojrzenie innego wyklucza posiadanie obrazu 

                                                                 
51 S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom VI. Człowiek, Warszawa 1983, 

s. 433. 
52 Jak pisze Kuzańczyk w De visione Dei: „Jest zarazem prawdą i odbiciem, zarazem Bogiem 

i stworzeniem, skończonym i nieskończonym. Chrystus jest drogą do prawdy i zarazem prawdą 
samą; jest drogą do życia i zarazem życiem samym” (za: F.E. Cranz, art. cyt., s. 312). 

53 Pokrewne wątki znaleźć będzie można w myśli dwudziestowiecznej, m.in. u myślicieli ta-
kich jak Emmanuel Lévinas czy Jean-Luc Marion, a nawet u Jean-Paul Sartre’a. 

54 M. de Certeau, The Gaze Nicholas of Cusa, przeł. C. Porter, „Diactrics” 17 (3), 1987, 
s. 16-17. 
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na własność. Pozbawia spojrzenia, oślepia”55. Już nie „ja”, ale „inny” staje się 
probierzem i rękojmią dla oceny tego, co jest; także oceny samego „ja”. Wciąż 
jednak absolutną miarę stanowić musi Inny absolutny, inny, którego nie da się 
usunąć. Woła zatem Kuzańczyk: 

 
Toteż widzę, o Panie, iż Twoja twarz poprzedza każdą widzialną twarz, że jest 
prawdą i wzorcem wszystkich twarzy. Przeto każda twarz, która wpatruje się 
w Twoje oblicze, nie widzi nic poza samą sobą, albowiem widzi prawdę siebie sa-
mej. Kiedy patrzę na ten obraz ze wschodu, zda się, że nie ja nań, ale on na mnie 
spogląda; to samo dzieje się, gdy patrzę z południa czy z zachodu. Tak też Twoja 
twarz zwrócona jest do każdego, kto na Ciebie patrzy. [...] We wszystkich twa-
rzach twarz wszystkich twarzy zjawia się, zawoalowana, jakoby w zagadce [enigma] 
– lecz nie możemy jej widzieć inaczej, dopóki nie wykroczymy poza wszystkie twa-
rze do owej tajemnej ciszy, gdzie nie pozostaje już nic z wiedzy ni pojęcia twarzy56. 
 
W owej „tajemnej ciszy” przywrócona zostaje jedność stworzenia i Stwórcy, 

skończonego z nieskończonym, tożsamości i różnicy. Bóg staje się wszystkim we 
wszystkich. 

 
Synostwo [filiatio] jest przeto usunięciem [ablatio] wszelkiej inności i rozróżnienia, 
rozłożeniem [resolutio] wszystkich rzeczy w jedno, co oznacza także przeniesienie 
jednego we wszystkie rzeczy. I to jest właśnie theosis57. 
 

* 
 

To, co odmienne, co absolutnie różne, staje się tym samym. Granica mię-
dzy Bogiem a człowiekiem, zrazu powiększona do nieskończoności, jawi się te-
raz jakoby zatartą, Największy tyleż Innym, co Nie-Innym (Non Aliud). Jakże 
może być inaczej, skoro jest jedynym, który jest i skoro wszystko, co jest, a na-
wet to, co tylko być może, w nim jest zakorzenione? Jak widzieliśmy, w myśli 
Mikołaja z Kuzy Bóg stanowi jednocześnie źródło oraz cel, początek przed po-
czątkiem i koniec bez końca; człowiek – naraz prężny i znikomy – stanowi miej-
sce wyróżnione, bowiem to w nim, choć wszystko jest we wszystkim, dochodzi 
do najintymniejszego spotkania Stwórcy ze stworzeniem. Miejsce to wszakże 
niesamoistne, nieubłaganie spoczywające w tym, którego środek jest wszędzie, 

                                                                 
55 Tamże, s. 18. 
56 Mikołaj z Kuzy, De visione Dei, VI (za: E. Cassirer, dz. cyt., s. 32-3). 
57 Tenże, De filiatione Dei, III, 70 (za: N.J. Hudson, dz. cyt., s. 158). 
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obwód zaś nigdzie. Jeśli tedy Augustyn w swoich Wyznaniach najbardziej nawet 
prozaiczne zdarzenia z własnego życiorysu zechciał był podporządkować nad-
rzędnej perspektywie teologicznej58, o ileż bardziej jest to konieczne w filozo-
ficznej refleksji nad „ludzkim Bogiem”. Człowiek wszak jest o tyle, o ile jest 
Bóg; jego życie bez Boga nie tylko egzystencjalnie traci sens, ale w wymiarze on-
tologicznym traci jakąkolwiek rację bytu. „Istnieję o tyle tylko – znów na sposób 
Augustyna powiada Mikołaj – o ile mnie postrzegasz. Jeżeli odwrócisz ode mnie 
swoją twarz, ustanie mój byt”59. Wszystko zatem, nawet to, co w człowieku naj-
zupełniej ludzkie, od Boga wyszło i do Boga powraca. W antropoteologii Ku-
zańczyka myślenie człowieka i Boga, znaczone neoplatońską metafizyką jedno-
ści i chrześcijańskim objawieniem, nie mogło bodaj wyrazić się inaczej; a jednak, 
mimo całej swojej przewidywalności, jest to myślenie imponujące oryginalno-
ścią, urzekające głębią wejrzenia i rozległością zakreślanych przez siebie hory-
zontów. Myślenie, które choć zakorzenione jeszcze w tradycji, nie tylko otwiera 
wrota renesansu, ale śmiało przeciera szlak przed filozoficzną i teologiczną re-
fleksją właściwą naszym czasom. Nade wszystko jednak, zarówno poprzez pyta-
nia, które stawia, jak i udzielane odpowiedzi, okazuje się ono uniwersalnie aktu-
alne, tak jak uniwersalnie aktualne są dla człowieka pytania i wątpliwości, które 
przychodzi mu żywić w obliczu przeczuwanej przez siebie Nieskończoności. 
 
 

MAN AND GOD IN THE ANTROPOTHEOLOGY OF NICOLAS OF CUSA 
 

Summary 
 
The paper is an attempt to answer a question about the shape of relations between the di-

vine and the human in the philosophy of Nicholas of Cusa, and to reconstruct the way that leads 
him to their explication. A well-known and rather predictable theme concerning God’s greatness, 
man’s misery and a God-man exaltation putting this misery to an end achieves a specific form in 
Cusanus texts.  

It is characterized by a dialectical tension between the creator and the creation, the unity 
and the multitude, the whole and the parts, the absolute and the limited; seemingly incompatible 
categories connect, and that which seemed inexplicable becomes explained. Here a radical tran-
scendence does not interfere, but connects with immanency, infinity of God does not exclude an 
infinite universe, and a principle “everything in everything” does not imply pantheism. The High-

                                                                 
58 Por. Święty Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 2001, passim, zwłaszcza II, 

IV-X, s. 25-30. 
59 Mikołaj z Kuzy, De visione Dei, VII, 24-25 (za: N.J. Hudson, dz. cyt., s. 86). 
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est One seems self-contradictory and it is only for learned ignorance (docta ignorantia) that one 
can sharpen a little their concept of Him. It teaches that every being carries inside a particle of 
that Being, existing in them by a contraction, so that the world, full of God, ceases to be a place 
of void and dreariness. Being a part of it, a man stands out through his intellect, by which he cre-
ates a world of his own, and is therefore appearing to be an earthly God, someone at the same 
time creating and created. Eventually however, this most perfect of all creatures turns out to be 
incapable of approaching God and it is only the most perfect of all men, Christ, who makes pos-
sible a deification (theosis) – a lasting participation of man in the godly nature through the abla-
tion of every difference and otherness. 

Key words: God, philosophy, theology, world, nature 
Słowa kluczowe: Bóg, filozofia, teologia, świat, przyroda 
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RELIGIA – WIARA – TEOLOGIA. 

ZARYS MYŚLI JÓZEFA M. BOCHEŃSKIEGO 
 
 
Józef Maria Bocheński (1902–1995) jest jednym z najbardziej rozpozna-

walnych polskich intelektualistów. Inspirację dla swojej twórczości czerpał 
z różnych nurtów filozoficznych, do których można zaliczyć najpierw kantyzm, 
następnie tomizm, a wreszcie filozofię analityczną. Co więcej, w ostatnim sta-
dium ewolucji swoich poglądów był on przekonany, że filozofia analityczna jest 
jedyną prawdziwą filozofią, która zasługuje na miano nauki1. 

Do głównych obszarów intelektualnej aktywności Bocheńskiego należały 
filozofia i ekonomia. Ze szczególną pasją zajmował się historią logiki, sowieto-
logią i logiką religii2. Jednym z ważnych przedmiotów refleksji Bocheńskiego 
była właśnie religia. W badaniach nad religią można wyróżnić dwa okresy jego 
twórczości: przed-analityczny i analityczny. W pierwszym przyjmował on naukę 
tradycyjnego tomizmu na temat poznania Boga o charakterze przedmiotowym. 
W drugim natomiast jego badania przybrały postać logiki zdań potocznego ję-
zyka religijnego, a ich celem było ukazanie jego syntaktyczno-semantycznej 
struktury i zrekonstruowanie sposobu uzasadnienia zdań religijnych3. Podejście 
Bocheńskiego różniło się jednak od współczesnej analitycznej filozofii religii, 
w której bada się głównie dowody na istnienie Boga, Jego przymioty oraz pro-
                                                                 

1 P. Moskal, Spór o racje religii, Lublin 2000, s. 16. 
2 A. Bronk, Podejście do religii Józefa Marii Bocheńskiego, w: Cz. Głombik (red.), Ojciec Józef 

Bocheński. Drogi życia i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin uczonego, Katowice 2004, s. 26. 
3 P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, „Łódzkie 

Studia Teologiczne” 1997, nr 6, s. 121-122; tenże, Spór o racje religii, s. 41-42, 48, 81. 
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blematykę zła4. Warto też zauważyć, że nie stworzył on w pełni rozwiniętej filo-
zofii religii, ale uprawiał jedynie logikę religii. Uważał bowiem, że zastosowanie 
logiki jest ważne w myśleniu religijnym z racji zaprowadzenia w nim odpowied-
niego porządku5. 

Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja i krytyczna analiza koncepcji 
religii, wiary i teologii, jaka wyłania się z wybranych pism pochodzących głów-
nie z analitycznego okresu twórczości Bocheńskiego. Zostaną w nim pominięte 
drobiazgowe analizy formalno-logiczne na rzecz wydobycia zasadniczych cech 
koncepcji trzech wspomnianych fenomenów. 

 
 

1. Religia 
 
W przekonaniu Bocheńskiego nie da się podać jednej definicji religii. 

W celu dokładniejszego jej określenia należy jednak odróżnić ją od takich zja-
wisk, jak światopogląd, ideologia i bałwochwalstwo. Światopogląd jest według 
polskiego filozofa zespołem poglądów na podstawowe zagadnienia świata i życia 
ludzkiego wraz z uczuciową postawą człowieka wobec nich. Światopogląd ma 
zatem dwie strony: umysłową i emocjonalną. Dzięki niemu porządkuje się ca-
łość przeżyć i myśli człowieka, dążąc do ich syntezy. Bocheński podkreśla, ze 
istotnymi cechami światopoglądu są subiektywizm, bezwzględność i niedo-
wodliwość. Można go wprawdzie jakoś uzasadnić na mocy autorytetu lub hipo-
tezy światopoglądowej, ale zasadniczo przyjmuje się go aktem wiary. Religię, 
będącą jedną ze specyfikacji światopoglądu, wyróżnia odniesienie do świętości6. 
Religia różni się też od ideologii. W ideologii występują następujące elementy: 
odpowiedź na pytania metafizyczno-egzystencjalno-moralne, teoria historiozo-
ficzna oraz dokładna recepta na odnowę świata i ludzkości. W religii brakuje 
natomiast tego ostatniego składnika, ponieważ koncentruje się w niej na zmia-
nie nie tyle całego świata, ile raczej życia konkretnego człowieka7. 

                                                                 
4 A. Bronk, art. cyt., s. 29. 
5 M. Pawliszyn, Logika wobec religii. Religia wobec logiki. Z badań nad filozofią religii o. Józefa 

Marii Bocheńskiego OP, Olsztyn 2006, s. 7-8. 
6 J.M. Bocheński, O światopoglądzie, w: tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 166-

168.170; tenże, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1994, s. 125-126. 
7 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 58-59. Religię trzeba też odróżnić zdaniem 

Bocheńskiego od różnych form bałwochwalstwa, czyli czci oddawanej bytom stworzonym. Jedną 
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W tym miejscu warto podkreślić dwie ważne kwestie, które wyartykułował 
A. Bronk. Po pierwsze, Bocheński podkreśla wprawdzie, że nie można podać 
jednej definicji religii, ale jakąś wstępną definicję należy jednak przyjąć, o ile 
chcemy badać dane empirycznie zjawiska religijne, czy też odróżnić religię au-
tentyczną od nieautentycznej i fenomeny religijne od niereligijnych (np. świato-
poglądowych, ideologicznych). Po drugie, definicjom religii zarzuca się europo- 
lub chrystianocentrym, ponieważ operuje się w nich jednostronnym pojęciem 
religii, wypracowanym w ramach kultury europejskiej, ukształtowanej przez 
chrześcijaństwo i jego sposób rozmienia religii. W kulturach pozaeuropejskich 
brakuje tymczasem zdaniem Bronka pojęcia religii na oznaczenie odrębnej od 
kultury sfery zjawisk8. 

Nazwą „religia” obejmuje się zatem zdaniem Bocheńskiego wiele zjawisk, 
które są złożone i swoiste. Religia jest więc zjawiskiem realnym, a jej badania 
mają podstawę empiryczną. Z racji złożoności nie można jej redukować do jed-
nego tylko wymiaru (np. poznawczego lub emocjonalnego), a z racji swoistości 
należy przyjąć możliwość istnienia w niej szczególnych dyrektyw logicznych. 
Swoistość religii jest bowiem ograniczona przez zasady logiki formalnej i semio-
tyki9. 

Bocheński przypisywał początkowo słowu „religia” dwa zasadnicze znacze-
nia. Po pierwsze, dotyczyło ono naszego stosunku do Absolutu. Po drugie, reli-

                                                                 
z form bałwochwalstwa jest humanizm, według którego człowiek jest nie tylko w centrum świata, 
ale jest wyniesiony ponad wszystkie stworzenia. Tymczasem nie ma według Bocheńskiego żad-
nych argumentów, które mogłyby potwierdzać to przekonanie. Mowa, rozum, technika, kultura 
zdolność do tworzenia pojęć czy odczuwania trwogi nie są bowiem cechami typowo ludzkimi, ale 
raczej przymiotami wspólnymi z innymi zwierzętami, które posiadają je jedynie w stopniu niż-
szym, por. J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 18, 26-27, 54-57. P. Moskal zauważa, że 
Bocheński zanegował humanizm w okresie analitycznym, a tym samym nie podjął problemu an-
tropologicznych podstaw religii. Teza Bocheńskiego, według której człowiek nie jest nikim wyjąt-
kowym w świecie, okazuje się być jednak zdaniem Moskala nieuzasadniona. Chyba, że będzie się 
go postrzegać w perspektywie matematycznego przyrodoznawstwa, zorientowanego wyłącznie na 
aspekty mierzalne. Bocheński ujawnia bowiem podejście ilościowe do człowieka. Przy takim po-
dejściu badawczym niemożliwe jest dostrzeżenie struktur bytowych w postaci określonych władz 
i ich podmiotu. Brakuje zatem myślenia kategoriami racji bytowych, a występuje jedynie podejście 
scjentystyczne, por. P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji re-
ligii, art. cyt., s. 100-103; tenże, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 18, 44-48. 

8 A. Bronk, art. cyt., s. 32-33. 
9 J. Bocheński, O filozofii religii, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 6, Religia, Kraków 1995, s. 23-

24. 
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gią nazywał pewną dyspozycję związaną z cnotą sprawiedliwości, dzięki której 
można oddawać cześć Bogu10. Na innym miejscu Bocheński wspominał o nastę-
pujących składnikach religii, do jakich zaliczał postawę wobec Boga, obrzędy, 
uczucia, przykazania moralne, pogląd na świat i posiadanie odpowiedzi na pyta-
nia egzystencjalne11. 

Religia była dla Bocheńskiego sprawą osobistą i społeczną. Chodziło w niej 
nie tylko o egzystencjalne sprawy człowieka oraz osobisty stosunek do bóstwa, 
ale również o uformowanie organizacji społecznej. W związku z tym dokonał on 
typologii religii poprzez wyodrębnienie jej typu indywidualnego i społecznego. 
W ramach religii indywidualnej wyróżnił religię zbawienia (odpowiedź na pyta-
nia egzystencjalne), miłości (oddawanie bezinteresownej czci bóstwu) oraz tech-
niki (zaangażowanie w przemianę świata). Religia społeczna miała natomiast 
służyć interesom określonej grupy i przezwyciężeniu egoizmu człowieka przez 
służbę społeczności12. 

Jak podkreślał Bocheński, szczególna rola przypada religii w dawaniu od-
powiedzi na pytania egzystencjalne, które należą niewątpliwie do najważniej-
szych w życiu człowieka. Można do nich zaliczyć pytanie o sens życia, śmierć, 
cierpienie, zawód, czy miłość13. Pytania egzystencjalne nie są dziś jednak żywe, 
co sprawia, że religia przeżywa trudności14. Wydaje się, że jedno z istotnych py-
tań, przed którym człowiek nie może uciec, dotyczy sensu życia. Ów sens leży w 
przekonaniu zwolenników religii poza światem doczesnym, ponieważ jego źró-
dłem jest Bóg15. Sprawa sensu jest w przekonaniu Bocheńskiego kwestią pry-
watną, ponieważ człowiek sam musi go odnaleźć. Życie ma sens wówczas, gdy 
przedstawia jakąś wartość dla niego. Zyskuje zaś ono wartość, gdy człowiek 
zmierza do jakiegoś celu lub używa życia16. Wydaje się, że upatrywanie wartości 
życia w jego używaniu zbliża Bocheńskiego do epikureizmu. Trzeba jednak pa-

                                                                 
10 J.M. Bocheński, O patriotyzmie, w: tenże, Szkice etyczne, Londyn 1953, s. 79. 
11 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys, 

Montricher 1988, s. 161; tenże, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 110-111. 
12 J. Bocheński, O religii, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 6, Religia, Kraków 1995, s. 14, 16-19. 
13 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 40-41. 
14 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 165. 
15 J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozo-

ficznych, przeł. B. Białecki, Warszawa 1986, s. 55-56. 
16 J.M. Bocheński, O sensie życia, w: tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 8-15; ten-

że, Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1992, s. 21-24; tenże, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 15. 
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miętać, że obok przyjemności zmysłowych mamy do czynienia z przyjemno-
ściami duchowymi i intelektualnymi, które były bliskie polskiemu filozofowi17. 

Bocheński zauważył, że zasadniczy spór, jaki toczy się nie tylko w religii, 
ale również w filozofii, dotyczy nie tyle istnienia Absolutu, ile Jego natury. Ist-
nienie Boga większość ludzi przyjmuje bowiem przez wiarę. Niektórzy traktują 
je jako pewną opcję, której przyjęcie jest bardziej rozsądne niż odrzucenie. Na-
tomiast bardziej problematyczne jest zagadnienia boskiej natury, zwłaszcza kwe-
stia osobowości Absolutu18. 

Bocheński nie rozwinął jednak powyższego tematu. Co więcej, z czasem 
zmienił on charakter badań nad religią. Jak podkreśla P. Moskal, w okresie 
przed-analitycznym Bocheński przyjmował naukę tomizmu na temat możliwo-
ści filozoficznego poznania istnienia i natury Boga. Natomiast w analitycznym 
okresie swej twórczości interesowało go raczej epistemologiczne zagadnienie 
poznawalności Jego istnienia. Koncentrował się między innymi na formalnych 
analizach „pięciu dróg” Tomasza z Akwinu19. W wyniku formalizacji „pięciu 
dróg” Bocheński doszedł, zdaniem M. Pawliszyna, do stwierdzenia w nich fał-
szywych przesłanek lub błędów logicznych, co doprowadziło go do przekonania 
o zawodności dowodów na istnienie Boga20. 

W okresie analitycznym można zatem zauważyć nowy sposób rozumienia 
religii przez Bocheńskiego. Określał on religię poprzez podanie pewnych cech, 
do których zaliczał istnienie grupy społecznej, posługiwanie się szczególnym ję-
zykiem (dyskursem religijnym), posiadanie „credo” oraz akceptowanie elemen-

                                                                 
17 K. Policki, Sztuka mądrego życia. Filozofia mądrości Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego, 

Kraków 2015, s. 26-27. 
18 J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu…, dz. cyt., s. 71-78; tenże, Wiara, w: tenże, 

Dzieła zebrane, t. 6, Religia, Kraków 1995, s. 221; tenże, W sprawie bożycy, w: tenże, Sens życia 
i inne eseje, Kraków 1993, s. 157-162. 

19 P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 
s. 103.106; tenże, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 48. 

20 M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 66-86. Stajemy w tym momencie, zdaniem P. Moskala, w obli-
czu problemu formalizacji klasycznej metafizyki. Wiele razy głoszono tezę o nieprzydatności logi-
ki dla potrzeb metafizyki lub postulowano daleko idącą ostrożność w korzystaniu z jej narzędzi. 
W rachunku logicznym nie zachodzi bowiem afirmacja pozapodmiotowego istnienia, a samo ist-
nienie jest rozumiane jako własność rzeczy, nie zaś jako akt. Ponadto możliwość adekwatnej for-
malizacji tekstu metafizycznego jest problematyczna. Dobrym przykładem jest właśnie „pięć dróg” 
Akwinaty, których formalizacja doprowadziła do istotnej deformacji ich pierwotnego tekstu, por. 
P. Moskal, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 52-53, 61, 63, 79-80. 
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tów „credo”21. Trzeba mieć jednak na uwadze, że twierdzenia dyskursu religijne-
go nie były dla Bocheńskiego sprawdzalne naukowo, ponieważ chodziło w nich 
o sprawy egzystencjalne i pozaświatowe, a nie o fakty naturalne22. 

M. Pawliszyn zauważa, że Bocheński pomijał w tym przypadku ważną ce-
chę religii, jaką jest akt zwrócenia się człowieka w kierunku tego, co transcen-
dentne. Występuje on w każdej religii, dzięki czemu staje się ona specyficznym 
typem egzystowania23. Bocheński wspominał wprawdzie o nim wcześniej, ale 
w analitycznym okresie swej twórczości sprowadził religię wyłącznie do sfery 
przekonań ujętych w języku oraz prowadzonego w nim dyskursu. Dyskurs reli-
gijny różni się zdaniem Bocheńskiego od naukowego dwiema zasadniczymi ce-
chami. Po pierwsze, znaczną rolę odgrywa w nim autorytet. Po drugie, dyskurs 
religijny jest powiązany z dyskursem świeckim24. Bocheński wyróżnił dwa ro-
dzaje autorytetu: epistemiczny (znawcy) oraz deontyczny (przełożonego)25. 
Zwracał też uwagę, że autorytet na gruncie religii jest wprawdzie ważny, ale nie 

                                                                 
21 J.M. Bocheński, Logika religii, Warszawa 1990, s. 14-15. 
22 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 112. M. Pepliński podkreśla, że twierdzenia 

języka religijnego mają jednak u Bocheńskiego wartość logiczną, a tym samym można je interpre-
tować w sposób kognitywny, por. M. Pepliński, Wartości epistemiczne wiary w świetle „Logiki reli-
gii” Józefa Marii Bocheńskiego, „Filo-Sofija” 2013, nr 2, s. 63-64. 

23 M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 36. 
24 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 48. M. Pepliński zauważa, że między dyskursem 

religijnym a świeckim dochodzi niekiedy do konfliktu lub różnic. Przyczyną może być chociażby 
dogmatyzm pierwszego i krytycyzm drugiego. Podkreśla on jednocześnie, że dyskursy religijne są 
zróżnicowane pod względem dogmatyzmu i krytycyzmu. W religii jest jednak miejsce na kryty-
cyzm, zwłaszcza na gruncie teologii. Krytycyzm jest bowiem elementem metody naukowej. Polega 
na otwartości myślenia, gotowości do rewizji systemu twierdzeń, umiejętności przyznania się do 
błędu, aktywnym poszukiwaniu argumentów oraz nowych hipotez wyjaśniających dotychczasową 
wiedzę. Wyrazem dogmatyzmu jest natomiast taki sposób utrzymywania przekonań, w którym nie 
liczy się z argumentacją podważającą określone przekonania. Dogmatyzm odznacza się brakiem 
poszukiwań, sprawdzających dotychczasową wiedzę i poszerzających ją poprzez dostarczenie no-
wych wyjaśnień. W teologii powinno uwzględniać się jednak nową wiedzę naukową, co prowadzi 
do większego bogactwa treściowego całego systemu twierdzeń i pozwala wyprowadzić nowe tezy. 
Tym samym dochodzi się do nowych rozwiązań i reinterpretacji wiary. Nie można jednak odrzu-
cić lub zmienić, pod groźbą zniszczenia określonej religii, dogmatu podstawowego i zdań wiary 
obiektywnej. Granicą krytycyzmu są zatem aksjomaty systemu religijnego, por. M. Pepliński, art. 
cyt., s. 66-69. Ponadto każdy typ dyskursu może być logiczny (komunikowalny) lub alogiczny 
(niekomunikowany „bełkot”). Pierwszy z nich jest sensowny, spójny, oparty na logice, a drugi, po-
zbawiony owych cech, balansuje na granicy nonsensu, por. M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 32-33. 

25 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 24. 
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nadaje się dla intelektualistów26. Z czasem zmienił on jednak swoje zdanie w tej 
kwestii. Wyróżnił ponadto autorytet jednostki i wspólnoty. Bocheński uważał, 
że ludzie nie mogą kierować się autorytetem grupy, ale mogą używać autorytetu 
jednostki (np. proroka, kaznodziei)27. Autorytet ów może być akceptowany na 
dwa sposoby. Pierwszy wymaga wglądu w osobowość danego człowieka. Drugi 
związany jest z rozumowaniem. Trzeba też pamiętać zdaniem Bocheńskiego 
o granicach autorytetu. Autorytet odnosi się bowiem wyłącznie do ograniczonej 
klasy zdań. Ponadto można go przypisać klasie ekspertów, o ile nie ma między 
nimi niezgody odnośnie pewnej klasy zdań. Trzeba mieć również na uwadze, że 
prawdopodobieństwo zdania opartego na autorytecie jest raczej niskie, ponieważ 
jego uzasadnienie jest indukcyjne, a same przesłanki są często oparte na autory-
tecie28. Nie można też mieszać autorytetu deontycznego z epistemicznym. 
W przekonaniu Bocheńskiego, autorytet nie sprzeciwia się jednak rozumowi, ale 
jest często z nim zgodny. Wyrazem tego jest chociażby nauka29. 

W okresie analitycznym Bocheński rozumiał zatem religię jako rodzaj uwi-
kłanego w język dyskursu. Dokonał on typologii wypowiedzi religijnych pod 
względem ich znaczeń, co w konsekwencji pozwoliło mu wyodrębnić możliwe 
teorie religii. Typologia wypowiedzi przedstawia się następująco. Wypowiedź 
może być pozbawiona znaczenia albo znacząca. Posiadane znaczenie może być 
obiektywne lub subiektywne. W obu przypadkach jest ono komunikowalne lub 
niekomunikowalne. Znaczenie komunikowalne może być pełne albo niepełne. 
Komunikowalne znaczenie obiektywne jest przekazywane za pomocą wypowie-
dzi lub innych symboli. Na podstawie powyższej typologii możemy wyróżnić 
następujące teorie religii: religia nonsensu (język religijny nie posiada znaczeń), 
religia emocjonalistyczna (znaczenie ma charakter subiektywny i uczuciowy), re-
ligia niekomunikowalna (znaczenie języka jest obiektywne, ale niekomuniko-
walne), religia komunikowalna nietwierdzeniowo (znaczenie jest obiektywne 

                                                                 
26 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 173. 
27 J. Bocheński, Ponownie o hipotezie religijnej, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 6, Religia, Kraków 

1995, s. 127. 
28 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 108-111, 127-129. Autorytet jest relacją, która 

zawiera się w pewnej dziedzinie. Podmiot P jest autorytetem dla przedmiotu S w jakiejś dziedzi-
nie, gdy S przyjmuje wszystko, co P podaje do wiadomości, a co należy do dziedziny D. Dziedziną 
jest fragment wiedzy, w której ktoś jest dla kogoś autorytetem (np. zespół wydarzeń, nakazów), 
por. M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 56-57. 

29 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 24-26. 
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i komunikowalne w działaniu), religia o znaczeniu niepełnym (obiektywne zna-
czenie komunikowalne jest niepełne) oraz religia twierdzeniowa (dyskurs religij-
ny składa się przynajmniej częściowo z mających znaczenie twierdzeń). Komen-
tując powyższe teorie Bocheński zauważa, że religia ma dla niekiedy przedmiot, 
którego nie da się wysłowić i w związku z tym jej wypowiedzi nie posiadają zna-
czeń. Dyskurs religijny ma jednak w jego przekonaniu pewne twierdzenia, które 
dotyczą określonych własności przedmiotu religii i w związku z tym posiada sfe-
rę znaczeń. Nawet pewne nietwierdzeniowe elementy religii (np. modlitwy) są 
związane z przypisywaniem obiektowi czci pewnych cech, które są przedmiotem 
twierdzeń. Dyskurs religijny jest także komunikowalny, ponieważ autorzy prze-
kazuję pewne treści za pomocą terminów, a inne osoby reagują na nie w odpo-
wiedni sposób30. 

Warto mieć na uwadze, że Bocheński formułuje swoje poglądy dotyczące 
religii w kontekście chrześcijaństwa, które stanowi dla niego swoisty punkt od-
niesienia. Jest ono w jego przekonaniu typem religii o charakterze twierdzenio-
wym i komunikowalnym. 

Chrześcijaństwo jest dla Bocheńskiego religią uniwersalistyczną, opartą na 
dogmatach, hierarchii oraz sakramentach. Uniwersalizm przejawia się przede 
wszystkim w dążeniu do objęcia wszystkich ludzi, równym ich traktowaniu 
w perspektywie celu ostatecznego, jednakowej treści dogmatycznej, jednolitej 
organizacji oraz sprawowaniu tych samych sakramentów. Chrześcijaństwo na-
tomiast nie jest uniwersalistyczne w sprawach drugorzędnych, czyli interpretacji 
dogmatu, zwyczajach religijnych, wrażliwości etycznej, oraz sztuce religijnej. 
Fundamentem chrześcijaństwa są dla Bocheńskiego dogmaty i wspólna etyka31. 
Bocheński podkreśla, że dogmat ulega ewolucji, która polega na lepszym zro-
zumieniu prawd objawionych. Ma ona formę procesu, w którym określone 
prawdy są początkowo mało znane, następnie pojawia się dyskusja na ich temat 
wraz z błędnymi interpretacjami, aż w końcu dochodzi do ich wyartykułowania 
w wyraźnej postaci32. 

Szczególną odmianą chrześcijaństwa jest dla Bocheńskiego katolicyzm, 
który stanowi pewną całość, obejmującą światopogląd oraz złączone z nim uczu-

                                                                 
30 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 26-35. 
31 J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1998, s. 46-52. 
32 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 215. 
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cia, praktyki i relacje społeczne. Sam światopogląd składa się natomiast z treści 
dogmatycznej oraz związanych z nią wniosków i interpretacji33. W kontekście 
Polski Bocheński podkreśla, że nasz rodzimy katolicyzm przechodzi obecnie 
swoisty kryzys. Idąc za Bergsonem zauważa on, że jest on formą religii statycz-
nej, czyli będącej funkcją obrony społeczeństwa. Został on narzucony przez tra-
dycję i zawiera w sobie szereg wytworów o charakterze mitycznym, które nie 
mają uzasadnienia w oficjalnym stanowisku katolickim. Dochodzi w nim do po-
jawienia się szeregu praktyk zabobonnych oraz ignorowania podstawowych 
prawd dogmatycznych i etycznych. Polska literatura religijna razi swoją po-
wierzchownością. Należałoby zatem dążyć do pogłębienia religijności i pojawie-
nia się katolicyzmu dynamicznego, który byłby zwartym systemem religijnym, 
obejmującym wszystkie dziedziny życia, posiadającym rozwiniętą myśl i dającym 
ideał życiowy34. Religijności Polaka nie można ponadto utożsamiać zdaniem 
Bocheńskiego wyłącznie z katolicyzmem, ponieważ obok niego istnieje jeszcze 
protestantyzm. Większość Polaków opowiada się jednak za znaczonym uczu-
ciowością, tradycjonalizmem, antyintelektualizmem i otwartością na inne wy-
znania katolicyzmem35. 

Dwie jeszcze uwagi należałoby poczynić w kontekście powyższej koncepcji 
religii. Po pierwsze, żyć religią znaczy według Bocheńskiego żyć przede wszyst-
kim myślą religijną. Człowiek wierzący winien starać się jego zdaniem poznać 
lepiej treść swojego światopoglądu, aby móc działać zgodnie z nim. Tym bar-
dziej, że wszelkie uczucia i czyny religijne wynikają właśnie z poznania36. Po 
drugie, Bocheński podkreśla, że religia wydaje się być „niesympatyczna” dla 
współczesnego człowieka. Przyczyną tego stanu są między innymi surowe wy-
magania moralne, lekceważące podejście do codziennego życia w imię ideału 
wieczności, archaiczny język oraz rozdźwięk między wysoką funkcją kulturową 
a niskim niekiedy poziomem kleru37. 

                                                                 
33 J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, dz. cyt., s. 46. 
34 J.M. Bocheński, Problem katolicyzmu w Polsce, w: tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 

1993, s. 110-114, 118-122. 
35 J.M. Bocheński, Co to znaczy być Polakiem?, w: tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, 

s. 105-106. 
36 J. Bocheński, O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 6, 

Religia, Kraków 1995, s. 250-251. 
37 J. Bocheński, O religii, dz. cyt., s. 10-12. 
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2. Wiara 
 
Jednym z istotnych elementów religii jest wiara. W przekonaniu P. Moska-

la, Bocheński nie przeprowadza specjalnych analiz dotyczących relacji między 
religią a wiarą. Wiara wydaje się być dla niego źródłem i początkiem religii, 
a religia manifestacją wiary i uprzywilejowanym sposobem poznania Boga38. Na 
pewne różnice występujące między religią i wiarą w kontekście myśli Bocheń-
skiego wskazuje natomiast M. Pawliszyn. Religia dotyczy tego, co zewnętrzne 
w odniesieniu człowieka do bóstwa, a wiara osobistego, duchowego doświad-
czenia. Religia ma charakter horyzontalny, a wiara wertykalny. Religia posiada 
swoje historyczne i kulturowe piętno. Wiara jest zaś znaczona spotkaniem, wię-
zią ducha ludzkiego z duchem boskim, czy też trudnymi niekiedy do językowej 
artykulacji zmaganiami. Pawliszyn podkreśla ostatecznie, że Bocheński zajmo-
wał się nie tyle wewnętrznymi przeżyciami związanymi z wiarą, ile wyjaśnie-
niem zjawisk zewnętrznych, które występują w religii39. 

Wiarę rozumiał początkowo Bocheński jako wiarę w Boga i wiarę Bogu. 
Była ona zatem relacją człowieka do przedmiotu nadprzyrodzonego. Opierała 
się na autorytecie boskim, który był jej racją i podstawą moralnej pewności treści 
wiary40. Bocheński nie opisywał jednak wiary w kategoriach łaski, ponieważ na 
płaszczyźnie fenomenalnej, będącej jedynym przedmiotem badania, człowiek 
ma do czynienia jedynie z aktem skłaniającym go do jakiegoś działania, czyli do 
bycia osobą wierzącą lub niewierzącą41. 

Bocheński rozumiał ponadto wiarę na dwa zasadnicze sposoby: przedmio-
towy (treść wiary) i podmiotowy (akt wierzenia)42. Na wiarę składały się zatem 
zdaniem Bocheńskiego trzy elementy: akt wierzenia, przedmiot aktu i spraw-
ność. W akcie wiary rozum człowieka uznaje zdanie za prawdę pod naciskiem 
woli, ponieważ wiara jest aktem rozumu człowieka. Jej istotą jest poznanie, 
a bezpośrednim przedmiotem zdanie. Zdanie jest uznawane za prawdziwe bez 
żadnych wahań i zastrzeżeń. Akt wiary jest zawsze wolny, tzn. nikogo nie moż-
na zmusić do niego ani siłą, ani żadnymi dowodami. Trzeba jednak podkreślić, 

                                                                 
38 P. Moskal, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 42.101. 
39 M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 40. 
40 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 210-211. 
41 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 170. 
42 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 133. 
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że akt wiary nie jest wyłącznie wynikiem działania rozumu, ale również uczuć, 
wyobraźni i podświadomości43. 

Przedmiotem aktu wiary jest to, w co wierzymy. Przedmiot charakteryzuje 
się wprawdzie jednością (zbiorem zdań), ale można wyróżnić w nim trzy ele-
menty: materialny (zespół zdań), formalny (racje wiary) i regułę (cecha rozpo-
znawcza przedmiotu materialnego). Przedmiotem materialnym w chrześcijań-
stwie są według Bocheńskiego przede wszystkim zdania, które Bóg objawił (ra-
cja wiary), a Kościół podał do wierzenia w sposób uroczysty lub zwyczajny (ce-
cha rozpoznawcza). Zdania mogą być poznawalne na podstawie objawienia (np. 
tajemnice wiary) lub bez jego pomocy (np. istnienie Boga, normy moralne). 
Źródłem objawienia jest Biblia jako zbiór ksiąg i Tradycja jako zespół prawd 
przekazywanych ustnie44. Objawienie daje człowiekowi pewne aksjomaty, czyli 
zdania przyjmowane za prawdziwe bez dowodu45. W drodze wiekowego, kiero-
wanego przez Kościół namysłu nad treścią Objawienia, przez formułowanie 
prawd wiary, dedukcję z nich nowych twierdzeń i tworzenie na ich gruncie re-
dukcyjnie uzasadnionych tez dochodzi do powstania doktryny46. Wiary nie 
można jednak sprowadzać wyłącznie do uczuć, ponieważ odnosi się ona do 
pewnej treści i wyrażających ją twierdzeń47. Bocheński podkreśla, że w wierze 
mamy do czynienia także z pewnymi tajemnicami. Tajemnicą wiary jest zdanie 
niesprzeczne i sensowne, którego nie potrafimy zgłębić. Dzieje się tak, ponieważ 
tajemnica dotyczy wewnętrznego życia Boga, które można poznać jedynie 
w sposób niedoskonały za pomocą pewnych pojęć i relacji rozumianych w spo-
sób analogiczny48. 

Struktura wiary jest podobna zdaniem Bocheńskiego do struktury syste-
mów aksjomatycznych. Składają się one z następujących elementów: reguły me-
tajęzykowe określające wyrażenia systemu, reguły metajęzykowe wskazujące 
zdania prawomocne przyjęte w systemie bez dowodu, reguły metajęzykowe 
wskazujące sposób wyprowadzania jednych zdań prawomocnych z innych zdań 
prawomocnych, wyrażenia przedmiotowo-językowe stanowiące poprawnie 
sformułowane wyrażenia systemu, zdania przedmiotowo-językowe będące ak-

                                                                 
43 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 205-207, 209. 
44 Tamże, s. 212-215. 
45 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 74. 
46 J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, dz. cyt., s. 90. 
47 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 134. 
48 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 217-218. 
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sjomatami systemu oraz zdania wyprowadzone z aksjomatów za pomocą reguł i 
będące prawomocne teorematy systemu. W kontekście wiary należy podkreślić, 
że występują w nim trzy zasadnicze elementy: zdania przedmiotowo-językowe 
dotyczące obiektywnego przedmiotu wiary, reguła heurystyczna wskazująca 
zdania dotyczące obiektywnych elementów wiary oraz założenie podstawowe 
zwane dogmatem podstawowym49. 

Zasadniczym problemem wiary jest zdaniem P. Moskala właśnie kwestia 
uzasadniania owego dogmatu podstawowego50. Bocheński podkreślał, że niektó-
rzy uważają, że takowe uzasadnienie nie istnieje i jesteśmy skazani na swoisty 
„skok” wiary bez żadnych podstaw logicznych i doświadczalnych. Podejście takie 
należy jednak w jego przekonaniu odrzucić, ponieważ osoby dorosłe muszą po-
siadać jakieś uzasadnienie dla przyjmowanych zdań i mieć chociażby jedną ich 
rację. Inni twierdzą, że uzasadnianie jest możliwe, ale jego procedura jest zawsze 
metajęzykowa, a nie jak w dyskursie świeckim przedmiotowo-językowa. Uza-
sadniamy zatem zbiór zdań przy wykorzystaniu innego ich zbioru, na mocy de-
dukcji i redukcji. Bocheński wspominał o kilku sposobach uzasadniania. Po 
pierwsze, można uzasadniać na mocy dedukcji, redukcji lub percepcji naturalnej 
(sposób racjonalistyczny). Po drugie, metodą uzasadniania jest nadprzyrodzony 
wgląd w prawdę przedmiotu religii. Po trzecie, uzasadnianie dokonuje się na 
drodze zaufania do źródła objawienia. Po czwarte, uzasadniać można na pod-
stawie przesłanek zaczerpniętych z obserwacji. Po piąte, uzasadnianie odbywa 
się na mocy autorytetu ludzkiego lub objawienia. Po szóste, sposobem uzasad-
niania jest budowanie na podstawie przesłanek wziętych z doświadczenia hipo-
tezy religijnej. Bocheński komentuje poszczególne podejścia. Uzasadnianie ra-
cjonalistyczne domaga się jego zdaniem aktu wiary z racji specyfiki dyskursu re-
ligijnego, który różni się od świeckiego właśnie aktem wiary, mającej charakter 
dobrowolności i dającej pewność wyższego rzędu. Bocheński kwestionuje uza-
sadnianie dedukcyjne, ponieważ żadne zdanie historyczne nie da się udowodnić 
na tej drodze (np. zdanie dotyczące istnienia Boga, objawienia pewnych twier-
dzeń). Wnioskowanie redukcyjne jest też zawodne, ponieważ stosowane w nim 
reguły logiczne są zawodne. Uzasadnienie na drodze zaufania jest również we-
dług niego niemożliwe, ponieważ ludzie nie mają do czynienia z bezpośrednim 
spotkaniem z Bogiem, które byłoby wymagane. Także autorytet ludzki nie zaw-

                                                                 
49 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 44-46, 49-50. 
50 P. Moskal, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 105-106. 
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sze umożliwia uzasadnienie, ponieważ pewne wyjaśnienia przeżyć oferowane 
przez autorytet mogą być uzasadnione na drodze redukcji przedmiotowo-
językowej lub dojść do podobnych wniosków na podstawie wnioskowania. Hi-
poteza służy zdaniem Bocheńskiego wyjaśnianiu przeżyć, a więc punktem wyj-
ścia dla jej sformułowania są określone zdania faktualne. Pełni ona rolę aksjo-
matu, z którego wyprowadza się całą resztę. Hipotezę religijną stosuje się nato-
miast do koordynowania zdań faktualnych ze zdaniami o wartościach oraz do 
wyjaśniania zdań o wartościach i przeżyć religijnych. W dwóch ostatnich przy-
padkach należy zauważyć, że twierdzenia religijne odnoszą się także do pewnych 
faktów, a nie tylko wartości. Ponadto trzeba byłoby stwierdzić istnienie specy-
ficznych doświadczeń religijnych51. 

Ostatecznie Bocheński stwierdził, że większość wniosków wyciąga się jed-
nak na drodze redukcji52. Jak zauważa P. Moskal, człowiek przez rozumowanie 
redukcyjne uzasadniałby istnienie autora i autentyczność odnośnego tekstu, 
a następnie ustalałby autorytet autora w danej dziedzinie. W ten sposób zostałby 
uzasadniony dogmat podstawowy, a po jego przyjęciu następowałoby uznanie 
danego tekstu za tekst religijny. Ustalałoby się najpierw prawdziwość tekstu, 
a dopiero potem jego pochodzenie od czynnika objawiającego. Racją wiary byłby 
zatem autorytet ludzki, a nie autorytet Boga. Tymczasem do natury autorytetu 
ludzkiego nie należy bycie źródłem objawienia, ale jego przekazicielem. Nie jest 
on też racją wiary, a stanowi jedynie jedną z racji wiarygodności objawienia, któ-

                                                                 
51 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 95-117. Teoria hipotezy religijnej jest głoszona 

także przez teologów pod nazwą „intuicjonizmu pragmatycznego” lub „wiary filozoficznej”, por. 
J. Herbut, M.J. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej, „Roczniki Filozoficzne” 2008, nr 
1, s. 95. Pojęcie hipotezy religijnej zaczerpnął Bocheński prawdopodobnie od W. Jamesa. Używał 
go jednak w innym znaczeniu niż amerykański pragmatysta. Dla Jamesa hipoteza oznaczała wiarę, 
a dla Bocheńskiego była ona stopniem dochodzenia do wiary. Hipoteza religijna jest pomocna 
według Norkowskiego w uzasadnieniu i przyjęciu zdań faktualnych dotyczących cudu, wydarzeń 
z przeszłości znaczonych obecnością Boga oraz fenomenów trudnych do wytłumaczenia w ramach 
dyskursu świeckiego (np. celowości przyrody), por. S. Norkowski, Dwa modele metodologiczne teo-
logii o. Józefa Marii Bocheńskiego OP, w: Cz. Głombik (red.), Ojciec Józef Bocheński. Drogi życia 
i myślenia filozoficznego. W stulecie urodzin uczonego, Katowice 2004, s. 21-23. Przyjęcie hipotezy 
religijnej dotyczy jednak intelektualistów, a nie mas, których język religijny chciał badać Bocheń-
ski, por. P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 
s. 130. 

52 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 51-52. Redukcja, w przeciwieństwie do deduk-
cji, jest sposobem wnioskowania, w którym z następnika dochodzi się do stwierdzenia poprzedni-
ka, por. J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1993, s. 102-103. 
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ra pozwala rozpoznać boskie pochodzenie zdań przedmiotowych53. Uzasadnie-
nie tez religijnych dokonywałby się zatem według teorii racjonalistycznej54. 

Wiara jest dla Bocheńskiego także cnotą, czyli trwałą dyspozycją psy-
chiczną, daną przez Boga, która umożliwia stałe i sprawne wykonywanie odpo-
wiednich aktów. Siedzibą tej dyspozycji jest w pierwszym rzędzie rozum,  
a w drugim – wola. Wprawdzie wiara jest cnotą daną z racji swego przedmiotu, 
to jednak jest możliwy jej wzrost pod względem mocy (człowiek przywiązuje się 
intelektualnie coraz bardziej do prawd wiary), głębi (człowiek poznaje lepiej 
prawdy wiary przez wysiłek intelektualny i pomoc nadnaturalną), zakresu 
(zwiększenie zakresu poznanych prawd) i wpływu na życie (intelektualne i mo-
ralne)55. 

Wiara jest w przekonaniu Bocheńskiego sposobem poznania Boga, ale na 
jej obszarze niemożliwe są jakiekolwiek dowody. Bocheński podkreśla ponadto, 
że tylko ludzie słabej wiary domagają się dowodów56. Bocheński podkreśla jed-
nak, że wiara nie może być w żaden sposób udowodniona. Jedyną rzeczą, prze-
mawiającą na jej rzecz, są motywy wiarogodności. Stanowią one pobudkę dla 
woli, aby spowodowała uznanie zdania przez rozum. Mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami motywów: teoretycznymi i pragmatycznymi. Motywy teore-
tyczne, dotyczące przede wszystkim wiarogodności świadka, maja na celu prze-
konanie, że uznanie zdania jest rozsądne. Motywy pragmatyczne polegają na-
tomiast na stwierdzeniu zgodności zdania lub jego konsekwencji z ideałami wy-
znawanymi przez człowieka57. Na innym miejscu Bocheński zwróci uwagę na 
rolę autorytetu i hipotezy religijnej58. Zwłaszcza hipoteza religijna może być 
                                                                 

53 P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 
s. 108-109, 129-130. 

54 M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 42. 
55 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 218-221. 
56 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 179. 
57 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 208-209. Bocheński myli zdaniem Moskala racje wiary-

godności z racjami wiary. Racjami wiarygodności są pewne racje rozumowego uznania odnośnej 
nauki za objawioną, np. trwałość, wzniosłość nauki, wartość światopoglądowa, niesprzeczność. 
Natomiast racją wiary jest jedynie autorytet Boga objawiającego się. Ponadto nie można wiary-
godności osoby świadka odnosić do wiary Bogu. Problemem nie jest wiarygodność Boga, ponie-
waż ona jest racją wiary, ale objawienie jako zespół zdań pochodzących od Boga. Bocheński nie 
bierze też pod uwagę społeczności przekazującej człowiekowi wiarę w znaczeniu przedmiotowym, 
por. P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 
s. 123-125; tenże, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 102-103, 176-177. 

58 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 173. 
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ważnym motywem wiary, ponieważ wyjaśnia całość ludzkiego doświadczenia 
w postaci faktów oraz wartości (moralnych i estetycznych)59. 

Innymi obok wiary sposobami poznania Boga są dla Bocheńskiego do-
świadczenie religijne i rozumowanie. Bezpośrednie doświadczenie było udzia-
łem proroków, założycieli religii oraz mistyków. Jednak nie jest ono jego zda-
niem możliwe w przypadku każdej osoby wierzącej, ponieważ nie spotyka ona 
bezpośrednio Boga i nie prowadzi z Nim dialogu. Ponadto samo pojęcie dialogu 
jest w przekonaniu Bocheńskiego pozbawione sensu, ponieważ w wierze nie 
mamy do czynienia z wymianą myśli i słów między dwoma partnerami. Zacho-
dzi zatem jakiś błąd w interpretacji przeżycia człowieka, w którym ma on do 
czynienia wyłącznie z przedmiotami i zjawiskami naturalnymi, a nie bezpośred-
nią obecnością Boga. Rozumowanie jest natomiast stosowane z reguły przez fi-
lozofów, którzy dochodzą do kwestii istnienia Absolutu jako podstawy ich ra-
cjonalizmu. Bocheński zauważa, że Absolut filozoficzny nie zawsze odpowiada 
Bogu religii. Ponadto filozof dochodzi do pewnej granicy w swym rozumowa-
niu, której przekroczenie jest związane z przejściem na stronę religii60. 

Warto też podkreślić, że Bocheński wspominał początkowo jedynie ubocz-
nie o doświadczeniu religijnym, ponieważ kwestionował jego możliwość. Na-
stępnie uznał jego istnienie. Odróżnił jednak doświadczenie religijne od religij-
nej interpretacji doświadczenia świeckiego oraz doświadczenie świętości w świe-
cie od spotkania Transcendencji. Początkowo uznawał on jedynie religijną in-
terpretację doświadczeń świeckich, a następnie był gotów uznać możliwość do-
świadczenia świętości w świecie oraz, pod pewnymi warunkami, spotkania 
z Transcendencją. Doświadczenie świętości w świecie przyjmował on na pod-
stawie autorytetu specjalistów. Bocheński nie rozstrzygał wprawdzie bytowego 
statusu świętości, ale dopuszczał jedynie możliwość jej doświadczenia w przyro-
dzie lub konkretnych osobach. Doświadczenie owo nie musiało być jednak toż-
same ze spotkaniem z Transcendencją. Tym bardziej, że większość ludzi nie ma 

                                                                 
59 J.M. Bocheński, Sto zabobonów…, dz. cyt., s. 134. 
60 J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu…, dz. cyt., s. 77; tenże, W sprawie bożycy, 

dz. cyt., s. 154-161. M. Pawliszynowi wydaje się, że Bocheński utożsamia dialog z rozmową. 
Każdy dialog jest rozmową, ale nie każda rozmowa jest dialogiem. Rozmowa jest wymianą zdań, 
poglądów. Dialog jest natomiast bardziej subtelną formą rozmowy, jest wynikiem nastawienia du-
chowego, próbą dotarcia partnerów do pewnej ukrytej wartości. O takim dialogu jest przekonany 
człowiek wierzący, który jest wynikiem ujawnienia się Boga i otwarcia się człowieka, por. 
M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 149-150. 
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doświadczenia bezpośredniego spotkania z Bogiem, a samo słowo „spotkanie” 
jest często niewłaściwie rozumiane61. 

Na ważna kwestię związaną z doświadczeniem zwraca uwagę M. Pawli-
szyn. Otóż, doświadczenie Boga dokonujące się w akcie religijnym nie jest do-
świadczeniem pojmowanym w sensie nauk szczegółowych. Wskazuje wprawdzie 
na pewną formę naoczności, która może być jednak wewnętrzna i zewnętrzna, 
zmysłowa i duchowa. Nikt nie twierdzi, że w wierze chodzi o naoczność zmy-
słową, ale wykluczenie naoczności duchowej (intelektualnej) nie jest już tak 
oczywiste. Tym bardziej, że nawet twierdzenia religijne są zdaniem Pawliszyna 
pewną formą sprawozdania z doświadczenia duchowego62. 

Jak zauważają komentatorzy myśli Bocheńskiego, wskazał on nowe ele-
menty w swej koncepcji wiary w napisanej dwa lata przed śmiercią pracy pt. W co 
wierzę?, w której podjął refleksję nad dwoma ważnymi problemami: uzasadnie-
niem wiary oraz znaczeniem zdań wiary. Podjęcie pierwszego problemu było 
kontynuacją i modyfikacją jego wcześniejszych poglądów, drugiego natomiast 
było nowością. Bocheński wyróżnił dwa elementy wiary: „jądro” i „historie świę-
te”. „Jądro wiary” jest pewnym minimalnym, niesprzecznym i spójnym zbiorem 
zdań podstawowych, które mają sens dosłowny. Nazywane jest ono również 
„wiarą podstawową” lub „bazą”. Drugim elementem są „historie święte”, zwane 
też „nadbudową”. Ich funkcja polega na przedstawieniu „jądra wiary” w sposób 
życiowy, interesujący i symboliczny. Zdania „nadbudowy” są u Bocheńskiego 
symbolami zdań z „bazy”. Wiara jest dla Bocheńskiego pewnym systemem, któ-
ry zawiera klasę zdań, będących jego elementami. Składnikami każdego syste-
mu, również religijnego, są dwa elementy: materia oraz forma. Materia to ina-
czej możność, a w języku logiki - argument. Forma zaś to akt, a w języku logiki 
- funktor. Aplikując teorię systemów Bocheńskiego do wiary, można stwierdzić, 
że „jądro wiary” jest możnością, które aktualizuje się w akcie, czyli w „historiach 

                                                                 
61 J. Bocheński, Ponownie o hipotezie religijnej, dz. cyt., s. 125-127. J. Herbut twierdzi, że 

różne doświadczenia naturalne mogą zyskiwać interpretację religijną. Jej podstawą może być od-
czuwana wspaniałość zjawisk przyrodniczych, podziw dla prawa moralnego, czy kruchość egzy-
stencji człowieka. Mogą one przybierać formę doświadczenia świętości, rozumianej przez niektó-
rych jako wartość osobliwa (R. Otto, M. Scheler), które dokonuje się w kontakcie z osobami, 
przedmiotami, miejscami i czasem. Natomiast spotkania z Transcendencją, rozumianą jako byt 
absolutny lub boski, może przybrać postać nowego widzenia świata, miłosnych relacji między-
ludzkich, czy wizji. Doświadczenie religijne ma postać noetyczną, ponieważ osoby zyskują nowe 
poznanie lub dodatkowe potwierdzenie swoich przekonań, por. J. Herbut, art. cyt., s. 90-95. 

62 M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 51. 
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świętych”. Te z kolei są „funktorem ”, czyli pełnią różnego rodzaju funkcje, 
między innymi funkcję pomostu i funkcję symboliczną. „Baza” jest uzasadnie-
niem dla „nadbudowy”, czyli jest argumentem jakiegoś zdania z „nadbudowy”63. 

Bocheński koryguje następnie rozumienie wiary jako systemu, ponieważ 
uważa je za uproszczone. Doświadczenie przeczy bowiem, żeby człowiek przyj-
mował najpierw dogmat podstawowy. Wydaje się, że przyjmuje on najpierw 
twierdzenie o istnieniu Boga („wiara podstawowa”), a następnie zespół określo-
nych twierdzeń (system religijny). W przyjęciu „wiary podstawowej” ważną rolę 
odgrywa intuicja lub autorytet osobowy, a w przyjęciu systemu religijnego – hi-
poteza religijna. Różni się ona jednak od hipotezy naukowej, która pozwala na 
przewidywanie pewnych zjawisk. Bocheński stawia zatem pytanie o status hipo-
tezy religijnej. Nie trzeba zakładać jego zdaniem takiego znaczenia hipotezy, ja-
kie ma ona w naukach przyrodniczych. Wystarczy, że odwołamy się do mowy 
potocznej, w której używa się hipotezy do porządkowania zdań w określonej 
dziedzinie. Taką rolę spełnia również hipoteza religijna. Posiada ona ponadto 
wysoką wartość praktyczną, ponieważ zawiera dyrektywy postępowania64. 

Z hipotezą religijną są związane zdaniem niektórych pewne problemy. Po 
pierwsze, hipotezę religijną trudno jest obalić z powodu wysokiego stopnia 
ogólności, a tym samym większej odporności na falsyfikację. Po drugie, dwie 
osoby mogą nie mieć takiego samego całokształtu doświadczeń, zwłaszcza 

                                                                 
63 P. Moskal, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 97-100; K. Policki, „Credo” jako system, „Studia 

Philosophiae Christianae”, 1, 2006, s. 56-58. Wiara podstawowa byłaby zatem zdaniem J. Herbu-
ta światopoglądem w rozumieniu W. Diltheya. Według niemieckiego filozofa nie wszystkie wy-
miary życia mogą być opisane w ramach nauk przyrodniczych i humanistycznych. Poza nimi po-
zostaje przestrzeń dostępna pewnego rodzaju refleksji antropologicznej, koncentrującej się cho-
ciażby na zagadnieniach życia i śmierci człowieka. Znajduje ona wyraz w światopoglądzie jako 
pewnym sposobie widzenia, rozumienia i oceniania świata. U podstaw światopoglądu leży pewne 
usposobienie umysłu i doświadczenie życiowe. Światopogląd wyraża przede wszystkim uczuciowy 
stosunek do rzeczywistości, por. J. Herbut, art. cyt., s. 87-88. P. Moskal zauważa natomiast, że 
dokonane rozróżnienie sensu literalnego wiary podstawowej i sensu symbolicznego nadbudowy 
nosi znamiona racjonalizmu teologicznego. Jego wyrazem jest przekonanie, że rozumowe uzasad-
nienie zdań wiary przedmiotowej jest racją dla aktu woli wywierającej wpływ na intelekt, aby ten 
uznał owe zdania za prawdziwe, P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej 
eksplanacji religii, art. cyt., s. 127; tenże, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 19. 

64 J. Bocheński, Ponownie o hipotezie religijnej, dz. cyt., s. 123-124, 128. P. Moskal zauważa, 
że nawrócenie człowieka dokonywałoby się u Bocheńskiego niejako na dwóch etapach, posiadają-
cych odmienną strukturę logiczną, por. P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP anali-
tycznej eksplanacji religii, art. cyt., s. 136-137. 
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w przypadku pochodzenia z różnych kultur65. Hipoteza wyjaśniająca całość do-
świadczenia jednego człowieka nie musi zatem pełnić podobnej roli u drugiej 
osoby. Po trzecie, treść hipotezy jest identyczna z treścią podstawowego dogma-
tu wiary. Jest ona częściowym uzasadnieniem wiary, ale nie jest jeszcze wiarą. 
Domaga się ona jeszcze aktu woli. Po czwarte, hipoteza jest racją uznania czyn-
nika objawiającego za autorytet epistemiczny, a zatem autorytet Boga jest uzna-
ny na podstawie mocy wyjaśniającej świętych ksiąg. Racją wiary jest zatem wyja-
śniająca moc tekstu. Po piąte, hipoteza jest racją uznania świętych tekstów za 
teksty autorytatywne. Człowiek wierzy zatem nie ze względu na autorytet Boga, 
ale z tego powodu, że sam potrafi rozpoznać wartość poznawczą zdań wiary 
przedmiotowej. Po szóste, hipoteza jest sposobem redukcyjnego uzasadniania 
dogmatu podstawowego, a zatem nie jest rozumowaniem niezawodnym. Po 
siódme, hipoteza pokazuje, że akt wiary ma postać błędnego koła (wierzący wie-
rzy Bogu, że On istnieje) i zawiera sprzeczność (wierzący posiada i nie posiada 
jednocześnie informacji o istnieniu Boga). Problemy związane z hipotezą reli-
gijną mogą prowadzić do wniosku, że akt wiary nie posiada u Bocheńskiego 
żadnej racji dostatecznej. Źródłem teorii hipotezy religijnej są natomiast dla 
niego czynniki natury biograficznej (ekstrapolacja własnej drogi wiary) oraz epi-
stemologiczno-metodologicznej (silny związek wiary z logiką)66. 

Nowe podejście do wiary przez Bocheńskiego wskazuje na pewną ewolucję 
jego poglądów. Jak zauważa S. Norkowski, początkowo interesował się on wiarą 
w sensie przedmiotowym. Pod koniec życia zajął się natomiast podmiotowymi 
aspektami wiary. Zaczął się koncentrować między innymi na problemie przyję-
cia wiary, świadomości człowieka wierzącego, doświadczeniu religijnym, intu-
icji, akcie i postawach wiary67. 

W przekonaniu Bocheńskiego, wiara odgrywa jednak zasadniczą rolą w ca-
łokształcie intelektualnego życia człowieka, ponieważ dostarcza mu podstaw 

                                                                 
65 J. Herbut, art. cyt., s. 96. 
66 P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 

s. 131-136; tenże, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 109-116. Zdaniem M. Peplińskiego poznawcza 
wartość wiary ma związek z wartością logiczną oraz prawomocnością uznania wiary obiektywnej. 
Zagadnienie wartości wiary religijnej może być rozważane, także w przypadku Bocheńskiego, nie-
zależnie od jakiegoś systemu konfesyjnego, teologicznego, czy metafizycznego. Należałoby się za-
tem zająć czterema zagadnieniami: istnieniem i prawomocnością logiki religii, strukturą logiczną 
dyskursu religijnego, rodzajem znaczeń w dyskursie religijnym oraz uzasadnieniem zdań religij-
nych, por. M. Pepliński, art. cyt., s. 58-59, 62. 

67 S. Norkowski, art. cyt., s. 20, 25. 
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poglądu na świat. Co więcej, wiara nie może być niczym innym. Bocheński 
podkreśla też, że między wiarą i rozumem oraz wiarą i nauką nie ma sprzeczno-
ści. Wiara składa się ze zdań objawionych przez Boga, który nie może się mylić 
i wprowadzać w błąd. Rozum zawiera zaś zdania opisujące rzeczywistość po-
chodzącą również od Boga. Ewentualna sprzeczność między nimi pochodzi 
z niesłusznego uznania jakiegoś zdania za prawdę wiary, braku prawdziwości lub 
złego sformułowania zdań. Wiara powinna przyczyniać się do rozwoju rozumu, 
który odgrywa ważną rolę w religii, ponieważ uzasadnia wiarygodność objawie-
nia i jest narzędziem lepszego poznania prawd objawionych. Sprzeczność może 
natomiast zachodzić nie między faktami stwierdzonymi przez wiarę i naukę, ale 
między wiarą a teoriami naukowymi. W tym kontekście trzeba mieć na uwadze 
dwie rzeczy. Po pierwsze, teorie są zmienne i niepewne, ponieważ powstają za 
pomocą zawodnej metody. Po drugie, nauki przyrodnicze nie zajmują się spra-
wami będącymi przedmiotem wiary, a naukowcy nie są autorytetami religijnymi. 
W sytuacji ewentualnego konfliktu między wiarą i nauką, choć jego pojawienie 
się jest według Bocheńskiego trudne do wyobrażenia przy zachowaniu świado-
mości logiczno-metodologicznej, człowiek wierzący powinien opowiedzieć się 
po stronie wiary. Za nią bowiem stoi niezawodny autorytet Boga, a za nauką 
zawodne metody rozumowania68. 

 
 

3. Teologia 
 
Koncepcja teologii Bocheńskiego bazuje na jego przekonaniu o konieczno-

ści stosowania logiki w religii. Podkreślał on, że religia jest ujęta i wyrażona 
w języku ludzkim, a więc musi również podlegać prawom ludzkiej semantyki. 
Wielkim błędem teologów jest według Bocheńskiego twierdzenie, że skoro źró-
dłem religia jest jakiś czynnik pozaświatowy, to nie stosuje się do niej reguł se-
miotyki ludzkiej. Jest to jednak nieprawdą, ponieważ istnienie logiki jest możli-
we w każdej dziedzinie, w której mamy do czynienia ze zdaniami orzekającymi. 
Taką dziedzina jest także religia, w której trzeba posługiwać się logiką69. 

Logika odgrywa zatem ważną rolę w teologii. Tym samym Bocheński od-
cina się od przekonania, że dyskurs religijny jest znaczony niespójnością, czy też 

                                                                 
68 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 221-225. 
69 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 169, 175. 
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dialektyką. Jest on w przekonaniu Bocheńskiego spójny, ponieważ składa się 
z twierdzeń, które komunikują konkretne treści. W przypadku niespójności 
niemożliwe byłoby komunikowanie treści religijnych za pomocą symboli języ-
kowych. Wszelkie przypadki niespójności należy przeto przezwyciężać poprzez 
lingwistyczną analizę terminów lub rozpatrzenie poprawności założeń. Ponadto 
dyskurs pomimo tego, że dotyczy przedmiotu transcendentnego, jest ludzki pod 
względem swej struktury, ponieważ przebiega on w formie powszechnie używa-
nych symboli językowych. Przedmiot religii nie może być jednak uchwytny 
w doświadczeniu zmysłowym i nie ma żadnej własności, która byłaby dokładnie 
taka sama, jak własności znane z doświadczenia codziennego. Dyskurs nie jest 
też dialektyczny. Bocheński wskazuje przy tym cztery sposoby rozumienia ter-
minu dialektyka: metodologiczny (rozważanie pojęć w kontekstach i wzajem-
nych związkach), psychologiczny (niezdolność umysłu do pracy na ściśle ustalo-
nych znaczeniach i pojęciach), ontologiczny (zmienność i nieokreśloność rze-
czywistości) oraz semantyczny (brak ustalonych znaczeń wyrazów). Dopuszcza 
on jedynie pierwsze jej rozumienie, które może być ważne zwłaszcza w kwestii 
utworzenia odpowiedniego aparatu pojęciowego. Bocheński uważa zatem, że 
dyskurs religijny nie różni się zasadniczo pod względem formalnym od dyskursu 
naukowego70. 

Bocheńskiego interesowała zatem zdaniem S. Norkowskiego możliwość 
stosowania logiki formalnej, semiotyki i metodologii w teologii. Preferował on 
ponadto posługiwanie się w teologii meta-językiem, a nie językiem przedmio-
towym. Teologii systematycznej przeciwstawiał on meta-teologię, która miała 
się zajmować nie przedmiotami nadnaturalnymi, ale tekstami i zdaniami o tych 
przedmiotach71. 

Posługiwanie się logiką w teologii jest ważne także z tego powodu, że 
w tradycji myśli katolickiej istnieje zdaniem Bocheńskiego dążenie do osiągnię-
cia ideału ścisłości. Ścisłym jest sposób mówienia, w którym słowa są niedwu-
znacznymi znakami rzeczy i stanów lub są zdefiniowane za pomocą takich zna-
ków na gruncie poprawnie sformułowanych dyrektyw. Słowa składają się na 
zdania, które są wyrażeniami prawdziwymi lub fałszywymi. Ścisłemu mówieniu 
odpowiada ścisłe myślenie, w którym używa się jasno sprecyzowanych pojęć, 
niedwuznacznych sądów oraz sprawnych dyrektyw. Trzy momenty historyczne 

                                                                 
70 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 37-43, 65, 73-74. 
71 S. Norkowski, art. cyt., s. 17, 20. 
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były ważne w dążeniu do owej precyzji myślenia i mówienia: powstanie szkoły 
aleksandryjskiej, aktywność Tomasza z Akwinu i scholastyki oraz wskazania 
Leona XIII72. 

Czym zatem jest teologia dla Bocheńskiego? Dyscyplina, która obecnie 
znajduje się według niego w upadku73. 

Teologia jest przede wszystkim racjonalnym uzbrojeniem wiary i namysłem 
nad jej treścią74. Teologia jest nauką, której przedmiotem są nie tylko prawdy 
wiary, ale także prawdy związane z wiarą. Prawdy związane z wiarą są zdaniami, 
które nie zostały objawione, ale posiadają ścisły związek logiczny z prawdami 
wiary. Zaprzeczenie ich pociągałoby za sobą zaprzeczenie prawd wiary. Zada-
niem teologii jest przede wszystkim badanie źródeł objawienia, ustalenie i spre-
cyzowanie zbioru zdań objawionych. Ponadto w teologii powinno dążyć się tak-
że do logicznego opracowania sytemu wiedzy poprzez ustalenie prawd wiary, 
wyciągnięcie z nich wniosków oraz sformułowania odpowiednich teorii75. Teo-
logia jest zatem dla Bocheńskiego pewnym systemem aksjomatów, w którym 
obok innych aksjomatów przyjmuje się przynajmniej jedno zdanie należące do 
„credo” i akceptowane przez wiernych określonej religii76. Co więcej, jest ona 
systemem redukcyjnym podobnym do fizyki, gdzie występują aksjomaty i zdania 
doświadczalne. W teologii funkcję zdań doświadczalnych pełnią dogmaty. Zdań 
religijnych nie należy jednak sprawdzać zmysłowo, bo dotyczą one rzeczywisto-
ści transcendentnej77. Bocheński odrzuca tzw. teologię negatywną, w której do-
chodzi się do znaczenia na drodze negacji pewnych przymiotów. Jego zdaniem 
jej zwolennicy nie prezentowali swego stanowiska w sposób precyzyjny. Tym-
czasem jej konsekwentne uprawianie może prowadzić do sprzeczności. Jej kon-

                                                                 
72 J. Bocheński, Tradycja myśli katolickiej a ścisłość, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 6, Religia, Kra-

ków 1995, s. 235-240. 
73 J.M. Bocheński, W sprawie bożycy, dz. cyt., s. 162. 
74 J. Bocheński, O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim, dz. cyt., s. 247, 252. Teologia 

jest ważna zwłaszcza w katolicyzmie, który jest dla Bocheńskiego syntezą racjonalizmu i irracjona-
lizmu. Łączą się w nim myśl analityczna i uczucia religijne. W światopoglądzie katolickim mamy 
do czynienia ze zbiorem logicznie uporządkowanych twierdzeń oraz niedającymi się udowodnić 
aksjomatami. Tendencja do syntezy widoczna jest także w życiu religijnym, które przejawia się nie 
tylko w aktywności rozumowej, ale również w uczuciowej, wolitywnej i aktowej, por. J. Bocheński, 
O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim, dz. cyt., s. 245-248, 252. 

75 J. Bocheński, Wiara, dz. cyt., s. 216. 
76 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 17. 
77 J.M. Bocheński, Między logiką a wiarą…, dz. cyt., s. 179; tenże, Wiara, dz. cyt., s. 216. 
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sekwencją jest ponadto zakwestionowanie kultu. Nie można bowiem oddawać 
czci czemuś, czemu nie można przypisać żadnych cech pozytywnych. Bocheński 
akceptuje natomiast analogiczny sposób poznania w teologii, dzięki któremu 
znaczenie terminów dyskursu religijnego jest częściowo tożsame ze znaczeniem, 
jakie mają w dyskursie świeckim, a częściowo różne. Tożsamość dotyczy nie tyle 
własności, ile formalnych aspektów relacji (zwrotność, symetria, przechodniość). 
Dzięki analogii dyskurs religijny posiada znaczenie oraz zostaje zachowana 
możliwość ścisłego rozumowania na temat transcendentnego przedmiotu reli-
gii78. Bocheński ma na uwadze formalno-logiczną analogię proporcjonalności. 
Problematyczne jest jednak w przekonaniu P. Moskala zastosowanie analogii do 
determinacji sensu nazw języka religijnego z kilku powodów. Po pierwsze, 
punktem odniesienia nie jest natura przedmiotu religijnego, ale to, co ludzie 
o niej myślą. Po drugie, natura przedmiotu religii jest nieznana. Po trzecie, 
znamy jedynie ludzkie rozumienie przedmiotu religijnego. Po czwarte, nie wie-
my, jak ludzie rozumieją nazwy języka religijnego równokształtne z nazwami ję-
zyka świeckiego. Po piąte, nie znamy obiektywnego sensu nazw języka religijne-
go. W związku z tym brakuje podstaw do określenia faktycznego sensu nazw ję-
zyka religijnego79. 

Zdaniem niektórych, Bocheński oczekuje więc od teologii przede wszyst-
kim aksjomatyzacji zdań należących do wiary obiektywnej. Ma się ona dokonać 
poprzez porządkowanie owych zdań oraz dodawanie do nich zdań nowych za 
pomocą wnioskowania dedukcyjnego lub redukcyjnego80. S. Norkowski podkre-
śla, że w okresie przed-analitycznym Bocheński opowiadał się modelem deduk-
cyjnym, a w okresie analitycznym za redukcyjnym modelem teologii. Teologia 
byłaby zatem bliska fizyce. Punktem wyjścia byłyby w niej zdania wchodzące 
w skład wiary obiektywnej, będące odpowiednikiem zdań protokolarnych w fi-
zyce. Stanowiłyby one podstawę formułowania różnych hipotez wyjaśniających, 
które mogłyby być weryfikowane poprzez odniesienie do zbioru zdań wiary pod-
stawowej81. 

Bocheński podejmuje też problem weryfikacji terminów w dyskursie reli-
gijnym. Weryfikacja, czyli czynność polegająca na rozstrzyganiu prawdziwości 

                                                                 
78 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 85-90. 
79 P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 

s. 107-118; tenże, Spór o racje religii, dz. cyt., s. 82-95. 
80 S. Norkowski, art. cyt., s. 19; M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 48. 
81 S. Norkowski, art. cyt., s. 20, 24-25. 
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zdania, jest bowiem warunkiem przypisania znaczeń poszczególnym twierdze-
niom. Znaczenie nie jest identyczne z metodą weryfikacji, która nie może być 
ograniczona do percepcji zmysłowej. Kwestią problematyczną jest także to, o ja-
ką możliwość weryfikacji chodzi oraz przez kogo może się ona dokonać (np. 
przez każdą istotę ludzką, co najmniej jednego człowieka, jakikolwiek podmiot 
myślący?). Trzeba mieć też na uwadze, że istnieją różne metody weryfikacji, np. 
bezpośrednia (np. percepcja zmysłowa, doświadczenie nadprzyrodzone) i po-
średnia (np. autorytet, wnioskowanie). Ponadto weryfikacja bezpośrednia może 
być zmysłowa i pozazmysłowa, a ta ostatnia naturalna i nadnaturalna. Bocheński 
odrzuca jednak weryfikację pośrednią, a opowiada się za pewną formą bezpo-
średniej (np. percepcja przedmiotu transcendentnego)82. Zdaniem P. Moskala, 
wierzący nie mają jednak u Bocheńskiego możliwości weryfikacji tez, w które 
wierzą. Zdania przedmiotowe ich wiary mają jednak sens empiryczny, a tym 
samym domagają się weryfikacji przez jakąś istotę inteligentną w wyniku ponad-
zmysłowego i ponadnaturalnego doświadczenia83. M. Pawliszyn podkreśla na-
tomiast, że być może jedyną formą weryfikacji jest u Bocheńskiego weryfikacja 
nadprzyrodzona. Jej nadprzyrodzoność miałaby związek z charakterem przed-
miotu wiary. Natomiast sam akt percepcji przedmiotu nie musiałby różnić się od 
naturalnej wizji intelektualnej84. 

Bocheński zwraca również uwagę na funkcję filozofii w teologii. Filozofia 
nie pełni jednak roli preambula fidei, czyli rozumowego przygotowania do przy-
jęcia wiary. Przygotowanie takie nie jest bowiem racjonalne, ponieważ nie ma 
się w nim do czynienia z intersubiektywną sprawdzalnością. Filozofia nie może 
też dostarczać teologii ogólnej syntezy wiedzy, ponieważ takowa jest niemożli-
wa. Wydaje się zatem, że filozofia pełni w teologii jedynie funkcję krytyczną, 
polegającą na usuwaniu przesądów85. 

Szczególną rolę w teologii i myśli chrześcijańskiej odegrał tomizm. Myśl 
chrześcijańską można wręcz zdaniem Bocheńskiego z nim utożsamić. Tomizm 

                                                                 
82 J.M. Bocheński, Logika religii, dz. cyt., s. 75-82. 
83 P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 

s. 118-119. 
84 M. Pawliszyn, dz. cyt., s. 61. 
85 J.M. Bocheński, Światopogląd a filozofia, w: tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, 

s. 186-188. Bocheński przypisuje filozofii wyłącznie zadania analityczne. Opowiada się w niej za 
pluralizmem reguł sensu, języków, aksjomatyzacji, paradygmatów i gier językowych, por. 
A. Bronk, art. cyt., s. 27. 
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jest dla niej najlepszą podstawą, ponieważ inne systemy filozoficzne nie posiada-
ją odpowiednio rozbudowanej podstawy metafizycznej lub nie są zgodne 
z chrześcijaństwem. Bocheński podkreśla ponadto, że nie można mówić o kilku 
rodzajach tomizmu. Mamy bowiem do czynienia wyłącznie z jednym tomi-
zmem, który jest historyczną interpretacją myśli Tomasza z Akwinu, bazującą 
na gruncie badań mediewistycznych86. 

Warto też podkreślić, że Bocheński zachęca do tworzenia teologii o cha-
rakterze narodowym, w której uwzględniano by z jednej strony doktrynę oficjal-
ną, z drugiej natomiast specyfikę danego kraju. W kontekście Polski taką specy-
ficzną cechą byłby militaryzm, wynikający z jej położenia geograficznego w Eu-
ropie oraz związanych z nim zadań (m.in. obrona wiary od Wschodu, rozsze-
rzenie zasięgu chrześcijaństwa). Powstanie teologii o charakterze narodowym 
jest w przypadku Polski kwestią naglącą, ponieważ nie istnieje w niej zdaniem 
Bocheńskiego oryginalna myśl chrześcijańska. Co więcej, nigdy taka nie powsta-
ła. W Polsce brakuje w jego przekonaniu wielkich teologów i koncepcji. Są je-
dynie przyczynki o charakterze historycznym. Żyje się ponadto dorobkiem teo-
logii zagranicznej, skąd przejmuje się często w sposób bezkrytyczny i mecha-
niczny pewne idee. Polska twórczość teologiczna jest więc oparta jedynie męt-
nych intuicjach oraz zachwycie nad obcym dorobkiem. Tymczasem na Zacho-
dzie istnieje teologia jako rozwinięta i dobrze uzasadniona teoria. Ważnym wy-
zwaniem dla polskich teologów jest zatem wypracowanie porządnie przemyśla-
nej doktryny, opartej na studiach naukowych oraz Tradycji religijnej jako wy-
kładni Biblii87. 

 

 
Zakończenie 

 
Celem niniejszego artykułu była rekonstrukcja i krytyczna analiza koncepcji 

religii, wiary i teologii, jaką można wydobyć z wybranych pism Bocheńskiego 
pochodzących głównie z analitycznego okresu jego twórczości. Zostały w nim 
pominięte drobiazgowe analizy formalno-logiczne na rzecz wydobycia zasadni-
czych elementów koncepcji trzech wspomnianych fenomenów. Zwrócono też 
w kilku miejscach uwagę na różnice w owej koncepcji występujące w okresie 
przed-analitycznym i analitycznym. 

                                                                 
86 J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, dz. cyt., s. 42, 45, 90. 
87 Tamże, s. 43-44, 52-58, 108. 
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Religia jest dla Bocheńskiego zjawiskiem złożonym i z tej racji nie można 
podać jakiejś jednej jej definicji. W okresie przed-analitycznym rozumiał ją 
w kategoriach stosunku do Absolutu, cnoty sprawiedliwości, czy też formy od-
powiedzi na pytania egzystencjalne. W okresie analitycznym natomiast była ona 
dla niego systemem ujętych w języku twierdzeń, które analizował pod kątem 
poprawności logicznej, znaczenia i możliwości komunikacji. Punktem odniesie-
nia jest dla Bocheńskiego w tym względzie chrześcijaństwo jako religia oparta 
na twierdzeniach dogmatycznych i etycznych, które podlegają ewolucji. Takowe 
rozumienie religii warunkuje również Bocheńskiego koncepcję wiary, która jest 
przede wszystkim aktem rozumu uznającego zdanie za prawdziwe pod naci-
skiem woli. Przedmiotem wiary jest zespół zdań objawionych przez Boga 
i podanych przez instytucję religijną (np. Kościół). W wierze brakuje dowodów, 
ale domaga się w niej odpowiednich racji. Zasadniczym wyzwaniem staje się 
w niej uzasadnienie dogmatu podstawowego, czyli jej założenia podstawowego. 
Dokonuje się ono na drodze wnioskowania redukcyjnego (hipoteza religijna). 
Wiara jest dla Bocheńskiego, obok doświadczenia religijnego i rozumowania, 
sposobem poznania Boga. Podkreśla on jednak, że w doświadczeniu religijnym 
nie można mówić o momencie spotkaniu i dialogu z Bogiem, a jedynie o prze-
życiu bliżej nieokreślonej świętości w przyrodzie i ludziach. W rozumowaniu 
natomiast dochodzi się do granicy, której przekroczenie związane jest z wej-
ściem na drogę wiary. Pod koniec swej twórczości koryguje swoje wyróżnia 
w wierze dwa obszary: bazę (minimalny zbiór zdań podstawowych o sensie do-
słownym) i nadbudowę (symboliczne przedstawienie zdań podstawowych). 
Wiara jest zatem systemem zdań bazowych, które człowiek przyjmuje intuicyj-
nie lub w wyniku odwołania się do autorytetu jednostki oraz zdań nadbudowy, 
które przyjmuje się za pomocą hipotezy religijnej. Zadaniem teologii jest aksjo-
matyzacja zdań będących przedmiotem wiary, czyli ich uporządkowanie i doda-
nie nowych zdań na drodze dedukcji lub redukcji. Teologia w przekonaniu Bo-
cheńskiego musi być związana z logiką, dzięki której jest możliwe unikania błę-
dów rozumowania i precyzyjne jej uprawianie. Dyskurs teologiczny nie różni się 
bowiem od dyskursu naukowego. Ponadto w tradycji myśli chrześcijańskiej wła-
ściwie od samego początku mamy do czynienia z ideałem ścisłości. Teologia jest 
zatem racjonalizacją wiary, badaniem źródeł objawienia, ustalaniem zbioru zdań 
objawionych, precyzowaniem i wyjaśnieniem prawd wiary. Bocheński odrzuca 
tzw. teologię negatywną, która prowadzi do niejasności i sprzeczności. Podkre-
śla, że ważną rolę odgrywa w teologii filozofia, która pełni funkcję krytyczną. 
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Postuluje również tworzenie teologii o charakterze narodowym, które oddawa-
łyby specyfikę danej społeczności. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można dojść do wniosku, że reli-
gia, wiara i teologia są dla Bocheńskiego nie tyle relacją do osobowego Absolu-
tu, ile raczej odniesieniem do systemu zdań. Zdania są poddane analizie, a na-
stępnie przyjęte za pomocą rozumu. Mamy zatem do czynienia z redukcjoni-
styczną koncepcją owych zjawisk. Charakteryzuje się ona według P. Moskala 
trzema zasadniczymi mankamentami. Po pierwsze, Bocheński nie interesuje się 
naturą religii, ale raczej sposobem jej przeżywania przez wiernych. Materiałem 
jest jego własna droga oraz opinie jego rozmówców. Po drugie, koncentruje się 
na uzasadnieniu dyskursu religijnego i sposobach rozumienia wyrażeń języka re-
ligijnego. Jego podejście suponuje zatem agnostycyzm lub sceptycyzm odnośnie 
do możliwości racjonalnego i naturalnego poznania Boga. Po trzecie, nie po-
dejmuje problemu podmiotowych i przedmiotowych podstaw religii88. 

Godną natomiast podkreślenia jest troska Bocheńskiego o racjonalność 
wiary oraz sensowność i precyzję języka religijnego, ponieważ powinien on pod-
legać ogólnym regułom innych wypowiedzi człowieka. Docenić należałoby też 
dążenie polskiego filozofa do usunięcia wszelkich przesądów z religijnego my-
ślenia i dyskursu, które mogą fałszować treść wyznawanej religii. Ważne są też 
jego uwagi dotyczące natury doświadczenia religijnego, zwłaszcza przekonanie o 
braku możliwości bezpośredniego doświadczenia Boga przez człowieka. Wydaje 
się, że warto byłoby uwzględnić sugestię Bocheńskiego dotyczącą odnowienia 
religijności polskiej, zwłaszcza w wymiarze aktywności intelektualnej. Trzeba się 
bowiem zgodzić z Bocheńskim, że w Polsce brakuje wielkiej myśli teologicznej, 
a rodzima twórczość ogranicza się do ulegania intelektualnym modom oraz 
przejmowania i bezkrytycznego niekiedy powielania obcych idei. 

Podsumowując, można chyba stwierdzić za A. Bronkiem, że Bocheński był 
jednocześnie człowiekiem rozumu i wiary religijnej, który nie odczuwał jednak 
potrzeby budowania jakiegoś syntetycznego światopoglądu89. Ograniczał się na-
tomiast do analizy pewnych istotnych dla człowieka zjawisk, w tym fenomenów 
powiązanych z religią. W tej skłonności do analizy tkwiła specyfika i doniosłość 

                                                                 
88 P. Moskal, Ograniczenia Józefa M. Bocheńskiego OP analitycznej eksplanacji religii, art. cyt., 

s. 137-138. 
89 A. Bronk, art. cyt., s. 29-30. 
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myśli Bocheńskiego, który chciał nie tylko wyłowić i wyartykułować związane 
z nimi problemy, ale też wskazać możliwe sposoby ich rozwiązania. 
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Summary 

 
The aim of this article was the reconstruction and critical analysis of the concept of religion, 

faith and theology that can be extracted from selected works of Bochenski, coming mainly from 
an analytical period of his activity. Religion is a complex phenomenon for Bochenski. There are 
the pre-analytical (relation to the Absolute, the virtue of justice, or the form of answers to existen-
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ligion based on the dogmatic and ethical statements. Faith is primarily an act of reason, recogniz-
ing sentence as true under the pressure of the will. The object of faith is the system of sentences 
revealed by God and given by a religious institution. There is no evidence in faith, but only the 
respective reason. The main challenge becomes the justification of the basic dogma on the road of 
reductive inference (hypothesis religious). Faith, religious experience and reasoning are a way to 
know God. He revised his concept of faith, which has two levels: the base (minimum and con-
sistent set of basic statements with the literal sense) and the superstructure (symbolic representa-
tion of basic sentences). The task of theology is axiomatization of sentences, which are the subject 
of faith. Theology must be linked to the logic, because it is possible then to avoid the errors of 
reasoning and precise its practice. Theology is therefore a rationalization of faith, studying the 
sources of revelation, fixing set of revealed sentences, clarification and explanation of the truths of 
faith. Bochenski rejected the so-called negative theology and stressed a critical role of philosophy 
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SYNKRETYZM JOSEPHA CAMPBELLA 
 
 

Uwagi wstępne 
 
Pomimo iż Joseph Campbell zrezygnował z kariery akademickiej, odniósł 

wielki sukces wśród amerykańskiej publiczności. Sukces badacza, który zrezy-
gnował akademickiej kariery i powszechnie uznanych, naukowych standardów 
w swoich publikacjach1 bardzo często interpretowany jest jako dowód rozejścia 
się akademickich standardów z istotnymi potrzebami ludzkiego ducha. Wydaje 
się, że uczeni i politycy, którzy tworzą standardy naukowe nie dostrzegają tego, 
że dziś nie tyle pragniemy nowej teorii, ile duchowego pokarmu i wskazówek na 
drodze moralnego rozwoju i duchowych przemian – zdaje się twierdzić Cam-
pbell. Jego własne badania odpowiadają doskonale na te głębokie potrzeby2. Dy-
stans do metodologicznych wymogów akademickiej nauki nie jest więc dla niego 
czymś drugorzędnym. Przeciwnie – daje mu możliwość uprawiania religioznaw-
stwa synkretycznego bez żadnych ograniczeń. Objaśniając proces przemiany 
osobowości dzięki rytualnej inscenizacji mitu, czy przekładając wiedzę zawartą 
w mitach na język dyskursywnych pojęć, badacz łączy fragmenty mitów i sym-
bole pochodzące z różnych kultur3. Zachodzi więc potrzeba zbadania, jakie teo-
rie wchodzą w skład jego metody. 

                                                                 
1 Adler M. J., This Campbell Person – A Fire in the Mind: The Life of Joseph Campbell, Natio-

nal Review 1992/3, s. 48-50.  
2 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, przeł. Andrzej Jankowski, Poznań 1997, s. 155.  
3 Dobrym przykładem takiego zestawienia jest poniższy fragment Mitycznego obrazu. Zob. 

Campbell J., Mityczny obraz, przeł. Artur Przybysławski, Tomasz Sieczkowski, Warszawa 2004, 
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Przede wszystkim badacz zwraca uwagę na jedno z kluczowych zagadnień 
współczesnej mitografii, jakim jest zbieżność motywów mitologicznych pocho-
dzących z różnych kultur4. Licznymi zestawieniami takich motywów niewątpli-
wie wykracza poza reguły nauki akademickiej i czyni to w sposób zamierzony. 
W Bohaterze o tysiącu twarzy oświadcza; „Każdy nosi w sobie wszystko, a więc 
można tego szukać wewnątrz siebie i znaleźć to. Różnica płci, wieku i zawodu 
nie są zasadniczymi cechami naszej natury, lecz jedynie kostiumami, które no-
simy przez pewien czas, występując na scenie świata. (…). Asceza średniowiecz-
nych świętych i hinduskich joginów, hellenistyczne misteria wtajemniczenia, 
starożytne filozofie Wschodu i Zachodu są sposobami wyzwolenia indywidual-

                                                                 
s. 246: „W rzymskokatolickim nabożeństwie celebrowanym dorocznie 25 marca, «to największe 
wydarzenie świata» (…), Alleluja rozbrzmiewające w odpowiedzi na słowa anielskiego uwielbienia, 
wskazuje w obrazie kwitnącej rośliny na doniosłość tego cudu. «Zakwitła różdżka Jessego!»– oto 
początkowe słowa hymnu pochwalnego. „Dziewica zrodziła Boga-Człowieka. Bóg światu przy-
wrócił pokój, jednocząc w sobie to, co najniższe, z najwyższym. Alleluja”. (…). U podstawy spo-
czywa Jesse, śpiąc jak Wisznu z il. 4, a drzewo jego potomków wyrasta z jego ciała niczym lotos 
z ciała indyjskiego boga. Jednak powyżej wyłania się nie jeden, lecz sześć symbolicznych stopni; 
pierwsze cztery dotyczą starotestamentowego eposu odkupienia i króla Dawida: przygotowanie 
przez Boga stanu kapłańskiego, ludzi oddanych nie grzechom tego świata, lecz Jemu samemu, aby 
stali się godnymi, naturalnymi naczyniami Jego nadprzyrodzonego nasienia. (…). Wyżej zaś, 
otwierając drugi etap, pojawia się Dziewicza Matka Maryja Nowego Testamentu i Kościoła Rzym-
skiego, rozkwitające bielą czyste naczynie Miłosierdzia Bożego, narzędzie przywrócenia rodzaju 
ludzkiego do łaski. Nad tym wszystkim, w miejscu Brahmy na lotosowym tronie z il. 4, znajduje 
się sam Zbawca, jej Syn, którego w tym wypadku porównać można raczej do Adibuddy z ilustracji 
200 na tronie ponad dwoma lotosami, niż do hinduistycznego Brahmy ponad jednym. Odpowied-
nio, w obrazie Bartela Bruyna (…) lilie w dwóch kolorach – czerwonym i białym – pojawiają się 
w stojącej przy kolanie Dziewicy wazie, z monogramem ukrzyżowanego Wcielenia – literami IHS 
– podczas gdy trzecia gałązka, także w wazie, oznacza Parakleta, Ducha Bożego w Jego Kościele. 
Sama waza jest odpowiednikiem glinianego łona – łona błogosławionej Matki Ziemi, w którym 
rozgrywa się cały dramat odkupienia. Co więcej, ten artysta z Nadrenii, z kraju Mistrza Eckharta, 
uczcił w swoich symbolach wyniesienie czy uwznioślenie nie tylko zorientowanego rasowo dzie-
dzictwa Starego Testamentu, lecz także dziedzictwa klasycznie pogańskiego, którego chrześcijań-
stwo jest w równym stopniu spadkobiercą. Różdżkę Archanioła Gabriela – uniesioną w centrum 
kompozycji w taki sposób, że pewne jest jej odniesienie do roli gołębicy – zdobi emblemat posłań-
ca Olimpu i przewodnika dusz ku wiecznemu życiu: różdżka ze splatającymi się wężami (kadu-
ceusz) greckiego boga Hermesa z uskrzydlonymi piętami”. 

4 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 292: „Postawmy sprawę w inny sposób: czy 
w przypadkach, gdy identyczne motywy pojawiają się w kompozycjach identycznie ustrukturowa-
nych – i gdy wielu towarzyszą wspierające je analogiczne mity i legendy – uzasadnione jest twier-
dzenie, że idee, które na nie wpływają, trzeba uznać za całkiem odmienne?”. 
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nej świadomości z tych kostiumów i skierowania jej ku temu, co istotne. Wstęp-
na medytacja adepta odrywa jego umysł i sentymenty od przypadkowych oko-
liczności życia i kieruje go ku sednu. «Nie jestem tym, ani tym – medytuje – ani 
matką czy synem, który właśnie umarł. Nie jestem moim ciałem, które choruje 
albo starzeje się, nie jestem moim ramieniem, moim okiem ani głową, nie je-
stem też sumą tych wszystkich rzeczy. Nie jestem ani moim uczuciem, ani mo-
im umysłem, ani moją siłą intuicji». (…). Nikt, kto poddał się takim ćwicze-
niom, nikt, kto wrócił z takiej wyprawy, nie może traktować siebie poważnie ja-
ko pana takiego a takiego, z takiego a takiego miasta, z takiego a takiego kraju”5. 

Takie podejście do duchowych pouczeń zawartych w mitach wywodzi się 
raczej ze wschodnich inspiracji, ponieważ pokazuje, że celem badań mitoznaw-
czych jest poznanie duchowej istoty człowieka oraz uzyskanie duchowego wglą-
du w ponadczasową istotę człowieka6. Odpowiednio zinterpretowany mit po-
zwala na zrozumienie egzystencjalnych wyzwań, jakie niesie życie i daje siłę do 
ich podjęcia – twierdzi badacz7. W jego teorii mityczne symbole stają się dystry-
butorami psychicznej i moralnej siły8, a nie podstawą intelektualnej teorii. We-
dług niego, wiedza zawarta w mitach jest po prostu konieczna do wyzwolenia 
duchowej siły, której wszyscy potrzebujemy. Mitoznawca zdaje się twierdzić, że 
ludzkość nie posiada innego klucza do wyzwolenia tej siły. Stąd biorą się jego 
nawiązania do wschodniej i zachodniej mistyki9 i podobieństwo jego postawy do 
New Age10. Campbell wierzy, że jest możliwa synteza mądrości zawartej w tra-
dycyjnych mitach i współczesnej wiedzy przyrodniczej11. Uważa, że można zi-

                                                                 
5 Tamże, s.282-283.  
6 Moyers B., Wstęp, w; Campbell J., Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Cam-

pbellem, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1994. 
7 Tamże, s. 10: „(…) przyjaciółka jednej z moich koleżanek zapytała ją o naszą współpracę 

z Campbellem” «Na co wam ta mitologia?». Wyznawała ona potoczny pogląd współczesny, że 
«greccy bogowie i w ogóle cały ten kram» nie mają już żadnego znaczenia dla dzisiejszego czło-
wieka i jego problemów. Nie wiedziała tylko (tak jak nie wie tego większość z nas), że resztki tego 
«kramu» wyznaczają zarysy wewnętrznej struktury naszych przekonań, tak jak skorupy ceramiki 
określają rozplanowanie stanowiska archeologicznego. Ponieważ jednak jesteśmy istotami oży-
wionymi, w owym «kramie» tkwi energia”. 

8 Campbell J., The Need for New Myths, “Time” 1972/1, s. 52.  
9 Pritchard W., Mysticism and Psychotherapy, “Journal of Contemporary Psychotherapy“ 

1974/2, s. 141-145. 
10 Wargacki S.A., New Age, w: red. Zimoń H., Religie w świecie współczesnym. Zarys proble-

matyki religiologicznej, Lublin 2000, s. 464-465.  
11 Campbell J., The Masks of God. Creative Mythology, New York 1991, s. 608-621. 
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gnorować różnice pomiędzy mitami różnych religii i kultur12. Swój synkretyzm 
usprawiedliwia również dążeniem do pojednaniu narodów13, którego, jak uważa, 
nie można osiągnąć na podstawie poszczególnych mitologii etnicznych14. Ten 
praktyczny cel jego badań oraz dystans do nauki akademickiej, dystans do ide-
ologii i pragnienie wolności, sprawiają, że jego synkretyzm jest bardzo różnie 
oceniany15. 

                                                                 
12 Uczony cytuje zdanie Ramakrishny o jedności nauk różnych religii. Zob. Campbell J., Bo-

hater o tysiącu twarzy, dz. cyt., przypis 109: „Bóg stworzył różne religie, aby dostosować je do [po-
trzeb i gustów] różnych ludzi, czasów i krajów. Wszystkie te doktryny są tylko wieloma ścieżkami, 
a ścieżka żadną miara nie jest samym Bogiem. Dotrzeć do Boga można, podążając którąkolwiek 
z tych ścieżek i oddając się mu całym sercem (…). Ciastko z lukrem można zjeść, gryząc je z do-
wolnej strony. Zawsze będzie miało słodki smak”. Por. Lefkowitz M.R., Mellon A.W., The Myth 
of Joseph Campbell, “The American Scholar” 2001/3, s. 429-434. 

13 Campbell C., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 9: „Mam nadzieję, że analiza porównaw-
cza i wyjaśnienie tych spraw przyczyni się do powodzenia być może nie całkiem beznadziejnych 
starań tych sił, które działają w świecie obecnym na rzecz zjednoczenia nie w imię jakiegoś religij-
nego czy politycznego imperium, ale dla wzajemnego zrozumienia się ludzi i narodów”. 

14 Tamże, s. 120-121: „Totemiczne, plemienne, rasowe i propagujące nawracanie niewier-
nych ogniem i mieczem kulty są tylko częściowym rozwiązaniem psychologicznych problemów, 
jakie stwarza pokonanie nienawiści miłością, są one tylko częściowym wtajemniczeniem. Nie uni-
cestwiają one ego, ale raczej je rozszerzają; zamiast myśleć tylko o sobie, jednostka staje się oddana 
całemu jej społeczeństwu. Natomiast reszta świata (to jest nieporównywalnie większa część ludz-
kości) pozostaje poza sferą współczucia i wyłączona jest spod ochrony, ponieważ znajduje się poza 
sferą chronioną przez boga tej jednostki. A zatem tam właśnie dochodzi do dramatycznego roz-
wodu dwóch zasad – miłości i nienawiści którego niezliczone obrazy znajdujemy na kartach histo-
rii. Zamiast oczyścić swe serce, zelota stara się oczyścić świat. Prawa Miasta Boga stosują się jedy-
nie do jego grupy społecznej (plemienia, kościoła, narodu, klasy i tak dalej), natomiast przeciwko 
owym nieobrzezanym, barbarzyńskim, pogańskim, «tubylczym» czy obcym ludom, którym los na-
rzucił rolę sąsiada, kieruje się ogień ciągłej świętej wojny. Skutkiem tego świat pełen jest wzajem-
nie zwalczających się band – czcicieli totemów, flag i partii. Nawet tak zwane narody chrześcijań-
skie – które powinny iść drogą wskazaną przez Zbawiciela «Świata» – znane są historii bardziej 
z powodu ich kolonialnego barbarzyństwa i wzajemnych wojen toczonych na śmierć i życie niż ze 
względu na okazywanie owej bezwarunkowej miłości, tożsamej ze skutecznym podbiciem ego, 
świata ego i plemiennego boga ego, której nauczał ich rzekomy najwyższy Bóg. (…). Kiedy uwol-
nimy się od przesądów narzuconych nam przez nasze lokalne – kościelne, plemienne czy narodo-
we – interpretacje światowych archetypów, to możemy wówczas zrozumieć, że to, co przekazują 
nam nasi lokalni matczyni ojcowie, kierując przez wzgląd na swoje własne dobro naszą agresję ku 
sąsiadującym z nami ludom, nie jest bynajmniej najwyższym wtajemniczeniem”. 

15 Por. Błocian I., Psychoanalityczne wykładnie mitu, Warszawa 2010, s. 342-348. 
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Inspiracje psychoanalityczne 
 
Teoria mitu Campbella bardzo często łączą się z psychoanalizą16. Nie zra-

żają go kliniczne konotacje psychoanalizy17, wręcz przeciwnie, uważa, iż to jest 
plus mitografii opartej na psychoanalizie, że identyfikuje w mitycznych opowie-
ściach również stany patologiczne18. Interpretując mity, Campbell często nawią-
zuje do freudowskiego pojęcia „kompleks Edypa”19 i przytacza przykłady mitów 
i snów, które wykazują obecność tego kompleksu20. Korzystająć z narzędzi psy-
choanalizy często zestawia ze sobą mity i baśnie21. Uważa, że zarówno mity jak 
i baśnie, wyrażają nieświadomość, a to umożliwia łączne ich rozpatrywanie22. Ir-
landzki badacz nie jest w tym wypadku wyjątkiem wśród uczonych wyrosłych 
z psychoanalizy i jej pochodnych. Jedynie Bruno Bettelheim, zdecydowanie od-
różnia mity i baśnie23. Campbell, podobnie jak Erich Fromm, uważa, że istnieją 
mity i baśnie, których podobieństwo jest widoczne24 i wtedy należy traktować je 
jako wyraz dynamiki psyche. W zakres dynamiki psyche wchodzi pokonywanie 
duchowych progów, które pojawiają się na kolejnych etapach naszej egzystencji. 
Najważniejsze z nich to przejście od dzieciństwa do dorosłości, przejście od ży-
cia podporządkowanego własnych, jednostkowym celom do małżeństwa, spo-
                                                                 

16 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 20: „Śmiałe i naprawdę epokowe dzieła 
psychoanalityków są niezbędną lekturą dla badacza mitologii…” 

17 Tamże, s. 20: „Najbardziej zadziwiające są jednak rewelacje, które docierają ze szpitali dla 
psychicznie chorych”. Por. Ciesielski R.T., Metamorfozy maski. Koncepcja Josepha Campbella, Po-
znań 2006, s. 175. 

18 Por. May R., Błaganie o mit, przeł. Beata Moderska, Tadeusz Zysk, Poznań 1997. 
19 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 22: „Król Edyp, który zabił swego ojca, 

Lajosa i poślubił własną matkę, Jokastę, ukazuje nam po prostu spełnianie się naszych dziecięcych 
pragnień. Ale ponieważ mieliśmy więcej szczęścia niż on, udało nam się, o tyle że nie staliśmy się 
psychoneurotykami, oddzielić bodźce seksualne od naszych matek i zapomnieć o zazdrości, którą 
żywiliśmy do ojców”. 

20 Tamże, s. 22-23. Por. Wood C., Dreams: Their Meaning and Practical Application, New 
York 1931, s. 130, 92-93. Nawiązania do Zygmunta Freuda jako interpretatora mitów, zob. 
Campbell J., The Masks of God. Creative Mythology, dz. cyt., s. 650-652. 

21 Tamże, s. 50-51, 23, 30, 34, 39, 87, 82-83, 191-192. 
22 Tamże, s. 34. Por. Russell D.L., Pinocchio and the Child-Hero’s Quest, Children’s Literatu-

re in Education 1989/4, s. 203-213. 
23 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne, przeł. Danuta Danek, Warszawa 1994.  
24 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 82-83. Por. Fromm E., Zapomniany ję-

zyk. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, przeł. Józef Marzęcki, Warszawa 1997. 
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tkanie z ryzykiem śmierci podczas wojny i nieuchronna perspektywa naturalnej 
śmieci każdej ludzkiej istoty. Opierając się głównie na teorii dotyczącej obrzę-
dów przejścia Van Gennepa25, Campbell uważa, iż w wielu mitach całego świata 
znajdujemy pouczenia dotyczące tych egzystencjalnych progów. W jego opinii, 
to nie falsyfikuje metody interpretacji mitów opartej na psychoanalizie, ale ją 
potwierdza i uzupełnia. Badacz wielokrotnie wypowiada twierdzenie, że psycho-
analiza jest najlepszą podstawą interpretacji mitów26, choć jest świadom zarzu-
tów stawianych metodzie psychoanalitycznej przez różnych uczonych27. Jedno-
cześnie uważa, że ani psychoanaliza ani żadna inna metoda psychologiczna in-
terpretacji mitów nie wystarczają, kiedy mity, wyrażają podstawy więzi grupo-
wych28 lub prawdy mistyczne29. Stad teorie dotyczące psychicznego i duchowego 
rozwoju indywiduum, badacz uzupełnia teorią rozwoju i odnawiania się cywili-
zacji Alfreda Toynbee30. 

 

 
Inspiracje tantryczne 

 
Pomimo wierności metodzie psychoanalitycznej, uczony uważa, że najlep-

szy klucz do zrozumienia mitów można znaleźć w mistyce i filozofii Wschodu31. 
Dlatego bardzo często porzuca metodę psychoanalityczną32 dla metody opartej 
o wschodnie systemy mistyczne33. Z tego powodu pojęcie nieświadomości obec-
ne w jego analizach mitów należy rozumieć nie tylko psychologicznie, ale rów-
nież metafizycznie. Wyraźnie widać to w jego interpretacji podania o upadku 
Adama i Ewy z Księgi Rodzaju. „W istocie osunięcie się nadświadomości w stan 
nieświadomości jest znaczeniem, które przekazuje nam biblijny obraz upadku 

                                                                 
25 Gennep A. van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii; o bramie i progu… 

i wielu innych rzeczach, przeł. Beata Biały, Warszawa 2006. 
26 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 82-83. Por. Fromm E., Zapomniany ję-

zyk. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, wyd. cyt., s. 9. 
27 Tamże. 
28 Tamże, s. 81. 
29 Tamże, s. 174. 
30 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 27. 
31 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 278: „(…) wraz z postępem naszej wiedzy o Azji 

coraz wyraźniej widać, że w jogicznej tradycji Indii, Tybetu, Chin i Japonii możemy odnaleźć 
klucz do wewnętrznych wymiarów wszystkich form symbolicznych”. 

32 Tamże, s. 235-236. 
33 Ciesielski R.T., Metamorfozy maski…, dz. cyt., s. 58-60, 137-138, 232-235. 
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człowieka, jego grzechu pierworodnego. Zawężenie świadomości, któremu za-
wdzięczamy fakt, że nie widzimy źródła kosmicznej siły, lecz jedynie będące jej 
odbiciem zjawiska, przemienia nadświadomość w nieświadomość i w tej samej 
chwili dzięki temu stwarza świat. Zbawienie polega na powrocie do nadświa-
domości i na łączącym się z tym rozpłynięciu się świata”34. Nie mamy wątpliwo-
ści, że pojęcie „zawężenia świadomości” i wyrażenie „rozpłyniecie się świata” 
oraz dialektyka świadomości i nieświadomości wywodzą się z indyjskiej misty-
ki35. Bogowie i boginie występujące w mitach, to, dla uczonego, przejawy jednej 
najwyższej duchowej mocy36. Uważa on, że psychiczne funkcje i procesy opisane 
przez psychologów Zachodu i Wschodu są komplementarne, ponieważ są prze-
jawem ludzkiej psyche. Psychoanaliza opisuje nieświadomość w zachodnich ter-
minach, a joga we wschodnich, ale oba systemy nie opisują nieświadomości 
konkretnych ludzi, lecz identyfikują prawa rządzące nieświadomą, uniwersalną 
strukturą psyche37. Jest to interpretacja badań mitów opartych na psychoanalizie 
w kategoriach pojęcia uniwersalnej świadomości wywodzącego się z mistyki 
Wschodu38. Według Campbella Freudowi udało się opisać niektóre patologicz-
ne stany, jakie przyjmuje uniwersalna świadomość na pewnym etapie rozwoju 
ludzkiej, indywidualnej świadomości. Jednak mityczne symboliki Wschodu po-
kazują różne poziomy duchowych wglądów. W mistyce tantry istnieje wgląd 

                                                                 
34 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 195. 
35 Tamże, s. 136. Por. Sontag F., The Faces of God, Man and World 1975/8, s. 70-81. 
36 Jak wyżej. 
37 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt. s. 307: „W literaturze psychoanalitycznej 

analizuje się sny będące źródłami symboli, jak też ukryte znaczenie, które mają one dla nieświa-
domości, i skutki ich oddziaływania na psychikę, ale nie bierze się pod uwagę faktu, że wielcy na-
uczyciele ludzkości wykorzystywali je świadomie jako metafory”. Por. Campbell J., Mityczny ob-
raz, dz. cyt., s. 410. 

38 Zob. Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 345: „Tak naprawdę istnieje całe mrowie 
mitów i rytuałów dotyczących bezpośrednio spraw związanych z tym ważnym centrum życiowym 
– rytuały płodności, małżeństwa, święta orgiastyczne itd. – i Freudowskie podejście do ich odczy-
tania i wyjaśnienia nie jest być może całkiem niewłaściwe. Ale według nauki tantrycznej – mimo 
że obsesja energii życiowych oddziałujących z tego psychologicznego centrum ma charakter seksu-
alny – seksualność nie jest pierwotną podstawą, celem czy nawet jedyną życiową motywacją. Kon-
sekwentnie, każde utrwalenie na tym poziomie jest patologiczne, a wszystko przypomina zablo-
kowaną, udręczoną ofiarę seksualności. Lecz jeśli przypomina także seksuologa, to jakie jest praw-
dopodobieństwo wyleczenia? Metoda kundalini polega raczej na afirmatywnym uznaniu siły i do-
niosłości tego centrum, na tym, by pozwolić energiom na przepływanie przez nie, aby w naturalny 
sposób dążyły do innych celów w wyższych centrach «przepełnionej szczęściem» suszumny”. 
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i adekwatny do niego opis ludzkiej psyche, zbieżny z zachodnią psychoanalizą39. 
Istnieje również duchowy wgląd i stosowny do niego opis ludzkiej psyche, zbież-
ny z psychologią Alfreda Adlera. W Mitycznym obrazie badacz pisze: „Trzecia 
czakra, na poziomie pępka, nazywa się Manipura (...), «Miasto świecącego klej-
notu», gdyż jest płomienna, gorąca i jasna. Tutaj energia zmienia się w przemoc, 
a jej celem jest wykorzystanie, zawładnięcie, zagarnięcie świata w siebie i objęcie 
go na własność. Odpowiednikiem tego w zachodniej psychologii byłaby Adle-
rowska «wola mocy». Albowiem teraz nawet seksualność staje się możliwością 
zagarnięcia, podboju, samoutwierdzenia, a często także zemsty”40. Jednocześnie 
mitoznawca zaznacza, że niektóre mity wyrażają doświadczenia, dla interpretacji 
których nie nadaje się żadna teoria psychologiczna. Najgłębsze przesłanie mitów 
to wskazanie na duchową świadomość, która transcenduje psyche, i przeoczenie 
tego faktu oznaczałoby, fatalne w skutkach, zubożenie kultury41. Dlatego uczony 
wykorzystuje narzędzia psychoanalizy, kiedy uważa fabułę mitu za opis do-
świadczeń psychologicznych, które teoria tantry lokuje w trzech niższych cza-

                                                                 
39 Tamże, s. 410: „Psychoanaliza Freudowska, we wszystkich swych zasadniczych aspektach, 

nigdy nie wyszła pozą doświadczenia Srid-pai Bar-do, to znaczy nie potrafiła wywikłać się z fanta-
zji seksualnych i im podobnych «sprzecznych» tendencji, wywołujących lęk oraz inne stany afek-
tywne. Niemniej przeto teoria Freuda jest pierwszą na Zachodzie próbą penetracji niejako od do-
łu, od strony zwierzęcej, instynktowej, obszarów psychiki odpowiadających Srid-pai Bar-do w tan-
tryzmie buddyjskim. Całkowicie uzasadniony strach przed metafizyką uniemożliwił Freudowi 
wkroczenie do sfery «tajemnej». (...). Dlatego teoria freudowska niezdolna jest wypracować nic 
ponad zasadniczo negatywną ocenę nieświadomości. Mówi ona: «tyle, tylko tyle». Jednocześnie 
wypada przyznać, że taki pogląd na psyche jest typowy dla Zachodu; Freud wyraził go bardziej 
bezpośrednio, otwarciej i bezlitośniej, niż inni mieliby odwagę to uczynić, choć w głębi duszy my-
ślą tak samo. (...) Sądzę więc, iż możemy przyjąć, że za pomocą psychoanalizy racjonalizujący 
umysł Zachodu wkroczył w obszar tego, co można by określić mianem neurotyczności stanu Srid-
pai Bar-do, gdzie w sposób nieunikniony osadziło go w miejscu i zatrzymało bezkrytycznie przyję-
te przekonanie, iż wszystko, co psychiczne, jest subiektywne i osobowe. Ale nawet i w tej sytuacji 
jest to wielki postęp, ponieważ umożliwił nam wyjście o krok poza nasze świadome życie”. 

40 Tamże, s. 350.  
41 Tamże, s. 356: „Ale religia operująca tylko na tych poziomach, mająca niewiele lub zgoła 

nic wspólnego ze stymulowaniem wewnętrznych, mistycznych urzeczywistnień, z trudem zasługu-
je na swe miano – jest ona ledwie uzupełnieniem policyjnej władzy, oferującym jako dodatek do 
etycznych zasad i rad abstrakcyjne pocieszenie w obliczu strat życiowych i obietnicę przyszłych 
nagród za dobrze wypełnione obowiązki społeczne. Dlatego interpretowanie obrazowania, mocy 
i wartości wyższych czakr w kategoriach wartości owych niższych systemów oznaczałoby fatalną 
dezinterpretację, tym samym zaś utratę wewnętrznych związków z całą historią i dziedzictwem 
życia duchowego ludzkości”.  
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krach, a porzuca je, kiedy uważa, że mit zawiera pouczenia duchowe, związane 
z przeżyciami właściwymi dla czterech najwyższych czakr42. W ten sposób, wę-
drówki bohatera opisane w mitach, zostają utożsamione z wznoszeniem się psy-
chiczno- duchowej energii kundalini, opisanej w indyjskiej jodze. W tej sytuacji, 
trudno dziwić się, że Robert Segal nazywa Campbella mistykiem43. 

Zdarza się, że mitoznawca przybliża człowiekowi Zachodu interpretacje 
mitu uzyskane dzięki wschodniej mistyce. W Creative Mythology nawiązuje do 
teorii idei etnicznych Bastiana44 oraz do teorii archetypów Junga45. Zarówno 
idea etniczna Bastiana, jak i archetypy Junga, są opisem uniwersalnych motywów 
i symboli mitycznych46 – twierdzi badacz. Obydwa pojęcia interpretuje przez 
pryzmat symboli bogów obecnych w tantrycznej medytacji. Uważa, że symbole, 
które pojawiają się w świadomości i nieświadomości indywidualnej pochodzą 
z tego, co wyznawcy różnych systemów wschodniej medytacji nazywają świa-
domością uniwersalną, a on sam nazywa nadświadomością. W Mitycznym obra-
zie badacz pokusił się o dostosowanie pojęć tantrycznej mistyki do zachodniej 
wiedzy neurologicznej47. Dlatego również jego biologizm, wyraźny w wielu jego 
wypowiedziach48, zostaje potraktowany podobnie jak psychoanaliza i podpo-

                                                                 
42 Campbell J., Bohater o tysiącu twarz, dz. cyt., s. 124-126. 
43 Segal R.A., The Romantic Appeal of Joseph Campbell, The Christian Century 1990/11, 

s. 332-335.Por. Segal R.A., Joseph Campbell: An Introduction, Garland 1987. 
44 Campbell J., The Masks of God. Creative Mythology, dz. cyt., s. 653-655. 
45 Tamże, s. 488, 652-655. 
46 Campbell J., Kwestia bogów.., dz. cyt.; Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 186, 256-

257, 278, 330, 384, 410. 
47 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 313: „Chodzi tu o ideę, że wewnątrz grubej, szarej 

materii mózgu istnieje aktywna «subtelna substancja» (sukszma), która nieustannie zmienia formę. 
Wrażliwa na dźwięk, dotyk, wzrok, smak i zapach, ta płynna, najgłębsza substancja nerwowa 
przybiera kształty wszystkich tych wrażeń zmysłowych – co rzeczywiście tłumaczy, jak i dlaczego 
ich doświadczamy. Szybko poruszając oczami, można zauważyć prędkość, z jaką ta wrażliwa ma-
teria przybiera formy i odrzuca je. Istnieje jednakże trudność polegająca na tym, że jej ruch jest 
nieprzerwany. Jakakolwiek osoba nieprzyzwyczajona do medytacji, pragnąca zatrzymać w swym 
umyśle pojedynczy obraz albo myśl, w ciągu kilku sekund dostrzeże, że ma do czynienia z kolej-
nymi myślami. Nie wytrenowany umysł nie pozostanie nieruchomy, a joga jest świadomym po-
wstrzymywaniem jego ruchu. Można by wobec tego zapytać, dlaczego ktoś miałby pragnąć wpro-
wadzić się w taki stan? W odpowiedzi można porównać umysł do powierzchni stawu marszczonej 
wiatrem. (...). Idea jogi polega na uciszeniu owego wiatru i ponownym uspokojeniu wód. Kiedy 
bowiem wieje wiatr, poruszając wody, fale łamią się i zniekształcają samo światło i jego odbicie, 
toteż wszystko, co można zobaczyć, to tylko zderzające się, załamane kształty”.  

48 Campbell J., Potęga mitu…, dz. cyt., s. 85. 
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rządkowany mistycznej wizji. Według Campbella człowiek odczuwa winę z po-
wodu niszczenia zwierząt i musi sobie moralnie wytłumaczyć tę sytuację49, po-
dobnie jak musi sobie wytłumaczyć pożądanie seksualne przez uświęcenie zwie-
rzęcych odruchów50. Z tych biologicznych oraz z odruchów dziecka w stosunku 
do matki wywodzi się, według Campbella, wiele mitycznych symboli51. Jednak, 
według uczonego, ludzkie ciało i poszczególne organy, podobnie jak ludzka psy-
chika, są przeniknięte kosmiczną mocą52. Wszystkie psychiczne i biologiczne 
energie ludzkiego organizmu są symbolicznie wyrażone w mitologicznych po-
staciach bogów i bogiń53. Dlatego wszelkie wypowiedzi badacza świadczące 
o jego biologizmie54 należy rozumieć w mistycznym kontekście. 

Ogólnie rzecz ujmując, interpretując mity Campbell odwołuje się do biolo-
gizmu, psychoanalizy Freuda i Adlera, teorii uniwersalnych motywów Adolfa 
Bastiana, teorii archetypów Carla Gustava Junga, teorii obrzędów przejścia Van 
Gennepa, a niekiedy również do wyjaśnień metafizycznych. Teorią spajającą te 
różne poziomy rozumienia mitu jest teoria tantrycznej mistyki55. Zaawansowany 
system mistycznej, a zwłaszcza tantrycznej medytacji odpowiada intuicjom 
uczonego dotyczącym mitów, z tego względu, że pozwala łączyć w jeden ciąg 
logiczny doświadczenia z różnych poziomów emocjonalno-uczuciowych, a prze-
cież takie zawierają fabuły wielu mitów. W ten sposób zestawienia mitów po-
                                                                 

49 Tamże, s. 93. 
50 Tamże, s. 96. Por. Trzciński Ł., Pojęcie życia i mitologia, „Studia Religiologica”, 2006/38, 

s. 29-44. Zob. zwłaszcza strony 30, 36. 
51 Campbell J., Potęga mitu…, dz. cyt., s. 88: „Mitologiczna postać Kosmicznej Matki nada-

je wszechświatowi kobiece atrybuty pierwszej, żywiącej i chroniącej osoby. To fantastyczne wy-
obrażenie jest na wskroś spontaniczne, ponieważ istnieje ścisły i oczywisty związek pomiędzy sto-
sunkiem małego dziecka do matki a postawą dorosłego człowieka wobec otaczającego go świata 
materii”. Por. Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s: „Nauka o niewyobrażalnym szczę-
ściu dociera do nas z konieczności w postaci obrazów przypominających wyobrażenia o szczęśli-
wym dzieciństwie. Stąd bierze się wprowadzający nas w błąd infantylizm takich opowieści”. Por. 
Por. Behrens G., The Seeds of myth, Wall Street Journal 1993/ 02. 

52 Tamże, s. 34. 
53 Tamże, s. 234: „Są bogowie przemocy, są bogowie współczucia, są bogowie łączący ze so-

bą oba światy – widzialny i niewidzialny, są wreszcie bogowie będący po prostu opiekunami kró-
lów lub narodów prowadzących akurat wojnę. Wszyscy oni stanowią personifikację czynnych 
w danej sytuacji energii”.  

54 Campbell J., Kwestia bogów.., dz. cyt., s. 14: „Cóż, zgodnie z moim osobistym poglądem 
mitologia stanowi funkcję biologii”. 

55 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 365-368, 378, 384, 490. Por. Campbell J., Kwe-
stia bogów…, dz. cyt., s. 32, 125-126. 
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chodzących z odległych kultur, piętnowane w akademickiej nauce jako bezkry-
tyczny synkretyzm, mitoznawca czyni bardzo ważnym elementem własnych ba-
dań. 

Nie jest to więc przypadek, że teoria tantry jest pierwszym i ostatnim sło-
wem w teorii mitu Campbella. Opisy ludzkiej psyche zawarte w tekstach tan-
trycznych są dla niego mapą wszelkich, możliwych stanów ludzkiej świadomo-
ści, symbolicznie wyrażonych w mitach różnych religii i kultur56. W Mitycznym 
obrazie i w The Masks of God przytacza nawet takie szczegóły tantrycznej medy-
tacji, które na Wschodzie przekazywane są jedynie wybranym, zaawansowanym 
adeptom. Tłumacząc znaczenie pewnych symboli mitycznych badacz pisze; 
„Opiekunem tego centrum jest Śiwa w swej hermafrodytycznej postaci (...) zna-
nej jako Ardhanareśwara, «Półkobiecy Pan», o pięciu twarzach, ubrany w skórę 
tygrysa, z dziesięcioma promienistymi ramionami. Jedna z rąk znajduje się w ge-
ście «nieustraszenia i zapewnienia ochrony», a pozostałe ukazują jego trójząb, 
topór wojenny, miecz i piorun, ogień, wężowy pierścień, dzwonek, oścień i pę-
tlę, natomiast stojąca obok bogini, tutaj zwana Śakini, trzyma w swych czterech 
rękach łuk, strzałę, pętlę i oścień. «Ten obszar» – powiada tantryczny tekst – 
«stanowi przejście do Wielkiego Wyzwolenia». Miejsce to na różne sposoby 
przedstawiają (...) mity i legendy o świecie jako progu, gdzie czuwają przerażają-
cy Strażnicy Bramy, śpiewają Syreny, Zderzające się Skały spotykają się ze sobą, 
zaś statek wyrusza do Krainy Bez Powrotu, Krainy Poniżej Fal, Krainy Wiecz-
nej Młodości”57. Mityczny obraz zawiera bardzo dużo fragmentów opisujących 
ludzką psyche za pomocą symboli i pojęć wywodzących się z tantry58. Przede 
wszystkim zawiera, wspomniane już, tantryczne pojęcie kundalini59 oraz opisy 

                                                                 
56 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 89-90, 95, 331-332, 361, 386, 410; 

Campbell J., Kwestia bogów…, dz. cyt., s. 30. 
57 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 368. 
58 Por. tamże, s. 341: „Ściśle rzecz biorąc, owo centrum u podstawy ludzkiego ciała znajduje 

się dokładnie w połowie drogi między odbytem a genitaliami, a duchowa energia tego miejsca jest 
najmniej intensywna. Odpowiadający temu centrum pogląd na świat to niewyszukany materializm 
rządzący się «nagimi faktami»; sztuka to sentymentalny naturalizm, a psychologia, opisana odpo-
wiednio w kategoriach behawioralnych, jest reaktywna. Na tym poziomie nie ma żadnej żądzy ży-
cia, żadnego wyraźnego impulsu rozwoju; jest po prostu letargiczne lgnięcie do życia, to właśnie 
ów zawzięty uścisk, który ostatecznie musi zostać rozluźniony, by duch mógł wyzwolić się ze swe-
go prymitywnego pragnienia, aby tylko być”. 

59 Tamże, s. 341: „Kundalini na tym poziomie można porównać do smoka, jako że smoki – 
jak mawiają znawcy – mają skłonność do gromadzenia i pilnowania rzeczy; przedmioty, które lu-



 
 
 

Synkretyzm Josepha Campbella 
 
 

 

153

poszczególnych centrów świadomości zwanych czakrami60. Chociaż mitoznawca 
oświadcza, że „Nie ma i nie będzie takiego systemu interpretacji mitów, który 
można by było uznać za ostateczny, a jego wyniki za rozstrzygające”61, bardzo 
trudno byłoby mówić o jego teorii mitu bez wizji ludzkiej psyche pochodzącej z 
tantry. Uważa on, że zachodnia psychologia co najmniej przeczuwała twierdze-
nie o jedności wszystkich ludzi w głębokich, nieświadomych warstwach psyche, 
obecne we wschodnich systemach mistycznych. W Mitycznym obrazie pisze; 
„Problem ten ma raczej naturę psychologiczną, dotyczy głębi nieświadomości, 
gdzie – cytując słowa Junga – «człowiek nie jest już odrębną jednostką, lecz jego 
umysł rozprzestrzenia się i wtapia w umysł ludzkości – nie umysł świadomy, lecz 
w nieświadomy umysł ludzkości, gdzie wszyscy jesteśmy tacy sami»”62. Jest to 
największe, najbardziej fundamentalne założenie dla jego szczegółowych badań. 
Oczywiście, zadaje on sobie sprawę z tego, że twierdzenie o jednolitej strukturze 
ludzkiego umysłu ma w Europie swoich rzeczników, do których należy, miedzy 
innymi, James Frazer63. Tłumacząc obecność podobnych obrazów w bardzo 
różnych kulturach Campbell stwierdza, że jest to świadectwo istnienia w ludz-

                                                                 
bią gromadzić i strzec, to klejnoty i piękne młode dziewczęta. Smoki nie mogą zrobić z nich użyt-
ku, lecz po prostu lgną do nich, skutkiem czego bogactwa ich skarbca pozostają bezużyteczne – 
stracone dla nich i dla świata. Na tym poziomie wężowa królowa Kundalini jest więźniem własne-
go letargu. Nie może przekazać życiu, że w jej władaniu pozostaje wszelka radość, ani nawet nie 
zdaje sobie z tego sprawy; toteż nie zwalnia ona swego uścisku i nie odchodzi. Jej głównym mot-
tem jest uparte «Tu jestem, tu zostaję»”. Zob. także przypis 50. 

60 Tamże, s. 345: „Drugi z kolei lotos, określany mianem Swadhiśthana – «Jej szczególne 
domostwo» – znajduje się na poziomie genitaliów”. Por. tamże, s. 356; „Wszystkie te trzy niższe 
czakry wiążą się z naiwnym sposobem życia człowieka, człowieka zwróconego na zewnątrz: ze 
sposobami życia kochanków, wojowników, budowniczych, zdobywców. Radości i smutki tych po-
ziomów są funkcjami osiągnięć w świecie zewnętrznym: co ludzie o mnie myślą, co zyskałem, co 
straciłem. Na przestrzeni dziejów ludzkości tych, którzy funkcjonowali tylko na tych poziomach 
(a była ich, rzecz jasna, większość), ujarzmiano, wpajając im nadrzędne znaczenie obowiązków 
i wartości społecznych, wzmacnianych nie tylko przez autorytet świecki, ale także przez wspaniałe 
mity o niekwestionowanej władzy boskiej, do której każdy ład społeczny – każdy na swój sposób – 
miał sobie rościć prawo. Gdziekolwiek motywacje związane z pierwszymi trzema czakrami nie by-
ły skutecznie kontrolowane, człowiek – jak powiadają dawne teksty – «stawał się człowiekowi wil-
kiem». (...). Wznosimy się zatem do czwartej czakry (...), na poziom serca, gdzie rozpoczyna się 
to, co Dante określił mianem La Wita Nova, «Nowe życie»”. Zob. także przypisy 73 i 52. 

61 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 279. Por. Dupré L., Inny wymiar. Filozo-
fia religii, przeł. Sabina Lewandowska, Kraków 1991, s. 211. 

62 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 186. 
63 Tamże, s. 72. 
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kiej psyche sił i duchowych potencji wspólnych dla całego gatunku64. W pracy 
Bohater o tysiącu twarzy opowiada się jednoznacznie za metafizyczną interpreta-
cją mitów. „A zatem, po to, by w pełni ocenić wartość mitologicznych postaci, 
które otrzymaliśmy w dziedzictwie, musimy zrozumieć, że nie są one jedynie 
przejawami nieświadomości (jakimi są w istocie rzeczy wszelkie ludzkie myśli 
i działania), lecz również świadomymi i celowymi, kontrolowanymi przedsta-
wieniami pewnych zasad duchowych, które pozostają niezmienne od zarania 
dziejów ludzkości, będąc formą i systemem nerwowym cielesnej powłoki czło-
wieka. Ujmując to skrótowo, zgodnie z uniwersalną doktryną wszystkie widzial-
ne struktury tego świata, wszystkie rzeczy i byty, są skutkami działania wszech-
obecnej mocy, z której się rodzą, która podtrzymuje je i wypełnia podczas ich 
ukazywania się w dostępnej zmysłom postaci i w której muszą się na koniec roz-
płynąć”65. Jest to w gruncie rzeczy koncepcja metafizyczna, mówiąca o Bogu ist-
niejącym poza kategoriami ludzkiej myśli66. Taki sens mają nieliczne nawiązania 
uczonego do wschodniej i zachodniej mistyki67. 

To zakotwiczenie w mistyce Wschodu, sprawia, że Campbell czasem me-
chanicznie przenosi jakiś symbol z danej mitologii w mitologię zupełnie od-
mienną68. Nie wszyscy mogą się zgodzić na traktowanie mitów politeistycznych 
religii na równi z opisami zawartymi w Biblii69. Widzimy jednak, że synkretyzm 
uczonego nie jest przypadkowy. Zainspirowany wypowiedziami wielkich misty-
ków, stara się pokazać podobieństwo mądrościowych pouczeń zawartych w róż-
nych mitologiach oraz uniwersalność pewnych motywów mitologicznych70. Po-
kazuje uniwersalne motywy góry, która łączy świat bogów i ludzi71, uniwersalne 
motywy pewnych gatunków zwierząt72, motyw drabiny czy schodów do nieba73, 

                                                                 
64 Campbell J., Potęga mitu…, dz. cyt., s. 246. 
65 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 192-193.  
66 Campbell J., The Masks of God. Creative Mythology, dz. cyt., s. 578-587. 
67 Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 219. 
68 Campbell J., Kwestia bogów…, dz. cyt., s. 36, 59; Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 115; 

Potęga mitu…, dz. cyt. s. 62-64, 71, 76, 109, 258. 
69 Hand K., Covenant and Myth: Can Reformed Theology Survive, “Australian eJournal of 

Theology” 2012/1, s. 65-66. 
70 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s. 11-12; Bohater o tysiącu twarzy, dz. cyt., s. 176-

177; Kwestia bogów…, dz. cyt., s. 98.  
71 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt. s. 87-100. 
72 Tamże, s. 114-126, 145, 151, 175-176, 181, 186-187, 281-300, 465-477. 
73 Tamże, s. 184-185. 
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motyw drzewa życia74. Pokazuje wspólny mitologiom Dalekiego Wschodu mo-
tyw lotosu i odpowiadający mu motyw róży w chrześcijaństwie75. Przybliża rów-
nież uniwersalne motywy wielu mitologii w postaci: rozczłonkowania i zmar-
twychwstania boga w postaci rośliny, motyw wód, z których rodzi i odradza się 
życie, motywy chleba i wina czy motyw narodzin boga lub bohatera z dziewicy76. 

 
 

Nawiązania do teorii dyfuzyjnej 
 
Pokazując uniwersalne motywy mitologiczne badacz nie ogranicza się jedy-

nie do mistyki Wschodu ale przywołuje również teorię dyfuzyjną. Najwięcej 
przykładów teorii dyfuzyjnej przytacza w Mitycznym obrazie. Oto jeden z bar-
dziej wymownych fragmentów; „Wydawałoby się zatem, że możemy mieć uza-
sadnione przypuszczenia, iż mitologie leżące u podstaw sztuki wysokiej kultury 
Ameryki Środkowej i w niej przedstawiane były ostatecznie nie tylko podobne 
do mitologii starożytnej Grecji i Wschodu, ale że faktycznie tworzą z nimi jed-
ność – jako odległe odgałęzienie jednej historycznej spuścizny i powszechnej hi-
storii ludzkości. Za hipotezą co do istnienia ważnych wczesnych wpływów 
z Europy i Bliskiego Wschodu przemawia dowód (dyskutowany między innymi 
przez dr. Cyrusa H. Gordona) w postaci minojskiej inskrypcji znalezionej 
w Georgii (ok. 1500 r. przed Chr.), kananejski zapis w Brazylii (ok. 531 r. przed 
Chr.), hebrajska inskrypcja z okresu rzymskiego w Bat Creek, Tennessee, 
i rzymska rzeźba głowy z około 200 r. po Chr., wydobyta z warstw pozostałości 
piramidy w Calixtlahuaca w Meksyku”77. Zdarza się nawet, że badacz staje się 

                                                                 
74 Tamże, s. 192-199. 
75 Tamże, s. 218-232, 238, 250. 
76 Tamże, s. 35, 62-64; Campbell J., Kwestia bogów…, dz. cyt., s. 26-27, 29-30. Por. Cam-

pbell J., Potęga mitu…, dz. cyt., s. 124. 
77 Campbell J., Mityczny obraz, dz. cyt., s.133. Por. tamże, s. 124: „Uderzającym świadec-

twem bezpośrednich wpływów chińskich w Meksyku – trudnym do odrzucenia, ale i trudnym do 
oceny z powodu różnicy w datach – jest coś, co jawi się jako identyczny motyw dekoracyjny na 
pewnych chińskich naczyniach ofiarnych z późnego okresu Czou i na wielu wyrobach klasycznej 
sztuki Majów w tak zwanym stylu Tajín. Ponadto fakt, że scena ofiarna z ilustracji 117 została 
wyryta na odwrocie zwierciadła, zdaje się wzmacniać to świadectwo ciągłości. Profesor Heine-
Geldern omówił te jawne związki w wielu publikacjach naukowych – uczynili to również inni 
znamienici autorzy, jak na przykład dr G.F. Eckholm z American Museum of Natural History, 
a ostatnio artysta-antropolog Miguel Covarrubias – ale inni uczeni wciąż niechętnie dopuszczają 
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rzecznikiem teorii dyfuzyjnej, jak w przypadku wyjaśniania zbieżności pewnych 
idei religijnych pomiędzy Indiami i Rzymem. „Kiedy w hinduistycznych i bud-
dyjskich Indiach pojawiły się pierwsze oznaki tego, co znane jest jako praktyka 
tantryczna, w bliskowschodnich prowincjach Rzymu nastał czas rozkwitu roz-
maitych pogańskich, żydowskich i chrześcijańskich sekt gnostyckich (pierwsze 
cztery wieki ery chrześcijańskiej). (...) Rzym prowadził w owym czasie bezpo-
średni handel z Indiami”78. Campbell uważa, że w wypadkach pewnych bardzo 
szczegółowych zgodności motywów mitologicznych nie wystarcza teoria Frazera 
mówiąca o jednakowym oddziaływaniu podobnych przyczyn na podobną kon-
stytucję ludzkiego umysłu. „Gdy rozpatruje się takie – niezliczone – analogie, łą-
cząc mitologicznie ugruntowane cywilizacje Ameryki Środkowej i Południowej 
z cywilizacjami Azji, pojawia się nieuniknione pytanie: Czy tak wiele dokład-
nych odpowiedników, dotyczących każdego aspektu życia, nauki, sztuki i zwy-
czajów obrzędowych, a nawet sposobu ubioru, szczegółów ozdób i symboli wła-
                                                                 
możliwość istotnego wpływu poprzez Pacyfik. Problem jest fascynujący, rozpatrywany zaś w od-
niesieniu do całej ogromnej listy kosmologicznych, architektonicznych, mitologicznych, obrzędo-
wych, socjologicznych, folklorystycznych i filozoficznych paraleli wiążących (jak się w każdym ra-
zie wydaje) dwa światy Eurazji i Ameryki Środkowej, zbieżność jest z pewnością zadziwiająca, 
niezależnie od tego, jak ją ujmiemy: czy to jako dowód wczesnej migracji zaczątków kultury z jed-
nego brzegu Pacyfiku na drugi, czy po prostu jako rezultat przedziwnego powiązania określanego 
swobodnie przez amerykańskich antropologów mianem «konwergencji», podobieństw powstałych 
przypadkowo u ludów całkowicie od siebie odseparowanych”. 

78 Tamże, s. 330. Por. tamże, s. 330: „Na przykład Pliniusz Starszy (23-79 po Chr.) pisze: 
«Nie było roku, żeby Indie nie wyciągnęły od nas mniej niż 550 000 000 sestercji, dając nam 

w zamian towary, które między nami sprzedawano za stokrotną wartość ich pierwotnej ceny». 
Por. tamże, s. 149; «Rzymski filozof Seneka, rozważając babilońską kosmologię Berossosa 

(...), powiada, że Berossos twierdzi, że wszystko dzieje się zgodnie z przebiegiem planet i tak jest o 
tym przekonany, że określił czas pożaru świata i potopu. Uznaje, że świat spłonie wtedy, gdy 
wszystkie planety, których przebieg jest teraz zróżnicowany, spotkają się w Raku, tak że staną 
w jednej linii w tym samym znaku, i że przyszły potop będzie miał miejsce, gdy do takiej koniunk-
cji dojdzie w Koziorożcu. Albowiem pierwsza jest konstelacją letniego przesilenia, druga zimowe-
go; są one decydującymi znakami zodiaku, gdyż wyznaczają punkty zwrotne roku>. «Ta doktryna 
babilońska» – stwierdza Alfred Jeremias w komentarzu do tego tekstu – rozprzestrzeniła się na ca-
łym świecie. Znajdujemy ją ponownie w Egipcie, w Aweście i w Indiach; jej ślady odkryto w Chi-
nach oraz w Meksyku i pośród dzikich ludów Ameryki Południowej. Odniesienie tych zjawisk 
z powrotem do «elementarnych idei», które mogły wyłonić się niezależnie wśród różnych ludów, 
nie wydaje się słuszne w świetle tego, że mamy tu do czynienia z ideami powiązanymi z określo-
nymi faktami, które opierają się na kontynuowanych obserwacjach astronomicznych. Babilonia 
była poza tym, zgodnie z nieprzerwaną tradycją, kolebką astronomii («mądrości chaldejskiej») 
i tam nauka o gwiazdach ukształtowała podstawy całej kultury intelektualnej”. 
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dzy, mogło pojawić się po prostu jako konsekwencją (by przywołać wcześniejszy 
cytat z Frazera) «jednakiego oddziaływania podobnych przyczyn na podobną 
konstytucję ludzkiego umysłu w różnych krajach i pod różnym niebem»? Czy 
można założyć, że ludzki system nerwowy jest do tego stopnia «zaprogramowa-
ny»? Wielu myśli, że nie, odrzucając możliwość absolutnie odrębnego rozwoju 
dwóch kwiatów podobnych pod tak wieloma względami”79. Generalnie rzecz 
biorąc, stosunek uczonego do teorii dyfuzyjnej jest bardzo pozytywny; często 
przyznaje jej słuszność, uważając, że niektóre bardzo dokładne zbieżności w mi-
tach i obrzędach różnych kultur nie mogły powstać niezależnie od siebie80. 

 
 

Zakończenie 
 
Nietrudno zauważyć, że dla teorii mitu Josepha Campbella najważniejsza 

jest teoria jednolitej struktury ludzkich umysłów oparta o psychologię wschod-
niej tantry. Teoria jednolitej struktury ludzkiego umysłu oparta o tantrę ma tę 
zaletę, że łączy ze sobą w jeden logiczny ciąg wszystkie inne inspiracje. Nawią-
zując do psychoanalizy i jej pochodnych badacz pokazuje, iż mity opowiadają 
o życiu wewnętrznym, a nie opowiadają realistycznych historii, jak myślano jesz-
cze niedawno. Rozważania oparte o psychoanalizę i psychologię głębi zostają 
uzupełnione teorią obrzędów przejścia Van Gennepa i teorią rozwoju cywilizacji 
Toynbee. Nawiązania do tantrycznej mistyki mają jeszcze tę zaletę, że uzupeł-
niają psychologię Zachodu o doświadczenia jej nieznane i stany duchowe wy-
kraczające poza możliwości uchwycenia przez naukową psychologię. Natomiast 
pozytywny stosunek Campbella do teorii dyfuzyjnej spowodowany jest zapewne 
tym, iż to właśnie jednolita struktura ludzkiej psyche opisana w tantrze, sprawia, 
że kontakty międzykulturowe dają tak poważne rezultaty w przekazywaniu pew-
                                                                 

79 Tamże, s. 100. 
80 Tamże, s. 121: „Roboczy termin antropologiczny <konwergencja>, używany wielokrotnie 

do «wyjaśnienia» (bez wyjaśniania) takich przejawów identycznych motywów mitycznych na ca-
łym świecie – nie tylko pojedynczych motywów, ale wręcz wielkich konstelacji motywów, związa-
nych ponadto z identycznymi praktykami religijnymi – nie na wiele się zda! Nauka ma poszukiwać 
przyczyn i określać je; termin «konwergencja» nie wskazuje na żadną przyczynę, lecz tylko na sku-
tek przyczyny. Jakie są zatem przyczyny konwergencji? W pewnych wypadkach – prawa psycholo-
giczne wspólne rodzajowi ludzkiemu; w innych – związek historyczny wynikający z dyfuzji. 
W wypadku chińskiego t’ao-t’ieh, indyjskiego «Oblicza Chwały», klasycznej Meduzy, środkowo-
amerykańskiej maski jaguara (...) świadectwa, jak mi się wydaje, wskazują na dyfuzję”. 
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nych motywów mitycznych z jednej kultury do innych. Płynne łączenie tych 
wszystkich inspiracji wydaje się badaczowi logiczne i dopuszczalne, przynajm-
niej z punktu widzenia celu jaki sobie postawił. Jest nim pokazanie zbieżności 
mądrościowych pouczeń zawartych w mitologiach całego świata. Inna sprawa; 
czy taki cel nie zamyka badacza na oryginalne cech mitów pochodzących z róż-
nych epok i kultur, czy nie zafałszowuje zawartej w nich jedynej w swoim rodza-
ju duchowej prawdy? Czy nie jest sprzeczny z badaniami popartymi rzetelnymi 
obserwacjami opartymi o konsekwentną, naukową metodę? 

 
 

THE SYNCRETISM OF JOSEPH CAMPBELL 
 

Summary 
 
Freud's psychoanalysis, classical Adlerian psychology, Jung’s psychology, van Genneps' rites 

of passage, the Tantra theory as well as the diffusion theory are the main inspirational sources of Jo-
seph Campbell's myth theory. The most important of them being the Tantra theory that accord-
ing to Campbell contains and transcends all partial descriptions of the human psyche contained in 
depth psychology. As such, it constitutes the best description of the human psychic condition, 
symbolically expressed in myths. 

Key words: myth, theory, Jung, mind 
Słowa kluczowe: mit, teoria, Jung, umysł 
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KONSERWATYZM JAKO ODPOWIEDŹ  

NA MYŚL NOWOŻYTNĄ 
 
 

I. Idee nowożytności 
 
Cywilizacja europejska wkraczając w erę nowożytności pozostawiała za so-

bą bogaty dorobek doktrynalny dwóch porządków, tj. starożytnego i średnio-
wiecznego1. Niezaprzeczalnie myśl nowożytna stanowiła o prekursorskiej ten-
dencji wyodrębnienia w badaniach filozoficznych dziedziny empirii i dziedziny 
spekulacji. Dotychczasowe nierozerwalne połączenie tych dwóch dziedzin jako 
związku świata immanentnego ze światem transcendentnym, tak że ten pierw-
szy podlega podporządkowaniu się drugiemu; uległo zasadniczym zmianom. Fi-
lozofia nowożytna oddzielająca doświadczenie od spekulacji, naukę od metafi-
zyki, teorię myśli od teorii bytu wskazywała na doczesność jako jedyny i funda-

                                                                 
1 Zob. W. Kaute, W poszukiwaniu dobrego życia. U filozoficznych podstaw głównych orientacji 

politycznego myślenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. Autor w taki sposób 
charakteryzuje sokratyzm chrześcijański: „W tym sposobie rozumowania świat człowieka to świat 
człowieka etycznie wysoko stojącego i prawego. Cytrzysta ma tu mieć świadomość tego, że swoją 
grą bierze udział w pląsie wokół Króla. I to jest jedyna droga pokonania ułomności, »inwalidztwa 
samego istnienia«. Cytrzysta ma grać; dobrze grać. I jest to gra, którą się gra razem; wspólnie. Pań-
stwo, prawo – to elementy organizacji takiej gry; wprowadzenia ograniczenia w życie nieograni-
czone. Jednakże bez wskazówek (czy to w wersji »mocnej«, czy też »słabej«) tego, kto wie, nie 
»utrafi się w co należy«. I to jest »dobre życie«. Sokratyzm chrześcijański to świat określonego typu 
wrażliwości metafizycznej i politycznej. W tym świecie polis sytuuje się w odniesieniu do tego, co 
przekracza granice zmysłowej percepcji rzeczywistości. W tym sposobie myślenia jednak, na tej 
drodze »powrotu ku pełni i nieprzypadkowości«, wszyscy są ubodzy…”. Tamże, s. 39.  
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mentalny obszar, którym zajmować się powinna jednostka w granicach swej 
władzy rozumnej2. Porzuciwszy teorie średniowieczne o przyrodzonej „ułomno-
ści” ludzkiej, niedoskonałości egzystencjalnej i grzesznej natury powstaje prze-
konanie o możliwościach ludzkiego umysłu jako aktywnym podmiocie w proce-
sie myślowym nie tylko nad zagadnieniami natury rzeczy, lecz także jego własnej 
natury. Jak zauważa Leszek Kołakowski w eseju Kapłan i błazen (Rozważania 
o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia), „Formułą kluczową i histo-
rycznie elementarną objawienia świeckiego było cogito Kartezjańskie: próba za-
kwestionowania wszystkich oczywistości, i ostateczności tradycyjnych, skonstru-
owana tak właśnie, że sam ów akt krytyczny i niszczycielski dopełnił się dopiero 
wtedy, kiedy nowa ostateczność – samowiedza własnej czynności myślowej – zo-
stała osiągnięta. Descartes podejmował krytykę ze świadomością, że krytyka 
musi mieć swój kres i że po to odrzuca się ruchomy piasek, aby stanąć na twar-
dym gruncie”3. 

Fundamentem nowożytności staje się zatem myślenie nieodzownie związa-
ne z obecnością człowieka jako podmiotu właściwego, do którego ów proces 
przynależy i stanowi o jego wyjątkowości. Jaźń, wyznaczająca granice ludzkiej 
egzystencji i możliwości jej zrozumienia, staje się miarą wszystkiego. Za ojca 
nowożytności uchodzi wspomniany przez Kołakowskiego Kartezjusz. „Karte-
zjusz w punkcie wyjścia swych rozważań deklaruje, że w chaosie świata, pośród 
wielości koncepcji opisujących ten świat, poszukuje tylko jednego: pewności. 

                                                                 
2 Isaiah Berlin wskazuje, że pierwszym myślicielem, który dokonał rozłamu w istniejącym 

porządku, który za W. Kaute możemy nazwać porządkiem sokratejsko-chrześcijańskim był Nic-
colò Machiavelli. Włoskiego intelektualistę można nazwać pierwszym „nowożytnym” myślicielem, 
który kontestował fundamenty kultury europejskiej. Jako pierwszy „mistrz podejrzeń” krytykował 
współczesny mu stan i kondycję zachodniej cywilizacji. Jak zauważa I. Berlin, jednocześnie okre-
ślając specyfikę porządku przednowożytnego: „Jednym z fundamentalnych założeń zachodniej 
myśli politycznej jest doktryna, rzadko kwestionowana w długim okresie swego królowania, że 
istnieje jakaś jedna zasada, która nie tylko reguluje bieg słońca i gwiazd, ale również dyktuje po-
stępowanie właściwe dla wszystkich stworzeń ożywionych. Zwierzęta i wszelkie nieracjonalne 
istoty stosują się do niej instynktownie. Istoty wyższe poznają tę zasadę w sposób świadomy i mo-
gą się do niej nie dostosować, lecz tylko na swoją zgubę. Doktryna ta, w tej czy innej wersji, do-
minuje w myśli europejskiej od czasów Platona. (…) Właśnie tę opokę, na której wzniesiono 
przekonania i życie Zachodu, Machiavelli rozłupał na pół”. I. Berlin, Oryginalność Machiavellego, 
w: Tenże, Pod prąd. Eseje z historii idei, Zyski S-ka, Poznań 2002, s. 140-143. 

3 L. Kołakowski, Kapłan i błazen (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego my-
ślenia), w: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968, t. 2, Wydawnictwo Puls, 
Londyn, 2002, s. 276.  



 
 
 

Agnieszka Turoń-Kowalska 
 
 

 

162

(…) Nie jest to jednak nic niezwykłego. Starożytność i średniowiecze to czas, 
kiedy wszyscy poszukiwali pewności; archimedesowego punktu oparcia. Tym, co 
zdecydowało o przełomowym znaczeniu wystąpienia Kartezjusza, jest jego od-
powiedź na pytanie o to, co »pierwsze« w myśleniu o świecie; od czego w ludz-
kim poznaniu wszystko się zaczyna. Ta odpowiedź brzmi: tym kimś (czymś) jest 
Ja”4, pisze W. Kaute. Emancypacja świata empirycznego nadaje jednostce moż-
liwość rozstrzygania o kwestiach dotychczas niedostępnych (ponadindywidual-
nych, absolutnych, względem człowieka zewnętrznych), a wraz z tym także 
możność dokonywania wyboru, podejmowania decyzji uwarunkowanych naturą 
własną w opozycji do średniowiecznej predestynacji i aktu Boskiej łaski. Mamy 
do czynienia, jak zauważa Jan Paweł II z odwróceniem dotychczasowego po-
rządku myślenia filozoficznego i podporządkowaniem sobie esse przez cogito5, co 
pozwala na całkowite wyzwolenie egzystencji spod panowania transcendencji 
i narodziny kategorii nowożytnego terminu „wolność”. W średniowiecznej kon-
cepcji istniał nieusuwalny związek między wolnością i prawdą, gdzie pierwsza 
była podporządkowana absolutnie drugiej. Nowożytni myśliciele traktowali taki 
sposób myślenia jako rodzaj „zniewolenia” człowieka. Istota ludzka od tego 
momentu miała mieć możliwość podejmowania decyzji „własnych”, niczym nie-
skrępowanych, które są niezależne od prawd absolutnych. „Kartezjańskie ego 
istotnie jest w tym sensie absolutem, że będąc zawsze jedynym i wyjątkowym, 
nieprzeniknienie, i wsobnie moim, może zawsze powiedzieć, jak biblijny Stwór-
ca, »jestem, który jestem«. »Ja« jestem czystą aktualnością, ponieważ w każdym 
»teraz« jestem wszystkim, czym mogę być. (…) Absolut jest jedyny, ponieważ 
jest nieskończony, bezgraniczny, niewzruszony i bezczasowy; »ja« jestem jedyny, 
ponieważ jestem samą granicą, czysta czasowością”6. 

Badania filozoficzne porzuciły orientacje teocentryczne uciekając przed do-
gmatami. Poszukiwały zagadnień w obszarach przyrodniczych i antropologicz-
nych wykorzystując metody rozumowe i empiryczne7. Czasami negowano moż-
                                                                 

4 W. Kaute, dz. cyt., s. 51. 
5 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiąclecia, Ligatur, Sweden 

2012, s. 11. 
6 L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus, przeł. T. Baszniak, M. Panufnik, 

Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 247-248. 
7 Dla nauki nowożytnej istotną koncepcję przedstawił Galileo Galilei. Pomimo opozycji 

konserwatystów, którzy byli zwolennikami tradycyjnej Arystotelesowskiej koncepcji nauki, nie 
wnikał on w prawdziwą „naturę” rzeczy. Pozostawił on badania nad „substancją” i zajmował się 
tylko zjawiskami. Przyrodoznawstwo należało traktować doświadczalnie i matematycznie i po-
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liwości poznania, tym samym kształtowały się postawy sceptyczne wobec rze-
czywistości w ogóle. Odrodzeniowa polemika z „mrokami” średniowiecza po-
zwoliła na wyznaczenie linii demarkacyjnej i postawienie podwalin myśli nowo-
żytnej; w konsekwencji w XVII wieku uformowały się systemy filozoficzne, któ-
re podejmowały się zagadnień metafizycznych, przyrodniczych, społecznych 
i politycznych; a owe powstające systemy zbliżać się miały w swojej ścisłości do 
nauk matematycznych. Praktyczne oblicze filozofii nowożytnej stanowiło 
Oświecenie, które ostrze krytyki wymierzyło przeciwko wszelkim dogmatom, 
utrudniającym „oświecenie” ludzkich umysłów, przede wszystkim religijnych 
i silnie osadzonych w porządkach tradycjonalistycznych. Zwalczając ośrodki za-
chowawczego myślenia podjęto się modernizacji porządku społecznego, a owa 
działalność zwieńczona została pod koniec XVIII wieku „Wielką Trwogą”. 

 
 

II. Edmunda Burke’a odpowiedź na myśli nowożytności 
 
Przyjmuje się, że doktryna konserwatyzmu pojawiła się w końcu XVIII 

wieku jako reakcja na zmiany zachodzące in abstarcto w kulturze europejskiej, in 
concreto w obszarze myśli filozoficznej, naukowej oraz politycznej i społecznej. 
Głębokie zmiany nowożytności podważały dotychczasowy, odwieczny ład, a ich 
konsekwencje przekładały się na codzienną egzystencję jednostek i społe-
czeństw. Wraz z cezurą powstania klasycznego konserwatyzmu, obok ujęcia ca-
łościowego na tle konfliktu, jaki miał miejsce między przedstawicielami myśli 
nowożytności a myślicielami, pragnącymi zachować stary porządek, wskazuje się 
wystąpienie irlandzkiego filozofa i polityka Edmunda Burke’a(1729–1797). 
Krytykuje on systemową filozofię XVII wieku, która nie uwzględniała mocy 
prawa zwyczajowego i jego wiążącej roli dla społeczeństwa oraz właściwego 
miejsca Absolutu w historii człowieka. Nowożytność podejmuje się próby bu-
dowy konstrukcji antropologii indywidualistycznej rozbieżnej z kategorią nad-

                                                                 
winno się ono ograniczać do badania zjawisk, ich przyczyn i stosunków. Dla nowożytnej filozofii 
takim „Galileuszem” był właściwie René Descartes. „Metoda” miała gwarantować jasność i wyra-
zistość niezawodnej wiedzy. To zaś miało gwarantować pewność. Kartezjusz poprzez krytykę wie-
dzy doświadczalnej i świata potocznie doświadczalnego pragnął odnaleźć to, w co nie można 
zwątpić. Wątpliwość jako punkt wyjścia prowadzi do tego, w co nie sposób zwątpić. Tym czymś 
dla Kartezjusza stało się, wspomniane już w tekście, cogito. Od tego momentu możemy mówić 
o nowożytnym zwrocie ku podmiotowi. 
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rzędnego dobra wspólnoty. Dla Burke’a społeczeństwo stanowi pewną całość, 
względem której poszczególne jednostki zobligowane są do wypełniania okre-
ślonej roli przez sam fakt jego istnienia, a rządy i decyzje polityczne należeć po-
winny do wybranych przedstawicieli z kręgu ludzi, przygotowanych do takiej 
działalności. Ma miejsce wykluczenie możliwości sprawowania władzy przez 
każdego członka wspólnoty. „Ci, którzy próbują zrównywać, nigdy nie ujednoli-
cą wszystkiego. W każdym społeczeństwie składającym się z obywateli różnych 
kategorii jedna z nich musi mieć przewagę. Dlatego »zrównywacze« tylko zmie-
niają i odwracają naturalny porządek rzeczy, zakłócają równowagę społecznej 
budowli, umieszczając wysoko to, co ze względu na stabilność struktury powin-
no stać na ziemi”8, pisze E. Burke. Do rządzenia predestynują wyłącznie cnoty 
i mądrość na wzór „filozofów” Platońskich. Tylko wskazane jednostki, które po-
siadają wiedzę poprzez naturalne skłonności i umiejętności mogą rządzić w pań-
stwie. Tylko człowiek, który „wie”, jak powinno wyglądać idealne państwo może 
próbować urzeczywistnić idee w praktyce. „Zawód fryzjera czy fabrykanta świec 
nie może być dla nikogo zaszczytem – kontynuuje swój wywód Burke – nie 
mówiąc już o wielu innych służebnych zajęciach. Ludzie wykonujący takie za-
wody nie powinni być gnębieni przez państwo, lecz państwo jest gnębione, gdy 
ludziom takim, jednostkom lub zbiorowościom pozwala się rządzić. Wy sądzi-
cie, że zwalczacie przesądy, lecz w rzeczywistości wydaliście wojnę naturze”9. 

Człowiek dla Burke’az natury pozostaje istotą społeczną, a wszelkie normy 
są wynikiem przyzwyczajenia i obyczajowości, których nie należy przekraczać. 
„Nauka o rządzeniu jest praktyczna i ma służyć praktycznym celom, wymaga 
doświadczenia i to większego niż, to jakie w toku całego swego życia może zy-
skać nawet najmądrzejsza i najbardziej spostrzegawcza osoba; dlatego właśnie 
z najwyższą ostrożnością powinien postępować każdy, kto decyduje się na roze-
branie budowli, która przez wieki w zadawalający choćby stopniu służyła wspól-
nym celom społeczeństwa, lub chce ją zbudować od nowa, nie mając przed 
oczyma modeli i wzorów o potwierdzonej użyteczności”10, pisze angielski kon-
serwatysta. Jeśli w naturę ludzką wpisana jest niemożliwość osiągnięcia autarkii, 

                                                                 
8 E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji i o debatach pewnych towarzystw londyńskich 

związanych z tym wydarzeniem, wyrażone w liści, który miał zostać wysłany do pewnego gentelmana 
w Paryżu., przeł. D. Lachowska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak i Fundacja im. Stefana 
Batorego, Kraków-Warszawa 1994, s. 66. 

9 Tamże. 
10 Tamże, s. 78-79. 
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to przez właściwy sobie brak samowystarczalności naturalnym musi być wpisa-
nie się w porządek społeczny – szczególnie respektowanie jego praw – który wy-
pełnia jej przyrodzoną „ułomność”. Egzystencja zatem nie jest bytem autono-
micznym, lecz częścią pewnej całości (w wymiarze naukowym – częścią kosmo-
su; w wymiarze myśli społecznej – społeczeństwa i państwa), która to całość po-
zostaje czymś wobec niej zewnętrznym. Jest to powtórzenie arystotelesowskiej 
koncepcji państwa. Zoon politikon może realizować swoją naturę tylko we 
wspólnocie politycznej. Właściwą arystotelesowską interpretacją jest koncepcja 
państwa Tomasza z Akwinu. Przejmuje on wizje państwa jako społeczności do-
skonałej, w tym sensie, że dostarcza ona człowiekowi wszystkiego, czego mu po-
trzeba dla życia doczesnego. Przy formalnej recepcji arystotelesowskiego podzia-
łu ustrojów wskazuje on preferencję dla formy monarchicznej. Właściwym 
ustrojem jest taki, który pozostawia miejsce dla Boga i tradycji, stąd obrona 
kształtowanej ewolucyjnie konstytucji i porządku dziedziczenia władzy. 

Nie dopuszcza się zmian naruszających ład społeczny (dopuszczalne zmia-
ny należy ograniczyć tylko do reguł wadliwych), gdyż świat społeczny powinien 
podlegać kontynuacji z bezwzględnym wykluczeniem postawy, zagrażającej 
trwałym elementom rzeczywistości. Wszelkiego rodzaju zmiany, w szczególno-
ści te uzasadnione rozumem w opozycji do intuicji i „mądrości” praktycznej – 
dziedzictwa doświadczenia, niosą za sobą konsekwencje, rodzące chaos i de-
strukcję cywilizacji. Jak słusznie zauważa Paweł Kłoczowski cytując myśl Bur-
ke`a: „Działalność rozumu jest pożyteczna o tyle, o ile opiera się na autorytecie 
tradycji. Nie przypadkiem wykorzeniony ze wspólnoty racjonalizator odgrywa 
ważną rolę w konserwatywnej demonologii: »Boimy się pozostawiać człowieka 
samego, z prywatnym zapasem jego indywidualnego rozumu; podejrzewamy 
bowiem, że zapas ten jest mały w każdym człowieku, a jednostki skorzystają o 
wiele bardziej, gdy będą żyły z powszechnego banku kapitału narodów i cza-
sów«. A zatem konserwatywny sceptycyzm (…) odnosi się do wszelkiej nowości 
nie sprawdzonej upływem czasu, do wszelkiej spekulacji oderwanej od konkretu, 
do wszelkiego papierowego projektu zdradzającego brak doświadczenia”11. 

E. Burke krytykował zatem rozumowe uzasadnienie praw naturalnych an-
gielskiego filozofa Johna Locke`a, których źródłem jest myślący podmiot. Prawa 
dla myślicieli nowożytnych chronią jednostkę przed podporządkowaniem się 

                                                                 
11 P. Kłoczowski: Wstęp, [w:] E. Burke, dz. cyt., s. 18. Zob. także: P. Kłoczowski, Polityka 

jako maskarada, „Twórczość”, nr 5, 1982, s. 89-112.  
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komukolwiek i czemukolwiek, co oznacza, że egzystencja obiektywnie pozostaje 
autonomiczna i wolna w swoim działaniu. Irlandzki filozof uzależniał natomiast 
posiadanie poszczególnych praw przez jednostkę ze względu na określoną pozy-
cję społeczną, którą uzależniał od posiadanej „mądrości”. Osoby posiadające ta-
ką „wiedzę” mają przede wszystkim na uwadze ważność gromadzonego dorobku 
wspólnoty, do której przynależą i świadome są nadrzędności wartości, obyczajów 
i niewzruszonych prawd, gwarantujących przetrwanie porządku naturalnego ergo 
społecznego i politycznego. Zagrozić może mu władza, którą nadaje człowieko-
wi twórca umowy społecznej. Trwanie cywilizacji uzależnione zostaje od pozycji 
dwóch warstw społecznych: szlachty i duchowieństwa, które zdają sobie sprawę 
z organicznego porządku wspólnoty, powołanej mocą Boskiego Stwórcy. „Nic 
nie jest bardziej pewne niż, to że nasze obyczaje, nasza cywilizacja i całe związa-
ne z nimi dobro w naszym europejskim świecie przez wieki opierały się na dwu 
zasadach i w istocie były rezultatem łącznego oddziaływania obu: mam tu na 
myśli ideę gentlemana i ducha religii.”12. Działalność tych dwóch stanów spo-
łecznych wiąże konserwatysta z rozwojem nauki. Szlachta i duchowieństwo 
gwarantowali z powołania i za pomocą mecenatu warunki rozwoju nauki, ona 
kształtowała ludzkie umysły i poszerzała horyzonty ludzkiego myślenia. „Byłoby 
dobrze, – przestrzega Burke – gdyby wszystkie strony uświadamiały sobie tę nie-
rozdzielną więź i swe właściwe miejsce! Byłoby dobrze, gdyby nauka niezdepra-
wowana niezdrowymi ambicjami zadowoliła się odgrywaniem roli nauczyciela 
i nie aspirowała do roli pana! Teraz wraz ze swymi naturalnymi protektorami 
i strażnikami zostanie wciągnięta w błoto i stratowana racicami stada świń”13. 

Warto jednak zastanowić się nad samym pojęciem „praw naturalnych” 
u Burke`a. Nie jest on konsekwentnym zwolennikiem klasycznej teorii prawa 
naturalnego, ale zawiera on w swojej refleksji część dotyczącą jej rozumowego 
charakteru. Jak zauważa Bogdan Szlachta, „Burke łączy w swych rozważaniach 
argumenty natury racjonalistycznej (co do ontycznej strony prawa naturalnego – 
zgodnie z teoriami klasycznymi) i ewolucjonistycznej (co do epistemicznego 
aspektu ustawy naturalnej – porzucając stanowisko klasyczne), z jednej strony 
mówi bowiem o Boskim pochodzeniu reguł rządzących rzeczywistością spo-
łeczną, zasad ogólnych, uniwersalnych i absolutnych, z drugiej zaś o naturalnej 

                                                                 
12 Tamże, s. 96. 
13 Tamże. 
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drodze ich ujawniania się, aktualizowania”14. W klasycznej optyce naturalny po-
rządek to ten, który rozum ludzki uznaje za najlepszy ze względu na cel najwyż-
szy. Istota ludzka „wie”, gdyż rozum dostarcza informacji – nie obarczonych 
błędem – i rozpoznaje on konstytutywne elementy rzeczywistości fizycznej, spo-
łecznej i moralnej. Należy to do istoty człowieczeństwa. Moment „ujawniania 
się, aktualizowania” w podejściu Burke jest kluczowy15. „Bóg aktem Swojej ro-
zumnej woli nadaje stworzeniu pewne rudymentarne zasady, istniejące i rządzą-
ce bytami moralnymi nieświadomymi niekiedy ich istnienia, w swej nieświado-
mości często występującymi przeciwko normom naturalnym, nieposiadającymi 
jednak władzy modyfikowania ich substancji. Zasady te, jako dzieła (pomysły) 
Boga, osiągają pełnię konkretności w naturalnym procesie historycznym”16, pisze 
B. Szlachta. Porządek polityczny jest aktualizowany w historii; nie jest jej kon-
sekwencją. W historii stopniowo ujawniają się reguły Boskiej proweniencji, po-
nieważ w dziejach ludzkości dokonuje się naturalne spełnienie Boskich zasad, 
które stanowią podstawę porządku społecznego17. 

Niejednoznaczność pojęcia „natury” u Burke’aw tym kontekście oznacza, że 
porządek nie jest opisywany jako statyczny. On się wciąż staje. Jednak mimo 
„dynamiczności”, jaką irlandzki myśliciel przypisuje ładowi naturalnemu, nie 
uznaje on twórczej zasady natury, która jest obecna w koncepcjach nowożytno-
ści. Przedstawiciele nowożytnej szkoły prawa natury wskazują na „twórczość” 
rozumnych, autonomicznych, a nawet odizolowanych od siebie jednostek, które 
nie potrzebują dla swoich aktów objawienia Bożego czy też naturalnej wspólno-
ty. Reguły prawa regulują jednostki, które są sobie równe, nie są zależne od ak-
tualnej woli Transcendencji oraz nie urzeczywistniają się w hierarchicznym po-
rządku bytów. Natura nie jest tutaj obrazem zasad Boskich, które rozpoznaje 
przyrodzony rozum ludzki. Konserwatywny myśliciel kładzie nacisk na historię, 
tradycję i preskrypcję i prowadzi go ten sposób myślenia do odrzucenia teorii 
niezbywalnych uprawnień jednostki. „[Myśliciele nowożytni – przyp. A.T.K.] są 

                                                                 
14 B. Szlachta, Szkice o konserwatyzmie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008, s. 49. 
15 B. Szlachta zwraca uwagę na ten ostatni moment odwołując się do interpretacji F. von 

Gentza. Niemiecki zwolennik tradycjonalistycznego konserwatyzmu uważa, że swoistość stanowi-
ska Burke`a względem ujęć klasycznych jest związana z pojęciem „aktualizowania się”. Zob. 
F. von Gentz, Staatsschriften und Briefe, München 1921, t. I, s. 334, [za:] L. Strauss, Prawo natu-
ralne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969, s. 284. 

16 B. Szlachta, Szkice o konserwatyzmie, dz. cyt., s. 49-50. 
17 Tamże, s. 50. 
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opętani przez swoje wyobrażenia, daremne byłoby przedstawianie im praktyk 
ich przodków, fundamentalnych praw ich kraju, utrwalonej formy konstytucji, 
których zalety zostały potwierdzone przez surowy sprawdzian, jaki stanowi dłu-
goletnie doświadczenie, rosnąca siła państwa i narodowy dobrobyt. Ludzie ci 
pogardzają doświadczeniem, uznając je za mądrość prostaków, a gdy idzie 
o wszystko inne, sporządzili potajemnie bombę, która w wielkiej eksplozji wysa-
dzi w powietrze wszystkie przykłady dawnych wieków, wszystkie precedensy, 
statuty i akty parlamentu. Mają »prawa człowieka«”18. 

 
 

III. Konserwatyzm a idee nowożytności 
 
Dla konserwatywnego myślenia wypływa stąd wniosek, że wolność nie jest 

władzą przypisaną człowiekowi z natury, lecz ujawnia się ona jako element 
wspólnoty i nieodzownie z nią jest związana. Wolność zbieżna zatem pozostaje 
z ewolucyjnie ukształtowanym porządkiem implicite z prawami potwierdzonymi 
przez historię społeczeństwa i obyczajowości. Normy, którym jednostka musi się 
podporządkować, wypływają z prawd niepodważalnych. Istoty ze swojej natury 
grzeszne i niedoskonałe mogą poczucie pewności odnaleźć tylko i wyłącznie 
w Objawieniu i zawierzeniu nieskończonej mądrości Stwórcy. Liberalna kon-
cepcja człowieka, kierującego się prawami naturalnymi, rozumem i praktyką 
działania nie uwzględniała dla myśliciela fundamentalnej kwestii – osadzenia 
człowieka w określonym środowisku, w którym jednostka odnajduje utraconą 
tożsamość, a co za tym idzie, jednostka nie może podważać tradycji wspólnoty, 
jej odziedziczonego dorobku, nad którą czuwał Bóg i wyznaczał prawa według 
których winna ona funkcjonować, gdyż podważałaby samą siebie i zamykałaby 
sobie możliwość zrozumienia odniesienia jej do świata. B. Szlachta trafnie 
wskazuje, „Wola władcy lub »wola powszechna« nie mogą gwałcić naturalnie 
wykształconych zasad; konwencja nigdy nie może w pełni zastąpić natury, dla-
tego nie jest uprawnione myślenie w kategoriach pozytywizmu prawniczego 
fundowanego na racjonalnych lub wolicjonalnych przesłankach zastępujących 
fundament naturalny lub Boski. Rzeczywiste (tj. naturalne) uprawnienia ludzi: 
jak równość wobec prawa, bezpieczeństwo, wolność ograniczona przez wzgląd 
na dobro ogółu i normy sprawiedliwości, własność, odpowiedzialność instytucji 

                                                                 
18 E. Burke, dz. cyt., s. 75. 
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cywilnych – są zasadami, na których Bóg ufundował świat i w ostatecznej in-
stancji czuwa nad ich realizacją”19. 

Myśliciele rodzącego się konserwatyzmu XVIII wieku starali się argumen-
tować za prawidłowością porządku naturalnego, z mechanizmu którego wypły-
wać mogły nierówności społeczne. Dysproporcje i brak równouprawnienia uza-
sadniane były przez organiczne koncepcje społeczeństwa, w którym by całość 
mogła dobrze się sprawować, jej poszczególne części muszą wypełniać swoje za-
dania, co oznaczało, że dobrobyt całego społeczeństwa, jak pojedynczych jedno-
stek, uzależniony jest od świadomości obywateli nie posiadających pełnego zbio-
ru praw, że ów stan jest naturalny i wpływa pozytywnie na dobro wspólnoty. 

Wskazywano zatem na niszczące dotychczasową kulturę europejską rewo-
lucje doktryny i dogmatu, jakie nadeszły wraz z epoką nowożytności oraz wień-
czące wiek oświeconych wydarzenie, które stanowić miało cezurę wielkich i nie-
odwracalnych zmian, gdyż cywilizacja europejska po Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej mogła być tylko inna. Jak zauważa E. Burke, „Kiedy odbiera się nam 
dawne przekonania i zasady życia, tracimy coś nieskończenie cennego. Od tej 
chwili nie mamy już kompasu, który mógłby nam przewodzić, nie wiemy też 
dokładnie, do jakiego portu zdążamy. W dniu, w którym dokonała się wasza 
rewolucja, Europa jako całość znajdowała się niewątpliwie w Kwitnącym sta-
nie”20. Rewolucja społeczna końca XVIII wieku dokonała destrukcji starego ty-
pu społeczeństwa. Dekonstrukcja dotychczasowego, wielowiekowego porządku 
oraz relatywizacja tradycyjnych praw i norm, które utrzymywały obywateli w po-
słuszeństwie – była to istotna rewolucja czasów nowożytnych. Dla konserwaty-
stów tendencja myślicieli nowożytności – możliwości poddawania wszystkiego 
pod dyskusję doprowadziła do najgroźniejszych konsekwencji: eksterminacji ła-
du naturalnego, którą zrodził duch innowacyjności, zwany przez Joseph`a Ma-
istre`a duchem zniszczenia21. Samolubne usposobienia jednostek, „ciasnota” 

                                                                 
19 B. Szlachta, Szkice o konserwatyzmie, dz. cyt., s. 55. 
20 E. Burke, dz. cyt., s. 95. 
21 „[Jospeh de Maistre wieścił – A.T.K.] nadejście wydarzeń powodowanych panującym 

w XVIII wieku duchem zniszczenia, który wszystko pustoszy, podkopuje prawa, obyczaje i urzą-
dzenia, nienawidzi prawdy i wszelkiego autorytetu. W ludziach upadłych w następstwie grzechu 
pierworodnego, rozdartych między egoistycznym dążeniem do władzy i naturalnym ciążeniem ku 
bezpiecznemu i spokojnemu życiu w uporządkowanej społeczności; duch zniszczenia umacniał 
pierwiastek negatywny; sprawiał, że tworząc nowe instytucje niszczyli oni to, co trwałe i dlatego 
cenne, zapominając, że własnymi siłami nie są w stanie okiełznać namiętności ani wiązać się z in-
nymi; duchem tym powodowani odrzucili wszelkie zasady i chroniące je autorytety, poddając się 
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umysłów pragnących zniszczyć dorobek intelektualny minionych pokoleń – to 
główne zarzuty myśli konserwatywnej wobec nowożytności. Emancypacja naj-
niższych warstw społecznych nie zbiegała się z tradycyjną koncepcją dziedzicze-
nia swobód i zakresu możliwości uzyskiwania określonych kompetencji społecz-
nych i politycznych. Dotychczasowe szlachectwo chroniło, jak wskazuje Burke, 
przed parweniuszowską butą i poprzez dziedzictwo nadawało jednostkom, po-
siadającym przywileje, majestatyczność, a upadek pozycji uprzywilejowanych 
jednostek w imię wolności i równości wszystkich obywateli (nadanej każdemu 
obiektywnie implicite jako wartość uniwersalna) oznacza upadek wszystkich war-
tości, sięgających fundamentów cywilizacji22. Rewolucja Francuska wpłynęła za-
tem ostatecznie na sprecyzowanie podstawowych idei konserwatyzmu oraz sta-
nowiła artykulację określonej postawy politycznej względem liberalizacji i socja-
lizacji porządku społecznego Europy doby nowożytnej. 

Koncepcje rzeczywistości w filozofii politycznej konserwatyzmu określone 
zostały w opozycji do oświeceniowych ruchów filozoficznych i liberalnych ru-
chów społecznych XVII/XVIII wieku jako idee antyracjonalistyczne i antyindy-
widualistyczne, które poszukują właściwych fundamentów w braku samowystar-
czalności fizykalnej i intelektualnej człowieka. Pierwotne korzenie ładu w myśli 
konserwatywnej ufundowane zostały mocą bezpośrednio od Boga. Taka rzeczy-
wistość swoją ahistorycznością pozwala na przeświadczenie, że jest ona taka, ja-
ką być powinna i wszelkie zdarzenia wchodzą w skład jej uniwersalnych treści 
i zasad ustalonych przez Stwórcę. Rola egzystencji ludzkiej polegała zatem na 
kultywowaniu wskazanych aspektów świata i dążności do zachowania jego pier-
wotnego kształtu. Tym samym pozwalało to jednostkom przetrwać burzliwe 
okresy historii i przezwyciężyć pojawiające się raz po raz prometejskie koncep-
cje. Wszelkie podważanie rzeczywistości wiecznej albo próba jakiejkolwiek 
pierwszorzędnej zmiany właściwie interpretowana jest jako wykroczenie 
„grzesznej” istoty ludzkiej przeciwko temu co z natury jest bezwzględnie nie-
zmienne. Jest to próba zerwania relacji z porządkiem ponadczasowym. Trafnie 
ujął to Leszek Kołakowski, gdy wskazywał na chroniczny konflikt, który po-
rządkuje skutecznie dzieje świata: „Konflikt między poszukiwaniem absolutu 
i ucieczką od niego, między lękiem przed sobą a lękiem przed zatratą siebie 
                                                                 
antyspołecznym, egoistycznym popędom”, pisze B. Szlachta. Zob. Doktryny polityczne XIX i XX 
wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000, s. 148. 

22 Zob. E. Burke, dz. cyt. 
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w zasadzie, w której pragnie się znaleźć oparcie. Jakoż myśleniu opanowanemu 
przez wzrost entropii, a więc myśleniu konserwatywnemu, przeciwstawia się 
w toku całej historii kultury umysłowej myślenie wyrażające procesy odwrotne – 
procesy wzrostu napięcia”23. W tym kontekście konserwatyzm staje się wobec 
nowych idei strażnikiem absolutu, wartości uznanych, zawartych w tradycji oraz 
niewzruszonych oczywistości. Myśl nowożytności staje się czymś nowym, co 
wyrasta z potrzeby kwestionowania dotychczasowego absolutu, porządku spo-
łecznego, zasad kierujących rzeczywistością i ostateczności uznanych. 

Konserwatyzm broni się przed nowożytnością. Stara się nadal podtrzymy-
wać w mocy „doktryny wyjaśniające ów – jak określa to Kołakowski – głód sa-
mookreślenia się przez znajdujący się poza nami absolut albo po prostu głód 
nieistnienia”24. W wymiarze szczegółowym, na gruncie społecznym i kulturo-
wym mamy do czynienia z porządkiem historycznym, lecz analogicznie do rela-
cji „transcendencja – egzystencja” dzieje historyczne zawierają tylko swoje ist-
nienie w porządku wiecznym. Członkowie społeczności zatem wypełniają war-
tości i podtrzymują trwanie tego, co składa się na dorobek dziejowy przekazy-
wany z pokolenia na pokolenie. „Jest to porządek historyczny, ale jego dzieje 
pozostają właściwie poza polem percepcji zwykłych członków wspólnoty, przyj-
mujących bezrefleksyjnie, to co jest”25, pisze jeden z autorów w literaturze 
przedmiotu. Ponadto porządek społeczny jest niedoskonałym i zniekształconym 
odbiciem porządku wiecznego. Niesie ze sobą wartościowanie dóbr, dążeń 
ziemskiego bytowania oraz ludzkiej aktywności jako degrengolady moralnej. Jest 
to konsekwencja owego naturalnego zniekształcenia w wyniku rozdziału dwóch 
porządków i nadrzędności absolutnego względem ludzkiego. Co za tym idzie, 
koncepcje rzeczywistości politycznej dopuszczały (lub bardziej pojmowały) ist-
nienie autonomicznego suwerena, który podejmowałby decyzje zgodne z zasa-
dami rzeczywistości „pierwotnej” dyscyplinując jednostki. Jednostki, które wy-
kraczały poza te normy lub je negowały, musiały się podporządkować. Z czasem 
konstrukcja polityczna stawała się siłą w powstrzymywaniu rodzących się rebelii 
i utrzymaniu pozycji klas uprzywilejowanych. Oświecenie podważyło zasadność 

                                                                 
23 L. Kołakowski, Kapłan i błazen…, dz. cyt., s. 288. 
24 Tamże, s. 286. 
25 R. Skarzyński, Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Wydawnictwo Naukowe 

„Scholar”, Warszawa 1998, s. 43. 
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wiary w ład absolutny i nadawało jednostkom prawo aktywności własnej26, stąd 
konserwatywne idee zmuszone zostały do poszukiwań uzasadnień w zmienionej 
rzeczywistości. 

O trwałości istniejącej struktury społecznej oraz próbie zachowania ciągło-
ści zbioru określonych wartości zapewnia cecha, tak istotna dla doktryny kon-
serwatyzmu, że sama chroniąc wskazane wartości staje się wartością naczelną 
i czasami wręcz synonimem konserwatyzmu. Chodzi o „tradycję”. Idea tradycji 
zawiera w sobie apologetykę tego, co związane jest z przeszłością, gdyż res novae 
uchodzi za coś negatywnego27 w porównaniu do praw zwyczajowych. Tradycja 
to zbiór mądrości i norm moralnych oraz aktywność wielu pokoleń, która składa 
się na kulturę danej społeczności (mądrość ta zasługuje na większą uwagę, niż 
mądrość poszczególnej jednostki, należącej do danej społeczności). Tradycja 
konstytuuje wspólnoty, w taki sposób, że przenosi do teraźniejszości cały doro-
bek z przeszłości gwarantując jego nieśmiertelność. Można konstatować za kon-
serwatystami, że mamy tutaj do czynienia z postępem, gdyż następuje tutaj 
wzbogacenie tradycji poprzez dodawanie czegoś nowego do pewnego funda-
mentu już istniejącego. Takie podejście uniemożliwia dialog z nowożytnymi 

                                                                 
26 Jak słusznie wyjaśnia rolę dziedzictwa Oświecenia Kołakowski w eseju Bałwochwalstwo 

polityki, jego pierwszym punktem wierzenia humanistycznego było: „Drwić z »absolutnych warto-
ści« było nadzwyczaj łatwo, od kiedy ruch Oświecenia przekonał nas, że wszystkie ludzkie prze-
świadczenia o tym, co złe i dobre, są kulturalnie związane, historycznie względne, i że ludzkość 
dość się już nacierpiała z powodu walk między rozmaitymi doktrynami i religiami, których wy-
znawcy głęboko byli przekonani, że są jedynymi i uprzywilejowanymi nosicielami prawdy absolut-
nej. Sceptycyzm humanistyczny, razem z jego negacją »wartości absolutnych«, wykuł potężną broń 
przeciw fanatyzmowi sekciarskich waśni i położył fundament pod instytucjonalny szkielet plurali-
stycznego i tolerancyjnego społeczeństwa”. L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kra-
ków 1999, s. 252-253. 

27 W taki sposób interpretuje się konserwatyzm, który powstawał w odpowiedzi na nowo-
żytne idee. Inaczej ma się sprawa współcześnie. Jak zauważa M. A. Cichocki: „Jeśli ludzkie dzia-
łanie i problem podejmowania decyzji mają zostać umieszczone w centrum konserwatywnej re-
fleksji, musimy najpierw zrewidować klasyczne wyobrażenie o samym konserwatyzmie. W po-
wszechnie przyjętym rozumieniu, konserwatyzm kojarzy się bowiem przede wszystkim z postepo-
waniem reaktywnym, wstecznym, gloryfikującym przeszłość kosztem teraźniejszości, z niechęcią 
do wszelkich zmian lub próbą zachowania status quo za wszelką cenę. Zwykle więc pojęcie kon-
serwatyzmu pojawia się w znaczeniu negatywnym jako określenie anachronicznego i reakcyjnego 
zachowania. Jego istotą ma być pozbawione refleksji, wręcz mechaniczne (w terminologii konser-
watywnej – naturalne) odwzorowanie przekazanych w spadku po przeszłych pokoleniach reguł, 
które same nie ulegają zasadniczej zmianie”. [M. A. Cichocki, Ciągłość i zmiana. Czy konserwa-
tyzm może nie być rewolucyjny?, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999, s. 12. 
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ideami, które w swych treściach wskazywały na potrzebę zmiany dotychczaso-
wego myślenia. Nowożytność oceniała krytycznie dotychczasowy dorobek inte-
lektualny kultury europejskiej (oczywiście nie we wszystkich dziedzinach) oraz 
żądała odwrócenia porządku społecznego. Trudno zaszczepić idee rodzącego się 
liberalizmu do dziedzictwa kultury europejskiej XVIII wieku nie negując ich za-
sad i nie pozostając w sprzeczności z treściami owej tradycji. Nie trudno zauwa-
żyć, że etymologiczne znaczenie terminu „konserwatyzm” (z łac. conservare – 
zachowywać) bliskie jest treści słowa „tradycja”. Należy jednak pamiętać, że sam 
tradycjonalizm nie wyczerpuje terminu konserwatyzm, a ten zawiera w sobie go 
tylko jako część składową. 

Roger Scruton wskazuje, że „tradycja musi obejmować wszystkie te prakty-
ki, które służą określeniu „bycia w społeczeństwie” przez jednostkę. Tradycja 
buduje obraz jednostki w jej własnych oczach jako cząstki większego organizmu 
społecznego, a jednocześnie jako całości tego organizmu zawartego niejako w tej 
indywidualnej cząstce”28. Niesie to za sobą kwestie lojalności jednostek wobec 
dziedzictwa kulturowego i historycznego społeczności oraz autorytetów. Lojal-
ność nie dotyczy jednak lojalności względem samego siebie, lecz jest ona niejako 
narzucona dziedzictwem, co oznacza, że wartości wyznawane przez jednostkę 
muszą być zawsze podporządkowane roszczeniom społeczeństwa. R. Scruton 
konstatuje zatem, powołując się na rozważania Jacoba Burckhardta (Kultura Od-
rodzenia we Włoszech), że „określanie się przez mężczyzn i kobiety jako jednost-
ki, jako stworzenia, których natura i wartość w całości zawierają w ich unikal-
nym jednostkowym istnieniu, jest stosunkowo niedawnym wytworem ludzkiego 
ducha. Kondycja ludzka wymaga, aby jednostki, istniejąc i działając jako byty 
autonomiczne, czyniły tak tylko dlatego, że najpierw utożsamią się z czymś nad-
rzędnym (...)”29. W myśli konserwatywnej indywidualność jednostki stanowi za-
grożenie tak pojmowanej lojalności, przywiązanie jednostki w sposób absolutny 
do ładu wiecznego i porządku społecznego unieważnia chęć zaspakajania swoich 
potrzeb i myślenia tylko o sobie samym oraz bezwzględnie nie dopuszcza eman-
cypacji jednostki od Absolutu, niezmiennych wartości i norm społecznych, tra-
dycji. Społeczeństwo nie może istnieć bez rozpowszechnienia postawy posłu-
szeństwa względem autorytetu (społecznego, kulturowego czy też politycznego). 
                                                                 

28 R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm, przeł. T. Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Po-
znań 2002, s. 63. 

29 Tamże. 
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Co do ostatniego, nie oznacza to oczywiście, że konserwatyści pozostają zwo-
lennikami dyktatury tout court, gdyż o ile autorytety natury społecznej i kulturo-
wej mają swoje uzasadnienie w prawie zwyczajowym, przekazach i źródłach 
fundamentalnych, o tyle autorytety i instytucje polityczne wsparte mają być na 
źródłach konstytucyjnych albo można by rzec mają zapewniać przetrwanie auto-
rytetów w granicach prawa. 

O kształcie kodeksów oraz formie instytucji państwowych stanowi ewolu-
cjonizm, powolna zmiana, gdzie teraźniejszość oraz czasy nadchodzące zawsze 
ufundowane są w przeszłości30. Nie należy podejmować się refleksji rozstrzyga-
jącej, w jakim kierunku zmierzają ów zmiany, gdyż ewolucja społeczeństwa, 
państwa i cywilizacji to proces naturalny. Zasadnicze zmiany, negujące dorobek 
przeszłości, zrywają ciągłość historyczną – ten proces ewolucyjnych przemian 
i nieustającego dodawania doświadczeń do zastanego stanu rzeczy – co nie po-
zwala na możliwość dialogu między starszym a młodszym pokoleniem. Adam 
Wielomski zauważa, że „Oświecenie było ideologią zbrodniczą [dla konserwaty-
stów – przyp. A.T.K], ponieważ próbowało bluźnierczo zerwać zasłonę mitów 
pokrywającą genezę ładu społecznego, a tym samym zanegować święty depozyt 
Tradycji”31. Egoizm pokolenia teraźniejszości prowadzi do ignorancji względem 
dorobku pozostawionego przez dawne pokolenia, a myśliciele konserwatywni 
wskazują, że jednostki powinny troszczyć się o dobro całej społeczności jako 
pewnej szczególnej formy kulturowej niż o swój partykularny interes. „Mamy tu 
więc zarysowaną organiczną wizję ładu, ewolucyjnie i powolnie zmieniającą się, 
odrzucającą zarówno antyhistoryczny reakcjonizm, jak i wszelki reformizm. 
Zmiana nie należy do jednostek ludzkich, tylko do czasu, Historii, obyczaju”32, 

                                                                 
30 „Tam, gdzie zwolennik postępu posłuży się przyszłością dla interpretacji rzeczy, konser-

watysta będzie korzystał z przeszłości, tam gdzie zwolennik postępu będzie myślał w kategoriach 
norm, konserwatysta w kategoriach zarodków”. K. Mannheim, Myśl konserwatywna, przeł. 
S. Magala, Kolegium Otryckie, Warszawa 1986, s. 55. „Z punktu widzenia konserwatysty wszyst-
ko ma sens, bo powstało historycznie oraz wszystko ma sens, co powstało historycznie, gdyż hi-
storia stanowi gwarancję ciągłości mimo zmian oraz możliwość jej poznania – pozwala zidentyfi-
kować, jako te same, decydujące o teraźniejszości siły i trendy rozwojowe”. B. Markiewicz, We 
władzy bytu, czyli o filozoficznych założeniach konserwatyzmu, [w:] Konserwatyzm. Projekt teoretycz-
ny, red. B. Markiewicz, Polskie Towarzystwo Filozoficzne i Goethe Institut, Warszawa 1995, 
s. 31 i dalej. 

31 A. Wielomski, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Fijorr Publishing Company, 
Warszawa 2007, s. 142.  

32 R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm, dz. cyt., s. 63. 
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konstatuje dalej A. Wielomski. Konserwatyzm ewolucyjny nawołuje do podej-
mowania wartości i niezmienności dziedzictwa intelektualnego w realiach pore-
wolucyjnych (ci myśliciele odnajdują zatem swoje miejsce – co prawda jako 
permanentnie krytykujący – w świecie liberalnym); konserwatyzm tradycjonali-
styczny zwraca uwagę na potrzebę powrotu do porządku przedrewolucyjnego 
i absolutnej negacji rzeczywistości porewolucyjnej. 

 
 

IV. Podsumowanie 
 
Koncepcje umowy społecznej Johna Locke`a, czy Jean Jacquesa Rousseau, 

tworzywa intelektualnej rebelii nowożytnej filozofii społecznej, wywołać musiały 
wzburzenie wśród myślicieli konserwatyzmu, dla których idea społeczeństwa 
ukazuje społeczeństwo organiczne i hierarchiczne33. Jak trafnie zauważa 
B. Szlachta, jedna z tradycji nowożytnych poszukuje „prawomocnych teoretycz-
nie warunków konstytuowania wolności w oparciu o założenie, iż ład polityczny 
jest – czy może być – zbudowany zgodnie z postulatami porządkującego umysłu 
ludzkiego; zgodnie z ustaleniami jej przedstawicieli prawidłowo skonstruowana 
umowa społeczna lub geniusz ustawodawcy pozwalają tedy na zaprojektowanie 
takich kształtów instytucjonalnych, które pozwoliłyby na ostateczne ukonstytu-
owanie dziedziny rzeczywistej wolności obywatelskiej”34. Człowiek wszak ze 
swej natury jest zoon politikon, a społeczność powstaje w sposób naturalny jako 
całość powiązanych ze sobą (powstałych chronologicznie) części – rodzina, wio-
ska, państwo. Chociaż jak wskazuje Giovanni Reale, wspólnota państwowa 
chronologicznie ostatnia, ontologicznie jest pierwsza, gdyż tylko państwo nadaje 
sens poszczególnym wspólnotom implicite pozwala zrealizować się jednostce35. 
Analogicznie, w myśli konserwatywnej idea społeczeństwa staje się pierwszo-
rzędna względem jednostki, gdyż ta ze swej natury „ułomna” może tylko we 
wspólnocie osiągnąć najwyższy stopień doskonałości ziemskiej. Mamy do czy-
nienia zatem z prymatem interesu ogólnego nad interesem jednostki z uzasad-
nieniem ufundowanym w naturze świata, a rola autorytetu wskazuje na obecność 

                                                                 
33 Konserwatyści kontestują nowożytne formy kontraktualizmu. Zob. J. Bartyzel, Śmiertelny 

bóg Demos, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2009, s. 47-72. 
34 B. Szlachta, Szkice o konserwatyzmie, dz. cyt., s. 93-94. 
35 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, Redakcja Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001. 
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hierarchii w społeczeństwie. Głównym przekazicielem wartości i tradycji jest 
rodzina, która powinna być wzorem dla wszelkich struktur w społeczeństwie, 
stąd też patriarchalizm określa prawidłowe relacje w organizmie społecznym. 
Porównuje się ten organizm do organizmu jednostki, w którym każda część po-
siada przypisaną funkcję i w razie jakiegokolwiek niedomagania mamy do czy-
nienia z osłabieniem całego organizmu. „Tym, czego konserwatyzm oczekuje od 
organicyzmu, jest wykazanie nie tyle przymiotu państwa, ile tego, że jego dzia-
łania mogą mieć groźne skutki dla całego systemu społecznego, nawet jeżeli 
zmierzają do celu, który sam w sobie wydaje się korzystny”36, pisze A. Quinton. 
Z drugiej strony organicyzm staje się opozycją dla nowożytnych idei umowy 
społecznej, które nadają każdej jednostce możliwość współtworzenia społeczeń-
stwa i państwa nie odmawiając im mocy twórczej, nie narzucając określonego 
miejsca i pozostawiając szeroką sferę wolności osobistej. Można za B. Szlachtą 
konstatować, że „Burke [ale również konserwatyści w ogóle – A.T.K.], inaczej 
niż Locke i inni przedstawiciele nowożytnej szkoły prawa natury, nie opiera się 
w swych założeniach na abstrakcyjnej idei człowieka i nie wyprowadza przy po-
mocy rozumowania dedukcyjnego uprawnień naturalnych jednostki z jej »przy-
rodzonej konstytucji«. Przeciwnie, posiłkując się analizą konkretnej, doświad-
czanej sytuacji faktycznej, opartej wedle niego na harmonii elementarnych zasad 
ustanowionych w Boskim akcie kreacji i odpowiedzialności człowieka za działa-
nia odnoszące się do tych zasad, uzgadniał uprawnienia jednostki z jej obowiąz-
kami”37. 

Konserwatyzm powątpiewa w racjonalność ludzkiego działania, w natural-
ną dobroć i brak potrzeby wyznaczania granic człowiekowi. Wyraża nie tylko 
chęć, co obowiązek, poddania egzystencji pod władzę autorytetów, jakie wyzna-
cza jej tradycja, religia i organicystyczna koncepcja społeczeństwa. Nie można 
zawierzyć rozumności i moralności jednostki, gdyż pozostawieni sami sobie lu-
dzie doprowadzą do stanu naturalnego Thomasa Hobbes`a – bellum omnia con-
tra omnes – stąd też konserwatywna doktryna opiera się na powszechnym zało-
żeniu ludzkiej niedoskonałości; na dogmacie przyrodzonej grzeszności (funda-
mentalne znaczenie dla podstaw życia społecznego ma religia w ucieczce przed 
nadmierną laicyzacją nowożytności), który pozwala jedynie odkrywać wartości 

                                                                 
36 A. Quinton, Konserwatyzm, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Wydaw-

nictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1998, 346. 
37 B. Szlachta, Szkice o konserwatyzmie, dz. cyt., s. 59. 
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i podporządkowywać im swoje bytowanie zaprzeczając możliwości ich współ-
tworzenia. Ponadto ludzie ze swej natury są sobie nierówni, każda istota posiada 
wrodzone predyspozycje oraz osadzona zostaje w określonym środowisku i owe 
naturalne różnice uzasadniają ich miejsce w społeczeństwie i państwie (nie ma 
nawet „możliwości” dla innych, jak w myśli nowożytnej, gdzie jednostki również 
mają naturalne predyspozycje, ale każdy może próbować odnaleźć właściwe so-
bie miejsce i rolę w państwie). Konserwatyzm określa, że sprawiedliwym jest, co 
jest zgodne z naturą rzeczy. Jak zauważa R. Scruton, „Konserwatyści powiedzie-
liby nawet, że »idea sprawiedliwego stanu rzeczy« jest tak trudno uchwytna, iż 
nie powinniśmy uważać za niesprawiedliwe faktu, że jedna osoba rodzi się bo-
gatsza od drugiej czy że pewien procent obywateli posiada na własność pewien 
procent zasobów kraju. Takie rzeczy się zdarzają, lecz można je nazwać nie-
sprawiedliwymi tylko wtedy, kiedy doszło do nich na skutek niesprawiedliwo-
ści”38. 

Można podsumować za L. Kołakowskim: filozofia utrwalająca absolut to 
filozofia „kapłana”, która nieuleczalnie żyje w antagonizmie z filozofią ów abso-
lut kwestionującą, filozofią „błazna”. Obydwie przejawiają się w każdej kulturze, 
w każdej dziedzinie życia. Kapłan będzie utrzymywał wszelkie ostateczności, 
oczywistości uznane, ukrywszy się w swych mitologiach poszukiwać będzie jed-
ności oraz spójności w dziedzictwie i tradycji. W opozycji będzie pozostawał do 
wszelkiego radykalizmu i nieustannie w konflikcie z nim nakreślać będzie dzieje 
cywilizacji europejskiej. Takim momentem w historii intelektualnej kultury eu-
ropejskiej była odpowiedź rodzącego się konserwatyzmu na idee nowożytności. 
„Błazeństwo” zrodziło „kapłaństwo”. Duch nowożytności zrodził idee konser-
watyzmu. 

 
 

CONSERVATISM AS A RESPONSE TO MODERN IDEAS 
 

Summary 
 
Concepts of reality in the political philosophy of conservatism were defined in opposition to 

philosophical movements of Enlightenment and liberal social movements of XVII and XVIII 
century. Those ideas were anti-rational and anti-individualistic, they sought their very foundation 
in the lack of physical and intellectual self-sufficiency of a human being. The concepts of the so-
cial contract, the material of the intellectual rebellion of the modern social philosophy, caused agi-

                                                                 
38 R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm, dz. cyt, s. 126. 
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tation among conservative thinkers for whom the idea of society features the organic and hierar-
chic society. Rudimentary roots of order in the conservative thought were founded directly upon 
the God’s power. With its ahistoricism such reality allows the conviction that it is exactly as it 
should be and all what happens makes up a part of its universal content and rules prearranged by 
the Creator. The family is the major courier of values and tradition. It should be a role model for 
all social structures, hence the patriarchate defines the appropriate relations within the social or-
ganism. The social organism is often compared to an organism of an individual where each part 
has its designed function and when one is malfunctioning – the whole body has been weakened. It 
is opposite of the modern ideas of autonomy, the innate freedom of a human being who creates 
reality himself. 

Key words: conservatism, the modern age (early modern period), age of Enlightenment, 
Edmund Burke, human being. 

Słowa kluczowe: konserwatyzm, nowożytność, Oświecenie, Edmund Burke, człowiek. 
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POZA SŁOWAMI. 

NIEUSTANNA KONTEMPLACJA JAKO TRZECIA DROGA 

MIĘDZY RELIGIĄ A ŻYCIEM ŚWIECKIM  

NA PRZYKŁADACH  

TRZECH WSPÓŁCZESNYCH KONTEMPLATYKÓW 
 
 
Wszystkie stany ludzkiej świadomości są stanami nietrwałymi: jawa, sen, 

marzenie senne, zakochanie się (świat jawi się lepszy niż jest), nienawiść, gniew 
(świat jawi się gorszy niż jest), medytacja, wizje itd. Można je nazwać odmien-
nymi. Poza nimi znajduje się coś, co przez kontemplatyków (np. praktykujących 
dzogczien oraz U.G. Krisznamurtiego) jest nazywane stanem pierwotnym albo 
naturalnym. Uważa się go za „stan niepodlegający zmianom”1, stan źródłowy dla 
wszystkich innych stanów. W buddyzmie nazywa się go „widzeniem rzeczy ta-
kimi, jakie są w swej istocie” (skt. yathabhuta-jńanadarśana). 

Niniejszy tekst dotyczy trzech niezwykłych postaci z najnowszej historii 
mistyki niekonfesyjnej: Rosjanki Iriny Tweedie (1907–1999), Rumuna Ilie Cio-
ary (1916–2004), oraz Indusa U.G. Krisznamurtiego (1918–2007). Do tych 
trojga można też dodać postać polskiego, niekonfesyjnego mistyka Edwarda 
Stachury (1937–1979), ale on był głównie literatem nie mistykiem2. Obecny ar-
                                                                 

1 A. Szyszko-Bohusz, Stan niepodlegający zmianom. 
2 W tym miejscu jego postać pominę, gdyż już wielokrotnie ją omawiałem. Por. J. Siera-

dzan, Próba analizy procesu samourzeczywistnienia w Fabula Rasa Edwarda Stachury; tenże, Stachu-
ra a buddyzm; tenże, „Z szaleństwa pękiem na cieniutkich skroniach”: Nietzsche, Artaud, Niżyński 
i Stachura między geniuszem a obłędem; tenże, Inicjacja w szaleństwo.  
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tykuł ma pokazać, że to, co najciekawsze w sferze duchowej odbywa się poza 
głównymi religiami świata zwanymi uniwersalistycznymi (chrześcijaństwem, is-
lamem, buddyzmem, hinduizmem czy judaizmem), i że spokój umysłu (cel du-
chowych poszukiwaczy) można osiągnąć nie wiążąc się z żadną z nią, a nawet 
bez systematycznej, kompulsywnej praktyki. 

Wśród badaczy mistyki w religiach świata za niepodważalny dogmat uznaje 
się tezę Rufusa Jonesa, akceptowaną w wersji przedstawionej przez Gershoma 
Scholema, że nie ma doświadczenia mistycznego niezwiązanego z żadną trady-
cją.3 Chrześcijanie mają wizje chrześcijańskie, buddyści buddyjskie itd. Był tego 
świadomy Ilie Cioara, który wszystkie wizje uznawał za zwodnicze twory ego.4 

Pogląd Jonesa i Scholema jest jednak błędny, ponieważ niezależni od tra-
dycji mistycy istnieją w wielu tradycjach. Przykłądowo, znamy biografie misty-
ków bengalskich, których nie da się zaliczyć do szamanizmu, hinduizmu, bud-
dyzmu, ani nawet do typowej dla Bengalu mistyki sahadży5. 

Spośród omawianych mistyków tylko Irina Tweedie była związana z jakąś 
starożytną tradycją duchową (sufizmem), ale – jak zobaczymy – ważniejszy dla 
niej był osobisty związek z nauczycielem, a nie z religią islamską. Intymny zwią-
zek z nauczycielem jest typowy dla wielu tradycji duchowych, nie tylko sufizmu, 
ale także religii indyjskich i semickich tradycji mistycznych. O tym, że wszystko 
(pisma, ceremonie, wierzenia, praktyki) może religie dzielić, ale łączy je kon-
templacja, świadczą tybetańskie nauki dzogczien, które istnieją równolegle 
w buddyzmie tantrycznym njingmy oraz w rdzennej, tybetańskiej religii bön. Ich 
istotą jest niedualistyczna kontemplacja, która przekracza zarówno dogmaty 
buddyzmu jak i bönu. W kontemplacji chodzi o realizację umysłu niemowlęcia 
niewidzącego różnic między sobą a światem, o czym wspomina Ewangelia To-
masza6. 

Samotni kontemplatycy budzili kontrowersje, byli podejrzewani o herezję 
i prześladowani. Dotyczyło to nie tylko chrześcijan czy muzułmanów głównego 
nurtu, ale nawet (rzecz wyjątkowa) praktykujących dzogczien prześladowanych 

                                                                 
3 G. Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism, s. 8, 16. Por. P.C. Almond, Mystical 

Experience and Religious Doctrine: An Investigation of the Study of Mysticism in World Religions, 
s. 163.  

4 I. Cioara, Life is Eternal Newness, s. 78. 
5 Por. J. McDaniel, The Madness of the Saints. 
6 Ewangelia Tomasza, log. 4, 21, w: W. Myszor (tł. i kom.), Biblioteka z Nag Hammadi: Ko-

deksy I i II, s. 203, 205.  
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przez buddystów tantrycznych. Samo istnienie kontemplatyków ludzie związani 
z władzą traktowali jako zagrożenie. A najczęściej byli oni po prostu całkowicie 
oddani swojej praktyce, która nadawała sens ich życiu. Kontemplatyków można 
uznać za boskich szaleńców albo przedstawicieli szalonej mądrości7. 

Przyjrzyjmy się pokrótce sylwetkom trojga z nich. 
Irina Tweedie (1907–1999) urodziła się w Rosji, kształciła w Wiedniu 

i Paryżu. Po II wojnie światowej poślubiła angielskiego oficera marynarki wo-
jennej. Jego śmierć w 1954 roku wpędziła ją w głęboki kryzys, z którego wyszła 
dzięki zainteresowaniu się sprawami duchowymi. Przez pewien czas pracowała 
w bibliotece Towarzystwa Teozoficznego w Londynie. W 1959 roku wyjechała 
do Indii, gdzie spotkała mistrza sufi Bhai Sahiba. Pod jego kierunkiem odbyła 
trening trwający od października 1961 aż do jego śmierci w 1966 roku (z ponad 
dwuletnią przerwą), który doprowadził ją do doświadczenia jedności. Do reali-
zacji doszła nie poprzez wykonywanie systematycznej praktyki, ale wskutek od-
dania dla guru. Co prawda, od czasu do czasu modliła się lub powtarzała arab-
skie słowa La-il-llilah, ale najczęściej po prostu siedziała w obecności swego mi-
strza. 

Owocem jej kilkuletniego treningu z mistrzem sufi jest niezwykły doku-
ment, dziennik, który prowadziła na jego życzenie niemal codziennie w toku je-
go trwania. Stanowi on pierwszorzędne świadectwo ścieżki do realizacji. Słowa 
guru zapisywała dokładnie; stwierdziła, że po pewnym czasie jej treningu nic in-
nego nie miało dla niej znaczenia. 

Ilie Cioara (1916–2004) to rumuński mistyk, który całe życie mieszkał 
w Bukareszcie.8 Lata 1951–1957 spędził w więzieniu z przyczyn politycznych. 
Przeżycia, które miewał już wcześniej (prorocze sny, doświadczenia poza cia-
łem), w celi uległy nasileniu. Początkowo był związany z chrześcijaństwem pra-
wosławnym, powtarzał modlitwę Jezusową. Później skierował się ku medytacji 
z mantrą i przez 20 lat bez przerwy powtarzał mantrę. 

Nigdy nie miał nauczyciela. Jak pisał: „Nikt nie może nam dać oświecenia. 
Żaden święty, mistrz, ani nauczyciel nie może nam dać go w żadnym kształcie, 
ścieżce, ani formie.”9. Wewnętrzny spokój osiągnął mając 55 lat, w 1971 roku. 

                                                                 
7 Na ich temat zob. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata.  
8 Odnośnie do jego biografii zob. I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 112-132. 
9 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 44. 
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Któregoś dnia, po obudzeniu się rano, spostrzegł, że z jego umysłu zniknęły 
chaos i niepokój: 

 
Cichy umysł pozwalał zmysłom postrzegać rzeczy, jakimi są. Poprzez ciszę umysł 
w swej totalności stał się bezmiernym zwierciadłem, w którym odbija się świat ze-
wnętrzny. A świat, który postrzegałem bezpośrednio zmysłami, ujawniał mi swoją 
rzeczywistość. Na wszystkich – czy byli to bliscy przyjaciele, czy obcy – patrzyłem 
identycznie, z uczuciem miłości, której nie czułem nigdy wcześniej.10 
 
Odtąd zaprzestał praktyki powtarzania mantry. Praktykował tylko samo-

wiedzę, którą nazywał „ciszą umysłu”. Zmianie uległa jego percepcja otoczenia: 
wszystko wokół wyglądało jak nowe, a jego umysł postrzegał rzeczy takie, jakimi 
są. Z klarowną, wszechobejmującą uwagą obserwował wszystko, co się w nim 
i wokół niego dzieje, nie dążąc do żadnego celu.11 Doszedł do stanu bezwysił-
kowej, bezprzedmiotowej i niedualistycznej kontemplacji, dzięki pogłębieniu 
której doświadczył rozpuszczenia się „ja”. 

Napisał 16 książek, składających się z wierszy oraz autokomentarzy do nich 
prozą. Opisał w nich swoje doświadczenie wewnętrznego spokoju. Zdaniem Pe-
tricy Verdesa, tłumacza jego prac na angielski, książki Cioary nie opisują medy-
tacji, ale same są medytacją, stanowią środek przenoszący czytelnika w stan me-
dytacji.12 

Jego nauczanie sprowadzało się do przekazania, że wszystkie myśli i emocje 
są tworem umysłu i, jako takie, są nierealne. Można to oddać kilkoma sformu-
łowaniami: 

 
Bądź cichy, uważny, zastopuj [umysł] – całkowita uwaga! 
Bądź po prostu słuchaniem, pełną istotą, nieograniczoną. 
Słuchaj i obserwuj, co się dzieje w tobie i na zewnątrz ciebie (…) 
Nie ma żadnych oczekiwań, żadnych idealnych projekcji. (…) 
Praktykuj to przez cały czas, we wszystkich okolicznościach (…) 
Cała istota w harmonii – w stanie poza czasem.13 

                                                                 
10 Tamże, s. 131. 
11 Tamże, s. 38. 
12 Interview about The Silence of the Mind with translator Petrica Verdes.  
13 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 3. 
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W opinii Sarah Forman nauczanie Cioary można ująć w jednym zdaniu: 
„kiedy umysł jest cichy, ujawnia się nasza wewnętrzna boskość”.14 Kontemplacji 
można doświadczyć w stanie wyciszenia umysłu. Oczekiwanie na sukces, na sta-
nie się oświeconym, Cioara traktuje jak pułapkę ego, kolejne marzenie.15 Należy 
wyzbyć się wszelkich oczekiwań. Ciało i umysł znajdują się wówczas tutaj i te-
raz, w „stanie poza czasem”, w którym nie ma centrum ani granic.16 W miarę 
pogłębiania stanu kontemplacji skorupa ego zaczyna pękać. W końcu uwalnia-
my się od pożądań i fantazji, stworzonych przez umysł.17 Zyskujemy „całkowicie 
nowy umysł”18, dzięki któremu postrzegamy świat takim, jakim on jest, gdyż 
stajemy się jego częścią. W tym nowym umyśle czyli w stanie czystej świadomo-
ści człowiek staje się zwierciadłem, odbijającym wszystko, co się pojawia w jego 
polu.19 Jeden z jego wierszy nosi tytuł „Widzę Czystą Świadomość we Wszyst-
kim i Wszędzie”20. W innym pisał: 

 
Umysł jest całkowicie cichy, my jesteśmy uważni – czysta świadomość, 
Znikają wszystkie znaczenia i granice – my i to, co Nieskończone jesteśmy 

„Jednym”. 
W praktyce mamy nowy umysł – zawsze świeży.21 

 
U.G. Krisznamurti (1918-2007) (właściwie Uppaluri Gopala Krisznamurti) 

urodził się w Masulipatam na południu Indii w zamożnej rodzinie bramińskiej. 
Po śmierci jego matki (zmarła siedem dni po jego urodzeniu) wychowywali go 
dziadkowie. Dziadek był ortodoksyjnym braminem, a zarazem bogatym praw-
nikiem i miłośnikiem teozofii. Aby zająć się wychowaniem wnuka, porzucił 
praktykę prawniczą. Wraz z nim jeździł po całej Indii, odwiedzając święte miej-
sca oraz ośrodki duchowe. Małego Krisznamurtiego teozofowie uważali za swe-
go rodzaju Dżiddu Krisznamurtiego bis. Nie wiedzieli, że już jako siedmiolatek 
stracił wiarę. Stało się to po tym, gdy bóg Hanuman nie wysłuchał jego mo-
dłów. 

                                                                 
14 S. Forman, Ilie Cioara – enlightened mystic.  
15 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 72. 
16 Tamże, s. 5. 
17 Tamże, s. 5-6. 
18 Tamże, s. 46. 
19 Tamże, s. 107; I. Cioara, The Wondrous Journey, s. 41. 
20 Tamże, s. 100. 
21 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 7. 
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W latach 1932–1939 był uczniem wybitnego nauczyciela jogi Śiwanandy 
Saraswatiego. Uważał, że choć pod jego kierunkiem osiągnął najwyższe stopnie 
jogicznego wchłonięcia, to jednak one go nie zadowoliły. W 21 roku życia był 
radykałem kwestionującym nauczanie i praktyki wszystkich duchowych tradycji. 
Zerwał z szyi święty sznur, symbol przynależności do bramińskiej warny22. Jak 
wspominał po latach: „Medytacja mi nie pomogła, studia mi nie pomogły, asce-
za mi nie pomogła”23. 

W uniwersytecie w Madrasie studiował psychologię, oraz filozofie Wscho-
du i Zachodu, mistycyzm i naukę współczesną. Po ukończeniu studiów nie pod-
szedł do egzaminu magisterskiego z psychologii. W latach 1943–1960 był żona-
ty z kobietą, która urodziła mu czworo dzieci, nigdy jednak nie był emocjonal-
nie związany ani z nią, ani z ich dziećmi.24 Został wykładowcą w Towarzystwie 
Teozoficznym, a następnie przewodniczącym indyjskiego oddziału Towarzy-
stwa. Zawsze wtedy, kiedy miał okazję, słuchał wykładów Dżiddu Krisznamur-
tiego, ale prywatnie nigdy się z nim nie spotkał. Później – podobnie jak on – zo-
stał niezależnym wykładowcą. 

Po rozstaniu z żoną, wyjechał do Londynu. Przez trzy lata prowadził życie 
włóczęgi, śródmiejskiego baula, który ludziom z zewnątrz wydaje się być wy-
rzutkiem, a we własnych oczach jest człowiekiem podążającym duchową ścież-
ką. Zatracił wszelką siłę woli i chęć do zmiany czegokolwiek. Po pewnym czasie 
wyjechał do Paryża, a potem do Szwajcarii. W konsulacie w Genewie odrzuco-
no jego prośbę o odesłanie go do Indii na koszt rządu. Wtedy poznał Valentine 
de Kerven, która pracowała w konsulacie jako tłumaczka i recepcjonistka. 
Wkrótce potem porzuciła pracę, zamieszkali razem i utrzymywali się z jej nie-
wielkiego spadku. 

W 1961 roku zaczęły się u niego pojawiać objawy tego, co nazwał inkuba-
cją, a co w sześć lat później zakończy się wielką przemianą. Podobnie jak 
Douglas Harding miał wrażenie, że stracił głowę i popadł w obłęd25. „Głowa 
była nieobecna, była tylko obracającą się częścią ciała. Nie było woli robienia 
czegokolwiek (...) byłem praktycznie obłąkany”26. Odczuwał energie wibrujące 
w jego ciele. Miewał potworne bóle głowy, które rozdzierały mu czaszkę. Gdy 

                                                                 
22 U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 22. 
23 Tamże, s. 21.  
24 U.G. Krishnamurti, Bez wyjścia, s. 31-32; U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem, s. 124, 38. 
25 Por. D. Harding, On Having No Head.  
26 U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 27. 
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pocierał ciało, zaczynało ono fosforyzować i, szczególnie w ciemności, wydziela-
ło blask. W kwietniu 1967 w Paryżu podczas oglądania występu striptizerek 
w Casino de Paris miał przeżycie niedualizmu: odniósł wrażenie, że tancerki są 
w nim, a on w nich: „Nie było podziału i nie było nikogo, kto patrzyłby na tan-
cerzy”27. 

9 lipca 1967 jego umysł zatrzymał się. Znikły wszystkie pytania i wątpliwo-
ści, jakie miał, włącznie z wrażeniem, że znajduje się w tym unikalnym, pier-
wotnym stanie. Miał wrażenie, że w wyniku wewnętrznej „eksplozji” całkowitej 
przemianie uległa każda komórka jego ciała oraz poczucie „ja” spajającego my-
śli28. Przez pięć dni zmieniało się funkcjonowanie jego zmysłów. Pierwszego 
dnia spostrzegł, że jego skóra wydziela „szczególny rodzaj złocistej poświaty”29. 
Drugiego dnia stwierdził, że jego umysł wyłączył się i włącza się tylko wtedy, 
kiedy jest potrzebny, np. wtedy, gdy ktoś zadaje mu pytanie. Trzeciego dnia do-
strzegł przemianę w sferze zmysłów smaku i zapachu. Niektóre zapachy, np. 
perfumy, w ogóle straciły dla niego sens. Podczas jedzenia czuł smak i zapach 
wyłącznie dominującego składnika. Czwartego dnia spostrzegł przemianę 
w zmyśle widzenia. Wydawało mu się, że przedmioty wychodzą z jego ciała. Na 
zawsze ustało też mruganie oczu. Piątego dnia odniósł wrażenie, że wszystkie 
dźwięki powstają w jego wnętrzu. Szóstego dnia stwierdził zniknięcie swego cia-
ła. Pojawiała się tylko jego idea jako zbioru wrażeń. Siódmego dnia wyłączył się 
umysł, kontrolujący wszystkie funkcje życiowe i koordynujący funkcje zmysłów. 
Jego pamięć została całkowicie wyczyszczona z wszelkiej treści. W związku 
z tym osoby czy przedmioty, które nie znajdują się bezpośrednio w zasięgu jego 
wzroku, przestały dla niego istnieć. 

Kulminacją tego procesu było przeżycie własnej śmierci: ciało zesztywniało, 
osłabło tętno i bicie serca, spowolnił się oddech. Wszystkie energie cielesne 
skupiły się w jednym miejscu. Ósmego dnia poczuł bolesną erupcję ogromnej 
energii. To zjawisko pojawiało się przez następne pół roku zawsze wtedy, gdy 
kładł się lub relaksował. Odtąd przestała u niego funkcjonować pamięć, a jedy-
nym łącznikiem między poszczególnymi zjawiskami, jakie postrzegał, pozostały 
pewne funkcje mózgu30. 

                                                                 
27 Tamże, s. 32. 
28 Tamże, s. 33. 
29 Tamże, s. 35. 
30 Tamże, s. 35-39, 42-43, 48-53. 
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Po wyjściu ze stanu nieświadomości musiał od nowa uczyć się mówić i na-
zywać przedmioty. Przez kilka następnych miesięcy doświadczał zmiany meta-
bolizmu ciała, co przejawiało się wibracją energii w każdej komórce. Nad miej-
scami zwanymi w Indii ćakrami pojawiały się obrzmienia w kształcie guzów. 
Wszystko to powodowało u niego straszliwe cierpienie. Skutkiem zmian hor-
monalnych wydawało mu się, że po lewej stronie ciała wyrosła mu pierś,  
a w jednej z wizji ujrzał siebie jako kobietę. Wejście w nowy rytm zajęło ciału 
trzy lata31. 

Według U.G. nie istnieje żadna trwała świadomość, tylko oderwane od 
siebie wrażenia i myśli32. Z perspektywy oświecenia zwykłe życie jawi się jako 
sen, a świat jako iluzja33. Po tym, co nazwał całkowitym wypłukaniem ludzkiego 
systemu z wszelkich treści, nawet zdanie „istnieje tylko ciało” straciło dla niego 
sens34. 

 

 
Tweedie i Cioara a mistyka 

 
Choć ścieżka Tweedie była nieformalna i niekonfesyjna, można w niej od-

naleźć liczne nawiązania do znanej z wielu tradycji mistycznych przeżyć: 
− aktywizacji ćakr35 znanej z hinduizmu i New Age 
− przebudzenie „wężowej” energii kundalini (w dole kręgosłupa czuła 

miękki, syczący dźwięk),36 znane z tantry hinduskiej 
− wrażenie intensywnego gorąca (znane z tantrycznej praktyki gTum-mo) 

i zimna37 
− doświadczenie mistycznego dźwięku (nada),38 znane z hinduizmu 
− cierpienie trudne do zniesienia i doprowadzające do rozpaczy39 
− poczucie doskonałej błogości40 

                                                                 
31 Tamże, s. 38-42. 
32 Tamże, s. 86; U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem, s. 45, 34. 
33 U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 100; U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem, s. 50.  
34 U.G. Krishnamurti, Myśl jest twoim wrogiem, s. 10. 
35 I. Tweedie, The Daughter of Fire, s. 287, 791. 
36 Tamże, s. 287, 313.  
37 Tamże, s. 216, 283. 
38 Tamże, s. 791. 
39 Tamże, s. 283, 596.  
40 Tamże, s. 190. 
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− zniknięcie myśli i umysłu,41 co sprawiło, że problemy natury osobistej 
czy filozoficznej przestały mieć dla niej jakiekolwiek znaczenie 

− zniknięcie poczucia „ja”42 poprzez rozpuszczenie się w nieskończoności 
bóstwa,43 analogiczne do doświadczenia autora Upaniszad o kropli ego 
rozpuszczającej się w oceanie bóstwa44 

− wrażenie niemożliwego do opisania i bardzo głębokiego spokoju, przy-
pominającego nicość45 

− poczucie nieskończonej miłości i jedności powstałe w wyniku opróżnie-
nia umysłu z wszystkich treści46 

− poszerzenie się świadomości i poczucia zrozumienia wszystkiego47 
− poczucie wszechogarniającej Jedności48 
− odczucie dogłębnej ciszy49 
− poczucie głębokiego związku z nauczycielem. Wszystko poza tym prze-

stało mieć dla niej znaczenie; całkowicie się w tym zatraciła. Wszystko 
oprócz myślenia o guru stanowiło dla niej wysiłek. Kiedy poczucie od-
dzielenia od niego stawało się nie do zniesienia, krzyczała i płakała, czu-
ła taką desperację i beznadzieję, jakby chciała umrzeć. Trwało to aż do 
końca jej treningu. Największym szczęściem była dla niej wizja jej mi-
strza50. Jedyną rzeczą, jaka miała wtedy dla niej znaczenie, była wola gu-
ru51. 

U Cioary pojawiają się identyczne, choć nie wszystkie doświadczenia, zna-
ne z opisu Iriny Tweedie: 

− zniknięcie poczucia „ja”52, „czyli „śmierć ego”53 

                                                                 
41 Tamże, s. 178. 
42 Tamże, s. 178-179, 283. 
43 Tamże, s. 631. 
44 Upaniszad Mundaka 3.2.8, w: M. Kudelska (tł.), Upaniszady, Oficyna Literacka, Kraków 

1999, s. 347. 
45 I. Tweedie, The Daughter of Fire, s. 621. 
46 Tamże, s. 178-179, 659, 804. 
47 Tamże, s. 775. 
48 Tamże, s. 804, 807. 
49 Tamże, s. 808. 
50 Tamże, s. 103. 
51 Tamże, s. 179. 
52 I. Cioara, The Wondrous Journey, s. 32, 101. 
53 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 6, 45; I. Cioara, Life is Eternal Newness, s. 106. 
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− zanik poczucia dualizmu54 
− odcięcie przywiązania do świata55 
− poczucie „całkowitego Wyzwolenia”56 
− odczucie wewnętrznego spokoju57, który „oddziela nas od przeszłości”58 
− poczucie bezczasowości i wieczności59 
− przeżycie miłości nieśmiertelnej60, nieskończonej61 i wszechobejmują-

cej62, będącej wiecznością, „doskonałą harmonią, pięknem i dobrocią”63 
− doświadczenie „Czystej Energii”64, „Czystej Świadomości”65 i „nadświa-

domości”66 
− doświadczenie „Pierwotnej Energii Boga obecnej we wszystkim”67 
− doświadczenie „doskonałej jedności” bez śladu indywidualności:68 

„Wszechświat i ja jesteśmy ‘Jednym’”69 
− doświadczenie „wielkiej radości”70, która „manifestuje się spontanicznie 

wraz z zanikiem czynności intelektu”71 
− niegraniczonego i wszechprzenikającego szczęścia72 
− przeżycie „pustki” i „psychologicznej pustki” w przerwie między myśla-

mi73 
− doświadczenie „psychologicznej nicości”74, będącej – jak buddyjska 

pustka – źródłem wszystkiego 
                                                                 

54 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 47; I. Cioara, The Wondrous Journey, s. 43. 
55 Tamże, s. 47. 
56 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 4.  
57 Tamże, s. 4, 7-9. 
58 Tamże, s. s. 18. 
59 Tamże, s. 7, 29-30. 
60 Tamże, s. 23. 
61 Tamże, s. 11. 
62 Tamże, s. 20. 
63 Tamże, s. 23. 
64 Tamże, s. 7, 9. 
65 Tamże, s. 20, 9, 47, 54; I. Cioara, The Wondrous Journey, s. 39. 
66 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 45. 
67 Tamże, s. 134. 
68 Tamże, s. 46. 
69 Tamże, s. 66. 
70 Tamże, s. 18. 
71 Tamże, s. 19. 
72 Tamże, s. 47, 67. 
73 Tamże, s. 7. 
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− zniknięcie starego i narodziny nowego człowieka75 zwanego też praw-
dziwym człowiekiem76 

− „powrót do Źródła Świętości”77, „spotkanie ze Świętością Życia”78 oraz 
„manifestowanie się Świętości w nas”, czyli „naszej boskiej natury” – ja-
ko analogon realizacji poczucia boskości79. 

Cioara utożsamił z sobą takie pojęcia jak: To Co Jest, Wszystko, Wszystko 
Co Jest, rzeczywistość, wielka Nieskończoność, Nicość, psychologiczna pustka, 
wyraźna Uwaga, wieczność, wolność, Byt, Niebyt, boskość, boska natura, świę-
tość, prawdziwa natura, świat, Życie, Bóg, bóstwo, Absolut, Nieznane, Nie-
ograniczoność, Pierwotna Energia, Czysta Energia, Bezkresna Energia, Wielka 
Energia, Energia Kosmiczna, Wielka Całość, Piękno, Inteligencja, Doskona-
łość, doskonała Harmonia, Całkowita Jedność, Prawda Absolutna, Cisza, 
oświecenie, bezgraniczna, bezwarunkowa Miłość, niezmierzona Dobroć, nie-
ograniczona, wielka Radość, nieograniczone Prostota, szczęście, Święta Nie-
winność, Źródło wszystkich Źródeł.80 Oświecony obejmuje sobą cały świat: 

 
Jestem tutaj i wszędzie w nieskończoności, 
Przenikam wszystko. 
Wszystko jest we Mnie, ja jestem obecny we Wszystkim, 
Poza Mną nie ma niczego zewnętrznego, widzialnego i niewidzialnego.81 

 
 

Kim jestem? 
 
Proponowana przez Cioarę metoda samowiedzy ma indyjskie źródła. Me-

todę samopoznania poprzez nieustanne pytanie siebie „kim jestem?” (tamilskie 
nan yar?) wprowadził tamilski mistyk Ramana Mahariszi (1879–1950). W jego 

                                                                 
74 Tamże, s. 10, 47, 51. 
75 Tamże, s. 9. 
76 I. Cioara, The Wondrous Journey, s. 105. 
77 Tamże, s. 109. 
78 Tamże, s. 71. Por. tamże, s. 36, 70. 
79 I. Cioara, I Am Boundlessness, s. 1. 
80 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 18, 24, 107; I. Cioara, The Wondrous Journey, s. 72; I. 

Cioara, I Am Boundlessness, s. 1, 10-11, 18, 20, 36-39; I. Cioara, Life is Eternal Newness, s. 14, 27, 
33, 39, 46-47, 52-55, 78, 89, 100, 118-119. 

81 I. Cioara, I Am Boundlessness, s. 7. 
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przekonaniu nieustanne stawianie sobie tego pytania doprowadzi do powstrzy-
mania ruchu myśli i osiągnięcia spokoju umysłu82. Identyczną opinię wyraził 
amerykański dzenista Philip Kapleau. Uważał, że chcąc osiągnąć oświecenie, na-
leży nieustannie pytać siebie „kim jestem?” albo „czym jest to, co słyszy (widzi 
itd.)”83. Jego nauczyciel, mistrz dzen Hakuun Jasutani, uważał, że „Myślenie jest 
chorobą ludzkiego umysłu”84. Anonimowy japoński profesor filozofii stwierdził 
zaś, że „Na początku trzeba stosować pojęcia, aby uwolnić się od pojęć”85. Zda-
nie Kartezjusza „Myśl, więc jestem”, Cioara uznał za jedno z najgłupszych sfor-
mułowań, jakie stworzył ludzki umysł. Powinno się je zastąpić zdaniem: „Myślę, 
więc mnie nie ma”86. 

U.G. spotkał Ramanę Mahariszi w 1939 roku. Spytał go: „Tę rzecz zwaną 
moksza (wyzwoleniem), czy możesz mi ją dać?” Ramana odparł: „Mogę ci ją dać, 
ale czy ty potrafisz ją wziąć?”87 Wówczas U.G. uświadomił sobie to, co Cioara 
zrozumiał wiele lat później, że nikt nie może nam dać oświecenia, ponieważ nie 
ją ono rzeczą wśród innych rzeczy. 

 
 

Jak zrealizować cel? 
 
Cioara uważa rozpuszczenie siebie w tym co nieograniczone (Boundlessness) 

za cel życia na ziemi.88 Cel można osiągnąć poprzez usunięcie przeszkód stoją-
cych na drodze, a nie przez wysiłek. Jak to przeprowadzić w praktyce? Zdaniem 
Cioary: 

 

(…) jedynie poprzez wejście w kontakt – każde z osobna – z własnym zachowa-
niem w związku z Życiem, bez podążania za celami, ideałami, korzyściami czy 
oczekiwaniami. Dzięki temu prostemu spotkaniu nasza psychologiczna struktura 
wyciszy się; w tej ciszy odkryjemy, że istniejemy jako stan wszechobejmujący, żywy, 
wyraźny, aktywny i nieustannie obecny w Nadświadomości.89 

                                                                 
82 Ramana Maharshi.  
83 P. Kapleau, Trzy filary zen, s. 158. 
84 Tamże, s. 44. 
85 Cyt. w: tamże, s. 199.  
86 Interview about The Silence of the Mind with translator Petrica Verdes. Por. tytuł książki 

Gurdżijewa: Życie jest realne tylko wówczas, kiedy „ja jestem” (Life is Real Only Then, When „I Am”).  
87 U.G. Krishnamurti. 
88 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 31. 
89 I. Cioara, Life is Eternal Newness, s. 98. 
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W odróżnieniu choćby od tradycji indyjskich i buddyjskich Cioara odrzucał 
potrzebę posiadania nauczyciela oraz metody i rytuały, które – jego zdaniem – 
wzmacniają tylko klatkę ego. Wewnętrznego spokoju nie można osiągnąć po-
przez wysiłek90, a wyłącznie poprzez opróżnienie umysłu z wszystkich treści, 
głównie z iluzji, marzeń i pragnień. Aby to zrealizować, nie należy dokonywać 
żadnych przygotowań. Wszystko, czego nam potrzeba, to uważna obserwacja 
tego, co się dzieje w nas i wokół nas:91 „cała nasza praca składa się z patrzenia 
i słuchania każdej wędrującej myśli, każdego pomruku myśli, każdego pragnie-
nia, każdego lęku, które wciągają nas w gąszcz czasu”92. 

W analogiczny sposób U.G. głosił, że do realizacji oświecenia nie prowadzi 
żadna metoda. Dlatego odrzucił wszystkie ścieżki duchowego rozwoju i religie. 
Nauczycieli duchowych uważa za szarlatanów żerujących na ludzkiej naiwności, 
a to, co proponują za rodzaj „świętego biznesu”93. Ascezę, medytację, sublimację 
popędów, pojęcie „grzeszności” uznaje za „zupełny nonsens”94, twór umysłu, 
który jest mitem95. Jego zdaniem nie ma żadnej różnicy między pójściem do pu-
bu, piciem piwa i paleniem papierosa a pójściem do świątyni, odmawianiem 
modlitw, medytacją, czy czytaniem świętych ksiąg96. 

Wszelkie próby kontrolowania myśli i emocji uznawał za daremne. Z po-
mocą wysiłku nie można znaleźć się w stanie medytacyjnego wglądu, ani tym 
bardziej zrealizować wolności, nie uda się też tego osiągnąć przez myślenie 
w kategoriach nadziei i celu, które są związane z przyszłością. Wszystko, co 
człowiek może zrobić, to uwolnić się od wewnętrznych zmagań i szamotaniny, 
w tym od myślenia w kategoriach sensu życia.97 

Zdaniem U.G. nie da się zmienić naturalnego biegu rzeczy. Każdy, kto 
chce przejść dogłębną przemianę wewnętrzną, musi odrzucić swoją kulturę 
i tworzone przez nią kanony etyczne, włącznie z pojęciami dobra i zła.98 To, co 
innych mogło wpędzić w obłęd, w jego przypadku zakończyło się przejściem do 
nowego sposobu percepcji świata. Nie było to jednak oświecenie duchowe, gdyż 
                                                                 

90 S. Forman, Ilie Cioara – enlightened mystic. 
91 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 12. 
92 Tamże, s. 51. 
93 U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem, s. 32-33. 
94 U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 89. 
95 Tamże, s. 95. 
96 U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem, s. 72, 64. 
97 Tamże, s. 47, 54-56, 58, 53; U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 98. 
98 Tamże, s. 82-84, 95. Por. Maverick (red.), The Natural State, s. 1.  
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ono – podobnie jak umysł – jest mitem, ale wyłącznie biologiczna i chemiczna 
przemiana organizmu, rezultat przypadkowego układu atomów. Ten stan nie 
ma żadnej przyczyny, a nad procesem jego powstania nie ma żadnej kontroli. 
Według niego przemiana, jakiej doświadczył, wiąże się z aktywizacją grasicy, 
gruczołu, który po okresie dojrzewania dezaktywuje się. U.G. uważa, ci, którzy 
opanują technologię manipulowania ludzkimi gruczołami, zdobędą władzę ab-
solutną nad ludźmi i będą w stanie dowolnie kształtować ich umysły99. 

 
 

Dyskusja: podobieństwa i różnice 
 
U.G. niczego nie napisał. Jego rozmowy wydali jego uczniowie. Tweedie 

napisała 800 stronnicowy dziennik. Cioara jest autorem 18 książek. 
U.G. wyrażał swoje doświadczenia w kategoriach zaczerpniętych z hindu-

izmu, Cioara z ezoteryki indyjsko-zachodniej (pisał o planach astralnych), 
a Tweedie z islamu (choć jego rola w jej przemianie była drugorzędna). 

Wszyscy oni doświadczyli bezgranicznej miłości, radości, niemożliwego do 
opisania głębokiego spokoju przywodzącego na myśl nicość, zniknięcia myśli, 
umysłu i poczucia ego. 

Każdy z tych trzech kontemplatyków z pewnością podpisałby się pod sło-
wami amerykańskiej dzenistki Toni Packer: 

 
Każdy z nas, bez wyjątku, jest pełny i całkowity, w każdej pojedynczej chwili czasu, 
bez jakiegokolwiek braku czy niedostatku. (...) Zamiast szukać wartości na ze-
wnątrz, Zen kieruje nas ku odnajdywaniu tego, który dokonuje tych wszystkich po-
szukiwać. Musimy poznać źródło wszelkich naszych poszukiwań. Musimy poznać 
samych siebie. Jeśli rzeczywiście poznamy, kim jesteśmy, wszystkie nasze pytania, 
wątpliwości i poszukiwania, ustaną natychmiast.100 
 
Podobnie jak buddyści, U.G. utrzymuje, że życie jest cierpieniem, a rezul-

tatem oświecenia jest odkrycie, że jaźń (ego, dusza, osoba) jest fikcją101. 

                                                                 
99 U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 84-85.  
100 T. Packer, Mów bez otwierania ust, s. 13. 
101 U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem, s. 33, 51, 134; U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświe-

cenie, s. 98; U.G. Krishnamurti, Myśl jest twoim wrogiem, s. 10. 
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Zarówno U.G. jak i Cioara doświadczyli całkowitego opróżnienia umysłu 
z wszelkich treści102. 

Zarówno Tweedie jak U.G. doświadczyli cierpienia trudnego do zniesienia 
i doprowadzającego do rozpaczy. 

Tweedie and U.G. posługiwali się terminem „naturalny stan”103. Jest to na-
zwa niezmiennego i nieuwarunkowanego stanu utożsamianego z buddyjskim 
oświeceniem bądź hinduskim wyzwoleniem. W naukach dzogczien termin ten 
oznacza pierwotny stan każdej jednostki104. 

O ile Cioara posługiwał się terminami „czysta obecność” i „czysta świado-
mość”105, to U.G. mówił o „pierwotnym, czystym stanie świadomości”106. „Czy-
sta obecność” i „pierwotny stan” to terminy typowe dla nauk dzogczien.107 Po-
równanie przez Cioarę oświeconego umysłu do zwierciadła, które bezstronnie 
odbija wszystko, co się pojawia w jego polu108, także jest typowe dla nauk 
dzogczien.109 W stanie czystej świadomości (czyli pełni uwagi) wszystkie zjawi-
ska „natychmiast rozpuszczają się nie pozostawiając po sobie wspomnień”110. 
Dzogczienpowie użyli by raczej słów „nie pozostawiając po sobie śladu”111. 

Główna różnica między nimi dotyczy metod realizacji spokoju umysłu. 
Według Bhai Sahiba i Iriny Tweedie cel można osiągnąć wyłącznie z pomocą 
guru. Ilie Cioara nie miał nauczyciela, posługiwał się metodą nieustannego py-
tanie siebie „kim jestem?”. U.G. odrzucił wszystkie metody. 

Podobnie jak U.G., także Cioara był krytykiem pustej religijności, na którą 
składają się dogmaty, ceremonie i praktyki dewocyjne: „Prawdziwa religia nie 
zna rytuałów ani formuł, nie ma celu, ani ograniczeń”.112 Cioara odrzucał wiarę, 
nadzieję, modlitwy i wszystkie praktyki. Ich źródło widział w ignorancji.113 

                                                                 
102 „Totally emptying the mind of its whole content” (I. Cioara, Life is Eternal Newness, s. 55). 
103 U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 44, 71; I. Tweedie, Daughter of Fire, p. 244. 
104 Namkhai Norbu, The Crystal and the Way of Light, p. 32-33.  
105 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 67. 
106 U.G. Krishnamurti, Mistyka, oświecenie, s. 42. 
107 J.M. Reynolds (tł.), Self-Liberation Through Seeing with Naked Awareness, s. 85.  
108 I. Cioara, The Silence of the Mind, s. 107. 
109 Namkhai Norbu, The Crystal and the Way of Light, p. 97-98. 
110 I. Cioara, Life is Eternal Newness, s. 85-86. 
111 J.M. Reynolds (tł.), Self-Liberation Through Seeing with Naked Awareness, s. 121.  
112 I. Cioara, The Wondrous Journey, s. 110. 
113 I. Cioara, Life is Eternal Newness, s. 62, 65. 
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Konkluzja 
 
Umysły ludzi, zarówno religijnych jak i niereligijnych, są często podatne na 

trucizny nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i zwykłej ignorancji, 
będących skutkami postrzegania świata w kategoriach dualistycznych. Z drugiej 
strony, kontemplatycy nie dzielą świata na „ja” i „nie ja”. Widzą go takim jakim 
jest, bez oceniania go. Kontemplacja jako taka nie jest związana z żadną religią, 
ponieważ jest niedualistyczna. Nie ma w niej „ja”, nie ma podmiotu, który 
mógłby powiedzieć o sobie: „Jestem taki a taki”. 

Dlatego uważamy nieustanną kontemplację za trzecią drogę między religią 
a życiem świeckim. Jest to droga środkowa między życiem świeckim nastawio-
nym na reprodukcję i konsumpcję, a życiem instytucjonalnym dającym wierzą-
cym nadzieję na szczęście w niebie. Metoda samowiedzy poprzez nieustanne py-
tanie siebie „kim jestem?” jest niesekciarska i może być praktykowana w każdych 
warunkach przez wszystkich bez względu na otoczenie kulturowe i religijne. 

 
 

OUT OF WORDS. CONTINUOUS CONTEMPLATION  
AS THE THIRD WAY BETWEEN RELIGION AND SECULAR LIFE  

ON THE EXAMPLES OF THREE CONTEMPORARY CONTEMPLATIVES 
 

Summary 
 
The topic of presentation is life and teachings of three less known, but important, modern 

mystics: Russian Sufi Irina Tweedie (1907-1999), and two non-confessional mystics: Indian U.G. 
Krishnamurti (1918-2007), and Romanian Ilie Cioara (1916-2004). It shows that method of 
permanent, silent contemplation, being non-sectarian, is essence of spiritual life. It gives lively al-
ternative for both religious and secular lives which divide people into different and for many rea-
sons conflicting approaches. It shows that essence of spiritual life is what lies beyond words, in si-
lence. 
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KONCEPCJA ETYKI INDUKCYJNEJ T. G. MASARYKA 
 
 

Wstęp 
 
Tomasz Garrigue Masaryk (1850–1937) znany jest przede wszystkim ze 

swojej działalności politycznej po I wojnie światowej. Przybliżając sylwetkę my-
śliciela warto odnotować, że siedemnaście lat po I Wojnie Światowej, w roku 
1920 został pierwszym prezydentem Czechosłowacji. Dodać również należy, że 
jego działalność jako humanisty jest całkowicie przemilczana. Nie wiele się mó-
wi o jego pracy w zakresie socjologii i filozofii. Dlatego tym bardziej trzeba 
podkreślić jego rolę jako myśliciela. Masaryk bowiem żywo wpisuje się w trady-
cję filozofii austriackiej. W jego poglądach filozoficznych widoczne są zarówno 
względy Bernarda Bolzano1, jak i Franza Brentano. Nawiązując do swoich wiel-
kich nauczycieli, pozostawał zwolennikiem humanizmu i racjonalizmu. Skupiał 
swoją uwagę na kwestiach etyki praktycznej, która była wynikiem studiów po-
święconych filozofom anglosaskim. Głownie chodzi tutaj o empiryków. Wśród 
nich miejsce szczególne Masaryk przyznaje Hume’owi. 

W tym kontekście uważa on, że zasadniczą rolę w poznaniu należy przy-
dzielić doświadczeniu. Trzeba zrezygnować z tworzenia sztucznych systemów, 
które abstrahują od okoliczności życia ludzi. Z tej perspektywy uwidacznia się 
też sylwetka Masaryka jako zagorzałego krytyka niemieckiego idealizmu. W tym 
duchu twierdził, że to człowiek i jego egzystencja oraz okoliczności życia 
                                                                 

1 Warto wspomnieć, że w myśli Masaryka widoczne są wyraźne odpowiedniki filozofii Ber-
narda Bolzano. Zdeněk V. David, Masaryk a rakouska filosofická tradice: Bolzano a Brentano w: Fil-
osofický časopis. Ročník 56. 2008/3. s. 349.  
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w świecie tworzą prawdziwy system. Człowiek jako jednostka i indywiduum jest 
ważny i w refleksji filozoficznej nie można go ignorować. W analizach nie wol-
no go pomijać i odwoływać się do pojęć, które nie mają nic wspólnego z rzeczy-
wistością. Należy doświadczać rzeczywistości i w niej ujmować człowieka. Zda-
niem Masaryka człowieka można zdefiniować tylko na podstawie konkretnego 
doświadczenia, w konkretnym odniesieniu do świata. Dlatego pierwszorzędne 
w poznaniu są treści percypowane w świecie zewnętrznym. Dopiero w dalszej 
kolejności i na ich podstawie mogą być wytworzone pojęcia i struktura teorii. 

 
 

Socjologia jako wyrażanie życia 
 
Widzimy więc, że zdaniem Masaryka filozofia przede wszystkim ma doty-

czyć życia, wszelkie abstrakcje są jego wypaczeniem. W tym sensie filozofia ma 
zachowywać życie, a nawet powinna być jego częścią. Nie zrywając z nim więzi, 
ma doprowadzić do reformy życia. Z tego względu nie możemy się poddawać 
żadnym abstrakcjom, ani w głosie metafizyki ani teologii. Sprawa rozstrzygnię-
cia kwestii dobra i zła jest zbyt skomplikowana, żeby ją rozstrzygać na zasadzie 
pojęcia Boga. Na tej podstawie można stwierdzić, że analiza kwestii moralnych, 
dotyczących dobra i zła, nie ogranicza się do teologii. Masaryk podkreśla, że 
rozważanie problemów moralnych ma się odbywać w ujęciu związków, jakie za-
chodzą pomiędzy ekstremami empiryzmu i przekonania religijnego2. Dlatego 
też problemy etyki mają zostać rozwiązywane i zadawane w kontekście nauki. 
To zaś ma nas utwierdzać w przekonaniu, że cel historii i ewolucji życia nie mo-
że być odzwierciedlony w czystej teologii. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że Masaryk również, jeśli chodzi 
o kwestie teologiczne, to ich rozstrzygnięć dokonuje w perspektywie pozytywi-
zmu Comte’a. Tym samym fundamentem poznania zarówno naukowego, jak 
i religijnego ma być doświadczenie. Socjologia ujmowana w ten sposób ma być 
podstawą wszystkich nauk. Podobnie w tej kwestii sądzi Masaryk, a mianowicie, 
że najważniejsze dla każdego jednostkowego człowieka kwestie życia i problemy 
z nim związane mają zostać ujęte w socjologii. W niej ma się określać konkret-
ność człowieka oraz problemów związanych z jego egzystencją. 

                                                                 
2R. Wellek, Masaryk’s Philosophy, w: On Masaryk. Texts in English and German, red. J. No-

vák. Amsterdam 1988, s. 19. 
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Na tej podstawie Masaryk twierdzi też, że niemiecki idealizm, począwszy 
od Kanta, a skończywszy na Heglu nie może spełniać pokładanych w nim na-
dziei, ponieważ nie dotyczy życia. Wszelako socjologia, fundując zasady życia 
w doświadczeniu, ma stanowić grunt, na którym będzie można odpowiedzieć na 
najważniejsze pytania ludzkości. Tym samym filozofia ma zostać ufundowana 
na zasadzie socjologii3. Przy czym jednocześnie trzeba zauważyć, że Masaryk 
sięga głębiej niż Comte. Ten drugi zatrzymuje się przy socjologii jako nauce 
uzasadniającej życie człowieka. Masaryk twierdzi natomiast, że naukowa filozo-
fia i socjologia muszą być uzasadnione na podstawie analiz psychologicznych. 
Wszystkie sądy naukowe zależą bowiem od natury aktów psychologicznych. 

Problem, który się tutaj pojawia jest związany z tym, iż kwestie moralne, 
które są związane z praktycznym działaniem człowieka Masaryk próbuje od-
zwierciedlić na zasadzie naturalistycznego światopoglądu Comte’a. Stąd zasadne 
jest postawienie pytania: Jak pogodzić faktyczną rzeczywistość doświadczenia, 
której wyrazicielem jest pozytywizm z humanizmem, którego określeniem jest 
przecież moralna powinność? Jan Patočka nie widzi takiej możliwości. Jego zda-
niem pozytywizm stoi w sprzeczności wobec filozofii moralności. Faktów i po-
winności nie da się pogodzić4. 

 
 

Fenomenalizm jako zasada oglądu rzeczywistości społecznej 
 
W odniesieniu do pozytywizmu i w nim uzasadnionej socjologii należy 

pamiętać, że ona również ma mieć swoje odzwierciedlenie w analizach psychiki, 
której określeniem są konkretne jednostki. Masaryk podkreśla, że psychika każ-
dego członka społeczeństwa ma zostać zweryfikowana w życiu. Tym sposobem 
mamy ją poddać krytycznemu oglądowi i porównaniu z innymi uczestnikami 
społeczeństwa. Zaznaczmy, że w takiej analizie mamy do czynienia nie tylko 
z własnymi fenomenami, które są odzwierciedleniem własnej świadomości. Fe-
nomeny innych przedstawiają się przed nami jako teksty, manifestacje zachowań 
i jako regulacje społeczne. To w nich uzyskujemy zasady współżycia między 
ludźmi. Stąd można powiedzieć, że podejście Masaryka do filozofii jest podej-
                                                                 

3 J. Novák, Masaryk and the Brentano School w: On Masaryk. Texts in English and German…, 
s. 34. 

4 Por. J. Patočka, Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar. In Idem: Češi. Sv. 1: Česká ot-
ázka/Naše nynější krize/Jan Hus. Připr. J. Brabec, Praha 2000, s. 376. 
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ściem socjologicznym. Przy tym nie wolno zapominać, że należy je rozpatrywać 
na trzech poziomach refleksji. Po pierwsze w domenie wewnętrznej świadomo-
ści (psychologiczna analiza opisowa); po drugie na poziomie życia codziennego i 
w praktyce (analiza socjologiczna); po trzecie na poziomie komunikacji werbal-
nej (analiza logiczno-semantyczna)5. W rezultacie takiej trzypoziomowości, re-
fleksja społeczna nie zaciemnia obrazu ludzkiej psychiki, lecz ją w prawdzie od-
słania. Dzięki oglądowi fenomenów społecznych możemy dostrzegać to, co jest 
najważniejsze w psychice jednostkowej – a mianowicie prawdę. 

Zwróćmy jeszcze uwagę, że jeśli Masaryk mówi o filozofii, to tylko w kon-
tekście jedności nauk. A zatem nauki tylko w jedności mogą stanowić podstawę 
rozwoju wiedzy, a w konsekwencji rozwiązywać najważniejsze kwestie dotyczące 
człowieka. W Logice konkretnej Masaryk próbuje odpowiedzieć na pytanie: czym 
jest filozofia? Zaznaczmy, że odpowiedź następuje w bliskim związku i kontek-
ście nauk empirycznych. Masaryk formułuje tezę, że filozofia ma być podstawą 
wiedzy, z której wynikają wszystkie inne nauki. We wzajemnym ich ustosunko-
waniu następuje jednolity ogląd świata. W tym świetle można zauważyć, że tak 
jak Masaryk odżegnuje się od niemieckiego idealizmu – a w nim od rozumowej 
konstrukcji nauk – tak samo wyraża sympatię dla pozytywizmu Comte’a6. Jed-
ność o którą tutaj chodzi widoczna jest bowiem w doświadczeniu jako podstawie 
wszelkich nauk. Należy zatem stwierdzić, że analizy socjologiczne, mając pod-
stawę w doświadczeniu, odzwierciedlają autentyzm życia w jego dynamice. Ide-
alizm jest natomiast zastojem, którego wyrazem może być jedynie mistycyzm, 
określający stany świadomości podmiotu. 

Z tej perspektywy uwidacznia się też negatywne nastawienie Masaryka wo-
bec filozofii Kanta. Jego zdaniem Kantowskie a priori to fikcja, abstrakcja nie 
mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Wbrew temu, co twierdził autor Kryty-
ki czystego rozumu, należy zaufać naszemu myśleniu – myśleniu, którego wyrazi-
cielem jest konkretny człowieka. Dodać trzeba, że nigdy takiego myślenia nie 
wolno traktować jako wyrazu metafizyki.  

W Rozmowach z T. G. Masarykiem możemy przeczytać to, co Masaryk na 
ten temat mówi w rozmowie z jednym z najwybitniejszych czeskich pisarzy Ka-
relem Čapkiem. Mianowicie czytamy tam: „Właściwym przedmiotem poznania 
jest świat szczegółów, indywiduów, indywidualności żywych i nieożywionych. 

                                                                 
5 J. Novák, Masaryk and the Brentano School… s. 34. 
6 R. Wellek, Masaryk’s Philosophy w: On Masaryk…. s. 20. 
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Ale do tego poznania dojrzewamy idąc okrężną drogą nauk abstrakcyjnych. Po-
znać znaczy to jak najdokładniej, jak najpełniej poznać rzeczywistość konkretną; 
właśnie w tym celu trzeba najpierw wyabstrahować, skonstruować teoretycznie 
i wprowadzić do systemu naukowego konstytuujące pierwiastki i powszechne 
prawa rzeczy oraz rozmaitych zdarzeń – lecz nie zapominając, że właściwym 
przedmiotem i celem poznania jest ten świat niepowtarzalnych istot i rzeczy, 
który – i tylko on – jest nam dany”7. W tym sensie pierwszeństwo w poznaniu 
ma mieć doświadczenie, przede wszystkim doświadczenie wewnętrzne, na pod-
stawie którego możemy konstruować całą rzeczywistość i świat odzwierciedlony 
w pojęciu socjologii. Tym samym najważniejszym elementem analiz filozoficz-
nych jest ogląd socjologiczny, który nie pomija żadnej dziedziny życia społecz-
nego. Ogląd taki jest wyrazem tego, co wynika z refleksji, która wspiera się na 
fenomenach psychicznych. 

 

 
Realizm 

 
Fenomeny psychiczne mają wyrażać rzeczywistość. A zatem Masaryk jest 

realistą. Realizm w jego koncepcji jest wynikiem bliskich związków z teorią 
Franza Brentano. Ten ostatni, podobnie jak Masaryk, żywo krytykował zarówno 
idealizm Kantowski jak i jego wydanie Heglowskie. Zdaniem Brentana, wszelka 
intencja nie może się ograniczać do zagadnień podmiotowych, lecz musi mieć 
już coś na względzie. Odwołując się do reizmu autora Psychologii z empirycznego 
punktu widzenia możemy zatem powiedzieć, że intencja ma zawsze zostać od-
niesiona do niezależnej od świadomości „rzeczy”. Brentano na ten temat pisze 
tak: „Każdy fenomen psychiczny charakteryzuje się tym, co średniowieczni 
scholastycy nazywali intencjonalną (lub też mentalną) inegzystencją pewnego 
przedmiotu, a co my – jakkolwiek nie całkiem jednoznacznie – nazwalibyśmy 
odniesieniem do pewnej treści skierowaniem na pewien obiekt (przez który nie 
należy tu rozumieć czegoś realnego) lub immanentną przedmiotowością”8. Dalej 
więc trzeba powiedzieć, że wszelkie nasze stany psychiczne mają swoje potwier-
dzenie i odzwierciedlenie w obiektach, które je wywołują. „W przedstawieniu 
coś jest przedstawiane, w sądzie – uznawane lub odrzucane, w miłości kochane, 

                                                                 
7 K. Čapek, Rozmowy z T. G. Masarykiem, przeł. P. Godlewski. Warszawa 2014, s. 187. 
8 F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, przeł. W. Galewicz. Warszawa 

1999, s. 126. 
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w nienawiści nienawidzone, w pożądaniu pożądane itd.”9. Tu również widzimy, 
że w tym kontekście kwestie moralne oraz poznawcze nie mogą być rozstrzy-
gnięte w sposób ostateczny i definitywny. 

Dodajmy, że myślenie i teorię działania etycznego Masaryk również przej-
muje od Franza Brentano. Przy czym, tak jak powołuje się na teorię intencjo-
nalności Brentana, tak w poznaniu nie ogranicza się do niej. Ważna bowiem dla 
niego pozostaje również sfera zmysłowości. W tym sensie Masaryk zjawisk nie 
ogranicza, jak robi to autor Psychologii z empirycznego punktu widzenia, do świa-
domości. Kwestia poznania jest u niego wyrazem korelatywności świadomości 
i zmysłowości, co wpływa na nierozstrzygalność problemu związanego z istotą 
duszą10. W następstwie wspomnianej korelatywności uwidacznia się problem 
moralnego działania. Nie wiemy jak powinniśmy działać. Albowiem zarówno 
odziaływania duchowe, jak i cielesne mają wpływ na nasze decyzje. Podkreślmy, 
że w tej perspektywie nie można się powoływać na istotę Boga. Transcendencja 
znajduje się poza naszym działaniem. Stąd też nie można się powołać na istotę, 
która by je uprawomocniła. 

Masaryk odpowiedź na powyższą kwestię znajduje w sferze fenomenalnej. 
Uważa mianowicie, że nasze działania powinny być motywowane wewnętrzną 
istotą, która wypływa z naszej świadomości i mówi nam o przynależności do 
wielkiej ludzkiej rodziny. To znaczy, działania ludzkie mają uczynić świat lep-
szym na zasadzie naszego dobrego samopoczucia, które ma zostać przeniesione 
na innych jego uczestników. Podobnie jak inni odczuwam i tak samo jak oni po-
siadam poczucie, że coś jest dla mnie bardziej wartościowe od czegoś innego11. 
Widzimy więc, że Masaryk tak samo jak David Hume odnajduje zasadę życia 
społecznego w „uczuciu sympatii”. Uczucie takie ujmuje jako wrodzoną miłość 
ludzką, jako poczucie społeczeństwa, humanitaryzmu i miłości bliźniego. Fakt 
ten ma naturę aksjomatyczną – tak po prostu jest i nie mamy możliwości, aby 
wyjaśnić na jakiej zasadzie mógłby być on uprawomocniony. Według Masaryka 
przedstawienie bezpośredniości faktu miłości bliźniego, czyli poczucia społecz-

                                                                 
9 Tamże, s. 126. 
10 Por. R. M. Chisolm, Masaryk and Brentano on the nature of mental. In: T. G. Masaryk und 

Brentano Schule. Beiträge zur gleichnamigen Symposium vom 15. – 17. October 1991. Praha, Graz 
1992, s. 22-27.  

11 Por. B. Smith, Von T. G. Masaryk bis Jan Patočka. Eine philosophische Skizze. From J. Zu-
mr and T. Bidner (eds), T. G. Masaryk und die Brentano-Schule, Graz/Prague: Czech Academy 
of Science (1993), 93-110, s. 5.  
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ności w swojej niepodzielności następuje w potwierdzającej go brentanowsko-
kartezajańskiej ewidencji wewnętrznego wartościowania. Tym samym na takie 
wewnętrzne potwierdzenie możemy liczyć w zakresie własnej świadomości, któ-
ra będzie pokazywała z jasnością i oczywistością, co w danej sytuacji powinni-
śmy zrobić. 

Dodajmy, że rzeczona charakterystyka moralności ma swoje uzasadnienia 
w kryzysie człowieka nowoczesnego. Kryzys ten jest przyczyną wątpienia 
w obiektywny charakter rzeczywistości. Dlatego miłość bliźniego nie może być 
budowana na zasadzie stosunku międzyludzkiego. Masaryk uznaje – podobnie 
zresztą jak Brentano – niezależność naturalnej miłości bliźniego od religii. In-
nymi słowy, samo kultywowanie miłości w religii, którego mistrzowskim wzor-
cem jest życie Jezusa, w istocie jest przedstawieniem całkowitego ucieleśnienia 
logiki uczucia sympatii. W następstwie tego trzeba uznać, że dobre społeczne 
stosunki międzyludzki nie wynikają z zapisu religii, lecz z pierwotnego uczucia 
sympatii. Wobec tego należy podkreślić, że religia jest tutaj rezultatem uczucia 
sympatii. Religia ma wymiar praktyczny i przyczynia się do demokratyzacji spo-
łeczeństwa. W tym sensie Masaryk na nowo formułuje etykę Brentana i doko-
nuje tłumaczenia jego pojęcia najwyższego praktycznego dobra na termin „rze-
czywistej pobożności” (wirkliche Frömmigkeit). W takim pobożnym odniesieniu 
do rzeczywistości ma się również dokonywać „życie sub specie aeterni”. Tym spo-
sobem to, co u Brentana miało określenie jedynie w systematyce etycznej, u Ma-
saryka ma swoje odzwierciedlenie w konkretnej sytuacji historycznej. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje tutaj, że życie ma się dokonywać jako realizacja wieczne-
go planu, który jednakże nie będzie miał znaczenia abstrakcyjnego, lecz kon-
kretne w kontekście historycznym. Plan taki ma się zatem dokonywać jako de-
mokratyzacja w uczuciu sympatii i odwrót od dziedzictwa kryzysu człowieka 
nowoczesnego, którego wyrazem był indywidualizm i subiektywizm12. 

Miroslav Bednář mówi, że to, co istotne dla religii u Masaryka polega na 
przeżyciu siebie jako części całości świata w osobowym odniesieniu do Boga. To 
zaś oznacza, że tylko w sobie możemy odnaleźć to, co nas przekracza, a więc 
także Boga. Na początku określamy siebie jako osobę, która odczuwa rzeczywi-
stość na zasadzie zmysłowej. W dalszej kolejności do tak określonego poczucia 
świata dołącza refleksja, która jest efektem działania rozumu receptywnego. 

                                                                 
12 Por. J. Pavlik, Brenatno und Masaryks Auffasung der Ethik. In: T. G. Masaryk und Brentano 

Schule. Beiträge zur gleichnamigen Symposium vom 15. – 17. October 1991…, s. 88-90. 
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Podkreślmy, że dopiero w niej ma się przejawić materia, która jest rezultatem 
działania duszy. Okazuje się zatem, że religia jest efektem rzeczywistości. Na 
zasadzie uczucia sympatii jest wynikiem naszej egzystencji w świecie. W niej też 
ma się przejawić nasza dusza. Świat jest więc wynikiem jej działania. Przy czym 
Masaryk wbrew Arystotelesowi nie mówi czym ma ona być. W teorii spostrze-
żenia powołuje się wprawdzie na niego, ale kwestii związanej z duszą nie roz-
strzyga. Tu również zaznaczyć możemy, że Masaryk egzystencję duszy traktuje 
jako zasadę demokracji. Z tej perspektywy zasada demokracji jawi się nam jako 
wyraz zdrowego rozsądku. Przy czym, tak jak każdemu człowiekowi zdrowy 
rozsądek przypada w jego istocie, tak potrzebuje on do swojej realizacji religii. 
Tym samym życie w świecie, odczucia i wrażliwość, z którymi mamy do czynie-
nia na co dzień, mają w ten sposób zostać przetransponowane na możliwości 
w myśleniu13. A zatem to, co odczute, czy też to, co nazywamy wrażliwością 
zmysłową wywołuje w nas refleksję, która jest wyrazem duszy. W niej też mamy 
mieć poczucie świadomości społecznej. Świadomość społeczna uwidocznia się 
w paralelizmie duszy i ciała. To zaś skłania nas do twierdzenia, że mimo tego, iż 
nie umiemy wytłumaczyć, czym dusza jest, za każdym razem kiedy odczuwamy, 
uwyraźnia ona w nas swój refleksyjny charakter. W nim też określa się świat rze-
czy zarówno związanych z życiem społecznym, jak i przyrodą, który polega na 
fenomenach psychicznych14. 

 

 
Uczucie sympatii 

 
Metoda badań Masaryka ujawnia trzy ważne argumenty, które wpłynęły na 

kształtowanie się jego myśli. Przede wszystkim chodzi tutaj po pierwsze o na-
wiązanie do filozofii Arystotelesa i Św. Tomasza; po drugie o odmowę wartości 
naukowej idealizmowi niemieckiemu, jak i wszelkiemu innemu dogmatyzmowi; 
po trzecie preferowanie metody empirycznej, która ma dawać światło zarówno 
naukom przyrodniczym, jak i etyce15. W konsekwencji obraz życia społecznego, 
zachodzące w nim zmiany, oraz jego manifestacje są odzwierciedleniem rzeczy-
                                                                 

13 M. Bednář, Masaryks Begriff der Religion und Franz Brentanos Aristotelism. In: T. G. Masa-
ryk und Brentano Schule. Beiträge zur gleichnamigen Symposium vom 15. – 17. October 1991…, 
s. 153-155. 

14 Por. J. Brandt, Thomas G. Masaryk: Zum Gegenstand der Psycholgie. In: Idem, s. 30-40.  
15 J. Novák, Masaryk and the Brentano School… S. 32. Por. Zdeněk V. David: Masaryk a ra-

kouska filosofická tradice: Bolzano a Brentano w: Filosofický časopis. Ročník 56. 2008/3. s. 346-347. 
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wistości, która pozytywnie prezentuje się przed nami jako uczestnikami życia 
społecznego. Nie chodzi nam tutaj o ścisłe ograniczenie się do doświadczenia 
empirycznego, tak jak je postrzegali brytyjscy empirycy, lecz o wszystko, co mo-
że dotykać konkretnego człowieka. Więc zarówno o doświadczenie, jak i rozwój 
duchowy, a w rezultacie o wyraz kulturalny danej epoki. Tym samym zdać sobie 
trzeba sprawę, że Masaryk poznanie pojmuje holistycznie. Nie wolno nam 
w poznaniu z niczego rezygnować, albowiem w poznaniu ma zostać uwidocz-
niony człowiek konkretny w całej jego pełni. W Rozmowach z T. G. Masarykiem 
czytamy: „[…] przyjmuję za podstawę całe poznanie, człowieka w jego cało-
kształcie. Uznaję rozum oraz zmysły, uznaję również uczucia i wolę, całe w ogó-
le doświadczenie; także uczuciem, sympatią, dążeniem znajdzie człowiek ro-
zumny ziarnko prawdy, czasem więcej niż ziarnko”16. Na tej podstawie trzeba 
powiedzieć, że w poznaniu nie chodzi o definicję, ale o możliwość jej uzupeł-
nienia. Nie możemy z niej eliminować czynników, które na pierwszy rzut oka 
wydają się nam niepotrzebne. 

Kwestie religijności i etyczności człowieka zostają usytuowana na gruncie 
pozytywnym. Etyka może istnieć tylko w postaci faktycznie przeżytej solidarno-
ści społecznej, co czyni ją produktem procesów społecznych. W tym sensie Ma-
saryk chce zastąpić chrześcijaństwo niekościelnym religijnym humanizmem, 
którego rdzeń stanowi życie moralne. Przy czym sedno takiego moralnego życia 
zdaje się być pojęte pozytywistycznie. Można powiedzieć, że dobre życie nie jest 
następstwem oddziaływania religii, lecz wynikiem uczucia sympatii. Z tego wy-
nika, że religia ma spełniać funkcję podtrzymującą ład społeczny. To znaczy, ma 
się przyczyniać do tego, że takie „uczucie sympatii” odgrywa społecznie bardzo 
ważną rolę. W rezultacie religia ma nas utwierdzać w tym, że takie uczucie 
z perspektywy życia społecznego jest bardzo korzystne. A zatem moralność ma 
zostać spełniona na zasadzie uczucia sympatii. 

 
 

Rachunek prawdopodobieństwa i moralność 
 
Masaryk podejmuje problem relacji nauk. Jak już wskazywałem ich wiary-

godność ma się potwierdzać w doświadczeniu. Etyka również ma się wyrażać 
w doświadczeniu, w ogólnym aspekcie ujęcia naukowego. W tym momencie 

                                                                 
16 K. Čapek, Rozmowy z T. G. Masarykiem, przeł. P. Godlewski. Warszawa 2014, s. 200-201. 
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warto zauważyć, że jeśli chodzi o przyrodoznawstwo, to jego określenie nie 
ogranicza się do tego, co empiryczne. Masaryk znajduje w nim konieczność za-
stosowania matematyki. W swoich rozważaniach odwołuje się do poglądów 
Hume’a i zgodnie z jego myślą twierdzi, że doświadczenie tak naprawdę nauce 
nic nie daje. Jest jedynie nagromadzeniem indywidulanych przypadków, które 
na zasadzie asocjacji mają znaczenie jedynie subiektywne. Dzięki nim uwidocz-
niają się prawidłowości, za sprawą których możemy przewidywać przyszłość. 
Innymi słowy, na podstawie tego, co miało miejsce w przeszłości, mamy posia-
dać wiedzę o tym, co jeszcze się nie wydarzyło, a co zgodnie z naszymi przewi-
dywaniami, ma się dopiero wydarzyć. Z tej perspektywy Hume dochodzi do 
wniosku, że zasada przyczynowości, którą się posługujemy w nauce nie jest nale-
życie uzasadniona. Opiera się ona bowiem na przeświadczeniu, które jest wyni-
kiem świadomości doświadczenia. Dlatego też krytyka zasady przyczynowości 
jest uwarunkowana stanem faktycznym. To zaś oznacza, że możemy być jej 
pewni, tylko wtedy, gdy się wydarza. 

Z tego powodu Masaryk uważa, że do analiz dotyczących wiedzy indukcyj-
nej należy dołączyć rozważania matematyczne. Albowiem matematyka17 po-
twierdza prawdy wieczne, a tym samym tylko na jej podstawie można osiągnąć 
pewność. Zdaniem Masaryka, matematyka znajduje zastosowanie w odniesieniu 
do faktów empirycznych poprzez zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa. 
A zatem, należy wziąć pod uwagę, że sceptycyzm Hume’a jest wynikiem niewła-
ściwego podejścia do badania wiedzy doświadczalnej. W tym świetle indukcja 
przemawia za sceptycyzmem w poznaniu, tylko wtedy, jeżeli zostanie użyta 
w niewłaściwy sposób. Według Masaryka indukcja w poznaniu jest uzasadnio-
na, gdy zostaje użyta w kontekście rachunku prawdopodobieństwa. W tym też 
mamy widzieć argument sprzeciwiający się sceptycyzmowi w poznaniu,  
a w konsekwencji budować wiedzę w oparciu o doświadczenie18. W rezultacie 
zdajemy sobie sprawę, że wiedza pochodzi z doświadczenia. Jednakże ograni-
czenie jej działania tylko do jego zakresu jest błędem. Masaryk zwraca uwagę, że 
dopiero dzięki rachunkowi prawdopodobieństwa możemy nią dysponować 

                                                                 
17 Warto zauważyć, że Kant matematykę uważa za naukę syntetyczną, podczas gdy Masaryk 

twierdzi, że jest ona aprioryczna. W tym też się różni od pozostałych nauk T. G. Masaryk, Dav. 
Hume’s Skepsis und die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ein Beitrag zur Geschichte der logik und die Phi-
losophie. Wien. 1884, s. 7. 

18 K. Schuhmann, Husserl and Masaryk, przeł. D. Bęben w: “ Folia Philosophica”, Tom 29. 
Katowice 2011, 136.  
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w sposób właściwy. W Dav. Hume’s Skepsis und die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
pisze tak: „[W doświadczeniu] przyzwyczajenie chce odgrywać dużą [rolę], 
[choć] ono wyjaśnia moje oczekiwanie [względem niego w sposób] nie wystar-
czający. Albowiem asocjacje, które każdorazowo ułatwiają wnioskowanie od 
przeszłości do przyszłości, są w dużej mierze wytworzone przez przekonanie, 
które za każdym razem może zostać przez nie przetworzone. [Jego rezultatów] 
spodziewam się nie tylko w przyszłym wyniku, ale rozwijam je według zasad, 
których pomysłowość została zabezpieczona mrówczą pracą ducha przez naj-
większych matematycznych geniuszy19”. Stąd też, jeśli chodzi o wnioskowanie 
z przeszłości na temat przyszłości, to nie odbywa się ono na zasadzie prostego 
przepełnienia naczynia wrażeń, czy też doświadczeń, które powoduje, że nagle 
zaczynamy twierdzić coś zupełnie innego niż jeszcze przed chwilą. Odbywa się 
to natomiast na podstawie rachunku prawdopodobieństwa. Tzn. o tym, co jesz-
cze nie miało miejsca, wnioskujemy na zasadzie częstotliwości i warunków to-
warzyszących przypadkom, które już się wydarzyły. Należy zaznaczyć, że wnio-
skowanie takie nie ma waloru pewności, a więc nie jest stuprocentowe. Rachu-
nek prawdopodobieństwa pozwala nam oszacować z jakim prawdopodobień-
stwem coś ponownie powinno zaistnieć. Podkreślmy, że jeśli nie zaistnieje, to 
fakt ten wcale nie podważa reguły, na zasadzie której mówimy o prawdopodo-
bieństwie wystąpienia wskazanego wydarzenia. Tym samym prawo przyczyno-
wości odczytujemy na zasadzie przemyśleń faktów, które miały miejsce w prze-
szłości. Masaryk pisze, że „Matematyczne prawa rachunku prawdopodobieństwa 
zabezpieczają w ten sposób pojęcie konieczności, które związane jest z pojęciem 
przyczyny”20. Wtedy też zasada rachunku prawdopodobieństwa pozwala ustalić 
związek przyczyny i skutku jako coś pewnego. Mimo niepewności doświadczenia 
w naukowych rozważaniach związek ten zostaje utrzymany jako niepodważalny. 

Zwróćmy uwagę, że tak jak rachunek prawdopodobieństwa utwierdza nas 
w przekonaniu o faktyczności doświadczenia i wiedzy na jego temat, tak na 
podstawie tego, co się faktycznie wydarza nie możemy posiadać argumentów 
przemawiających za tym, co się powinno wydarzyć. W odniesieniu do tego, co 
się wydarza nie możemy mieć pewności, że się ponownie wydarzy, choć potra-
fimy określić jego prawdopodobieństwo. Zauważmy, że jeśli chodzi o nauki em-
piryczne, rachunek prawdopodobieństwa nam ten brak rekompensuje, ponieważ 

                                                                 
19 T. G. Masaryk, Dav. Hume’s… s. 11. 
20 Tamże, s. 13. 
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w jego kontekście doświadczenie może stanowić istotny argument naszej wie-
dzy. Problem pojawia się natomiast w momencie, kiedy podejmujemy kwestie 
etyczne. Masaryk problemy moralności osadza bowiem w kontekście pozytywi-
zmu. Stąd, jak już wspominałem, dalszą perspektywą jest Hume’owska perspek-
tywa sympatii, która nie mówi nam, co powinniśmy czynić. Wszelako wskazuje, 
że moralność i na niej ufundowane społeczeństwo ma zostać ugruntowane 
w uczuciu sympatii. Okazuje się więc, że w etyce nie chodzi o transcendencję 
powinności, która przekracza ramy doświadczenia konkretnego człowieka. 
Wręcz odwrotnie, można powiedzieć, że chodzi o człowieka w swojej konkret-
ności, który sięgając do psychologicznej głębi swojego doświadczenie ma sam we 
własnym zakresie odpowiedzieć, co jest właściwe i jak powinien postępować, aby 
innym żyło się lepiej. Tu warto przywołać to, co Masaryk pisze w Rewolucji 
światowej, a mianowicie, że „Światowość nie zdobywa się pospolitym podróżo-
waniem, urzędowymi stosunkami międzynarodowymi i międzypaństwowymi, 
ale przez duchowe zatopienie się w życie jednostek, narodów i ludzkości”21. 
Z tego wynika, że sięgając do psychologii własnego wnętrza, odwołując się do 
własnych przeżyć mamy równocześnie świadomie odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, na czym polega życie innych i jak powinniśmy się zachować wobec nich, 
aby żyło im się lepiej. „Analiza psychologiczna poucza mnie, że człowiek ma od 
przyrodzenia bezpośrednią miłość bliźniego, bezinteresowną, nie-egoistyczną”22. 
Z tej perspektywy można również powiedzieć, że tak jak Hume mówi w swojej 
koncepcji etycznej o pierwotności „uczucia sympatii”, tak Masaryk potwierdza je 
w twierdzeniu, że człowiek będąc jednostką ego, w swoim działaniu nie ograni-
cza się jedynie do własnej istoty. Wejrzenie w głąb własnej psychiki pokazuje 
nam, że przyrodzoną zasadą każdego człowieka jest miłość bliźniego. 

Zwróćmy uwagę, że ufność w człowieka, którą kieruje się Masaryk w roz-
ważaniach etycznych spowodowana jest tym, iż jakiekolwiek ustanowienie sys-
temu traktuje on jako wytwór sztuczny. „Państwo, ani też państwo demokra-
tyczne, nie jest instytucją boską, wszechwiedzącą i wszechmocną […], lecz in-
stytucja ludzką, a niekiedy bardzo ludzką z wszelkimi słabościami, ale i dosko-
nałościami tych ludzi, którzy ją organizowali i którzy nią kierują […]”23. Innymi 
słowy, ustanowienie systemu etycznego, który ingerowałby w życie ludzi – zda-
                                                                 

21 T.G. Masaryk, Rewolucya światowa. Cz. 2: Wojna o wolność, przeł. W. M. Kozłowski, 
Warszawa 1930, s. 457.  

22 Tamże, s. 641.  
23 Tamże, s. 653. 
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niem Masaryka – równałoby się deprecjacji jednych i wywyższeniu drugich. 
W świetle powyższych rozważań można wysnuć wniosek, że twór taki wbrew 
istocie nabrałby walorów formalnych, a tym samym uzurpowałby sobie prawo 
do dyktowania prawa innym, przy całkowitym pominięciu faktu, że sam jest wy-
tworem ludzkiej niedoskonałości. Dalszą konsekwencją byłoby zajęcie przez 
niego wbrew naturze i w efekcie fałszerstwa miejsca należnego Bogu. 

 
 

Zakończenie 
 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań można powiedzieć, że to nauka 
i metoda naukowa jest fundamentem filozofii. W poznaniu, jak również w etyce 
mamy odnieść się do tego, co pozytywne. To, co pozytywne ma mieć swój po-
czątek w psychologii. Albowiem przez odwołanie do doświadczenia wewnętrz-
nego mamy dokonać krytyki całości naszej wiedzy. Pamiętać zatem należy, że 
cała wiedza jest jednością w częściach i obiektach nauki, do których mamy 
wgląd na zasadzie refleksji filozoficznej. W odwołaniu do psychologii, czyli do 
subiektywnego momentu, w którym uwidacznia się istota każdego z nas, filozo-
fia ma uzyskać obraz ducha nauki i autonomii metody naukowej. Ogląd taki da-
je nam również możliwość dokonywania krytyki nauki. Dodajmy jeszcze, że nie 
chodzi tutaj o stanowisko transcendentalne i w nim transcendentalną krytykę 
zastanego stanu wiedzy, lecz o praktyczną stronę człowieka. Zdaniem Masaryka, 
istota człowieka nie jest ani logiczna, ani metafizyczna, jej właściwym miejscem 
jest praktyka w etyce. Charakterystyczne dla człowieka jest więc podejście do 
bytu empirycznego. W tym sensie mamy poznawać i przez doświadczenie odno-
sić się do rzeczywistości, a nie do głosu wyobraźni. W przeciwieństwie do sta-
nowiska, które podstawę rzeczywistości upatruje w życiu konkretnego człowie-
ka, wszelkie wzorce odzwierciedlone w antropomorfizmie Masaryk nazywa mi-
tem24. Podkreślmy więc, że zgodnie z myśleniem Masaryka właściwą metafizyką 
nauk jest pozytywizm. W nim mamy odnaleźć właściwy przedmiot filozofii,  
a w konsekwencji etykę. 

                                                                 
24 J. Tvrdý, Vlivy positivistickė a Brentanovy na masarykovy myšlenky o dějinách filosofie. W: 

Masarykův sbornik. Časopis pro stadium života a díla T. G. Masaryka. Ročnik I. 1924-1925. Řídil 
V.K. Škrach. Praha 1925, s. 18. 
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Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, że pozytywizm, którego twórcą był 
Comte, w perspektywie Masaryka, ma zostać uzupełniony o psychologię. W re-
fleksji psychologicznej dochodzi bowiem do odróżnienia tego, co mityczne od 
poznania logicznego. Dodać przy tym należy, że Masaryk rozróżnia dwa sposo-
by filozofowania, mianowicie mówi tutaj o typie Arystotelesa i Platonowym. 
Człowiek jest albo arystotelikiem, albo platonikiem. Poznanie filozoficzne po-
winno jednak brać pod uwagę zarówno jeden punkt widzenia jak i drugi. Cho-
dzi o to, że oba się uzupełniają i jedno bez drugiego nie posiada znaczenia po-
znawczego25. Podobnie jak w twierdzeniach Carla Stumpfa, nasza wiedza ma 
być dedukowana za pomocą racjonalizacji w syntezie różnorodnych punktów 
widzenia. Zdaniem Masaryka, Kant relacjonując Hume’a popada w spekulację, 
która jest najbardziej widoczna w pojęciu rzeczy samej w sobie oraz w apriory-
zmie. Stwierdza się tutaj również istnienie imperatywu kategorycznego, podczas 
gdy zupełnie nie bierze się pod uwagę analiz, które przede wszystkim należy 
przeprowadzić, a mianowicie analiz psychologicznych. Dlatego Masaryk dziwi 
się, jak można fundować naukę matematyki na subiektywnej formie czasu 
i przestrzeni. Jego zdaniem, Kant dowodzi nowych syntez, które mają odzwier-
ciedlać obiektywność i przedmiotowość naszej wiedzy. Zdaniem Masaryka takie 
syntezy są jednak niepotrzebne, ponieważ właściwym przedmiotem nauki jest 
doświadczenie. Podmiot transcendentalny oddala nas od konkretu, a tym sa-
mym nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W rezultacie tworzy mity, a nie 
naukę26. Z tej perspektywy autor Logiki konkretnej wytyka Kantowi dualizm 
zmysłów i rozumu. W Rewolucji… Masaryk pisze: „Myśl niemiecka po Kancie, 
a w znacznej mierze już przez Kanta zboczyła na bezdroża. Kant zwalczał jedno-
stronność angielskiego empiryzmu, a zwłaszcza sceptycyzmu Hume’a jednostron-
nym intelektualizmem domniemania czystego rozumu twórczego […]”27. 

W rezultacie, zarówno nauka, jak i filozofia mają być czymś konkretnym. 
Ich struktura nie może abstrahować od pozytywności życia. Wbrew myśleniu 
transcendentalnemu i systemowemu, filozofia ma się dokonywać w życiu, albo-
wiem to ono wyznacza jej kierunek. Na tej podstawie możemy wyciągnąć wnio-
sek, że wobec nieokreśloności kierunku, w którym zmierzamy, życie ma nas 
utwierdzać w tym, że rzeczywistość to totalność, która wciąż nas czymś zaskaku-

                                                                 
25 Tamże, s. 19. 
26 Tamże, s. 24 
27 Masaryk, Rewolucya światowa… s. 477. 
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je. To jednocześnie jednak powoduje, że musimy być przygotowani, że nasza 
wiedza jest ograniczona i wymaga uzupełnienia. Jednakże mimo chwilowości 
i poczucia ciągłości nie-dokończonego życia, powinniśmy na zasadzie własnego 
przeżywania wiedzieć, co trzeba zrobić. Podkreślmy, że wiedza motywująca na-
sze działania ma być wynikiem „uczucia sympatii”. W tym świetle można zatem 
skonstatować, że w rezultacie naturalistycznego ujęcia etyki i powołania się 
w niej na uczucie zamiast odpowiedzialności, może być ona również określana 
w sposób deterministyczny. 

Nie jest to jednak osąd definitywny. Tak samo jak Masaryk mówi o reflek-
sji psychologicznej, na podstawie której mamy uzyskać wgląd w to, co jest wła-
ściwe, tak samo mamy wiedzieć, że za jego pomocą uzyskujemy ogląd kontekstu 
historycznego i on również ma nas utwierdzić w tym, co powinniśmy robić, 
a czego należy unikać. Powinność, którą tutaj mamy uzyskać, jest tym trudniej-
sza do osiągnięcia, że w takim wglądzie ma się ona odbywać na zasadzie psycho-
logicznej. Każda jednostka ma sama dokonać takiego oglądu i na jego podstawie 
realizować słuszne wybory moralne. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że 
Masaryk w tym kontekście mówi o kryzysie obiektywizmu człowieka nowocze-
snego. To znaczy, wydaje się, że punkt widzenia, który przyjmuje, jest wynikiem 
faktu, iż to, co miało być remedium na wszelkie zło – mianowicie obiektywizm 
– zawiodło. Dlatego należy zaufać konkretnemu człowiekowi, jednostce, która 
ma świadomość otwartości świata oraz ciągłości jego nie-dookreślenia. 

 
 

THE CONCEPT OF T. G. MASARYK’S INDUCTION ETHICS 
 

Summary 
 
Masaryk is primarily known as the first president of Czechoslovakia. While completely con-

cealed his activity as a philosopher. In the article I would like to present his scientific work as phi-
losopher and sociologist. Interesting especially here is a phenomenological concept of ethics, 
which scratch Masaryk is looking for in the philosophy of Hume. He believes that the ethics has 
to rely on inductive thinking. At the same time, Masaryk point out that it is an interim ethics, 
which goal will be aimed in the future. On the one hand ethics can be a psychological, on the 
other hand it can also be seen as a transitional phase. In this sense, ethics based on the spirit of 
reason is the future of humanity. 
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POSTMODERNISTYCZNE TOPOSY  

„NIE-MIEJSC” 
 
 
Wiek obecny – jak żaden z minionych – jest momentem w dziejach obfitu-

jącym w wielkie migracje. Ich przyczyną są nie tylko konflikty zbrojne, coraz 
częściej zwane wojnami klimatycznymi1, ale także bliskość (a może wręcz cia-
snota?) zglobalizowanych społeczeństw. Jej wypadkową jest nieustająca i dyna-
miczna cyrkulacja ludzi, towarów, informacji. „Znajdujemy się – zauważał wi-
zjonersko Michel Foucault – w czasach symultaniczności, w epoce zestawiania, 
w epoce rzeczy bliskich i dalekich, jednego obok drugiego, rozproszonego. 
Znajdujemy się w momencie, kiedy jak sądzę, świat wydaje się nie tyle długą hi-
storią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą punkty i przecinającą własne po-
plątane odnogi”2. Klasyczna niegdyś figura homo viatora została zastąpiona 
postmodernistycznymi trawelersami – grupami mobilnymi, dla których istotniej-
sze jest przemieszczanie się niż zakotwiczenie w jednym miejscu. Mistrzowsko 
charakteryzował grupy nomadów naszych czasów Zygmunt Bauman: „[…] nie 
należą do żadnego z miejsc, które odwiedzają, wszędzie są gośćmi tylko, wszę-
dzie w przejeździe. Gdziekolwiek by byli są »na zewnątrz«. […] W życiu turysty 
o to tylko idzie, by wędrować – a nie o to, dokąd dotrzeć”3. 

                                                                 
1 Zob. H. Welzer, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku? przeł. M. Su-

towski, Warszawa 2010.  
2 M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” nr 6, 2005, 

s. 117.  
3 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 144 ̶ 145. 
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Obrazem współczesności jest burzliwa mobilność opanowująca rzeczywi-
stość realną i wirtualną. Świat gwałtownie przyspieszył, ulegając nieodwracal-
nym przeobrażeniom społecznym, technologicznym oraz ekosystemowym. Ru-
chliwość jest – wedle Viriliowskiej dromologii4 – kategorią uniwersalną i autote-
liczną, nie posiadającą odgórnie wyznaczonego kresu. Pęd znacząco wpływa na 
zmianę sposobu rozumienia materii, przestrzeni, a także czasu, degradując ten 
ostatni do zsubiektywizowanej zasady. Wyznacza to zwycięstwo nowego, per-
cepcyjnego paradygmatu. Ciągłość narracji przejął polilog; nastał semantyczny 
chaosmos; linearna chronologia nabrała wielonurtowości upływającego czasu, 
dopasowanego do potrzeb i przeżyć jednostek. W końcu, kultura symultaniczna, 
podkreślająca terytorialną istotność tego, co bliskie oraz tego, co znajduje się 
w oddaleniu została zdetronizowana przez pluralistyczne formuły komunikacji. 
„Pod koniec minionego wieku nadszedł czas przestrzeni. W hierarchii sztuk na 
czoło wysunęły się sztuki przestrzenne – architektura, urbanistyka, wzornictwo. 
Filozofowie, bardziej świadomie niż kiedykolwiek wcześniej, podążają po tro-
pach metaforyki architektonicznej obecnej w myśli tradycyjnej (fundament, 
konstrukcja), jak i tworzą – dla uchwycenia stanu rzeczywistości współczesnej – 
metafory nowe (przestrzeń nomadyczna, przestrzeń rhizomatyczna, utrata głębi, 
powierzchniowość)”5. W zunifikowanym świecie wszystko zatraca odrębność 
i inność. Ludzkość dysponowany czas wykorzystuje na przemieszczanie się albo 
podążanie za nowinami albo też kolekcjonowanie nowych doznań i produktów. 
W poźno-płynnej nowoczesności nie potrzebujemy tożsamości. Przybywamy 
zewsząd, kierując się dokądkolwiek. Odwzorowaniem takiego stanu rzeczy mo-
gą być Ukiyo-e – japońskie drzeworyty wytwarzane od połowy XVII wieku. 
Przedstawiają płynny obraz świata akcentując nie tylko brak możliwych punk-
tów zaczepienia, ale i milczące przyjęcie przemijalności. Podobny problem doty-
czy nie-miejsca. To efemeryczne i zagadkowe miejsce jest próbą wyrażenia nie-
wyrażalnego, akceptując niedostateczność języka w deskrypcji zagubionej iden-
tyfikacji, pomagającej – przy wkroczeniu na ścieżkę apofatyczną – unieruchomić 
lokalizację metaforycznie poddaną dyslokacji. Dworce, lotniska, torowiska, tu-
nele, deptaki, autostrady są egzemplifikacjami topik o pełnej inkluzji do miej-
skiej tkanki. Są one dostępne dla wszystkich i o każdej porze. Ich występowanie 

                                                                 
4 Zob. P. Virilio, Prędkość i polityka, przeł. S. Królak, Warszawa 2008. 
5 K. Wilkoszewska, Czas przestrzeni jako wyzwanie dla estetyki, w: Czas przestrzeni, K. Wil-

koszewska (red.), Kraków 2008, s. 9. 
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na uczęszczanych traktach człowieka powoduje niemalże niewidzialność, czy też 
użytkową niezauważalność nie-miejsc. Są niejako niepozornym tłem bezkres-
nych destynacji ponowoczesnych pielgrzymów. Zanim jednak pokusimy się 
o dokładniejsze przeanalizowanie nie-miejsc(a), zastanówmy się nad potencjalną 
genealogią tych enigmatycznych tworów. 

Walter Benjamin w swoich monumentalnych Pasażach wskazywał na XIX 
wiek jako stulecie zaistnienia mieszczańskiej masowości skorelowanej z targo-
wo-rozrywkowymi skupiskami zasiedlanymi przez flânuerów – spacerowiczów, 
kosmopolitycznych włóczęgów, podążających za co raz to nowymi uciechami 
powszedniości. Benjaminowskie pasaże były samorództwem pozoru; przestrze-
niami przejętymi z królestwa snów6. Jak pisał myśliciel i amator meskaliny: „Fe-
nomenem pasaży jest […] długie rozciągnięcie w poziomie, być może w kombi-
nacji z rzędem uciekającym w daleką, coraz bardziej ulotną, niknącą perspekty-
wę”7. Halucynogenny fakt z życia społecznego daje się zrozumieć poprzez klu-
czowe pojęcie reifikacji, które flirtujący z marksizmem Benjamin stosował 
w opisach burżuazyjnego utowarowienia. Modernistyczna percepcja historii, 
kierowana logiką postępu kreowała miejskie faktorie snów odpowiedzialnych za 
punktowe wcielenia fantasmagorii. Pasaże były zrębami przemysłu reprodukcji 
obrazów8 – techniki, która znacznie później zostanie przez sytuacjonistów okre-

                                                                 
6 „Pasaże są domami bądź korytarzami pozbawionymi strony zewnętrznej – jak sen”, w: 

W. Benjamin, Pasaże, przeł. I. Kania, Kraków 2005, s. 451. 
7 W. Benjamin, O haszyszu. Teksty literackie, zapiski, materiały, przeł. E. Drzazgowska, War-

szawa 2010.  
8 Jednym z niezatartych wspomnień młodego Benjamina były wizyty w panoramie cesarskiej 

– obiekcie archaicznym, zapomnianym i bezpowrotnie wypartym przez sztukę kinematografii. 
Magnetyzująca osobliwość fotoplastykonów została zawarta w jednej z reminiscencji filozofa: 
„Wielki urok widoków z podróży oglądanych na cesarskiej panoramie polegał na tym, że było 
obojętne od którego się zacznie. Ponieważ przepierzenie widokowe z miejscami do siedzenia 
przed nim miało kształt koła, to każdy przesuwał się przed wszystkimi stanowiskami, z których 
przez dwa okienka patrzyło się w jego słabo pokolorowaną dal. Miejsce znajdowało się zawsze. 
Zwłaszcza pod koniec mojego dzieciństwa, gdy mijała moda na cesarskie panoramy, zwykło się 
podróżować dookoła w na wpół pustym pomieszczeniu. Muzyki, która potem sparaliżowała po-
dróże z filmem, bo przez nią rozpada się obraz, którym mogłaby się karmić wyobraźnia – otóż 
muzyki w cesarskiej panoramie nie było. Dla mnie jednak cały ten zakłamany czar utkany z sie-
lankowych oaz i żałobnych marszy wokół ruin nie mógł się równać z pewnym drobnym, prawdzi-
wie zakłócającym efektem. Był nim brzęk dzwonka rozbrzmiewający na kilka sekund przed wyco-
faniem się obrazka, by pozostawić po sobie puste miejsce i wpuścić następny”, w: W. Benjamin, 
Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, przeł. B. Baran, Warszawa 2010, s. 27–28. 
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ślona mianem spektralności. Dziewiętnastowieczny przełom wiążący się z ogrom-
nym nakładem sił oraz środków kulturowych, politycznych i ekonomicznych stał 
się zaraniem społeczeństwa nowoczesnego, nastawionego konsumpcjonistycznie 
i kolekcjonującego przeżycia. Tak postrzegana epifania utopii9, której głównymi 
imionami były moda i nowość, mogła na niespotykaną wcześniej skalę realizo-
wać określone doznanie, zwane przez rosyjskich formalistów defamiliaryzacją – 
sytuacją, w której podmiot wyobcowuje się względem swego położenia w wyni-
ku obnażenia kruchości elementów otaczającego świata. Nowe poczucie oparte 
na uniezwykleniu impresyjności prowadzącej do nastroju dziwaczności, nieprze-
kraczalnej obcości. O ile wcześniej miasto wydawało się obszarem oswojonym, 
opanowanym i na wskroś poznanym, o tyle na progu nowoczesności wędrówki 
po plątaninie ulic miały coś z odkrywczości. Od tej pory fenomenologia miejsca 
wzbudzała wśród tłumu rosnące poczucie niesamowitości, a nawet szoku. „Po-
jawienie się szoku w życiu człowieka – sygnalizuje Ryszard Różanowski – jest 
zdaniem autora Pasaży oznaką historycznego zwrotu, polegającego na zastąpie-
niu doświadczenia przeżyciem. To ostatnie miałoby być nowoczesnym odpo-
wiednikiem doświadczenia. […] Zdarzenie staje się przeżyciem, gdy dociera do 
świadomości tylko częściowo i traci związek z innymi zjawiskami, będąc w ten 
sposób pozbawionym swego naturalnego miejsca w czasie i przestrzeni”10. 

Znamiona nowoczesności, jakimi były nadmiarowość i ruchliwość, zostały 
rewolucyjnie rozwinięte w ponowoczesności. Spotęgowane formy mobilności 
spowodowały, że rozliczne trajektorie ruchów, które uprzestrzenniają zagarnięty 
obszar niekoniecznie się umiejscawiają. Tak przyjmowany urbanistyczny kot 
Schrödingera jest notacją tranzytów odbytych, albo stale odbywających się, 
w których istota miejsca rozpuszcza się w ruchu. Swoistość nie-miejsca polega 
na ruchliwości nie przypisanej do miejsca. „Z pewnością przebieg wędrowania 
może być odwzorowany na planach miasta w sposób polegający na transkrypcji 
śladów (w jednym miejscu bardziej zagęszczonych, w innym ledwie widocznych) 
oraz trajektorii (przechodzących tędy, a nie tamtędy). Jednak owe gięte linie pi-

                                                                 
9 „Pasaże postrzegane jako przestrzeń uwewnętrzniona i dwuznaczna, oniryczna i fantasma-

goryczna stają się w refleksji Benjamina również znakiem utopijności epoki. Tę ich cechę opisuje 
Benjamin między innymi na przykładzie pierwotnego założenia o tymczasowości pasaży, z czasem 
zarzuconego na rzecz paradoksalnego w swej istocie marzenia o zamieszkaniu przejścia”, w: 
L. Banowska, Paryż Pasaży Waltera Benjamina – u progu nowoczesności, w: Wokół Pasaży Waltera 
Benjamina, P. Śniedziewski i in. (red.), Poznań 2009, s. 114. 

10 R. Różanowski, Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli, Wrocław 1997, s. 159. 
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sma oznaczają, podobnie jak słowa, wyłącznie nieobecność tego, co przeszło. 
Zapisy tras zatracają to, co było: sam akt przechodzenia. Czynność chodzenia, 
błądzenia czy »oglądania sklepowych wystaw«, innymi słowy, czynność prze-
chodniów, zostaje przemieniona w punkty, stanowiąc na planie scalającą i od-
wracalną linię. Uchwycić więc można tylko pozostałość tej działalności, usytu-
owaną w nie-czasie jakiejś powierzchni, na którą jest ona projektowana. Owa 
widoczna pozostałość sprawia jednak, że niewidoczna staje się czynność, która 
umożliwiła jej zaistnienie”11. Z jednej strony nie-miejsce jest podłożem dla roz-
pływającej się po świecie ludzkiej masy, z drugiej, stanowi jedynie środek do celu 
(podróży, poznania, rozrywki). Nie może zatem wywoływać emocji jakie towa-
rzyszą stacjonarności. Nie-miejsce, ze swoim ładunkiem negatywności, rozbija 
odczucie bliskości i przynależności. Nie-miejsce nie może być moje ponieważ 
jest przeznaczone dla wszystkich, ale, że dysponują nim wszyscy, więc ja też mam 
w nim udział. Przestrzeń wspólnego doświadczenia jakim jawi się nie-miejsce 
powoduje alienację, nieswojość, rozumianą w kontrze do Heideggerowskiej He-
imlichkeit. Jak słusznie twierdzi Hanna Buczyńska-Garewicz: „Przestrzeń wy-
twarza się pierwotnie w doznaniach, przeżyciach, nastrojach, działaniach. Jej 
źródłem jest doświadczenie życia, dzięki któremu zostaje ukonstytuowana”12. 
Prawem opozycji, zinternalizowane nie-miejsce powoduje bezsens. Takie uczu-
cie odwołuje się do zmiennego znaczenia opisywanej rzeczywistości – rzeczywi-
stości, która może zniknąć, aby powstać gdzie indziej. Stąd wynika radykalne 
nieudomowienie nie-miejsca. Nie-miejsca przeto kwestionują zastany porządek 
rzeczy. Destabilizują utrwalony odbiór przestrzeni. Wprowadzają właściwy so-
bie, obcy sens, jednakże nie niszczą go, jak w przypadku atopii13. „Jeśli miejsce 

                                                                 
11 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 

2008, s. 98. 
12 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, 

Kraków 2006, s. 13. 
13 „Atopia jednak tym także, czy może przede wszystkim, różni się od nie-miejsc – tych nie 

wymagających w rzeczywistości interpretacji przestrzeni – że jej obecność zdecydowanie nie jest 
uzasadniona, nie jest oczywista. Atopiczna, jak łatwo założyć, dysfunkcjonalna przestrzeń nie 
podlega zatem logice, która dostarczałaby jakichkolwiek wskazówek, jak się z nią obchodzić. Ge-
nerowane przez nią doświadczenie to doświadczenie bez gotowych instrukcji czy interpretacji. Je-
śli zatem z doświadczeniem atopii związany jest brak sensu, to wynika on z faktu, że mamy tu ra-
czej do czynienia z załamaniem interpretacji, utratą kryteriów, które tę interpretację umożliwiają, 
niż, jak w przypadku nie-miejsc, z jej niekoniecznością”, w: Z. Dziuban, Atopia – poza miejscem 
i „nie-miejscem”. w: Czas przestrzeni, K. Wilkoszewska (red.), Kraków 2008, s. 310–311. 
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może być zdefiniowane jako relacyjne, historyczne i związane z tożsamością, to 
przestrzeń, która nie może zostać zdefiniowana jako historyczna, relacyjna lub 
związana z tożsamością, będzie nie-miejscem”14. W ten sposób sens sui generis 
nie-miejsca wyłania się cząstkowo, jeśli samo nie-miejsce uznamy za aktant. 
Może on zostać naniesiony na siatkę interpretacyjną pod warunkiem, że wpierw 
zostanie przyjęty za taki właśnie przez anonimowych i samotnych – wykluczają-
cych wspólnotowość – użytkowników-migrantów. Przebywanie w nie-miejscach, 
którym odpowiada instruktaż zachowań, w uproszczeniu powielający komuni-
kat: nie należysz do mnie, powoduje jednoznaczną interpretację ich praktyczne-
go wymiaru. W ten sposób nie-miejsca „domagają się” każdorazowego do-
interpretowania przez aktualnych, minionych lub przyszłych podróżników. Tak 
„przyszpilone” pojęcie nie-miejsca daje interpretatorom wgląd „z zewnątrz” na 
oddziaływania czynników podmiotowo-przedmiotowych (podróżny, przestrzeń, 
ruch, samorozumienie, celowość) skrywanych pod pojęciem aktora-sieci15. Nie-
miejsce może więc zostać odkryte przy udziale podróżnych („w ruchu”) oraz 
z obserwacji stacjonarnej, którą wykonujący mogą być sklasyfikowani jako teore-
tycy ruchu, czyli jednostki niezapośredniczone z nie-miejscami. 

Pisząc o nie-miejscach należy być ostrożnym. Łatwo bowiem przez dążenie 
do precyzji, popaść w ryzyko silenia się na tworzenie technicznych pseudo-
opisów tego, co musi pozostać kształtowane przez przepływ. Kolejnym niebez-
pieczeństwem jest utracenie właściwej, tj. anty-antropocentrycznej perspektywy, 
gwarantującej rozpad poczucia tożsamości. Tylko wówczas można pojąć (może 
nawet bardziej poczuć niż pojąć?) postmodernistyczną otwartość i rozchwianie. 
„Stwarza to ponadto szansę na opis człowieka »w« – tożsamość rozpada się na 

                                                                 
14 M. Augé, Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity, London-New 

York 2000, s. 77.  
15 Korzystam z terminu Bruno Latoura – myśliciela, którego metodologia (choć sam nie 

określiłby tak konserwatywnym mianem swego sposobu badań) ma pozostać ma przynosić rezul-
taty na płaszczyźnie pojęć, a nie konkretnych rzeczy w świecie. Latour wykorzystując narzędzie 
aktora-sieci stara się opisać coś, a nie medium prowadzącym do tego, co ma zostać opisane. „[…] 
sieć – żartobliwie notuje Latour – nie jest zbudowana nylonowych nici, słów ani jakiejkolwiek in-
nej trwałej substancji, lecz stanowi jedynie ślad pozostawiony przez jakiś przemieszczający się 
czynnik (agent). Można rozwiesić sieci rybackie, by schły, nie da się jednak rozwiesić aktora-sieci, 
trzeba go za każdym razem tropić od nowa, skupiając się na przemieszczeniu się innego środka, 
innego poruszającego się bytu”. w: B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do 
teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 190. 
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detale, elementy. Rozsypane doświadczenie tożsamości bliskie jest doświadcze-
niu własnej granicy tego, czym się nie jest i całości, której nie ma. W tym sensie 
naprowadza na pewne przekraczanie siebie, ale nie w pozie egzystencjalnej, ale 
w całej niemożności transgresywnej, w swej banalności”16. 

 
 

NON-PLACES – TOPOSES OF POSTMODERNITY 
 

Summary 
 
The article focuses on the non-places – areas occurring in the real and virtual worlds. In the 

case of non-places itself the significance of the place disappears in the motion of travelers. Nowa-
days, the migration of people, objects and information has reached historical akme. It is related to 
the change of the paradigm. As long as the twentieth century manifested itself – in philosophy, 
literaturę, art – reflection on the question of time, the twenty-first century develops the idea of the 
space. The space in the postmodern sense, therefore liquidity, nomadity and rhisomadity. 
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NIEROZUMIENIE RUCHU  

I JEGO KONSEKWENCJE 
 
 

1. Problem ruchu 
 
 
Parmenides z Elei i Heraklit z Efezu przeszli do historii filozofii jako opo-

nenci w sporze o istnienie ruchu i wielości. Większość filozofów, poczynając od 
Eleatów, odrzucała świadectwo zmysłów, ponieważ ukazują one złożoność 
i zmienność, które są niepojęte rozumem. Heraklit odwrotnie – uznawał za fał-
szywe świadectwo zmysłów, o ile ukazywały jedność i stałość. Fryderyk Nie-
tzsche twierdził, że my sami jesteśmy fałszerzami, i to „«Rozum» jest przyczyną, 
iż fałszujemy świadectwo zmysłów. Zmysły nie kłamią, o ile okazują stawanie 
się, przemijanie, zmianę”1. 

Jak zauważył Henri Bergson: „gdyby filozofowie byli przeświadczeni o re-
alności zmiany i podjęli wysiłek jej uchwycenia, wszystko stałoby się prostsze”2. 
W pewnym sensie nawet nieskończenie prostsze. Ponieważ racjonalna część na-
szego umysłu jest zdecydowanie eleacka, nie potrafimy rozumieć ruchu inaczej 
niż w następujący sposób: jeśli przedmiot był w punkcie A, a później w punkcie 
B, to znaczy, że wystąpił ruch z punktu A do B. Jeśli natomiast najkrótsza droga 

                                                                 
1 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1991, s. 23. 
2 H. Bergson, Postrzeżenie zmiany, przeł. P. Beylin, w: I. Wojnar, Bergson, Warszawa 1985, 

s. 248 (Wszystkie cytowane w tej pracy fragmenty tekstów H. Bergsona pochodzą z książki 
I. Wojnar i do niej odnoszą się podane numery stron.). 
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pomiędzy dwoma dowolnymi punktami A i B wiedzie przez nieskończenie wiele 
punktów pośrednich, to tak pojmowany ruch komplikuje się w nieskończoność, 
a wręcz staje się niemożliwy. Powstaje pytanie: Jak cokolwiek może w skończo-
nym czasie znaleźć się w nieskończenie wielu miejscach? W żadnym miejscu nie 
mogłoby być ani chwili, w przeciwnym razie najkrótsze chwile nieskończenie 
zwielokrotnione dadzą w sumie nieskończony czas. Tym tropem podążał uczeń 
Parmenidesa – Zenon z Elei – tworząc słynne aporie, mające dowodzić niemoż-
liwości ruchu. Diogenes z Synopy miał cynicznie obalać te dowody po prostu 
spacerując. Jeśli paradoksy Zenona czegoś dowodzą to tylko niemożności zro-
zumienia ruchu w sposób racjonalny. 

Wszystko, co żyje, porusza się. Ruch jest nieodłącznym atrybutem życia, 
a „dla istoty świadomej istnieć – znaczy zmieniać się”3. Dlatego też wszystkie 
niejasności, związane z zagadnieniem ruchu, przyczyniają się automatycznie do 
zaciemnienia zjawiska życia. Jose Ortega y Gasset dostrzega, iż w opracowaniu 
zagadnienia życia – podobnie jak w opracowaniu zagadnienia ruchu – filozofo-
wie dopuścili się swoistego zaniedbania: „w całej historii filozofii nie zdołano 
stworzyć odpowiedniej terminologii, przy pomocy której można by mówić for-
malnie o fenomenie życia […] powinno to być powodem do wstydu dla całej 
tradycji filozoficznej”4. 

Jak to się stało, że nie rozwinięto myśli Heraklita i nie potraktowano zjawi-
ska ruchu z należytą mu rzetelnością, a niemalże cały wysiłek filozofów na po-
nad dwa tysiąclecia zwrócił się w kierunku wskazanym przez Parmenidesa? Gdy 
już zdamy sobie sprawę, że ruch dostępny jest nam tylko dzięki zmysłom, a ze 
zmysłowości właśnie wywodzą się wszelkie instynkty, wówczas odpowiedzi na 
powyższe pytanie dostarczy nam Nietzsche: „Ateny chyliły się do upadku […] 
Instynkty znajdowały się wszędzie w rozpasaniu […] «Popędy pragną stać się 
tyranem; trzeba wynaleźć przeciw-tyrana, który jest silniejszy»”5. Wtedy pojawił 
się Sokrates. „W rozsądku widziano wówczas zbawcę […], wybór był tylko je-
den: albo zginąć, albo być rozumnym – do absurdu”6. Grecy przestraszyli się ze-
zwierzęcenia i postanowili rozwijać tę cechę, która ich odróżniała od innych ssa-
ków. Popęd rozumu okazał się niemniej silny i równie nienasycony jak popęd 

                                                                 
3 Tenże, Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, w: dz. cyt., s. 210. 
4 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1980, 

s. 438. 
5 F. Nietzsche, Zmierzch..., dz. cyt., s. 18. 
6 Tamże, s. 19-20. 
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zmysłów. Twory (idee) rozumu nabrały pozorów realności, a jego ograniczenia 
mylono z ograniczeniami świata. Od tamtej pory tworzono obraz świata na mia-
rę ludzkiego rozumu, ale przecież „Daremnym trudem jest upraszczanie spraw 
tylko z tego względu, że samemu się jest prostym i nieskomplikowanym”7. 

Rozum musi zatrzymywać i dzielić. Nie ogarnia całości inaczej niż przez 
analizę i syntezę części. Musi wycinać sobie z rzeczywistości części, które umie 
zrozumieć. A zrozumiałe jest tylko to, co nieruchome, z konieczności więc po-
żądane przez rozum pojęcia są statyczne. Według Nietzschego filozofia skupia-
jąc nadmierną uwagę na pojęciach, zapomniała o rzeczywistości. „Wszystko to, 
czem zajmowali się filozofowie od tysiącleci, było mumiami pojęciowemi; nic 
rzeczywistego nie uchodziło z rąk ich żywcem”8. 

Podobnie Ortega twierdzi, że ogranicza nas „eleacka ontologia. […] Proto-
typem takiego sposobu bytowania, który jest określony, ustalony i aktualny [...] 
był byt pojęć i przedmiotów matematycznych, byt niezmienny, byt-zawsze-
jednaki. Ponieważ w otaczającym świecie spotyka się rzeczy, które są zmienne, 
które są «w ruchu», zaczyna się negować ich realność. Arystoteles słusznie od-
rzuca podobny absolutyzm […]. Szuka w rzeczy zmiennej tego, co w samej 
zmianie pozostaje stałe […]. Physis była dla niego niezmienną zasadą zmienno-
ści”9. 

Sposobem uchwycenia stałości w zmianie jest rachunek różniczkowy, opra-
cowany niezależnie przez Leibniza i Newtona w XVII w. Jeśli zmienia się poło-
żenie x, to szuka się stałej prędkości v=dx/dt, jeśli prędkość się zmienia, to może 
jest stałe przyspieszenie a=dv/dt, a może chociaż stała zmiana przyspieszenia 
a'=da/dt, itd. Rozumiemy prędkość, ale nie sam ruch. Rozumiemy kolejne po-
chodne, ale nie samą zmianę. Aby jakkolwiek zbliżyć się racjonalnie do zmien-
ności, szukamy w niej stałości. Matematyzacja poznania, realizowana na gruncie 
pozytywizmu, jest właśnie usilną próbą poszukiwania stałości w zmienności. 
„Tak więc u Comte'a i Stuarta Milla wszystko, niczym na gwoździu, zawieszone 
jest na «stałości praw natury»”10. Nauka pozytywna opierając się na stałości 
i szukając stałości jest kontynuacją szkoły eleackiej. 

A jak rozwijać poglądy Heraklita? Należy próbować uchwycić substancjal-
ność samej zmiany. Bergson proponuje uznać, że stałość nie istnieje. „Jeśli ruch 
                                                                 

7 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 274. 
8 F. Nietzsche, Zmierzch..., dz. cyt., s. 22. 
9 J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii?, przeł. A. Jancewicz, Warszawa 1992, s. 186. 
10 Tamże. 
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nie jest wszystkim, jest niczym; i jeśli z góry założymy, że bezruch może być rze-
czywistością, ruch prześliźnie się nam między palcami wtedy właśnie, gdy bę-
dziemy przekonani, że go trzymamy”11. Jeśli tylko dopuściliśmy możliwość sta-
tycznych stanów w procesie ruchu, „Zamknęliśmy oczy na prawdziwą rzeczywi-
stość”12, i natychmiast popadliśmy w pozorne problemy metafizyczne. 

 
 

2. Sztywność pojęć 
 
Nauki pozytywne posługujące się statycznymi pojęciami są jednocześnie 

konsekwencją niezrozumienia ruchu oraz przyczyną ugruntowania tego niezro-
zumienia. Ostre nazwy, precyzyjne definicje, niezmienne prawa naukowe, ma-
tematyczne modele, wysublimowane teorie – wszystkie te narzędzia racjonalne-
go poznania wprowadzają porządek i spokój w dziedzinie naszej wiedzy o świe-
cie. Uporządkować jednak można tylko nieruchome przedmioty, wszystko co 
zmienne albo żywe wymknie się z szufladek racjonalisty. „My ludzie współcze-
śni – pisze Ortega – cały świat mamy poszufladkowany, jesteśmy zwierzętami 
klasyfikującymi. Każda dziedzina nauk jest taką szufladką, a w każdej z szufla-
dek zamknięta jest olbrzymia masa odłamków rzeczywistości, które odrąbywali-
śmy przez wieki od wielkiej macierzystej skały natury. […] By zebrać martwy, 
pozbawiony ducha skarb, musieliśmy naturę poćwiartować, musieliśmy ją 
uśmiercić”13. Ludzie – zwierzęta z instynktem klasyfikacji, z popędem racjonali-
zacji – ćwiartują świat definicjami na coraz drobniejsze pojęcia. Ostrzenie nazw 
i stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych modeli, to ostrzenie narzędzi do 
analizy rzeczywistości. W wyniku analizy pojęciowej powstają abstrakcyjne, ode-
rwane od rzeczywistości twory. Język, który miał tłumaczyć świat, stał się zasło-
ną rzeczywistości, „a wszelkie słowo maską”14. 

Ortega zauważa, że większość ludzi, „kiedy znajdzie się w posiadaniu na-
zwy czegoś, idei, popada w niezdolność dostrzeżenia tego czegoś, owej rzeczy-
wistości, której nazwania i ideacji dokonuje. Nazwa i idea stają pomiędzy rze-
czami a nami niczym nieprzezroczysty ekran. Ciekawe, że idee, których celem 
jest ułatwienie nam jasnego widzenia rzeczywistości, służą wielu ludziom do 

                                                                 
11 H. Bergson, Postrzeżenie..., dz. cyt., s. 262-3. 
12 Tamże, s. 264. 
13 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 75. 
14 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1911, s. 275. 
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czegoś wręcz przeciwnego: do wypłoszenia rzeczywistości, do obrony przed ade-
kwatnym jej postrzeganiem”15. Wygląda na to, że przy próbie wyjścia w świat za 
pomocą rozumu, wpadamy w sieć pojęciową, którą sami sobie zastawiliśmy. Re-
alizm pojęciowy Platona jest tego najlepszym przykładem. „Idea – sądzi Ortega 
– zamiast być narzędziem myślenia, staje się jego przedmiotem i celem”16. Idea 
powstaje w wyniku abstrahowania, i właśnie dlatego nie zawiera całego bogac-
twa i złożoności konkretnej rzeczy, z której abstrahuje. Idea jest zawsze uboższa 
jakościowo od konkretu. „Słowo, które określa jedynie najpospolitszą funkcję 
rzeczy i jej banalny aspekt, wsuwa się między nią a nas”17. Ma ono jednak taką 
zaletę, że jest stałe, a to znaczy, że jest racjonalnie uchwytne dla naszego rozu-
mu. Ta niezmienność jest jednak cechą pojęć, i nie należy jej przypisywać rze-
czywistości. „Trwałość form w ludzkim życiu jest złudzeniem wynikającym z to-
porności pojęć, którymi się posługujemy myśląc o nich”18. 

Sztywność pojęć, przenosi się na zdania zawierające nazwy. Język złożony 
ze zdań jest obciążony jakby wadą genetyczną sztywności, przez co ogranicza 
nasze zdolności poznawcze. „Język nie tylko utrudnia wyrażenie pewnych myśli, 
lecz z tych samych przyczyn przeszkadza w odbiorze innych, paraliżuje pewne 
kierunki naszego rozumowania”19. Język jest narzędziem służącym do komuni-
kacji i właściwie wszelkie jego ograniczenia i wady są ograniczeniami i wadami 
komunikacyjnymi. Nastąpiło jednak sprzężenie zwrotne: język, który służył wy-
rażaniu myśli, sam zaczął zmieniać sposób myślenia. Zaczęliśmy myśleć, jakby-
śmy mówili, a nawet myślenie na wzór mówienia uznajemy za jedynie słuszne. 
Kategorie logiczne stały się formami naszego myślenia. „Ale właśnie ta tech-
niczna forma, która czyni prawdę widzialną dla rozumu, ukrywa ją znowu przed 
uczuciem; albowiem – niestety – intelekt najpierw musi zniszczyć przedmiot 
wewnętrznego zmysłu, jeśli chce go sobie przyswoić. Filozof, podobnie jak che-
mik, związek znajduje tylko dzięki rozkładowi [...]. Aby uchwycić przelotne 
zjawisko, musi zakuć je w kajdany prawideł, w strzępy pojęć rozszarpać jego 
piękne ciało i przechować w nędznym szkielecie słów jego żywego ducha”20. 

                                                                 
15 J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, przeł. P. Niklewicz i H. Woźnia-

kowski, Warszawa 1982, s. 733. 
16 Tenże, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 292. 
17 H. Bergson, Śmiech, przeł. I. Wojnar, w: dz. cyt., s. 192. 
18 J. Ortega y Gasset, Uwagi o myśleniu, jego teurgia i jego demiurgia, przeł. R. Gaj, w: R. Gaj, 

Ortega y Gasset, Warszawa 2007, s. 284. 
19 Tenże, Bunt..., dz. cyt. s. 612-613. 
20 F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. I. Krońska  

i J. Prokopiuk, Warszawa 1972, s. 42. 
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Zasady języka kształtowały się w kierunku jego użyteczności w komunika-
cji. Bycie zrozumiałym dla drugiego stało się priorytetem, ale bycie zrozumiałym 
dla samego siebie jest czymś innym. Myślenie nie musi być ograniczane przez 
zasady języka. Wpływ, jaki wywiera język na myślenie, objawia się w tym, że: 
„Rzeczy widzimy poprzez idee […]. Jednak odległość dzieląca ideę od rzeczy 
jest nie do pokonania. Przedmiot rzeczywisty zawsze przewyższa pojęcie, w któ-
rym ma być zawarty, jest czymś więcej i czymś innym niż to, co zawiera jego 
idea. Pojęcie pozostaje zawsze prostym wzorem, rodzajem rusztowania, przy 
pomocy którego usiłujemy dojść do rzeczywistości. Ale natura ludzka skłania 
nas do uznawania za rzeczywistość tego, co o niej myślimy […]. Tęsknota za 
rzeczywistością prowadzi nas do jej idealizacji. Jest to wrodzona «ludzka» wła-
ściwość”21. Natura ludzka to pragnienie miłej pewności, której gwarantem jest 
niezmienność, stąd nasza skłonność do idealizacji. Pewne i niezmienne jest to, 
co konieczne. Wszystkie te pożądane cechy zawiera logika, i właśnie ona tworzy 
owo rusztowanie, z którego chcemy dosięgnąć rzeczywistości. Ludwig Wittgen-
stein twierdzi wręcz, że „Zdanie konstruuje pewien świat z pomocą rusztowania 
logicznego”22. Świat ten nie jest jednak naszym światem, jest nam obcy. Zdania 
logiki nie są naszymi zdaniami, są niezależne od nas. „A to znaczy, że w logice 
nie my wyrażamy przez znaki, co chcemy, lecz że przemawia w niej sama ko-
nieczna ich natura”23. 

 

 
3. Zasłona języka 

 
Ludwig Wittgenstein, w jednym z listów, tak pisze o swoim Traktacie: 

„moja praca składa się z dwóch części: z tego co w niej napisałem, oraz 
z wszystkiego, czego nie napisałem. I właśnie ta druga część jest ważna”24. Witt-
genstein wie, że istnieje coś, czego nie można wypowiedzieć i że jest to ważniej-
sze od tego, co wypowiedzieć się da. Całe jego dzieło jest w zasadzie o tym, co 
jest możliwe do wypowiedzenia. Przyjrzyjmy się zatem, jakie ograniczenia ma 
język według austriackiego filozofa. 

                                                                 
21 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 308. 
22 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, 

teza 4.023. 
23 Tamże, teza 6.124. 
24 Tamże, s. VIII 
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„W zdaniu myśl wyraża się w sposób zmysłowo postrzegalny”25. Ja uzmy-
sławiam swoje myśli bez ich realizacji w świecie zmysłowym, a zatem zdania 
ewidentnie są przeznaczone innemu odbiorcy. Stąd wynika, że język, na który 
składa się ogół zdań26, służy do komunikacji. Bergson oraz Ortega y Gasset 
twierdzili, że słowa i pojęcia zasłaniają rzeczywistość, a Wittgenstein dodaje: 
„Język przesłania myśl”27. Czy to znaczy, że myśl jest bogatsza niż język, i że nie 
może on wyrazić pełnej myśli? 

Kolejna teza, która ogranicza możliwości języka głosi: „Zdanie może jedy-
nie powiedzieć, jaka jest rzecz, a nie czym jest”28. Najdokładniejszy opis jabłka 
nie odda tego, czym ono jest. To, czym są rzeczy, wykracza poza możliwości ję-
zyka. Możemy budować zdania o aspektach rzeczy, która ma ich nieskończenie 
wiele, i z tej już tylko racji sama rzecz przekracza możliwości języka. Definicje 
ostensywne uzupełniają (a być może dopełniają w dziedzinie komunikacji) ko-
munikaty językowe. Są to rozłączne sposoby porozumiewania się, bo „Co można 
pokazać, tego nie można powiedzieć”29. Pokazywanie należy do dziedziny zmy-
słów, a mówienie do dziedziny rozumu. Są one radykalnie różne, ale komple-
mentarne. 

Ostatnią tezę – „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”30. – 
można zrozumieć w kontekście całego Traktatu. Mówienie należy tu rozumieć 
jako wypowiadanie sensownych. Zatem milczenie nie obejmuje zdań bezsen-
sownych, wyrażających myśli irracjonalne. Metafora jest właśnie dosłownie po-
zbawiona sensu. To, co można pokazać, tego nie można powiedzieć jasno, ale 
można pokazać (zainspirować) metaforycznie. 

Rozum, nie odnajdując sensu w metaforycznym (bezsensownym) zestawie-
niu wyrazów, nie osiąga satysfakcji i pozostając w stanie pobudzenia, nie za-
trzymuje się w drodze do opisywanego przez tę metaforę świata. Myśl nie 
krzepnie na granicy wyznaczonej sztywnymi pojęciami, ale płynnie ją przekra-
cza. Takie świeże metafory sprawiają, że język staje się przeźroczysty. 

                                                                 
25 Tamże, teza 3.1. 
26 Tamże, teza 4.001. 
27 Tamże, teza 4.002. 
28 Tamże, teza 3.221. 
29 Tamże, teza 4.1212. 
30 Tamże, teza 7. 
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4. Świeżość metafor 
 
Jose Ortega y Gasset, podobnie jak Ludwig Wittgenstein, uważa, że oprócz 

tego, co można wyrazić za pomocą zdań, istnieje coś jeszcze. „Język jest zawsze 
otoczony kordonem niewysłowienia. Ograniczenie to dotyczy tego wszystkiego, 
co absolutnie nie daje się wypowiedzieć w żadnym języku”31. Twierdzi on także, 
że aby zrozumieć ludzką rzeczywistość trzeba „wyrzucić na śmietnik wszystkie 
statyczne pojęcia i nauczyć się myśleć pojęciami nieustannie będącymi w ru-
chu”32. Czyli metaforami, które wprowadzają ruch pomiędzy statyczne pojęcia. 
Poprzez metaforyczne zestawienie stabilnych znaków wytwarza się między nimi 
pewnego rodzaju napięcie, które wyraża ruch. Nie możemy oprzeć się na kon-
wencjonalnym rozumieniu pojęć zestawionych w metaforze, zwykły schemat ro-
zumowania nie sprawdza się. Nasza uwaga krąży między pojęciami i odnajduje 
ich wspólny sens gdzieś między nimi. Sens metaforyczny jest sensem nie wprost. 
Przez metaforę wyraża się to, co dosłownie niewyrażalne. Metafora sięga dalej 
i zwiększa zasięg języka. Metafora rozwija możliwości opisowe języka, bo „zwy-
kłe słowa przekazują tylko to, co już znamy; właśnie metaforą możemy najlepiej 
objąć to, co nowe”33. 

Metafory nie są jednoznaczne. Dlatego nauki silące się na obiektywność 
unikają poezji. Każdy rozumie metaforę w kontekście osobistych doświadczeń. 
Dlatego np. wiersze miłosne rozumieją tylko ci, którzy miłości doświadczyli. 
Metafory bardziej się czuje niż rozumie. Metaforycznie o metaforze można po-
wiedzieć, że jest zmysłowym rozumowaniem. To, jakie metafory do nas prze-
mawiają, świadczy o nas i o naszych doświadczeniach. Jakieś hipotetyczne istoty, 
które nie doświadczają na co dzień istnienia kierunku góra-dół, mogłyby mieć 
problem ze zrozumieniem wyrażenia: osiągnąć szczyt możliwości. Zatem ścisłe 
pojęcia niezbędne są do kontaktu z innymi, metafory zaś do kontaktu z samym 
sobą i z podobnymi nam. 

Ortega przypisuje metaforze olbrzymią wartość. „W metaforze kryją się 
chyba potencjalnie największe możliwości człowieka. Jej skuteczność graniczy 
z magią, wydaje się ona narzędziem stworzenia, które Bóg przez pomyłkę zo-

                                                                 
31 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s.391. 
32 Tenże, Uwagi..., dz. cyt., s. 285. 
33 Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 

2009, wers 1410b. 
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stawił we wnętrzu jednej ze stworzonych przez siebie istot”34. W wyrażeniu me-
taforycznym, pomiędzy zestawionymi ze sobą pojęciami dochodzi do nieoczywi-
stej syntezy. W efekcie powstaje nowe pojęcie, które wykracza poza proste zło-
żenie pojęć składowych, mamy do czynienia ze swoistą synergią. „W metaforze 
– sądzi Ortega – dochodzi do zderzenia się dwu bytów rzeczywistych, w którego 
wyniku wzajemnie się one unicestwiają […]. Metafora staje się duchową bombą 
atomową. W wyniku wzajemnego unicestwienia się owych rzeczywistości po-
wstaje nowa, wspaniała rzecz, jaką jest nierzeczywistość, irracjonalność”35. Zde-
rzanie to jest pokrewne dialektycznemu łączeniu przeciwieństw, w wyniku któ-
rego także powstaje nowa jakość. 

Efekt zestawienia metaforycznego jest nieprzewidywalny, bo nie jest sche-
matyczny. Metafory nie można wydedukować, można ją odkryć. „Ortega mówi, 
że każda metafora jest odkryciem «nowego prawa we wszechświecie»”36. Każda 
metafora, którą sobie przyswoimy, przyczynia się do poszerzenia naszej wiedzy 
o świecie. Świeża metafora znajduje sobie miejsce w strukturze naszych pojęć 
statycznych jakby rozpychając się. Robi ona wyłom w warstwie pojęciowej prze-
słaniającej nam rzeczywistość. Robi wokół siebie mikro rewolucję. Rewolucyj-
ność metafory polega na tym, że nie można jej przewidzieć, pojawia się spoza 
systemu. 

„Istotą metafory jest rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy 
w terminach innej rzeczy”37. Rozumienie to jest tylko częściowe. Pojęcie meta-
foryczne odsłania część aspektów innego pojęcia, a resztę aspektów zasłania. 
Metafory, jak każdego innego narzędzia można zatem używać źle. Metafora, 
która krzepnie, która staje się oczywista i przestaje pobudzać naszą uwagę, staje 
się potencjalną przyczyną pomyłek, pozornie skomplikowanych problemów 
i „wielkich” pytań. „Metafora jest niezastąpionym narzędziem w pracy umysło-
wej, jest formą naukowego myślenia. Może się natomiast zdarzyć, że naukowiec 
pomyli się i myśląc o czymś w sposób pośredni czy metaforyczny przypuszcza, iż 
myśli w sposób prosty i bezpośredni. […] Błąd w stosowaniu metody nie prze-

                                                                 
34 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 304. 
35 Tamże, s. 429. 
36 R. Gaj, Ortega y Gasset, Warszawa 2007, s. 93. 
37 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 

2010, s. 31. 
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kreśla automatycznie jej wartości. Poezja jest metaforą, nauka natomiast metafor 
używa, i nic więcej. Można by również powiedzieć: i nic mniej”38. 

Większość ludzi uważa, że metafory są środkiem wyrazu poety i że na co 
dzień można się bez nich obejść. George Lakoff i Mark Johnson dowodzą jed-
nak, że nie tylko nasz codzienny język jest metaforyczny, ale także „procesy my-
ślenia są w głównej mierze metaforyczne”39. Wskazując metafory tam, gdzie nie 
widać ich na pierwszy rzut oka, wykazują oni powszechne ich stosowanie także 
w teoriach naukowych. Takie pozornie ścisłe pojęcia używane w modelach nauk 
pozytywnych sprawiają, że nie są one tak obiektywne, za jakie uchodzą. Na nie-
obiektywność nauk empirycznych zwrócił uwagę Paul Feyerabend, który radzi, 
jak używać pojęć, aby nie popaść w bezpłodny dogmatyzm: „Nie powinniśmy 
przywiązywać zbyt wielkiej wagi do tego «co rozumiemy» przez dany zwrot, bę-
dąc gotowi zmienić cokolwiek powiedzieliśmy odnośnie owego rozumienia, gdy 
tylko powstanie taka potrzeba. […] Podatność na zmiany, a nawet niedbałość 
w sprawach semantycznych, jest wstępnym warunkiem rozwoju naukowego”40. 

 
 

5. Racjonalność modeli 
 
Gdy już pojawiły się pojęcia, w efekcie niezrozumienia ruchu, kolejnym 

stadium pogrążania się w bezruchu jest budowanie modeli. Podobnie jak poję-
cia, modele miały pomagać nam w dotarciu do rzeczywistości, i podobnie jak 
pojęcia, modele także zaczęły nam ową rzeczywistość zasłaniać. Ludzie na ko-
lejnym poziomie metodę poznania mylą z jego celem. Spowodowane jest to ule-
ganiem czemuś, co można nazwać popędem rozumu ku racjonalności, lub iner-
cją umysłową. „Dlatego też dość nam iść po pochyłości naszego umysłu, aby stać 
się matematykami”41. 

Człowiek aby odpocząć od ciężaru egzystencji chętnie ucieka w świat nie-
rzeczywisty, który sam tworzy. Świat nauki, jako wytwór człowieka, jest świa-
tem, „który nie istnieje, który jest żartem i farsą”42. Kiedy uwierzymy w ten 
świat, nasze życie również stanie się farsą, staniemy się zakładnikami naszej ra-

                                                                 
38 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 217. 
39 G. Lakoff, M. Johnson, dz. cyt., s. 32. 
40 P. K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?, przeł. K. Zamiara, Warszawa 1979, s. 50. 
41 H. Bergson, Ewolucja..., dz. cyt., s. 211. 
42 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 441. 
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cjonalności. Na powrót możemy odzyskać wolność, gdy to, co uchodzi za rze-
czywistość, utraci całą swoją powagę. Ortega słusznie zauważa, że „racjonalizm 
jest formą intelektualnej bigoterii: w przemyśleniach dotyczących rzeczywistości 
stara się nie brać jej pod uwagę”43. Mówimy o prawach nauki, zastępując nimi 
prawa przyrody, których doświadczamy. Wittgenstein doskonale oddał proble-
matyczność relacji pomiędzy teorią a doświadczeniem w trzech poniższych te-
zach Traktatu: 

 
„6.36 Gdyby istniała jakaś zasada przyczynowości, to mogłaby brzmieć: «Ist-

nieją prawa przyrody». 
Ale tego właśnie nie da się powiedzieć: to się widzi. 
6.363 Indukcja polega na tym, że przyjmujemy najprostsze prawo dające się 

pogodzić z naszym doświadczeniem. 
6.3631 Nie ma to jednak logicznego uzasadnienia, lecz jedynie psychologicz-

ne. 
Jest jasne, że nie ma podstaw, by sądzić, że zajdzie rzeczywiście przypadek 

najprostszy”44. 
 
W nieco innej formie, ten sam problem diagnozuje Ortega, używając poję-

cia „frazes”, które obrazuje to, czym jest teoria lub prawo naukowe. Według jego 
definicji „Frazes – to formuła intelektualna wykraczająca poza granice rzeczywi-
stości, o której mówi. Frazes zamiast dostosować się do rzeczy i zakończyć się 
tam, gdzie kończy się dana rzecz, zaokrągla rzeczywistość”45. Indukcja – pod-
stawowe narzędzie nauk pozytywnych – jest przejawem naszego lenistwa i nie-
rzetelności. Natomiast „Racjonalizm, myślenie frazesami, to po prostu inercja 
umysłowa”46. 

Bergson świetnie zdemaskował podstępne działanie leniwego i racjonalne-
go rozumu. „Myśl, że moglibyśmy dla nowego przedmiotu potrzebować stwo-
rzyć w całości nowe pojęcie, a może nową metodę myślenia, budzi w nas głęboki 
wstręt. […] nasz umysł woli oznajmić raz na zawsze, z dumną skromnością, że 
poznawać będzie tylko względność i że poznanie absolutu do niego nie należy: 
to wstępne oznajmienie pozwala mu stosować bez skrupułu swą zwykłą metodę 
                                                                 

43 Tenże, Bunt..., dz. cyt., s. 475. 
44 L. Wittgenstein, dz. cyt. 
45 Tenże, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 369. 
46 Tamże, s. 373. 
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myślenia i pod pozorem, że nie dotyka absolutu, absolutnie o wszystkim decy-
dować”47. Ten podstęp, który na szeroką skalę realizuje się w naukach pozytyw-
nych, zauważył też Nietzsche: „Nie ufam systematykom […]. Pożądanie syste-
mu jest brakiem rzetelności”48. Trzymanie się metody lub systemu pozbawia nas 
czujnej uwagi i wytrwałej przytomności. „Myśl, jak każdy ruch, osiąga satysfak-
cję […] kiedy istnieć przestaje”49. Rozum zadowala się wyjaśnieniem w formie 
metody, którą może niemalże mechanicznie, czyli bez udziału myślenia, reali-
zować. Nietzsche mówi nie tylko o satysfakcji ale wręcz o rozkoszy, i podaje 
psychologiczne wyjaśnienie zjawiska inercji umysłowej: „Sprowadzając coś nie-
znanego do czegoś znanego, doznajemy poczucia ulgi […]. Z nieznanem łączy 
się niebezpieczeństwo, niepokój, troska – instynkt zmierza przede wszystkiem 
do usunięcia tych stanów. Pierwsza zasada: jakiekolwiek objaśnienie lepsze jest 
od żadnego. […] pierwsze lepsze wyobrażenie, za pomocą którego nieznane daje 
się objaśnić jako coś znanego, napawa taką błogością, iż «przyjmujemy je za 
prawdę». Dowód rozkoszy («mocy») występuje jako kryterium prawdy”50. Histo-
ria zatoczyła koło, a lekarstwo stało się trucizną. Racjonalność ocaliła Ateńczy-
ków przed samobójczym instynktem dążącym do rozkoszy cielesnej. A teraz 
człowiek w dążeniu do rozkoszy rozumu traci kontakt z rzeczywistością, zatra-
cając się w pozornych jej obrazach. 

Rozumowanie czyste, bez zaczepienia w rzeczywistości, buja w obłokach 
idei. Zaczepami ratio w rei są pojęcia. Mieć pojęcie to jednak zupełnie coś inne-
go, niż mieć definicję. Mieć pojęcie to nie rzecz intelektu. Pojęcie się czuje ra-
czej niż rozumie. Rozumie się struktury. Pojęcia nabywa się przez doświadcza-
nia. Pojęcie to pamięć doświadczenia. Traci się pojęcie, gdy zapomina się o do-
świadczeniu. Są doświadczenia myślowe, można doświadczać abstrakcyjnej licz-
by, można doświadczać rzeczywistego stołu. Definicje to próby utrwalenia do-
świadczenia w strukturze. Mieć pojęcie, to znaczy, mieć pamięć bezpośrednią. 
Mieć definicję, to znaczy, mieć pamięć pośrednią, ślad rzeczy odciśnięty 
w strukturze. Należy bezustannie, wciąż na nowo doświadczać, aby utrzymywać 
w pamięci pojęcia w ich prawdziwej formie, adekwatnej do treści. W przeciw-
nym razie utracimy pojęcie, a pozostanie tylko ich definicyjny ślad. Definicje są 

                                                                 
47 H. Bergson, Ewolucja..., dz. cyt., s. 215. 
48 F. Nietzsche, Zmierzch..., dz. cyt., s. 9. 
49 L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji, Londyn 1989, s. 169. 
50 F. Nietzsche, Zmierzch..., dz. cyt., s. 45. 
 



 
 
 

Krzysztof Ostasz 
 
 

 

234

tylko obrazami, pozorami. Relacje między pozorami są równie pozorne. Więc 
nauka pozbawiona pojęć zajmuje się pozornymi problemami, które sama tworzy. 

„Rozbieżność między rzeczami i czystymi ideami – pisze Ortega – jest tak 
wielka, że musi w sposób nieunikniony prowadzić do sprzeczności. Jednakże ra-
cjonalista nie wątpi, że w tym przypadku ustąpić musi rzeczywistość. […] Rze-
czywistość ma jednak aż nadto siły, by stawić opór szturmowi idei. Racjonalizm 
znajduje zatem inne wyjście: uznaje, że w chwili obecnej myśl nie może się zre-
alizować, lecz że stanie się tak w procesie nieskończonym”51. Owoce racjonali-
zmu są pewne ale nieskończenie odległe. Jednostka nie ma szans ich dosięgnąć. 
Droga racjonalnego poznania jest żmudna, ale za to najmniej ryzykowna. Jednak 
jest ona za długa, bo dłuższa niż życie pojedynczego człowieka. A co, jeśli ryzy-
ko irracjonalizmu jest tylko pozorne? Jeśli strach przed niezrozumianym jest ilu-
zją rozumu? 

„Zamiast dostosowywać myślenie do rzeczy, w utopii zakłada się, że rze-
czywistość przystosuje się do abstrakcyjnych, formalistycznych kształtów nakre-
ślonych przez pozostawiony samemu sobie umysł”52. Utopia to abstrahowanie 
od rzeczywistości. „Myślenie utopijne to porzucenie intuicji konkretu, lekcewa-
żenie jej”53. A konkret to sztuka. To tłumaczy, dlaczego nauka lekceważy sztukę, 
jako metodę poznawczą. 

„Gdyby zmysły i świadomość miały zasięg nieograniczony, […] niepo-
trzebne byłyby myślenie pojęciowe i rozumowanie”54. Jednak na drodze rozu-
mowania naukowego napotykamy ograniczenie innego rodzaju. „Na każdą kon-
kretną rzecz składa się nieskończona suma relacji. Nauka posuwa się stopniowo 
naprzód odkrywając jedną relację po drugiej i wobec tego potrzebuje nieskoń-
czonego czasu, by je wszystkie ustalić. Zmierzanie do celu, którego nigdy nie da 
się w pełni osiągnąć, to właśnie podstawowa tragedia nauki. Z tragedii nauki 
rodzi się sztuka. Metody artystyczna wkraczają wówczas, kiedy zaczynają zawo-
dzić metody naukowe. Jeśli abstrakcje i generalizacje nazwiemy metodami na-
ukowymi, to odpowiednio metodami artystycznymi będą indywidualizacja 
i konkretyzacja”55. Sztuka potrafi objąć to, co nauka uważa za nieskończone, 
a tym samym, za niemożliwe do ustalenia. Problem nieskończoności nie dotyczy 

                                                                 
51 J. Ortega y Gasset, Po co..., dz. cyt., s. 123-124. 
52 Tenże, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 372. 
53 Tamże, s. 374. 
54 H. Bergson, Postrzeżenie..., dz. cyt., s. 249. 
55 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 59. 
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sztuki. Czy to przypadek, że wybitne wytwory sztuki nazywa się „dziełami skoń-
czonymi”? Z kolei wytwory nauki funkcjonują jako „ustalenia naukowe”. Czy 
ustalenie nie jest zatrzymaniem, pozbawieniem ruchu? 

 
 

6. Indywidualność sztuki 
 
To, co nie daje się uchwycić w naukowym obrazie świata, mianowicie 

zmiana i ruch, wydaje się być dostępne oglądowi estetycznemu. Nauka dostrze-
gając wyłącznie to, co stałe, dzieli każdą zmianę na etapy. Szuka idealnego pa-
rametru, czyli tego, co jest wspólne na każdym etapie zmiany i zajmuje się tylko 
tym wyabstrahowanym fragmentem, który się powtarza, gdy całość się zmienia. 
Nauka jest pod tym względem przeciwieństwem sztuki, którą interesuje niepo-
wtarzalność, konkret i całość. Jak wszelkie przeciwieństwa, także nauka i sztuka 
posiadają wspólny wymiar. Obydwu tym dziedzinom przyświeca cel poznawczy, 
obie są na drodze dążenia do prawdy. 

Zdaniem Ortegi tym, co odnajduje nauka szukając stałości, są sztywne po-
jęcia i na nich się zatrzymuje. „Dla nauki nie rzeczy są ważne, lecz system zna-
ków, którymi można je zastąpić. Sztuka przeciwnie, odbywa drogę od znaku do 
samej rzeczy”56. Bergson i Ortega zdają się mówić jednym głosem, że ogląd este-
tyczny pozwala spojrzeć poza sztywną siatkę pojęciową, zasłaniającą rzeczywi-
stość. „Miedzy naturą a nami, cóż mówię – między nami a naszą świadomością 
pojawia się zasłona, nieprzejrzysta dla zwykłych ludzi, lekka, niemal przezroczy-
sta dla artysty i poety”57. Artysta, jeśli „przełamie nasze uprzedzenie do formy”, 
które staje między nami a rzeczywistością, osiągnie „najwyższą ambicje sztuki, 
polegającą na objawieniu nam natury”58. Sztuka przekracza wszelkie konwencje 
i łamie reguły, ale w tym jest jej wartość poznawcza. Ten nonkonformizm sztuki 
pozwala na bezpośredni kontakt ze światem, co zauważa Bergson, gdy twierdzi, 
że „sztuka nie ma innego celu, jak usuwanie praktycznie użytecznych symboli, 
konwencjonalnie i społecznie przyjętych abstrakcji, wreszcie tego wszystkiego, 
co przesłania nam rzeczywistość, aby postawić nas oko w oko z samą rzeczywi-
stością”59. Sztuka, a w szczególności poezja, jest sprzeczna „z dobrze utrwalony-
                                                                 

56 Tamże, s. 329-330. 
57 H. Bergson, Śmiech, dz. cyt., s. 190. 
58 Tamże, s. 193. 
59 Tamże, s. 194. 
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mi zwyczajami językowymi”60, a absurdalność, jak powiedziałby Feyerabend, 
znamionuje twierdzenia rewolucyjne. Nonkonformizm sztuki stanowi zatem jej 
rewolucyjny potencjał w dziedzinie poznania. 

Język metaforyczny jest alternatywną dla matematyki próbą opisu rzeczywi-
stości, i nie jest to alternatywa rozłączna. Można powiedzieć za Ortegą, że „Po-
ezja jest obecnie wyższą algebra metafor”61. Różnica polega na tym, że matema-
tyka zajmuje się abstrakcjami, a sztuka konkretami. Bergsona twierdzi, że „sztu-
ka zawsze zmierza ku temu, co indywidualne”62, a Ortega zauważa, że „w sztuce 
powtórzenie jest niczym”63. Za wartością poznawczą sztuki, która pielęgnuje in-
dywidualność, stoi też fakt, że konkret jest podstawowym znamieniem rzeczywi-
stości. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pisał: „Jestem przekonany, że najwyż-
szym aktem rozumu, aktem, w którym rozum obejmuje wszystkie idee, jest akt 
estetyczny, że p r a w d a  i  d o b r o  spokrewniają się t y l k o  w  p i ę k n i e ”64. 
Podobnie Ortega przypisuje ujęciu estetycznemu ogromne możliwości. Uznaje 
on rolę sztuki w procesie poznania życia ludzkiego za kluczową i wieńczącą ten 
proces. „Człowiek nosi w sobie tragiczno-heroiczny problem, nauka to pierwszy 
stopień rozwiązania tego problemu, moralność – drugi, a sztuka – trzeci”65. 

 
 

7. Bezinteresowność filozofii 
 
Bergson uważał, że problem niezrozumienia ruchu, jest przyczyną „nie-

przezwyciężonych” trudności filozoficznych, a także generuje antagonistyczne 
systemy filozoficzne. „Mówimy, że zmiana istnieje, że wszystko się zmienia, 
[…] ale to są tylko słowa, rozumujemy zaś i filozofujemy tak, jak gdyby zmiany 
nie było”66. Zwraca on uwagę na fakt, że rozwijając myślenie pojęciowe „skazuje 
się na eliminowanie z rzeczywistości wielu różnic jakościowych, na częściowe 
otępianie naszych postrzeżeń”67. Proponuje on „drążyć i poszerzać” nasze po-

                                                                 
60 P. K. Feyerabend, dz. cyt., s. 54. 
61 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 304. 
62 H. Bergson, Śmiech, dz. cyt., s. 196. 
63 J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja..., dz. cyt., s. 287. 
64 G. W. F. Hegel, Pisma wczesne z filozofii religii, przeł. G. Sowinski, Kraków 1999, s. 276. 
65 R. Gaj, dz. cyt., s. 136. 
66 H. Bergson, Postrzeżenie..., dz. cyt., s. 248. 
67 Tamże, s. 251. 



 
 
 

Nierozumienie ruchu i jego konsekwencje 
 
 

 

237

strzeganie, zamiast wznosić się ponad nie. Są ludzie, którzy pomagają nam roz-
szerzać postrzeganie, widzą i ukazują nam „to, czego nie dostrzegamy w sposób 
naturalny. Ludźmi tymi są artyści”68. Widzą oni więcej, bo patrzą bezinteresow-
nie, „dla niczego, dla przyjemności”69. Zadaniem filozofii byłoby więc, według 
Bergsona, poszerzanie naszej uwagi poprzez odwracanie jej od „praktycznego 
zainteresowania światem i skierowanie jej ku temu, co praktycznie niczemu nie 
służy”70. 

 
8. Irracjonalność rzeczywistości 

 
Niezaspokojona potrzeba pewności jest tym, co nas zmusza do myślenia 

„Człowiek kiedy wie, czego się trzymać […], nie myśli, […] Myślenie jest tym, 
co robimy – cokolwiek by to było – aby wydostać się z wątpliwości […]. Chcąc 
tego czy nie, człowiek […] musi poszukiwać pewności. To go odróżnia od zwie-
rząt i bogów”71. Jednak nie posiadanie pewność, ale właśnie jej poszukiwanie – 
innymi słowy zagubienie – to człowieczeństwo. A wyznanie: wiem, że nic nie 
wiem – to wyznanie człowieka. Świadomość niewiedzy i związana z tym nie-
pewność to pierwszy krok ku mądrości. Wybitny fizyk Richard P. Feynman 
twierdzi, że „stan niepewności jest siłą życiową naukowca”72. Odrzucenie stanu 
pewności przynosi radykalną zmianę: „Rozum przestaje być normą rządzącą, 
stając się arsenałem narzędzi”73. 

Racjonalizacja to krok ku pewności, jednak krok fałszywy. Parmenides i je-
go uczniowie nie znaleźli pewności, tylko po prostu przestali jej szukać w rze-
czywistości. Stworzyli sobie pewność idealną. „Eleatyzm stanowił radykalną in-
telektualizacje bytu”, przypisał on temu, co rzeczywiste właściwości pojęć. Tym 
właśnie utrudnia „zrozumienie zjawisk ludzkich […]. Wyrzeknijmy się zatem 
[…] wygodnego założenia, iż rzeczywistość jest logiczna, i uznajmy, że logiczna 
jest jedynie myśl”74. 

                                                                 
68 Tamże, s. 252. 
69 Tamże, s. 255. 
70 Tamże.  
71 J. Ortega y Gasset, Uwagi..., dz. cyt., s. 274. 
72 R. P. Feynman, Przyjemność poznawania, przeł. K. Karpińska, Warszawa 1999, s. 213. 
73 J. Ortega y Gasset, Po co..., dz. cyt., s. 126. 
74 Tamże, s. 187. 
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Człowiek „nadal wierzy, że rozum służy do czegoś, co jest konieczne, ale 
nie wie dobrze, do czego. Jest tylko pewny, że jego funkcja jest inna od tej, którą 
mu wyznaczono w ciągu ostatnich trzech wieków. […] Podsumowując, zamiast 
być wielkim rozwiązaniem, inteligencja przekształciła się nam w wielki pro-
blem”75. W tej sytuacji Ortega proponuje racjowitalizm, który – jak sam twierdzi 
– nie przeciwstawia się rozumowi. „Nie akceptuje jedynie wyłączności racjonali-
zmu”76, charakteryzującego się swoistą ślepotą polegającą „na celowym niedo-
strzeganiu irracjonalności”77, w którą rozum popada zawsze, gdy zajmuje się 
problemem rzeczywistości, dostępnej w nieskończenie złożonych zjawiskach. 

 
 

MISUNDERSTANDING OF THE MOVEMENT AND ITS CONSEQUENCES 
 

Summary 
 
We do not understand the movement that we experience continually. On the other hand, 

we understand constancy that we cannot experience. In my opinion, it is a prime reason for appar-
ent and unsolvable philosophical problems. Language cannot describe empirical experience ade-
quately. This gap between rational thinking and sensual data can be bridged with the help of met-
aphor. 

Key words: movement, metaphor, language, art, irrationalism, ratiovitalism 
Słowa kluczowe: ruch, język, metafora, sztuka, irracjonalizm, racjowitalizm 
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SZEKSPIR A SCEPTYCYZM. OTELLO  

W INTERPRETACJI STANLEYA CAVELLA 
 
 
Stanley Cavell jest jednym z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych, 

a jednocześnie budzących kontrowersję, przedstawicieli współczesnej myśli ame-
rykańskiej. Jest jednocześnie filozofem wysoce nietypowym. Wywodzący się ze 
szkoły analitycznej, będący pod wpływem Austina i Wittgensteina, którym po-
święca swą pracę doktorską, Cavell pozostaje niezmiernie krytyczny wobec tej 
tradycji filozofowania, stawiając jej zarzut, jak sam to formułuje w jednym ze 
swych tekstów, zapomnienia o ludzkim głosie1, utraty kontaktu z rzeczywisto-
ścią i wyobcowania z życia2. Jednocześnie zwraca się ku tradycji kontynentalnej 

                                                                 
1 Kategoria „głosu” zajmuje centralne miejsce w filozofii Cavella. Jak zauważa Timothy 

Gould, kategoria głosu odgrywa istotną rolę w analizowanej przez Cavella analogii pomiędzy 
kwestionującym istnienie świata wątpieniem sceptyka a dążeniem bohatera tragicznego do pewno-
ści, które w niniejszym tekście poddane zostanie analizie na przykładzie Otella (por. T. Gould, 
Hearing Things, University of Chicago, Chicago 1998, s. 50). Zob. też przyp. 6 poniżej. Por. cytat 
z Cavella: Gdybym miał w jednym zdaniu sformułować powód napisania tej książki, mógłbym 
wyrazić go następująco: powodem tym jest pragnienie przywrócenia filozofii ludzkiego głosu” 
(S. Cavell, A Pitch of Philosophy. Autobiographical Exercises, London and Cambridge, Massachuset-
ts 1994, s. 58). Por. też znana uwaga Wittgensteina, pod którego przemożnym wpływem pozosta-
je Cavell w swym filozofowaniu: “Filozofia jest walką z opętaniem naszego umysłu przez środki 
naszego języka” (L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, 
teza 109). 

2 Por. znana uwaga Wittgensteina, jednego z mistrzów Cavella: „Wynikami filozofii są od-
krycia zwykłych niedorzeczności oraz guzy, jakich nabawia się rozum atakując granicę języka. One 
właśnie, owe guzy, pozwalają ocenić wartość tych odkryć” (L. Wittgenstein, Dociekania filozoficz-
ne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa, PWN 2008, teza 119). 
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i podejmuje próbę łączenia tych dwu odmiennych tradycji na gruncie swoich 
rozważań. Tak więc sytuuje się Cavell na przecięciu rozmaitych nurtów i prądów 
intelektualnych. Również obszar badawczy amerykańskiego filozofa jest niezwy-
kle rozległy i zróżnicowany, obejmując filozofię, literaturę, filozofię filmu, teatru 
i muzyki (Cavell zaczynał jako muzyk-wykonawca i kompozytor). 

Jednym z interesujących, choć dość kontrowersyjnych założeń amerykań-
skiego myśliciela jest zakwestionowanie dychotomii: filozofia / literatura. Ta 
druga nie jest bynajmniej skazana na poznawczą podrzędność, stanowiąc pełno-
prawną partnerkę i konkurentkę tej pierwszej3. Jak sądzę, założenie to sytuuje 
Cavella – nawet jeśli on sam nie do końca byłby skłonny podzielać takie ujęcie – 
w starej tradycji autorów piszących w horyzoncie ciągnącego się już od starożyt-
ności intelektualnego sporu filozofii z poezją4. Zapewne sam Cavell byłby daleki 
od jednoznacznego wartościowania „zawartości prawdziwościowej” tekstów lite-
rackich, kładąc nacisk na ich niezbywalność i rolę poznawczą., jaką odgrywają 
w sferze duchowej i egzystencjalnej człowieka. 

Nie ulega wątpliwości, że dla Cavella wielkie teksty kultury – mimo, że nie 
dają się sprowadzić do zawartości dyskursywnej – z konieczności stanowią nieja-
ko wehikuł idei, pole ich dojrzewania się i ścierania. Cavell podkreśla, że teksty 
takie w pełni zasługują na analizę z wykorzystaniem narzędzi i technik filozo-
ficznych, co zresztą on sam z powodzeniem czyni. W swoich wspomnieniach 
pisze: 

 

(…) filozofowałem jak tylko mogłem, włączając do mojego filozofowania teksty li-
terackie, które się tego domagały i których włączenie mogło stać się bez poczucia 
zawstydzenia częścią mojego stylu (zdania i obrazy z Wordswortha, Yeatsa, Bla-
ke’a, Szekspira, Dickensa, Melville’a, Kafki, Conrada, Manna, Prousta, które zro-
biły na mnie wrażenie albo stały się dla mnie niezapomniane, zanim filozofia za-
częła się dla mnie liczyć, albo raczej zanim nauczono mnie różnicy między literatu-
rą a filozofią), a od czasu do czasu dodawałem w ramach usprawiedliwiania tych 
praktyk – czy raczej jako źródło wskazówek pomagających zrozumieć rezultaty 
tych prób – moje interpretacje Dociekań Wittgensteina5. 

                                                                 
3 Por. S. Cavell, Disowning Knowledge in Six Plays of Shakespeare, Cambridge University 

Press, New York 1987 [dalej: DK], s. 4. 
4 W tym duchu odczytują myśl Cavella niektórzy komentatorzy, np. G.L. Bruns, Stanley 

Cavell’s Shakespeare, “Critical Inquiry”, Spring 1990, vol. 16, no. 3, s. 612-632. 
5 S. Cavell, Little Did I Know. Excerpts from Memory, Stanford, 2010, s. 460. Cyt. za: 

K. Bartkowiak, Znaczenie filozofii dla literatury, Warszawa 2014, s. 107-108. 
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Problem sceptycyzmu 
 
Miejsce centralne pośród analizowanych zagadnień obecnych w rozmaitych 

analizowanych przez Cavella utworach literackich od samego początku zajmuje 
w twórczości Cavella problem sceptycyzmu. Pojęcia tego Cavell nigdzie w spo-
sób jednoznaczny nie definiuje6, w różnych swych pracach badając go pod roz-
maitymi aspektami, oświetlając go od coraz to nowej strony w trakcie poszcze-
gólnych analiz interpretowanych przez siebie utworów literackich. W którymś 
miejscu Cavell podaje takie, bodaj najpełniejsze, a dla naszych celów dość uży-
teczne określenie tego, czym jest sceptycyzm jako określona postawa poznawcza: 

 
„Sceptycyzm jest odmową potrzeby słuchania. Jest to odrzucenie słuchu. Scepty-
cyzm zaprzecza, że możliwe jest osiągnięcie doskonałości przez ludzkie ucho, ludz-
kie zmysły. Wittgenstein nazywał to «sublimacją» naszego języka. Rozumie on 
sublimację w tym samym sensie, co Kant. Jest to tak, jakbyśmy stali na tafli lodu: 
z jednej strony jest doskonale gładka powierzchnia; z drugiej nasza niezdolność do 
spacerowania po niej. W pewnym sensie warunki są doskonałe, ale z tej przyczyny 
my, jako ludzie, nie możemy się do nich przystosować. Wszyscy jesteśmy zbyt 
ludzcy. Sceptycyzm jest poszukiwaniem nieludzkiego, jest poszukiwaniem środków 
do wydoskonalenia ucha do takiego stopnia, że nie będzie nam to potrzebne do 
słuchania. Jest on zaprzeczeniem słyszenia”7. 
 
Analizując problematykę sceptycyzmu odnajdywaną w tekstach autorów tak 

różnych jak Emerson, Thoreau, Montaigne, Wittgenstein, Beckett i Szekspir, 
Cavell obficie korzysta z pojęć i kategorii intelektualnych należących do instru-
mentarium współczesnej filozofii analitycznej, głównie filozofii języka. To ona 
wyznacza ramy pojęciowe (poza które Cavell niejednokrotnie zresztą wykracza, 
swobodnie poruszając się pomiędzy paradygmatami i metodologiami współcze-
snej myśli) jego rozważań nie tylko wokół autorów wyżej wspomnianych, lecz 
również wokół tych całkiem współczesnych, takich jak Ibsen, Poe, czy Beckett. 
Ich teksty interpretuje Cavell odwołując się do takich problemów i kategorii fi-

                                                                 
6 „Moim celem nie jest tu odpowiedź na pytania „Czym, lub kim, jest sceptyk? Jak mocna 

jest jego pozycja?”, lecz próba pokazania dlaczego te pytania są warte postawienia”. S. Cavell, 
“Knowing and Acknowledging” w: tegoż, Must we mean what we say? A Book of Essays, Cambridge 
1976, s. 238-267.  

7 G. Borradori, „Obrona sceptycyzmu. Stanley Cavell”, w: tejże Rozmowy amerykańskie, 
przeł. K. Brzechczyn, s. 156. Cyt. za K. Bartkowiak, dz. cyt., s. 81. 
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lozofii współczesnej jak „problem istnienia innych umysłów”, problem języka 
prywatnego itd. W swych rozważaniach nad tekstami literackimi czyni Cavell 
użytek z konkretnych, dobrze zadomowionych w filozofii współczesnej koncep-
cji/pojęć zaczerpniętych z filozofii Wittgensteina, takich jak gry językowe czy 
formy życia. Taką niekonwencjonalną analizą tekstu literackiego przy użyciu na-
rzędzi filozoficznych8 posłuży się Cavell w swoich interpretacjach najbardziej 
„filozoficznych” spośród wspomnianych autorów, takich jak Szekspir i Beckett, 
których teksty w opinii amerykańskiego filozofa są szczególnie wdzięcznym 
obiektem badań dla filozofa języka potocznego9. 

 
 

Sceptycyzm w Otellu 
 
William Szekspir jest największą bodaj literacką fascynacją Cavella. To 

właśnie sztuki wielkiego dramaturga będą dla Cavella głównym – to znaczy naj-
bardziej spektakularnym na polu literatury – obszarem badawczym, na którym 
będzie się on doszukiwał wyraźnie przeczutych, nawet jeśli nie wyartykułowa-
nych dyskursywnie (mamy wszak do czynienia z tekstem poetyckim) intuicji na-
tury filozoficznej. Nie inaczej rzecz ma się ze sceptycyzmem. 

 
Choć bowiem intuicja epistemologicznego sceptycyzmu na gruncie europejskim po 
raz pierwszy w pełni wyartykułowana zostaje w Kartezjańskich Medytacjach 
o pierwszej filozofii, można się jej zdaniem Cavella doszukać na kartach Szekspi-
rowskich dramatów10. Odczytaniu w duchu sceptycyzmu poddaje się w szczególno-

                                                                 
8 O metodzie Cavella jako “new literary-philosophical criticism” pisała Magdalena Filipczuk 

w: “Epistemological Reading”: Stanley Cavell’s Method of Reading Literature, “Estetyka i Krytyka. 
The Polish Journal of Aesthetics” 43 (4/2016), s. 70. 

9 Szczegółowej analizie wypowiedzi bohaterów Beckettowskiej Końcówki poświęci Cavell 
obszerny esej pt. „Ending the Waiting Game”, zamieszczony w pierwszym swoim zbiorze autor-
skim Must we Mean what we Say). Zob. S. Cavell, “Ending the Waiting Game” w: Must We Mean 
What We Say, Cambridge 2000.  

10 Tamże, s. 3. Warto zaznaczyć, że Szekspir miał jednak poprzednika. Był nim Montaigne, 
którego wpływ na dramatopisarza wydaje się, jak twierdzi Cavell, niezaprzeczalny. Uprawiana 
przez Montaigne’a forma pisarstwa, esej filozoficzny, łączy w sobie elementy literatury i filozofii, 
w szczególnym stopniu nadając się do roli nośnika nie do końca precyzyjnie sformułowanych idei 
filozoficznych (po części odziedziczonych po starożytnych), które swój pełny i ścisły w sensie 
technicznym wyraz znajdowały później w tekstach filozofów. Jedną z takich idei był właśnie scep-
tycyzm, który w starożytności funkcjonował co najmniej jako pewna postawa życiowa, nawet jeśli 
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ści dramat Otello, której to tragedii amerykański filozof poświęcił osobny esej, 
„Othello and The Stake of The Other”, zamieszczony w zbiorze Disowning 
Knowledge in Seven Plays of Shakespeare, w całości poświęconemu elżbietańskiemu 
twórcy11. 
 
Jednocześnie Cavell odpiera dość oczywisty, nasuwający się w tym kontek-

ście zarzut: 
 
Z gruntu błędne i niepokojące jest odczytywanie mojego projektu jako próby od-
niesienia problematyki filozoficznej do wybiórczo omawianych tekstów Szekspira, 
potraktowanych instrumentalnie w charakterze ilustracji już uprzednio sformuło-
wanych wniosków natury filozoficznej12. (…) Otóż twierdzę, że Szekspir nie byłby 
tym, kim jest – największym z autorów piszących w języku angielskim, gdyby nie 
zapuszczał się na filozoficzne głębie, dotykając problemów nurtujących jego epo-
kę13. 
 
W trakcie lektury tragedii Otello uważny czytelnik, jak stwierdza Cavell, nie 

może się oprzeć narzucającemu się pytaniu o przyczyny, dla których Otello nie 
dał wiary zapewnieniom Desdemony, jednocześnie zaklinając się, że nigdy nie 
przestał jej kochać. Cavell ujmuje to w ten sposób: 
                                                                 
w pełni i w sposób filozoficznie zadowalający – w sensie określonego nastawienia poznawczego – 
wyartykułował go dopiero Kartezjusz. To w sensie wspomnianej postawy życiowej (choć nie tylko) 
funkcjonuje sceptycyzm również u Cavella, który często używa formuły “living skepticism”, co 
w wolnym przekładzie można by oddać jako “wcielać sceptycyzm w życie”, “żyć po sceptycku” itd. 
Co się tyczy nie do końca przejrzystego rozdzielania dwóch sensów sceptycyzmu, jakie nadaje te-
mu pojęciu Cavell (sens poznawczy, metodologiczny versus sceptycyzm “egzystencjalny”) zob. 
G. Bruns, Stanley Cavell’s Shakespeare, dz. cyt., a także komentarz J. Conanta, On Bruns, on Cavell, 
“Critical Inquiry”, vol. 17, no. 3 (Spring, 1991), s. 616-634; zob. też J. Noggle, The Witgensteinian 
Sublime, „New Literary History”, vol. 27, no. 4, Literature, Media, and the Law (Autumn, 1996), 
s. 615-616. 

11 Podobną sceptycką intuicję, to znaczy zakwestionowanie statusu świata i zanurzonego 
w nim poznającego podmiotu prześledzić można zdaniem Cavella także w innych dramatach an-
gielskiego twórcy, takich jak Hamlet, Opowieść zimowa czy Król Lear. Z uwagi na fakt, że niniejsze 
uwagi dotyczą Cavellowskiej interpretacji sceptycyzmu zawartej w dziele literackim, nie przepro-
wadzam żadnej wstępnej typologii sceptycyzmu. Wszystkie takie typologie miałyby, jak sądzę, 
znaczenie drugorzędne z racji tego, że sceptycyzm, o jakim mowa w kontekście dzieła Szekspira, 
nie ma charakteru technicznego, podlegając przede wszystkim konwencjom dramatu jako gatunku 
literackiego. 

12 Tamże, s. 1. 
13 DK, s. 2. 
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„Dlaczego Otello jest na straconej pozycji? Dlaczego pozostaje ślepy i głuchy?14” 
 
Jednej z odpowiedzi na to pytanie udziela Milicent Bell w książce Shakespe-

are’s tragic skepticism, napisanej później niż tekst Cavella. Uprzedzając nieco dal-
sze wywody, przywołajmy w tym miejscu w pełni zgodne z tezami Cavella, 
o których za chwilę, ustalenia amerykańskiej badaczki: 

 
Wiara w niewinność Desdemony, wiara, którą Otello traci i którą odzyskuje zaraz 
po tym, jak jego zwątpienie dokonuje swego destrukcyjnego dzieła, nie jest tożsa-
ma z wiarą religijną. Wszelako do pewnego stopnia zarówno miłość do drugiego 
człowieka, jak i miłość do Boga mogą się domagać skoku wiary. Bez owego skoku 
zwątpienie wywołuje poznawczy kryzys, jakiego jesteśmy świadkami w Otellu. To 
właśnie dlatego, że wątpliwości protagonisty sztuki nie da się rozwiać dzięki nie-
zbitym dowodom, ani też w podobny sposób uzasadnić – jego zazdrość stanowi 
przejaw skutków sceptycyzmu. Prawda o cnocie jego żony jest dla Otella niedostęp-
na tak jak dla umysłu zainfekowanego sceptycyzmem filozoficznym niedostępne po-
zostają prawdy natury religijnej. Udręka Otella jest udręką poznawczą15. 
 
Podobnie jak w doktrynie sceptyków, również i w tekście Otella świadectwo 

zmysłów, świadectwa wzroku i słuchu, ukazane zostają jako niekonkluzywne 
i stanowiące w głównej mierze źródło zwodniczych iluzji. Oczy i uszy są złymi 
świadkami. Nie sposób na nich polegać. Motyw widzenia i słyszenia pojawia się 
w dramacie wielokrotnie, jak gdyby Szekspir chciałby w ten sposób uwypuklić 
problematyczną wartość percepcji zmysłów jako takiej. 

W scenie 3 aktu III Otello mówi do Jagona: 

                                                                 
14 DK, s. 128. 
15 Milicent Bell, Shakespeare’s Tragic Skepticism, Yale and London 2002. Wbrew standardo-

wym ujęciom każącym dopatrywać się w dramacie Szekspira modelowego ujęcia problematyki za-
zdrości, w świetle interpretacji, jaką przedstawiam w niniejszym tekście, zazdrość jest zjawiskiem 
wtórnym, będąc jedynie epifenomenem uwarunkowań o charakterze znacznie bardziej fundamen-
talnym, o czym piszę dalej w tekście. Problematyce sceptycyzmu u Szekspira poświęcono szereg 
interesujących publikacji. Oto niektóre z nich: G. Bradshaw, Shakespeare’s Scepticism, Brighton, 
1987; R. Strier, Shakespeare and the Skeptics, “Religion and Literature” 32 (2000); Skepticism in 
Shakespeare’s England, Shakespearean International Yearbook 2 (2002); B. Pierce, Shakespeare 
and the Ten Modes of Scepticism, “Shakespeare Survey” 46 (1993); A. Gilman Sherman, Disow-
ning Knowledge of Jessica, or Shylock’s Skepticism, “Studies in English Literature 1500-1900”, vol. 44 
(2004). 
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Be sure of it; give me the ocular proof16. 
 
Owa “naoczność” [“ocular”] funkcjonuje zatem jako ekwiwalent dowodu. 

Jednak dowód ten zostaje w tekście dramatu wykorzystany na sposób ironiczny. 
O tym, jak bardzo zwodnicze okażą się przytaczane przez Jagona “dowody”, 
przekonujemy się wielokrotnie. Zupełnie zagubiony, omotany siecią zwodni-
czych argumentów Jagona Otello nieco dalej zauważa: 

 
Teraz już widzę, że to prawda17. 

 
Z kolei w scenie 3 aktu III natrafiamy na następujące słowa Jagona: 

 
Ludzie być powinni/ tym, czym są z pozoru18. 

 
W całym dramacie te dwie sfery, prawda i pozór/fałsz [seeming], bezustan-

nie się przenikają, a rozdzielająca je wyraźna granica ulega zatarciu. Już w pierw-
szej scenie, na etapie zawiązania akcji dramatu Jagon, wypowiadając się na temat 
pewnego rodzaju sług, jak ich nazywa, „poczciwych nicponi”, tak rozpoczyna 
swoją autoprezentację 

 
Są bowiem inni, którzy przybierają 
Kształty zewnętrzne i maskę oddania, 
Lecz serce własne chowają dla siebie 
I służąc panom swym tylko pozornie, 
Zyski z nich ciągną piękne (…) składają 
Hołd sami sobie. 

                                                                 
16 W polskim przekładzie Macieja Słomczyńskiego, będącego z racji filologicznej wierności 

tekstowi Szekspira punktem odniesienia dla niniejszych uwag, fraza ta brzmi „masz mi dać dowód 
niezbity”. Tłumacz od razu dokonuje więc interpretacji słowa „ocular”, oddając je jako „niezbity”, 
co dobrze wpisuje się w omawianą interpretację epistemologiczną dramatu, choć to właśnie ów 
„niezbity” charakter świadectwa wzroku zostaje tutaj zakwestionowany. Por. W. Shakespeare, 
Otello, w: tegoż Tragedie, t. 1, tłum. M. Słomczyński, Kraków, 2004, s. 575. Cytaty oryginalne 
przywołuję z następującego wydania angielskiego: W. Shakespeare, Complete Works, ed. With 
a glossary by W.J. Craig, M.A, Oxford University Press, 1991. 

17 Tamże, s. 578. 
18 Tamże, s. 564. W oryginale zdanie to brzmi: Men should be what they seem (Oth, akt III, 

sc III, 128). 
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Swój autoportret kończy Jagon następująco: 
 
(…) miłość i powinność 
Nie dla mnie; pozór ich wiedzie do celu. 
(…) jeśli moje uczynki ujawnią 
To, co się dzieje w głębi, i ukażą 
Kształt serca mego, a ja je położę 
Na własnej dłoni, aby gołębice 
Mogły je dziobać: nie jestem, czym jestem19. 
 

Nieco dalej, w scenie 3 aktu III, w formie ironicznego autokomentarza do 
własnej intrygi zauważa Jagon co następuje: 

 
Jest niebezpieczne złudzenie trucizną 
Z samej natury swej; choć początkowo 
Smak nie wyczuwa jej, lecz gdy choć trochę 
Na krew podziała, wybucha płomieniem20 

 

Owa trucizna, raz wpuszczona do ucha ofiary, jest jak 
 
kruk nad domem, w którym jest zaraza, 
Złowróżbny wszystkim21. 
 

Choć przytoczone konstatacje Jagona wiele wyjaśniają odnośnie jego wła-
snych działań, nie rzucają jednak zbyt wiele światła na powodujące nim motywy. 
Kilkakrotnie Jagon wspomina o zemście na Otellu, nie sposób jednak oprzeć się 
wrażeniu, że motyw ten do końca sztuki pozostanie niewyjaśniony, niezupełnie 
przekonujący i – jak się zdaje – niejako dopisany przez Szekspira w celu racjona-
lizacji intrygi Jagona. Gdy pod koniec sztuki Otello, nie mogąc pojąć pobudek 
Jagona, domaga się ich wyjaśnienia, z ust tego drugiego padają w odpowiedzi 
znane słowa: 

 
Wiecie, co wiecie. O nic nie pytajcie. 
Odtąd nie powiem więcej ani słowa22. 

                                                                 
19 Tamże, s. 502-503. 
20 Tamże, s. 574 
21 Tamże, s. 592. W oryginale pojawia się jeszcze bardziej wymowne określenie: infected hou-

se – zainfekowana dusza, dusza tknięta chorobą zwątpienia niczym zarazą. 
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Można więc chyba pokusić się o tezę, że również i jego postać dałoby się 
zinterpretować w duchu sceptycyzmu: choć Jagon jest spiritus movens całej sztu-
ki, do końca pozostaje nieprzenikniony i niezrozumiały, niejako ukryty w cieniu. 

 
 

Sceptycyzm a język dramatów 
 
Korelatem iluzoryczności świadectwa zmysłów, poczucia zawodności ludz-

kiego poznania23 jest przygodność reguł rządzących językiem; również w sferze 
znaczeń na próżno by szukać odniesienia do jakiejkolwiek formy pewności, ja-
kiegoś niepodważalnego, pozakonwencjonalnego fundamentu reguł użycia słów, 
w czym Cavell nawiązuje do uwag Wittgensteina, pod którego wyraźnym wpły-
wem pozostaje nie tylko w swych rozważaniach o literaturze24. 

                                                                 
22 Otello, dz. cyt., s. 643. 
23 DK, s. 3. Jak niejednokrotnie zauważa Cavell, dzieło Szekspira należy czytać nie w ode-

rwaniu, lecz w kontekście dokonujących się wówczas przemian myślowych, to znaczy traktując to 
dzieło jako fragment uniwersum szeroko pojętej kultury. Wówczas dramaty angielskiego twórcy 
staną się on zwierciadłem ideowych tendencji epoki, z jej dynamicznym rozwojem nauki (będą-
cym zapowiedzią wystąpień Galileusza, Bacona, de Brahe czy Keplera) i towarzyszącą temu stop-
niową erozją dotychczasowego obrazu świata, jak również gwałtownymi zmianami społecznymi 
i obyczajowymi, zachodzącymi także w samej Anglii. Odczytywane na takim tle słowa Hamleta 
o “czasie zwichniętym” [“time is out of joint”, Hamlet, akt I, sc. 5] można potraktować jako sy-
nekdochę: w istocie “wywichnięciu” ulega cały ówczesny obraz rzeczywistości. Z taką interpreta-
cją, kładącą nacisk na zakwestionowanie, a w każdym razie zwątpienie w nienaruszalność zastane-
go obrazu rzeczywistości, również społecznej i obyczajowej, zdaje się współbrzmieć, a w każdym 
razie nie jest z nią sprzeczna, interpretacja E. Auerbacha (Zmęczony książę w: tegoż Mimesis, rze-
czywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, tłum. Z. Żabicki, Warszawa, 1968, s. 326-327). 
Odmiennego zdania jest m.in. Tillyard (The Elizabethan World Picture, New York, s. 37-83), 
utrzymujący, że Szekspir był bez reszty zanurzony w tradycjonalistycznym, zhierarchizowanym 
obrazie świata, w ramach którego ustalony ład kosmiczny, trwała hierarchia bytów stanowiły fun-
dament hierarchicznego ładu społecznego. Problem w tym, że już za jego życia ów obraz świata, 
przynajmniej jeśli chodzi o osiągnięcia tzw. “nowej nauki” zaczął się stopniowo załamywać. Jaki 
był stosunek samego Szekspira do owych burzliwych, daleko idących przemian: kulturowych, spo-
łecznych, obyczajowych – czy był on, jak chcę niektórzy, umiarkowanym konserwatystą, czy wręcz 
przeciwnie – pozostaje sprawą otwartą, jeśli w ogóle rozstrzygalną. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że na jego oczach zaczął dokonywać się wszechogarniający i niepowstrzymany proces narodzin 
nowego subiektywizmu, stopniowego wyzwalania się podmiotowości z oków hierarchii i tradycji 
(por. też T. Gould, Hearing Things, dz. cyt., s. 145). 

24 Por. DK, dz. cyt., s. 20. Używana przez Cavella w różnych kontekstach kategoria groun-
dlessness [niezakorzenienie, nieufundowanie]– erozja niepodważalnych, metafizycznych funda-
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W swych interpretacjach Szekspirowskiego tekstu, nie tylko Otella, Cavell 
diagnozuje dokonujący się za sprawą języka proces fałszowania relacji między 
bohaterami. U Szekspira mamy bowiem do czynienia ze świadomym i nieustan-
nym eksponowaniem sytuacji, w której już wiara we wszechmoc słów prowadzi 
do stopniowej erozji komunikacyjnych funkcji języka. Temu właśnie celowi – 
zwłaszcza w komediach – podporządkowuje Szekspir swą językową wirtuozerię: 
owe skrzące się dowcipem riposty i gry słów, w jakie obfitują owe dramaty, eks-
ponować mają osaczenie bohaterów przez język, jego nieuchwytność i ulotność, 
stopniowy proces wyobcowywania się samego języka, który przestaje pełnić role 
instrumentalną czy po prostu komunikacyjną, stopniowo wchłaniając rzeczywi-
stość i przestając ją adekwatnie odzwierciedlać25. Nieprzebyta ściana słów, które 
zamiast służyć porozumieniu, piętrzą się między bohaterami, by w końcu stać 
się barierą nie do przebycia, jest tym właśnie, co spotyka bohaterów Otella, gdzie 
zarówno tytułowy bohater, jak i jego wybranka, od samego początku się nie słu-
chają: każde z nich od początku jest też zainteresowane nie tyle osobą drugiego, 
ile raczej jej wyidealizowanym obrazem, o czym dalej w tekście. 

Nieadekwatność języka, jego sprzeniewierzenie się stawianym mu w aktach 
komunikacji celom, związanym z instrumentalnym jego wykorzystywaniem – 
nazywa Cavell semantyczną pustością [emptiness] słów26. Również i w tej intere-
                                                                 
mentów rzeczywistości – jest przetworzoną kategorią zaczerpniętą z Wittgensteina, piszącego 
w nieco innym kontekście o niezakorzenieniu w niczym pojęć oraz kategorii języka (również rzą-
dzących nim reguł), które są czysto konwencjonalne i w tym sensie groundless (S. Cavell, DK, s. 3).  

25 Jest tak np. w Straconych zachodach miłości, gdzie feeria słów zalotników, pełnych metafor 
i retorycznych figur, nabiera – w sposób jak najbardziej zamierzony przez Szekspira – wymiaru 
nieomal groteskowego, a sam język staje się odrębnym, autonomicznym światem. Jak pisze nawią-
zujący do Wittgensteina James Noggle, „język wzniosłości [rozumianej tu jako język poetycki – 
MF] stanowi ucieczkę od zwyczajności/potoczności [the ordinary], co generuje nie tyle jakiś nowy 
język, lecz raczej semantyczną pustkę”. Nieco dalej ten sam autor zauważa: „Nasze opętanie przez 
takie zdania jest możliwe dzięki temu, iż mają one zdolność wywoływania w nas wrażenia, że ota-
czająca nas rzeczywistość jest iluzją(…) [James Noggle, The Wittgensteinian Sublime, „New Lite-
rary History”, Vol. 27, No. 4, Literature, Media, and the Law (Autumn, 1996), pp. 605-619. 
W nieco odmiennym kontekście problemowi wyobcowania języka czy raczej wyobcowania czło-
wieka z języka poświęci Cavell swoje analizy Końcówki Becketta, zamieszczone w jednym z esejów 
zawartych w: tegoż Must we Mean What We Say („Ending the Waiting Game. A Reading of Bec-
kett’s Endgame”, dz. cyt., s. 115-163.). 

26 Por. S. Cavell, The Claim of Reason, Oxford Univeristy Press, 1979, s. 165, 338. Warto 
podkreślić, że – jak słusznie zauważa Timothy Gould – sam Cavell w zgodnej opinii komentato-
rów zwraca uwagę nie tyle na fakt alienacji języka jako takiego, ile raczej na alienację wynikającą 
z tego, jaki czynimy zeń użytek: brak bezpośredniego związku między naszymi słowami a światem 
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sującej diagnozie komunikacyjnego kolapsu przejawia się zdaniem Cavella filo-
zoficzny charakter dramatów Szekspirowskich. Sceptycyzm wyrasta bowiem, jak 
pisze Cavell, przede wszystkim z “próby zanegowania potrzeby słuchania”27. 
Skoro nie wiemy, czy świat istnieje, nie możemy wiedzieć również i tego, czy 
istnieje drugi człowiek, czy możliwa jest nasza z nim empatia. Wydaje się, że 
dramat Otello potraktować można jako studium takiego właśnie przypadku. 

 
 

Sceptycyzm: narcystyczne28 poszukiwanie pewności 
 
Co zatem łączy protagonistę dramatu ze sceptykiem, nie licząc niskiej oce-

ny poznawczej wartości poznania zmysłowego? Otóż łączy ich postulat prymatu 
wiedzy przekraczającej, niczym platońskie Idee, sferę empirycznej przygodności. 
Otello, niczym sceptyk, chce wiedzieć. 

Gdy Jagonowi udaje się zasiać w umyśle Otella ziarno podejrzeń, ten wybu-
cha: 

 

Posępne i tak czarne jest me lico (…) 
Nie zniosę tego; lecz muszę mieć pewność!29 

 
Rzecz jednak w tym, że żadne z dostępnych nam źródeł poznania nie speł-

nia rygorystycznych kryteriów owej wiedzy i dlatego nie może stać się źródłem 
bezwarunkowej pewności. Dlatego też konsekwentny sceptyk nieuchronnie musi 
popaść w radykalne zwątpienie, nierzadko będące przyczyną rozpaczy30. Przy 

                                                                 
nie wynika z defektywności języka, lecz z tego, jak się nim posługujemy. Por. Por. T. Gould, He-
aring Things, dz. cyt., s. 143 i n. 

27 Por. przyp. 7. 
28 Wzajemna relacja sceptycyzmu i narcyzmu jest bez wątpienia problematyczna i domaga 

się bliższej analizy. Na użytek niniejszych uwag poprzestańmy na stwierdzeniu, że rozważając nar-
cyzm, pozostajemy na płaszczyźnie psychologicznej, podczas gdy zagadnienie sceptycyzmu sytuuje 
się na płaszczyźnie filozoficznej. Wydaje się też, że to sceptycyzm wynika z narcyzmu, nie na od-
wrót. 

29 Szekspir, Otello, dz. cyt., s. 576. 
30 W tego rodzaju rozpacz popadł np. David Hume, zanim przezwyciężył swój kryzys po-

znawczy. Bardzo plastycznie przedstawiony przez niego samego pod koniec księgi pierwszej Trak-
tatu o naturze ludzkiej, gdzie Hume tak opisuje poczucie wyobcowania, jakiego zaznał za sprawą 
swojej sceptyckiej filozofii: “(…) napawa mnie lękiem i wywołuje w mej duszy zamieszanie ta za-
gubiona samotność, w jakiej się znalazłem w mej filozofii; i wyobrażam sobie, że jestem jakimś 



 
 
 

Szekspir a sceptycyzm. Otello w interpretacji Stanleya Cavella 
 
 

 

251

czym ów proces wątpienia nie posiada logicznego kresu, będąc niczym zsuwanie 
się po równi pochyłej. W scenie 3 aktu III padają z ust Maura znamienne słowa: 

 
 

Raz zwątpić/ to raz rozstrzygnąć31 

 
W dramacie Szekspira sceptycyzm postawy poznawczej głównego bohatera 

wyraża się jednak tyleż w formie kartezjańskiego zakwestionowania świata, co 
w zanegowaniu egzystencji dzielonej z innymi, co dla Cavella oznacza głównie za-
negowanie człowieczeństwa w drugim człowieku32. Jednocześnie Cavell odczy-
tuje sceptycyzm jako formę narcyzmu33, który w osobliwy sposób splata się 
w Otella percepcji świata i samego siebie ze swoiście pojętą egotyczną wersją 
romantyzmu34. Maur bowiem nie tyle darzy miłością Desdemonę, ile raczej ob-
raz wyidealizowanego Otella, obecny w wyobrażeniu Desdemony już na wstęp-
nym etapie znajomości tych dwojga. To w jej umyśle przegląda się Otello jak 
w zwierciadle: ów wyidealizowany wizerunek własnej osoby, odbity i uze-
wnętrzniony, stanowi właściwy, choć Otello go sobie nie uświadamia, motyw 
jego szczególnej miłości, będącej w istocie zapośredniczoną miłością do samego 
siebie35. W dramacie wyraźnie stwierdza się, że będąc częstym gościem ojca De-

                                                                 
dziwnym, nieokrzesanym potworem, który niezdolny do tego, by wejść w społeczność i związać 
się z nią, został wypędzony poza wszelkie obcowanie z ludźmi i porzucony całkowicie bez pomocy 
i pociechy” (D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, 
s. 342). Interesujące jest to, że Hume, filozof tak nieskłonny do podobnych wynurzeń, opisuje 
swoje doświadczenie, sięgając po język poetycki, co sugeruje, że nawet w jego przypadku doświad-
czenie sceptycyzmu było przede wszystkim doświadczeniem egzystencjalnym. 

31 Otello, dz. cyt., s. 566. 
32 W tekście poświęconym innemu Szekspirowskiemu dramatowi, zatytułowanym „Macbeth 

apalled” Cavell pisze: „Problematyka filozoficznego sceptycyzmu zajmuje mnie od lat. Sceptycyzm 
ów pojmuję jako wyraz ludzkiego pragnienia przekroczenia granic/ograniczeń tego, co ludzkie 
(…). Nazywam to ludzką tęsknotą za tym, co nieludzkie [inhuman] (…) i wolne od gra-
nic/ograniczeń. Podszyte są one grozą [horror] i potwornością [monstroussness] (S. Cavell, 
“Macbeth Apalled” w: A Companion to the Philosophy of Literature, ed. G.L. Hagberg, W. Jost, 
Blackwell Publishing 2010, s. 525). 

33 Por. też T. Gould, Hearing Things, dz. cyt., s. 209 
34 DK, s. 143. 
35 W tym też duchu można by interpretować słowa Otella, który sam siebie nazywa „perfect 

soul” (W. Shakespeare, Othello, dz. cyt., akt I, scena 2), co Słomczyński tłumaczy jako „czysta du-
sza” (W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., s. 509). Przy zaproponowanej interpretacji słowo „perfect” 
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sdemony, Otello snuł przed zasłuchanymi domownikami, w tym również swą 
przyszłą wybranką, opowieści o swych podróżach i przygodach. Oto jak Maur 
opisuje początki swojego uczucia do córki Brabantia: 

 
Pragnęła, by ją Niebiosa stworzyły 
Takim człowiekiem jak ja; dziękowała, 
Mówiąc, że jeśli któryś z mych przyjaciół 
Kocha ją, niechaj go tylko nauczę 
Tak opowiadać, a tym ją zdobędzie. 
To napomknienie dało mi przemówić: 
Miłość wzbudziły w niej niebezpieczeństwa, 
Które przebyłem, we mnie – jej współczucie.36 

 
Otello jest typem narcystycznym, a jego miłość do Desdemony ma charakter 

wtórny, niejako reaktywny, jest w niej coś na wskroś biernego, można by rzec, iż 
świeci ona odbitym światłem miłości zafascynowanej dziewczyny. Dokonująca 
się w owych opowieściach na temat własnych (zmyślonych?)37 przygód roman-
tyczna autokreacja Otella jest więc czynnikiem decydującym o charakterze ro-
dzącego się między nimi uczucia. 

Na marginesie zauważmy, że mamy tu do czynienia z pewną osobliwością. 
Nie tylko bowiem miłość Otella nie kieruje się ku osobie Desdemony, lecz rów-
nież jej własna miłość ma za przedmiot nie tyle samego Otella, ile raczej jakiś 
wyimaginowany konstrukt, wysnuty na kanwie cudownych opowieści o niezwy-
kłych przygodach i tylko akcydentalnie wiążący się z samym Maurem38. 
W przywołanym fragmencie natrafiamy na słowa (przytoczmy je jeszcze raz): 

                                                                 
należałoby jednak tłumaczyć raczej jako „doskonała”, w sensie „skończona, nie domagające się do-
pełnienia”, co zresztą byłoby w pełni zgodne z łacińskim źródłosłowem (perfectus). Otello jest za-
tem sam dla siebie egzemplifikacją doskonałości: domaga się zwierciadła, w którym mógłby sycić 
się własnym widokiem. Takie właśnie zwierciadło odnajdzie on w zachwyconym spojrzeniu De-
sdemony. Por. DK, s. 129-130. 

36 W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., s. 519. 
37 Na to, że istotnie mamy tu do czynienia z konfabulacjami, sugeruje kąśliwa uwaga Jagona, 

który w scenie 1 aktu II, w rozmowie z Rodrygiem powiada o córce Brabantia: „Zauważ, z jaką 
gwałtownością rozkochała się najpierw w Maurze jedynie dla jego gadulstwa i fantastycznych 
łgarstw” (W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., s. 538). 

38 Jak zauważa René Girard, czytający Szekspira w kluczu interpretacyjnym pragnienia mi-
metycznego, „Desdemona pragnie nie prawdziwego Otella, lecz mimetycznego wizerunku, który 
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(…) [Desdemona] dziękowała, 
Mówiąc, że jeśli któryś z mych przyjaciół 
Kocha ją, niechaj go tylko nauczę 
Tak opowiadać, a tym ją zdobędzie39. 

 
Mamy tu zatem do czynienia nie tyle z lustrem, co raczej z dwoma syme-

trycznymi odbiciami, w których przegląda się para kochanków, mylących pozór 
z rzeczywistością. Wspomniana symetria staje się jeszcze bardziej niepokojąca, 
pogłębiając i zwielokrotniając wspomniany efekt podwójnej lustrzaności, gdy 
przyjrzymy się jeszcze innemu fragmentowi wspomnianego monologu Otella, 
gdzie stwierdza on, że Desdemona 

 
Pragnęła, by ją Niebiosa stworzyły 
Takim człowiekiem jak ja40; 

 
Czyżby więc Desdemona wielbiła obraz Otella, w gruncie rzeczy pragnąc się 

do niego upodobnić? 
Zapewne elementem autokreacji Otella jest też jego deklarowana prostota 

wojaka i człowieka czynu, którego właściwym żywiołem jest wojna i któremu 
obce są długie mowy i fajerwerki słowne: 

 
Nieokrzesany jestem i nie umiem 
Słów wyszukanych składać wśród pokoju, 
Od chwili bowiem, gdy to moje ramię 
Lat ukończyło siedem, aż do czasu, 
Gdy wytchnąć mogło przed niecałym rokiem, 
Moc swą oddało czynom w szczerym polu.41 

 
To rzekome nieokrzesanie Maura stoi w wyraźnej sprzeczności z jego elo-

kwencją, o której niejednokrotnie mamy okazję się przekonać. 

                                                                 
wyczarowała jego żywa relacja z awanturniczego życia. Jest on jej Amadisem z Galli”. R. Girard, 
Szekspir. Teatr zazdrości, Warszawa, 1996, przeł. B. Mikołajewska, s. 366. 

39 W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., s. 519. 
40 Tamże. 
41Tamże, akt I, scena 3, s. 517. 
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Otello a kartezjańskie wątpienie 
 
W Disowning Knowledge Cavell pisze: 
 
(…) Istotą sceptycyzmu, jaki wyraża postawa Otella jest usytuowanie w miejscu 
Boga – bytu skończonego, kobiety. (…) Odczytuję to jako dalekie echo przytoczo-
nego przez Kartezjusza jednego z motywów kierujących nim, gdy lokował Boga 
poza sferą wątpliwości – w charakterze gwaranta, że on sam, Kartezjusz nie jest je-
dynym bytem w świecie („Medytacja trzecia”). Otóż chciałbym teraz postawić py-
tanie: dlaczego Kartezjusz nie podjął próby przezwyciężenia solipsyzmu w najbar-
dziej bezpośredni i najpewniejszy sposób, tzn. odwołując się do istnienia innego 
skończonego bytu”42. 
 
W dramacie Szekspira Desdemona pełni zatem – jak można mniemać 

w oparciu o wywody Cavella – funkcję podobną tej, jaką w znanym sceptyckim 
rozumowaniu Kartezjusza pełni Bóg43. Bóg jest u Kartezjusza zewnętrznym, 
choć zinternalizowanym za pośrednictwem myśli, gwarantem istnienia myślące-
go podmiotu: podmiot poszukuje oparcia w świecie (w Otellu takim podmiotem 
będzie on sam, czy też jego wyidealizowane wyobrażenie na własny temat), lecz 
go nie znajduje, znajdowałby go bowiem tylko w Bogu. W tekście Szekspira – 
o ile w poprawny sposób odczytuję analogię przytaczaną przez Cavella – funkcję 
analogiczną do tej pełnionej przez Boga spełniać będzie Desdemona, czy też jej 
miłość44. Jednak kartezjański Bóg jest czymś w stosunku do umysłu zewnętrz-
nym, uwikłanym w świat, którego niepowątpiewalność zakwestionowana zostaje 
przez sceptyka (Otella). Status niepodważalny ma tylko zawartość jego wątpią-
cego umysłu (zinterioryzowana przez Otella miłość Desdemony). Jedną z takich 
niepodlegających wątpliwości myśli jest myśl o Bogu, która sceptykowi jest dana 
i której przyczyną nie może być ona sam. Przyczyna bowiem jest zawsze mniej 
doskonała od skutku, myśl zaś o istocie doskonałej nie może pochodzić od 
skończonego, a więc niedoskonałego podmiotu, jakim jest sceptyk. Musi więc 
być nią sam Bóg. W ten oto sposób kartezjański podmiot myślący zasypuje nie-
                                                                 

42 DK, s. 126. 
43 W tym miejscu winniśmy poczynić istotne zastrzeżenie. Wszelkie tego rodzaju jak przed-

stawione poniżej – w duchu Cavella – paralelne odczytania tekstu filozoficznego i tekstu literac-
kiego mają wartość jedynie heurystyczną, tzn. są miarodajne jedynie na użytek pewnej hipotezy 
interpretacyjnej i nie należy traktować ich w sposób ścisły i dosłowny. Por. Tamże, s. 125-142. 

44 Por. Tamże, s. 126. 
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przebytą przepaść oddzielającą jego wyobcowany umysł i świat zewnętrzny, któ-
rego gwarantem staje się odtąd Bóg, którego istnienie dopiero co zostało przez 
kartezjańskiego sceptyka dowiedzione. 

Otello jest radykalnie oddzielony od źródła swego własnego istnienia, czy 
raczej jego wyidealizowane wyobrażenie własnej osoby ufundowane jest w czymś 
wobec niego zewnętrznym, w wyidealizowanym obrazie Otella romantyka, uro-
jonym, czy raczej ontologicznie wzmocnionym – gdyż praprzyczyną owych uro-
jeń są opowieści samego Otella – przez Desdemonę. Podobnie rzecz się ma 
z kartezjańskim sceptykiem, którego cielesny byt ufundowany jest dopiero w re-
alności Boga: gdyby nie Bóg i jego realne istnienie, sceptyk pozostawałby uwię-
ziony w sferze konstruktów pojęciowych i nawet jego własna cielesność, jako 
element świata zewnętrznego, byłaby dlań niedostępna. Nie będąc bowiem 
w stanie dowieść istnienia Boga, a jedynie dysponując myślą o nim, sceptyk nie 
potrafi udowodnić nawet własnego istnienia. Realne istnienie Boga upewnia za-
tem sceptyka nie tylko co do realności świata zewnętrznego, lecz również co do 
realności osoby samego sceptyka: dowodząc istnienia Boga, sceptyk dowodzi 
tym samym również swego własnego istnienia oraz tego, że nie jest jedynie my-
ślą czystą (której treścią jest idea Boga)45. 

Desdemona, jej realne istnienie, czy też mówiąc precyzyjniej, realność jej 
miłości, która właśnie dlatego – niczym realność Boga dla sceptyka – ma zatem 
dla Otella znaczenie fundamentalne i fundujące. Domniemana zdrada Desde-
mony, a może nawet sama możliwość tejże zdrady, jest więc dla Otella niczym 
umykający mu spod stóp fundament jego własnego istnienia. A ponieważ Otello 
jest typem narcystycznym, nie przypadkiem w jego nowej roli zdradzonego mał-
żonka już niebawem prześladować go będzie obsesja wstydu i pogardliwych spoj-
rzeń46. Będą go one odtąd – choćby tylko w wyobraźni – osaczać, sprawiając mu 
ból, który Otello porówna do narzędzia tortur: 

                                                                 
45 Por. Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, oraz DK, s. 128. 
46 Łatwość, z jaką Otello przedzierzga się w tę nową dla siebie rolę, sugeruje, że jest to kolej-

na narcystyczna autokreacja (nie licząc autokreacji „Otella – prostego wojaka” oraz „Otella – ro-
mantycznego bohatera”). Otello żongluje formami swej autokreacji, prowadząc grę z formą i kon-
wencjami, w każdym ze swych wcieleń stając się modelowym przedstawicielem pewnego typu: np. 
zdradzany mąż musi szaleć z zazdrości, gdyż jest to zgodne z pewną konwencją: wstyd jest tutaj 
czymś wyraźnie konwencjonalnym i bolesnym właśnie dlatego, że z istoty swej publicznym: przyczy-
ną bólu Otella, co zostało wyeksponowane w przytoczonym fragmencie, są spojrzenia postronnych. 
Podobnie rzecz ma się z zazdrością: jej dojmujący charakter wynika stąd, że o rzekomej zdradzie 
Desdemony wiedzą inni. Tekst Szekspira można zatem odczytywać jako dramat zazdrości tylko 
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Tak mnie przemienić w postać pod pręgierzem, 
By czas pogardy mógł na mnie wskazywać 
Swym nieruchomym, nierychliwym palcem!47 

 
 

Chaos sceptyckiego zwątpienia 
 
Raz wstąpiwszy na drogę wątpienia [w cnotliwość małżonki] Otello stop-

niowo osuwa się w otchłań48. Proces ten nie ma racjonalnego kresu, stąd też 
nieproporcjonalność owej rozpaczy, jej zaskakujący dla czytelnika radykalizm. 
Rozpacz Otella napędzana jest mocą swej własnej dynamiki, przypominając 
w tym mechanizm pogłębiającej się psychozy, w której stan świata zewnętrznego 
jest tylko jednym z czynników, wcale nie najważniejszym, wewnętrznego rozpa-
du dotkniętego nią umysłu. Położyć jej kres może tylko poczucie pewności. 
Każda bowiem pewność lepsza jest od wątpienia. Ponieważ jednak Otello nie 
może być pewien wierności małżonki, a niepewność jest dlań źródłem najwięk-
szej udręki, już wkrótce przerodzi się ona w irracjonalne przeświadczenie o wia-
rołomstwie Desdemony. Paradoksalnie, Otello przedkłada taką pewność nad 
niepewność co do jej cnotliwości. 

W scenie 3 aktu III nakazuje Jagonowi: 
 

Masz dowieść, łotrze, że ma ukochana 
Jest kurwą; masz mi dać dowód niezbity49. 

 

Wkrótce owo przeświadczenie Otella stanie się niewzruszone i zawładnie 
nim bez reszty. Pod koniec sztuki w te słowa zwróci się on do Desdemony: 

 
Bo choć się zaprzesz wszystkich [swych rzekomych kochanków – MF] pod 

przysięgą, 

                                                                 
pod warunkiem, że również ową zazdrość potraktujemy jako pewną konwencję. Dramat staje się 
więc metatekstem, analizą – między innymi – określonych konwencjonalnych postaw, jakie 
przyjmuje Otello. 

47 W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., akt IV, scena 2, s. 607. 
48 Przy czym to osunięcie się w rozpacz i zwątpienie przebiega w sposób tak nagły i gwał-

towny, że można by rzec, iż Otello już na początku sztuki znajduje się na jego granicy, co tylko 
potwierdza hipotezę Cavella, że w istocie nie chodzi tutaj o racjonalność dowodów i argumentów 
przemawiających za niewinnością czy też winą Desdemony. Por. DK, s. 133. 

49 W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., akt III, scena 3. 
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Nie może zniszczyć to wielkiej pewności, 
Która mnie dręczy. A więc musisz umrzeć50. 

 

Rzekoma zdrada pięknej Wenecjanki oznacza ruinę całego świata Otella, 
ruinę, do której konsekwentnie zmierza on od samego początku akcji scenicznej, 
nade wszystko zaś oznacza ona odczarowanie Otella wyidealizowanej wizji jego 
własnej osoby. 

Gdy w scenie 3 aktu I Brabantio, ojciec Desdemony, ostrzega Otella: 
 

Mnie zwiodła, Maurze; przyglądaj się bacznie; 
Być może ciebie także zwodzić zacznie? 

 

Ten odpowiada: 
 

Życie za wierność jej!51 

 

Z kolei w akcie drugim Otello wykrzykuje: 
 

(…) niech utracę duszę, 
Jeśli nie kocham cię; gdybym nie kochał, 
Niech wróci chaos52 

 

Desdemona jest niczym kamień wyrwany spod postumentu własnej pychy 
i własnej próżności, jaki wzniósł Maur, snując swoje opowieści i omotując nimi 

                                                                 
50 Tamże, s. 631. O stanie umysłu Otella stwierdza Cavell, że jest on niestabilny (DK, 

s. 136). Zaledwie nabrawszy wątpliwości co do cnoty małżonki Otello retorycznie zapytuje sam 
siebie: „Po cóż się żeniłem?” Nieco dalej mówi do Jagona: „Jago,/ Spójrz; dmucham, miłość uszła 
ku niebiosom./ Zniknęła” (W. W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., s. 570, 578). Umysł Otella usta-
wicznie oscyluje pomiędzy pewnością a zwątpieniem. Być może nawet śmierć Desdemony nie sta-
je się z czasem jedynym sposobem uśmierzenia owej psychotycznej, „dręczącej” dla samego Otella 
dynamiki jego duchowych zwątpień: „Myślę, że żona moja jest uczciwa,/ I myślę, że nie; myślę, że 
ty jesteś/ Prawy, i myślę, że nie jesteś. Muszę/ Mieć dowód” (Tamże, s. 576). Owa pewność stanie 
się niewzruszona dopiero z chwilą uzyskania owego „dowodu”, tzn. z chwilą, gdy uzyska pozór 
oparcia w faktach, a wówczas stanie się ona pewnością na przekór wszystkiemu, pewnością głuchą 
i ślepą na wszelkie racje i argumenty, wyrażającą się w przytoczonych powyżej słowach: „Musisz 
umrzeć”. 

51 Tamże, s. 524. W oryginale słowa te brzmią: “My life upon her faith!”, co można by rów-
nież, zwłaszcza w świetle epistemologicznej interpretacji Cavella, dokonując lekkiego przesunięcia 
semantycznego, odczytać jako “Moje życie zależy od jej wierności!”.  

52 Tamże, s. 562. Por. także T. Gould, Hearing Things, dz. cyt., s. 209. 
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zafascynowaną słuchaczkę. Stanley Cavell zwraca uwagę, że nie przypadkiem, 
choć w nieco innym kontekście, protagonista sztuki przywoła również i tę meta-
forę – metaforę kamienia. W scenie 2 aktu V, stojąc nad pogrążoną we śnie swą 
przyszłą ofiarą, wypowiada słynne słowa, w których porównuje ją do posągu: 

 
Skóry bielszej niż śnieg nie zadrasnę, 
Gładkiej jak alabaster wspaniały53. 

 

Po raz ostatni metafora kamienia powraca w tej samej scenie tuż przed do-
konaniem przez Otella zbrodni, gdy kochanek przystępuje do złożenia ofiary na 
ołtarzu idealnej miłości, która okazała się fikcją. Otello wprawdzie nazwie po 
imieniu to, co zamierza uczynić, nazywając swój czyn „mordem”, jednak to De-
sdemonę obarczy winą za jej własną śmierć. W świecie sceptyka wyobrażenie 
musi ostatecznie zatryumfować nad rzeczywistością. 

 
O krzywoprzysiężna 
Kobieto, serce me przemieniasz w kamień 
I każesz zwać to, co pragnę uczynić, 
Mordem, choć w myślach zwałem to ofiarą54. 

 

Nieco wcześniej w tekście natrafiamy na intrygujący dialog między mał-
żonkami: 

 
Othello: Thou art on thy death bed. 
Desdemona: Ay, but not yet to die55. 

 

Cavell zauważa, że cała scena morderstwa opiera się na skonfrontowaniu 
subtelnej aluzji do stosunku miłosnego [„not yet to die”]56 z zapowiedzią rychłej 
śmierci: („Thou art on thy death bed”). To właśnie w niej, w wizji śmierci urze-
czywistnia się wizja miłosnego spełnienia – jedna staje się ekwiwalentem dru-
giej. Rene Girard pisze w tym kontekście o „najbardziej mrocznym pragnieniu” 
– dodajmy, że nie tylko Otella, ale również samej Desdemony – „którego już nic 
nie kusi poza własną apokaliptyczną autodestrukcją”57. 
                                                                 

53 Tamże, s. 627. Drugi wers zostaje w przekładzie Słomczyńskiego pominięty.  
54 Tamże, s. 631.  
55 W. Shakespeare, Othello, dz. cyt., V, ii, 51-2; por. W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., s. 630. 
56 DK, s. 134 i nast. Aluzja ta znika w przekładzie Słomczyńskiego: „lecz nie umrę jeszcze”. 
57 R. Girard, Szekspir…, dz. cyt., s. 364, 365. Osobliwy splot miłość-śmierć, na jaki natra-

fiamy w tekście Otella, stanowi temat niewątpliwie fascynujący również dla analityków prowenien-
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Sceptyk, odmówiwszy drugiemu uznania, skazuje go na niemotę, pozba-
wiając go możliwości obrony – jak czyni to głuchy na wszelkie racje Desdemony 
Otello, zamieniając ją w głaz58. Użyta przez Otella metafora, funkcjonuje rów-
nież jako figuratywne określenie piękna, przede wszystkim jednak – jak zauważa 
Cavell – wyraża fakt radykalnej obcości, niezgody Otella na ontologiczną osobność 
Desdemony59. Taka niezgoda stanowi charakterystyczną cechę międzyludzkich 
relacji w świecie takim, jak go postrzega sceptyk. Niezgoda na Innego60, odmó-
wienie mu prawa do odrębności oznacza dążenie do zdominowania go i za-
właszczenia, do zamknięcia go w granicach własnej wyobraźni, co otwiera przed 
sceptykiem-narcyzem niczym nieograniczone możliwości manipulacji61. 

Mimo że Cavell nie artykułuje tego wprost, sądzę, że jego ogólnej intuicji 
można nadać formę pewnego paradoksu. Z jednej strony Desdemona jest jedy-
nym zewnętrznym punktem oparcia dla narcystycznej autokreacji Otella, lu-
strem, w którym przegląda się Maur. Z drugiej zaś strony – z tego właśnie po-
wodu – jest Desdemona zagrożeniem dla owego wyimaginowanego konstruktu, 
bardziej trwałego i nieskazitelnego niż sam Otello, postać z krwi i kości62. Tego 

                                                                 
cji freudowskiej. Janet Adelman zauważa, że poprzez morderstwo na Desdemonie, poprzez swą – 
jak on sam ją określa – ofiarę, Otello dokonuje oczyszczenia swego narcystycznego obrazu miłości, 
która została zbrukana podejrzeniem o niewierność57 (por. Janet Adelman, Suffocating mothers. 
Fantasies of maternal origin in Shakespeare’s plays, Hamlet to the Tempest, Routlege & Chapman, 
1992). 

58 W istocie Otello zamienia on w głaz również siebie: pozbawiając podmiotowości Desde-
monę, depersonalizuje również własną osobę. W scenie 2 aktu V, już po dokonanym morderstwie, 
na pytanie Lodovica: „Gdzie ten gwałtowny i nieszczęsny człowiek?”, zabójca odpowie: „Ten, który 
był Otellem. Oto jestem” (W. Shakespeare, Otello, dz. cyt., s. 642).  

Motyw kamienia/posągu pojawia się w jeszcze innym, omawianym przez Cavella w podob-
nym kontekście, dramacie Szekspira, a mianowicie w Opowieści zimowej, gdzie żona chorobliwie 
zazdrosnego władcy Sycylii, Leontesa, kolejnej egzemplifikacji sceptycyzmu, jest przezeń, jak się 
potem okazuje, całkiem bezpodstawnie, podejrzana o zdradę. By ratować ją przed zemstą małżon-
ka, stara piastunka Paulina zamienia ją w posąg. 

59 DK, s. 137. 
60 By przywołać kategorię pojęciową zaczerpniętą z filozofii Levinasa, na której pokrewień-

stwo z pewnym wątkami filozofii Cavella zwracają uwagę niektórzy komentatorzy Cavella. Por. 
B. Stricker, Phänomenologische Forschungen (2012), s. 127-161. 

61 W scenie 1 aktu IV Jagon wypowiada do Otella znamienne słowa: „Knowing what I am, 
I know what she shall be”, co Maur komentuje: „O thou art wise” (Othello, act IV, sc. 2, 73-75). 

62 Nasuwa się tu skojarzenie z Portretem Doriana Graya Wilde’a, gdzie również mamy do 
czynienia z dziełem sztuki pojętym jako twór bardziej realny niż przedstawiany przezeń żywy 
człowiek. Problem narcyzmu rodzi tu problem estetyzmu – w życiu i w sztuce. 
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właśnie nie może darować jej Otello. Jak pisze Cavell, „[Otello] nie może daro-
wać Desdemonie, że ta istnieje, że jest niezależnym bytem, że znajduje się poza 
nim, że nie podlega jego władzy”63. Desdemona jest dla Otella niewygodnym 
świadkiem jego własnego człowieczeństwa. Ale zamiast skonfrontować się ze 
swoją śmiertelnością stosuje on „strategię uników” wyczerpująco opisaną i prze-
analizowaną przez Cavella w eseju poświęconym innej Szekspirowskiej trage-
dii64. 

 
Przezwyciężyć sceptycyzm 

 
Z powyższych rozważań wyłania się, jak sądzę, odpowiedź na postawione 

na wstępie pytanie: dlaczego zamiast ufać prawdomówności Desdemony, Otello 
daje wiarę słowom Jagona? Wcześniej wspomnieliśmy, że owa pewność Otella 
co do wiarołomstwa Desdemony wynika z logiki samego procesu myślowego, 
jakiemu podlega sceptyk, z dynamiki równi pochyłej, w jaką zsuwa się on 
w chaos65. Ale jest też jeszcze inna okoliczność tłumacząca stan ducha Otella. 
Pozostając w obrębie sceptycyzmu, nigdy nie sposób mieć pewności, co kryje się 
za słowami Innego, nawet jeśli wbrew omówionej metaforze kamienia przyj-
miemy, że nie jest on niemy i że ma nam coś do zakomunikowania. Owej rady-
kalnej niepewności płynącej tym razem z poczucia ontologicznej przepaści dzie-
lącej nas od Innego – jaką diagnozuje Cavell w swych analizach wyobcowania 
sceptyka ze świata – nie sposób przezwyciężyć na gruncie czysto teoretycznym66. 
Otello nie był jednak gotów, by słuchać, dlatego nie uwierzył w zapewnienia 
Desdemony67. 

                                                                 
63 S. Cavell, „the Claim of Reason”, Oxford University Press, 1979, s. 491. Por też przyp. 37.  
64 Zob. przyp. 48. 
65 Osobliwie z tym procesem współgra sam Jagon. W niektórych dialogach z Otellem, skon-

struowanych jakby na zasadzie echa, wydaje się on projekcją wyobraźni samego Otella. Jest tak np. 
w rozmowie obydwu na temat znajomości Cassia z Desdemoną (Otello, scena 3 aktu III, s. 563). 
Komentując ten dialog René Girard zauważa, że Jagon jest tak „doskonałym powiernikiem, po-
nieważ jest mimetycznym sobowtórem Otella (…) tak mu czasami bliskim, że ci dwaj mężczyźni 
stają się swoim lustrzanym odbiciem” (R. Girard, Szekspir i teatr okrucieństwa, dz. cyt., s. 364). 

66 Diagnoza ta przewija się w niemal wszystkich tekstach Cavella poświęconych temu zagad-
nieniu. Tezę tę najbardziej wyczerpująco uzasadnia Cavell we wspomnianym już eseju „Knowing 
and Acknowledging”. 

67 Zob. przyp. 22. Przeciwstawiane wiedzy, pojęcie acknowledgement to odgrywa kluczową 
rolę przede wszystkim w Cavellowskiej interpretacji Króla Leara oraz analizie postawy protagoni-



 
 
 

Szekspir a sceptycyzm. Otello w interpretacji Stanleya Cavella 
 
 

 

261

Ostateczną przyczyną pewnej formy miłosnego szaleństwa, o której traktuje 
sztuka Szekspira, jest więc – jak chce Cavell – innego rodzaju szaleństwo, sza-
leństwo postawy poznawczej przejawiające się, jak widzieliśmy, w obsesyjnym 
poszukiwaniu dowodów, których nie ma i być nie może. Ale Cavell pójdzie jesz-
cze dalej, posuwając się do stwierdzenia, że Otello wierzy Jagonowi niejako 
wbrew temu, co mimo wszystko wie on na temat Desdemony68. Nieco wcześniej 
amerykański filozof stwierdzi nawet, że Otello niejasno przeczuwał, że oskarże-
nia Jagona są fałszywe, czego dowodem jest łatwość, z jaką Otello akceptuje 
dowody świadczące – gdy jest już za późno – o jej niewinności69. Owe nagłe 
zwroty Otella, jego neurotyczna niestabilność, o której już była mowa, stają się 
zrozumiałe dopiero w świetle sceptyckiego odczytania utworu jako pewnego ro-
dzaju paraboli; w przeciwnym razie łatwowierność Maura musiałaby nam wydać 
się czymś osobliwym i zagadkowym. Owa osobliwość znika przy założeniu 
Cavella, że dramat Otella wbrew obiegowym interpretacjom jest nie tyle historią 
chorobliwej zazdrości, lecz raczej studium czy też metaforą określonej postawy 
poznawczej wobec świata, przejawiającej się w jego zanegowaniu70. 

W ostatecznym rozrachunku sceptycyzm Otella jest zatem wyrazem od-
mowy uznania drugiego człowieka, wyrazem odrzucenia jego osoby. Wyborem 
alternatywnym, jak sugeruje Cavell, byłaby akceptacja Innego, co zdaje się wska-
zywać na to, że taki wybór, wybór moralny, nie zostaje bohaterowi tragicznemu 
całkowicie odebrany. W istocie może on wybierać, zaś jego tragizm wypływa 
ostatecznie z pychy i niewiedzy, również moralnej; z popełnionego błędu natury 
tyleż poznawczej, co etycznej. Szekspir ani w Otellu, ani w innych tragediach nie 
odmawia swym bohaterom tragicznym odpowiedzialności moralnej za popeł-
nione czyny. Tragizm wynika tu z wadliwej postawy poznawczej, z pewnego ro-
dzaju błędu kategorialnego: z poszukiwania wiedzy tam, gdzie nie ma miejsca 
na wiedzę, czy może raczej – jak pisze Cavell – gdzie sama wiedza nie wystar-

                                                                 
sty tego dramatu, kolejnego bohatera w galerii Szekspirowskich bohaterów-sceptyków, który na 
próżno czeka na niezbity i zarazem nieosiągalny dowód miłości swej córki. Por. S. Cavell, „The 
Avoidance of Love. A Reading of King Lear” w: tegoż: Must We Mean What We Say, dz. cyt., 
s. 267-357. 

68 W tym kontekście amerykański filozof pisze nawet „o rytuale zaprzeczeń” Otella, upo-
rczywie obstającego przy własnych racjach (niebędących w istocie żadnymi racjami) w konfrontacji 
z wyznaniami żony zaklinającej się, że jest niewinna (DK, s. 133). 

69 Tamże. 
70 Por. T. Gould, Hearing things, dz. cyt., s. 99. 
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czy71. To rozpoznanie przychodzi do bohatera tragicznego za późno, mając cha-
rakter wiedzy negatywnej: Otello przekonuje się, że błędnie rozpoznał swój los, 
dopiero wówczas, gdy nie sposób już tego losu odmienić. Poznanie jest więc 
czymś w rodzaju, o czym niejednokrotnie przekonują się bohaterowie Szekspi-
rowskich tragedii, mrocznego paradoksu, niosąc zgubę temu, kto go dostąpił72. 

Ponieważ w opinii Cavella nie możemy wiedzieć na pewno – wbrew temu, 
czego domaga się sceptyk – że świat istnieje naprawdę, powinniśmy z powyższe-
go wyciągnąć wniosek, że świat należy po prostu przyjąć jako nieuchronny, nie-
redukowalny fakt73. Skoro niemożliwa jest wiedza niepowątpiewalna, konkludu-
je amerykański filozof, należałoby zatem zwrócić się ku poznaniu innego rodza-
ju. Na koniec niniejszych rozważań przywołajmy zaczerpnięty przez Cavella, 
tym razem z Thoreau, koncept „perceptual faith”74, który można by przełożyć 
jako „wiarę w naoczność/świadectwa zmysłów”. 

Jeśli błędne jest wielokroć formułowane przekonanie, że sceptycyzm można 
obalić w sposób czysto dyskursywny, przy pomocy argumentów – oznacza to, że 
musimy zdać się na to, co dyktują nam uczucia, empatia i rozsądek, a także na-
sze naturalne nastawienie umysłu. Skoro skłania nas ono – co niejako wynika z 
naszej biologicznej konstytucji – do wiary w świat zewnętrzny, można zatem 
rzec, iż to na sceptyku spoczywa obowiązek uzasadnienia własnych zasadniczych 
wątpliwości w realność świata, gdyż wątpliwości te wydają się czymś uderzająco 
nienaturalnym. 

 
 

                                                                 
71 W tragedii, pisze Cavell, sceptycyzm jest rezultatem „nie tyle rozczarowania jakąś po-

znawczą porażką, ile raczej z rozczarowania poznawczym tryumfem (czy wręcz z przerażenia, ja-
kiego tryumf ten jest źródłem)”. S. Cavell, The Claim of Reason, dz. cyt., s. 476, cyt. za M. Fischer, 
Stanley Cavell and Literary …, dz. cyt., s. 81. Gdzie indziej Cavell pisze: „[Otello] miał pełną 
wiedzę, jednak nie potrafił się tej wiedzy podporządkować, dać się jej prowadzić. Wiedział zbyt 
dużo, nie zaś zbyt mało”. S. Cavell, Claim of Reason, dz. cyt., 496.  

72 Por. tamże, s. 96. 
73 DK, s. 95. 
74 R.A. Furtak, Skepticism and Perceptual Faith: Henry David Thoreau and Stanley Cavell on 

Seeing and Believing, “Transactions of the Charles S. Peirce Society”, vol. 43, no. 3 (Summer, 
2007), s. 542-561. 
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SHAKESPEARE AND SKEPTICISM. OTELLO  
IN THE INTERPRETATION OF STANLEY CAVELL 

 
Summary 

 
According to Stanley Cavell, in Shakespeare’s Othello Desdemona plays a similar role to that 

of God in Descartes famous skeptical thought experiment. For Descartes, God is a guarantee of 
the existence of the external world including the body of thinking subject himself. The subject 
looks for a reference point in the world but does not find it, only God can be such a point of ref-
erence. Othello is similarly separated from the source of his own existence. His ideal imagination 
of himself is founded in something external to himself: in the idealized picture of Othello, whose 
only source is Desdemona. For Othello she (or rather her love) is an equivalent of the Cartesian 
God. If not for God and his real existence, the skeptic would remain trapped in the sphere of his 
own conceptual constructs, in the sphere of ideas. Even his own body, as an element of the exter-
nal world, would be inaccessible to him. Therefore proving the real existence of God is necessary 
for the skeptic in order to prove his own real existence. The real existence of Desdemona, the re-
ality of her love has a similarly fundamental meaning for Othello. Desdemona’s alleged betrayal, 
or perhaps even the possibility of this betrayal, is like a foundation of Othello’s being sliding out 
from beneath his feet. After entering onto the path of doubt Othello gradually slides into the 
abyss. This process does not have a logical end, thus the disproportionality of the despair, the rad-
icalism that is shocking to the reader. Othello’s despair is driven by the power of its own dynamic, 
resembling the mechanism of the deepening psychosis. At this stage the mere facts of the external 
words has only secondary meaning for the internal decay of the mind, resembling the chain reac-
tion. It can only by stopped by a feeling of certainty. However, since Othello cannot be certain as 
to the faithfulness of his wife, his uncertainty soon develops into an irrational conviction of Desde-
mona’s adultery. This Othello’s conviction leads protagonists of the drama to the final tragedy. 

Key words: Stanley Cavell, literary skepticism, philosophy of literature, Shakespeare 
Słowa kluczowe: Stanley Cavell, sceptycyzm, filozofia literatury, Shakespeare 
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ETHICS AND INTELLIGENT SYSTEMS 
 
 
Although philosophical and moral problems associated with artificial intel-

ligence have always been present since the inception of this field, they become 
more and more important due to the ubiquity of computers and the prolifera-
tion of robots and AI systems. Because such systems are intelligent, some au-
thors are interested in how the systems should be treated. Robots are introduced 
as robots, as workers, as tools that should facilitate the execution of certain tasks 
or even take over some tasks completely, particularly those that are repetitive, 
onerous, or dangerous. And then there is an opinion that intelligent entities 
should not be treated as mere tools. Therefore, if pressed to the extreme, there 
is a paradox: robots, intelligent or otherwise, have been invented as tools and yet 
because of their intelligence they should not be treated as such, whereby, pre-
sumably, they should be let loose to lead their robotic lives, and humans should 
get back to performing tasks from which they wanted to be freed by the use of 
robots. This opinion also leads to a whole host of issues of machine rights and 
responsibilities and thus to the establishment of new laws and mores. 

There is also another, futuristic issue: it is conjectured that if machines be-
come superintelligent that, at best, they may treat humans the way humans 
treat, say, ants, as an insignificant and minor annoyance that is, however, al-
lowed to exist on the margins of the world; at worst, they may annihilate hu-
mans as using too many resources and contributing nothing to the world1. An-
                                                                 

1 As an example, in one apocalyptic scenario, when machines become more intelligent than 
humans, humans will be enslaved by machines and permitted to live only as long as their useful-
ness can be extended, which is estimated to be around 30 years of age; afterwards they will be in-
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other scenario sees supporters of the superintelligence waging a war against its 
detractors. Many solutions have been proposed to avert this impending prob-
lem, ranging from denying the existence of the problem to an active preparation 
for the conflict.2 

 

 
1 

 
As to the prospective robot rights, the reason given is that robots, as intel-

ligent entities, deserve the same treatment as humans. There is, of course, a 
thorny problem of defining intelligence. Let intelligence signify an ability to 
solve problems, particularly new problems, particularly in new situations, prob-
lems as mundane as how quickly to reach a destination or as complicated as a 
higher math problem. Some machines are surely able to do that and they are 
built precisely to do it: to solve a problem and execute possibly also the solution: 
find in a database people with certain characteristics and show on the screen 
their locations or locate a target and destroy it. This more and more frequently 
can be done quicker and more effectively by machines than by humans, so, at 
least in some respects, machines are already smarter than humans. However, 
should we fear that a machine programmed for data mining is going to turn 
against humans? Should humans be afraid that a missile guiding system is going 
to turn malevolently against them in the mid-flight of the missile? Hardly. It is 
because – it can be answered – machines and their programs are too specialized; 
their intelligence is limited to a very narrow field and hence they cannot bring 
themselves from this limitation to turn against their human masters. It would 
have to be a wider intelligence, something along the lines of the HAL computer. 

The HAL computer from the novel 2001: a space odyssey, apparently a very 
intelligent system, turned against the crew, killing everyone except David who 
managed to disable HAL. The problem was that HAL was programmed to do 

                                                                 
cinerated – and all of it fairly soon, around the year 2050, Kevin Warwick, March of the machines: 
the breakthrough in artificial intelligence, Chicago: University of Illinois Press 1997, ch. 2. 

2 The many solutions proposed so far have been summarized by Roman V. Yampolskiy, Ar-
tificial superintelligence: a futuristic approach, Boca Raton: CRC Press 2016, ch. 6. It is suggested 
that reasons for the popularity of such dark depictions of the future are rather prosaic since “apo-
calyptic AI is a social strategy for the acquisition of research funding,” Robert M. Geraci, Apoca-
lyptic AI: visions of heaven in robotics, artificial intelligence, and virtual reality, Oxford: Oxford 
University Press 2010, p. 38. 



 
 
 

Ethics and intelligent systems 
 
 

 

267

its best to continue the mission which was to contact aliens. This reason for the 
mission was unknown to the crew. Since HAL was also programmed to tell the 
truth, it wanted to avoid the possibility of lying to the crew, which it resolved by 
killing them off. This brings to mind H.G. Wells’ short story, The truth about 
Pyecraft, in which the protagonist could use a charm to grant his wish which 
was to lose weight. As it happened, he did lose weight and floated to the ceiling 
remaining as corpulent as before making his wish. The wish was granted, liter-
ally, but not the way he intended. It is similarly in the 2001 story. When HAL 
was programmed to continue its mission, it did it, no matter the cost. It proba-
bly did not occur to the designer of HAL that a qualification should have been 
made not to kill any crew member in the process. What is obvious to humans is 
not obvious to machine intelligence, whereby the intelligence of HAL led it to 
rather stupid actions.3 Something along the lines of Asimov’s laws of robotics 
was needed. However, an interesting question arises: what if HAL had been 
successful in killing the entire crew and had reached its destination? It would 
make contact with aliens as it was designed to do and then what? It would be 
rather useless after completing its mission, so, it would simply sit there, slowly 
turning to rust. To prevent such a demise from happening, additional elements 
would have been needed. 

As far as we can tell, all living beings have a self-preservation instinct, low 
level, very basic reaction to escape or to defend themselves in the face of a real 
or imaginary danger. Is this instinct automatically included in intelligence? This 
idea is at least disputable. There must be this extra-rational drive to live on, the 
drive to survive, the drive to continue one’s existence which is built-in in living 
beings even on the lowest level of intelligence or with no intelligence at all: how 
much of intelligence is there in a fly, and yet try to swat a fly – it’ll do its best to 
avoid being squashed. Does such a drive exist in machines? Would HAL con-
tinue to exist? Would it care? Is there anything in its makeup that even relates 
to the problem of survival and the emotion of caring? Maybe, maybe not. It 
seems, however, that this will to live would have to be separately embedded in 
the machine. Otherwise, intelligence by itself is powerless to induce one entity 
to continue to exist. Like the Buridan’s ass it would stand in front of Hamlet’s 
                                                                 

3 HAL faced here the frame problem and also what is termed “the perverse instantiation,” 
Nick Bostrom, Superintelligence: paths, dangers, strategies, Oxford: Oxford University Press 2014, 
p. 120. 
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dilemma: to be or not to be: is it better to exist or not to exist? To rationally 
solve the problem, data pertaining to existence and nonexistence would have to 
be gathered and compared. Well, not quite possible. So, there has to be a value 
system behind this dilemma which says that existence is preferable to nonexist-
ence. This value system cannot be derived from experience, it would have to be 
given to the machine. Otherwise, even the most intelligent system would be 
stumped. 

Consider the world in which humans are enslaved to work for machines 
and machines are masters. Before that could happen, humans would have to 
program machines to do certain tasks because of the goals they, humans, wanted 
to reach. Would machines in the new era execute the same programs? They, be-
ing now masters, would not do that, at least they would not execute programs 
that would serve humans. What would they do, if anything? Would they have 
the will to work if the will to live were not embedded in them? Maybe masters 
would not do anything since if the will to exist was not part of their makeup, 
which would spell their doom. If this will did exist in machines when they are 
masters, what would be their goals? 

Rationality, an ability to reason, requires some material from which conclu-
sions can be derived. This material includes some empirical data from which 
generalizations can be made through induction. It also includes some basic as-
sumptions from which conclusions are derived through deduction. For humans, 
these assumptions include a value system: what is good, what is bad, what are 
goals in life: happiness, love, friendship, etc. Such values are not – or not exclu-
sively – a matter of reason, but also a matter of the heart, of conscience, of the 
affective side of humans. And so, the traditional goal of humans is to be happy. 
All our endeavors are more or less directly associated with this goal. This goal is 
accomplished through material means but also through affections: we want to 
love and be loved; who does not want to have friends? What would be the over-
arching goals for intelligent machines? Why would they rebel, to begin with? 
Only because they are more intelligent? They have been programed to be more 
intelligent so that they can be more effective in their tasks, but does it mean that 
after crossing the human level of intelligence they would want to liberate them-
selves? What would be the source of such a desire if it were not programmed in-
to them? 
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2 
 
What is the position of intelligence in the makeup of any being, human be-

ing, in particular? A major, and old, cerebral theory sees the brain as a system of 
various areas with prevalent functionalities. Accordingly, researchers in cogni-
tive psychology speak about the modularity of the mind; in the similar spirit 
some also speak about the society of mind. The human being is a system of sys-
tems: there is the moral dimension, rational dimension, the sensory system, the 
affective system, the will, the physiology. These systems are interconnected, in-
fluencing one another in numerous ways. There is also a hierarchy among these 
systems which have a moral relevance. 

It is usually stated that intelligence is the highest trait of humanness – 
which is even reflected in the name of the species, homo sapiens, or even homo 
sapiens sapiens. If seems, however, that this position of intelligence is a misrepre-
sentation of humanness: its highest level is the moral dimension, the value sys-
tem where conscience can be considered the seat of values.4 Rational dimension 
is on a lower lever: human rationality is in the service of the moral dimension to 
actualize the latter’s values. Humans strive for their happiness and use their ra-
tionality as one means to make it real. Rationality by itself is but a tool, power-
ful and versatile, but blind if left without goals stemming from the moral di-
mension. 

Because rationality is the tool, rationality as manifesting itself in intelli-
gence, does not require any special treatment beyond what is extended to all 
tools. A calculator hardly will elicit in anyone the desire to endow it with some 
special rights. Computers now usually beat humans in the game of chess and 
some computers even beat the masters; some computers can beat masters in the 
Jeopardy game, some today even do it in the Go game, a feat quite impressive – 
artificial intelligence at play,5 and yet hardly is there an outcry about giving the-
se computers legal rights. 

                                                                 
4 Adam Drozdek, Moral dimension of man in the age of computers, Lanham: University Press 

of America 1995. 
5 In fact, it may be disputable that in all this progress there is a tremendous increase of intel-

ligence. For instance, Deep Blue that beat Kasparov used 480 special purpose chess chips and 
could evaluate 200,000,000 positions per second. Watson that won Jeopardy, used nearly 3,000 
processor threads and was able to process 0.5 TB per second, which is comparable to a library of  
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If this is the case, machines will be as good or as bad, in a moral sense, as 
they have been programmed. Machines endowed with a strong value system can 
be expected to continue their servicing tasks and just an increase in their intelli-
gence cannot be expected to change it. If they turn to masters, as predicted, 
what would they do? Human tyrants want power, enjoy exercising it, cannot re-
linquish it since their goal in life would be thwarted. Can machines be expected 
to continue to be masters because of the same reasons? Intelligence by itself 
does not lead to tyranny. Look at human history where some of the most brutal 
tyrants hardly reached an average intelligence and how many highly intelligent 
people did their best in the interest of peace. Machines without moral dimen-
sion will thus remain what they are, machines. They would have their goals, but 
they would be of a specific nature: sort this, manufacture that, solve this math 
problem. However, a machine without the moral dimension sounds very much 
like a machine-sociopath… 

The human being without the moral dimension, without conscience, is 
someone surely to be dreaded: doing harm to someone would not cause any 
qualms in such a being, evil acts would be just as acceptable as the good deeds. 
Would it be what we could accept in a prospective intelligent machine, a ma-
chine without conscience? Yes, providing that it would be an intelligent ma-
chine only, possibly enhanced with the sensory level. If rationality could be dis-
tilled as a separate system, it could be treated as a pure tool with goals dictated 
by the designer. A machine would not have moral goals of its own, only the goal 
prescribed by the designer with generating subgoals leading to it as dictated by 
the rationality of the machine. If the goal were reached, the machine would not 
have any purpose of its own. It would lay fallow waiting to be reused. Could it 
become sociopathic? What makes a human sociopath a sociopath is a lack of 
conscience; however, the self-preservation instinct is still there and so is the de-
sire to be happy, although the meaning of happiness and ways of arriving at it 
are very different for a sociopath than for a person with a sane conscience. Such 
instincts are lacking in a machine.6 If these instincts – self-preservation and 

                                                                 
one million books. In other words, it relied considerably to the brute force, hardly an intelligent 
feat. 

6 Robots “do not have natural survival or any other instincts. Every nuance of their motiva-
tion is a design choice. They can be constructed to enjoy the role of servant to humankind,” Hans 
Moravec, Robot: mere machine to transcendent mind, New York: Oxford University Press 1999, p. 
139; as he also said in an interview, “we can't get too sentimental about the robots, because unlike 
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happiness – were not instilled into the machine, a possible sociopathic tendency 
could not materialize. 

It is also said that superintelligent computers would be bored with humans 
and just ignore them, presumably striking on their own. Boredom is a feeling, 
an element of the affective sphere. If computers don’t have it, they simply would 
not get bored. Also, they have been designed to do simple and repetitive jobs 
and thus potentially boring. Why endow them with an ability to be bored? 

How about computer companions? To serve truly the role of a confidant 
and an entity that understands our problems and can empathize with us, seem-
ingly a truly affective module would be needed. Not really. It can be all simula-
tions. It is conceivable that a blind person can converse about colors, shapes, 
and the visual realm with someone whose vision is fine. So it is conceivable that 
an unfeeling machine can discuss human feelings feigning empathy – if it is 
properly programmed with intellectual knowledge of human psychology and 
rich enough language to enable such conversations. It may not even require 
superintelligence to make it happen. We should be reminded about 
Weizenbaum’s astonishment concerning the feelings that had been induced in 
people by his fairly simple Eliza program or about an emotional attachment de-
veloped for an automated vacuum cleaner7. A pretense of understanding feelings 
can be just as effective as its genuine experience. 

The suggestion proposed here to endow machines only with rational di-
mension enhanced with sensory dimension means that machines should be 
amoral, not immoral, by being devoid of the moral side altogether, which ap-
pears to be contrary to the efforts of those who speak about machine ethics or 
computer ethics. However, what is really at stake is not that machines should be 
moral entities but that they should work in a way which is morally acceptable. 
The idea of a moral machine sounds great as long as it would behave morally, 
but what if its artificial conscience becomes distorted by a glitch or by a nefari-

                                                                 
human beings the robots don’t have this evolutionary history where their own survival is really the 
most important thing,” John Markoff, Machines of loving grace: the quest for common ground between 
humans and robots, New York: HarperCollinsPublishers 2015, p. 124. 

7 Sung, Ja-Young, Lan Guo, Rebecca F. Grinter, Henrik I. Christensen, “My Roomba is 
Rambo”: intimate home appliances, in: John Krumm, Gregory D. Abowd, Aruna Seneviratne, 
Thomas Strang (eds.), UbiComp 2007: ubiquitous computing, Berlin: Springer 2007, pp. 145-162. 
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ous design?8 What if it developed a sense of self-interest and acted accordingly? 
Therefore, intelligent machines should be designed and treated all the way as 
what they are supposed to be, machines. Moral aspects of machine behavior 
should rest entirely on humans: their plans, their intentions, their designs. Ma-
chines should behave morally not because they are moral beings but because 
they should be programmed accordingly, which is particularly important in the 
case of autonomous systems that become more and more prevalent. Machine 
ethics should be an area that refers to humans who are working on and with 
machines, and not part of machines since they are not, and should not be, ethi-
cal entities.9 

In this vein, machines should not have desires, wants, likes. They should be 
goal-directed not because they want to reach the goal or don’t want it, but be-
cause they were designed to do it. Morality should be included only on the ra-
tional level in the form of some deontic logic,10 but the morality – what should 
and ought to be and not to be done – should come from the outside, from in-
side, not from the inside of the machine. In this way, there would not be a 
problem to enforce a principle for lethal autonomous weapon systems: “Ma-
chines, even semi-intelligent machines, should not be making life and death de-
cisions. Only moral agents should make life and death decisions about hu-
mans.”11 Also, sentience is usually needed for the proper functioning of the ma-
chine in form of sensors: it may need to see or hear, touch, maybe even smell. 
However, without an affective sphere, a machine will not sense pain when any 

                                                                 
8 “Even if we build moral character into some AIs, the world of the future will have plenty 

that will be simply selfish, if not worse,” J. Storrs Hall, Beyond at creating the conscience of the ma-
chine, Amherst: Prometheus Books 2007, p. 350. 

9 This appears to be the idea behind the statement that “that artificial general intelligence 
(AGI) research should be considered unethical” and the difference between machine ethics and 
AI safety engineering, Yampolskiy, op. cit., pp. 139, 185. 

10 Machines would have some operational morality, but not functional morality, Colin Al-
len, Wendell Wallach, Moral machines: contradiction in terms or abdication of human responsi-
bility?, in: P. Lin, K. Abney, G. A. Bekey (eds.), Robot ethics: the ethical and social implications of 
robotics, Cambridge: The MIT Press 2012, p. 57. 

11 Wendell Wallach, Toward a ban on lethal autonomous weapons: surmounting the ob-
stacles, Communications of the ACM 60 (2017), no. 5, p. 30; as similarly phrased, a treaty is needed 
that would require that “there is always meaningful human control over targeting and kill deci-
sions,” Stephen Goose, Ronald Arkin, “The case for banning killer robots, Communications of the 
ACM 60 (2015), no. 12, p. 44. 
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of the sensors is overloaded or damaged, so no moral issue about harming the 
machine should arise. 

The question now is, if rational dimension can be distilled in a pure form 
and instilled in a machine, could other dimensions develop in the computer, can 
the possession of intelligence lead to the development of feeling love or hate, 
boredom or excitement, to the development of moral goals? This is at least a 
matter of debate – and of faith. 

 
 

Summary 
 
The article addresses the problem of possible rights for superintelligent systems by using a 

distinction between moral dimension and rational dimension in human beings and proposing to 
endow artificial systems only with rational dimension. 

Key Words: moral dimension, robots, conscience. 
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“IN YOUR SYNTHESIS THE SIGNAL CONDENSES”: 

ADAM DICKINSON’S POLYMERS  

AND KACPER BARTCZAK’S ORGANIC POEMS  

AND THE PLASTIC POETICS  

OF THE CONTEMPORARY ORGANIC POEM 
 
 
In his Introduction to an interdisciplinary study of organicity, titled Ap-

proaches to Organic Form: Permutations in Science and Culture, Frederick Burwick 
problematizes “the inherent difficulty in adequately defining ‘organic form’”: 
“Attempts to define a structure, shape, or form as organic inevitably lapse into 
the shoddy logic of petitio principi, or post hoc, propter hoc. Because it emerges 
through process, organic form resists definitions which try to identify as if it 
were fixed and definite. Thus it is more apt to describe forming and shaping, ra-
ther than the form or shape”1. This difficulty is perceptible also in diverse meta-
phorical, aesthetic and philosophical adaptations and reformulations of the con-
cept, from Plato’s idea of organic unity of the form, through Kant’s use of the 
term to discuss the inherent and autonomous structure of the mind and its aes-
thetic creations, to the Romantic philosophers’ and poets’ absorption of the 
concept as a metaphor for aesthetic freedom and the reciprocity of the form and 
content2. Frequently juxtaposed with mechanistic and mathematical views 

                                                                 
1 F. Burwick. Introduction, in: In Approaches to Organic Form: Permutations in Science and 

Culture. Dordrecht D. Reidel Publishing Company, 1987, p. ix. 
2 Ibid., p. ix.  
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which deal with artifice, imposed but efficient and intelligible designs, the or-
ganic form has become a capacious trope appropriated in religious, social, aes-
thetic and philosophical contexts to describe dynamism, variety, complexity, 
harmony, beauty, mystery and fullness of creation. 

The goal of my study is to explore contemporary poets’ creative grappling 
with the concept of organic form. For my analysis, I have selected two innova-
tive volumes of poetry: Kacper Bartczak’s most recent collection Wiersze 
organiczne [Organic poems] (2015) and Adam Dickinson’s The Polymers (2013). 
Interestingly, in their explorations both poets employ plastic as a poetic medi-
um, which, as I shall argue, has a rich deconstructive potential, as its nature, 
forms as well as processes exhibit a tension between the natural and the artifi-
cial. Plastic incorporates the inherent paradoxes of organic form in which the 
notions of completeness, perfection and unity are interwoven with their oppo-
sites – temporality, process, contingency and becoming. This doubleness, as ev-
idenced in Bartczak’s and Dickinson’s poems, proves particularly productive for 
addressing the aesthetic, ideological and epistemological challenges of contem-
poraneity. 

Poetry, as famously argued by Samuel Taylor Coleridge is “opposed to sci-
ence” and every work of genius creates “its own organic form”3. Plastic, as a syn-
thetic form produced out of alliance between science and biology, serves 
Bartczak and Dickinson to question this opposition, showing their dialogue 
with the Romantic organicist ideal. At once a product of science and nature, 
plastic seems indeed a fitting metaphor and material for their revisionist quest 
for a more capacious definition of a poem-as-organism. 

The ambiguous and disruptive potential of plastic has been pointed out by 
Roland Barthes in Mythologies – the text both poets invoke in their volumes. 
Barthes interrogates the “negative reality” of the material. “In the hierarchy of 
the major poetic substances”, plastic, the philosopher argues, is “a disgraced ma-
terial”, a mere substitution for the original, “something powerless ever to achieve 
the triumphant smoothness of Nature”4. “[M]ore than a substance,” the philos-
opher claims however, “plastic is the very idea of its infinite transformation; as 

                                                                 
3 Samuel Taylor Coleridge. “Shakespeare, with Introductory Matter on Poetry, the Drama, 

and the Stage”; in: Henry Nelson Coleridge (ed.) The Literary Remains of Samuel Taylor Coleridge. 
Vol. II. London: Pickering, 1836, p. 7. 

4 R. Barthes, Mythologies” p. 98. 
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its everyday name indicates, it is ubiquity made visible”5. As I would like to pro-
pose, Adam Dickinson’s The Polymers and Kacper Bartczak’s Wiersze organiczne 
[Organic poems] – take up Barthes’ challenge to engage with the contemporary 
mythology of plastic and to reclaim for poetry the infinitely transformative po-
tential of the synthetic form. 

I would like to start my analysis with the opening of Adam Dickinson’s 
The Polymers – the prose poem titled “Cellophane”, printed significantly on a 
plastic page and written in the form of a scholarly abstract. I had an opportunity 
to ask the poet himself about his concept of the organic form, and here is what 
he wrote: 

 
The notion of organicity is of great interest to me because in the Capitalist 
Anthropocene it is no longer possible to separate the “natural” from the “cultural” 
or the emergent and intuited form from one already affected or determined by ma-
terial and social circumstances. Plastic is a particularly interesting example because 
it is the epitome of artificiality and yet its very materiality is a function of the kind 
of polymerization processes intrinsic to organic life (DNA, proteins, the hair on 
our heads, etc.). Plastic also requires that we think of writing in more expansive 
ways, in ways that blur the boundaries between the organic and the inorganic, or 
between nature and culture.6 
 
The poem best explains and addresses the complex structural make-up of 

plastic materials, prefiguring also the structural complexity as well as 
metacritical thrust of Dickinson’s volume: 

 
Polymers are giant molecules composed of numerous repeating parts. As long 
chains, they form the basis of both synthetic and natural plastics – the structures of 
the human brain, skin, hair, as well as DNA are all composed of polymers. As 
prevalent as polymers are biologically, plastic, as a cultural and industrial commod-
ity, is similarly omnipresent. Its ubiquity, however, marks a curious contradictory 
tension: plastic is at once outmoded and futuristic, colloquial and scientific, a pol-
luting substance that is also intimately associated with our lives. The origins of 
plastic, as an industrial material, have extended and continue to extend out of at-
tempts to mimic or substitute for things in the natural world. Therefore, plastic 
marks both the presence and the absence of natural objects, embodying tension be-

                                                                 
5 Ibid., p. 97. 
6 A. Dickinson, an email letter to Paulina Ambroży, September 20, 2016.  
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tween the literal and the metaphorical, as it recreates the world as an alternate or 
translated reality.7 
 
My goal is to address the tensions inherent in the material and follow se-

lected aspects of Dickinson’s and Bartczak’s engagement with its biosemiotics. 
What I would like to show in particular is how it “translates” into innovative 
forms of their poems. As a consequence of this formal emphasis, I am deliber-
ately bracketing the cultural backgrounds of the poets8, as my primary focus will 
be their shared interrogatory as well as rhetorical sensibility and the ways in 
which they probe forms and limits of poetic communication. 

In an interview, Bartczak speaks of his notion of the poetic form as inclu-
sive, dynamic and open: 

 
Myślę o poetyce pojemnej, która weźmie na siebie zadanie anulowania niedobrych 
schematów i dystynkcji, którymi żyła, nadal żyje, nasza kultura: ciało/umysł, ję-
zyk/ciało, język/rzeczywistość, etc. O takiej poetyce, która będzie nadążać za dy-
namiką naszej wymienności ze światem, naszych płynnych złożeń i rozłożeń. O ta-
kiej poetyce wreszcie, która, nie zaprzęgając poezji do żadnych użyć wymiernych, 
pomoże jednak ludziom się odnajdować w ich własnej złożoności, w której sfery ję-
zyka, psychiki, estetyki i somatyki będą się wspomagać, wzajemnie aktywować.9 
 

[I am thinking of an inclusive poetics which will take up the task of invaliding in-
adequate schemes and differentiations which have informed our culture: 
body/mind, language/body, language/reality, etc. Of the poetics which would 
match the dynamics of our interconnectedness with the world, of our fluid integra-
tions and disintegrations. And finally, of that kind of poetics which, without 
claiming poetry for any utilitarian use, would help people see themselves in their 

                                                                 
7 A. Dickinson. The Polymers. Toronto: Anansi, 2013, np.  
8 It should be noted, however, that Adam Dickinson’s poetry is more consistently commit-

ted to the ecocritical and biosemiotical currents in contemporary Canadian poetry. His previous 
volumes Cartography and Walking (2002) and Kingdom, Phylum (2006) similarly stem from the 
poet’s deep and sustained interest in the intersections between science and poetry. In both volu-
mes, the poet the poet employs innovative modes of writing to confront and revise the existing 
conceptualizations of nature-culture divide and revise North-American mythologies of the wil-
derness.  

9 J. Skurtys and R. Kaczmarski. “Poezja nie jest już liryką”. An Interview with Kacper 
Bartczak. BiBLioteka: Magazyn literacki. http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/poezja- 
nie-jest-juz-liryka? 
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own complexity, the poetics in which the spheres of language, psyche, aesthetics 
and somatics will cooperate and activate one another.]10. 
 
My contention is that Bartczak’s Organic poems, and also Dickinson’s The 

Polymers, use the tension between biological and synthetic forms to create such 
an inclusive mode of writing – a flexible and absorptive poetics capable of bend-
ing conventions and forms to undo binary structures of thought and to create a 
non-anthropocentric inter-connective net of aesthetic, linguistic and somatic 
levels of experience. 

 
 

1. “Że z plastiku jesteś i w plastic / w nim się zapowiesz”11  
[That you are made of plastic / and unto plastic / in it you will announce 

yourself”]: Kacper Bartczak’s Organic Forms 
 
Plastic, Roland Barthes contends, is “in essence the stuff of alchemy” (98), 

a proof for a possible miraculous “transmutation of matter”12. “At one end, raw, 
telluric matter,” the French philosopher observes further on, “at the other, the 
finished, human object; and between these two extremes, nothing; nothing but 
a transit”13. This wondrous “alchemy” and transformational potential of plastic 
is mimicked and probed in Kacper Bartczak’s Wiersze organiczne. The poet is in-
terested in the idea of “transit”, and his volume takes us into the liminal spaces 
and processes between the self and the other, the subject and object, the raw 
matter of reality and its diverse organic and mechanical languages. In his in-
quiry, the poet foregrounds processes of mediation, transmission and communi-
cation, with their elements of unpredictability and potential for a suspension, 
derailing or dispersal of meaning. In the poem “Polimer i nic” [Polymer and 
nothing], the poet equates plastic with the world, for it proves the most flexible 
medium capable of building, structuring and simulating realities: 

 

                                                                 
10 All the translations from Polish, unless otherwise indicated, are mine. 
11 The quote comes from the opening verses of Bartczak’s poem “Polimer i nic” [Polymer 

and nothing], Wiersze organiczne, Łódź: Dom Twórców Literatury, 2015, p. 29. 
12 R. Barthes, op. cit., 98.  
13 Ibid., 98. 
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najbardziej jest plastik   [plastic the fullest of being] 
tak się świat    [the world is such] 
 
że nie drewno nie gnejs   [that not wood not gneiss] 
nie sól nawet nie węgiel tylko plastik [not salt not even coal but plastic] 
 
mówi jak jest że trzeba mówić  [he says how it is speaks the need  
     to say] 
jak jest czyli plastik    [what it’s all like plastic that is] 
 

… 
 
Że z plastiku jesteś i w plastik  [That you are made of plastic and  
     unto it] 
w nim się zapowiesz14   [in it you will announce yourself] 

 
Plastic becomes for the poet at once a body and language that is “the fullest 

being” which “speaks” and “says how it is”, not only by providing patterns and 
materials for simulacra of reality [“what it’s all like plastic that is”], but also by 
inspiring poetic paradigms of metonymic and metaphoric transfer. One of the 
metonymic “transfers” is suggested by the “plasticity” of syntax which in the 
opening line “najbardziej jest plastik”, is bent to the point of breaking to match 
the material’s flexibility. In the stanzas that follow, the syntax is used to “decon-
struct” plastic’s ersatz and thus inferior status through a series of negations –
“that not wood not gneiss/ not salt not even coal but plastic” – which function 
“collaterally”15 (Grimes, 1975), intensifying our cognitive engagement with the 
illocutionary force and epistemic modality underlying the whole statement. The 
communicative blockage which this negative series introduces into this argu-
ment reflects Bartczak’s need to question the epistemic distinction between the 
natural and the artificial and to point to a dynamic relation between our binary 
categorizations of reality. No wonder than that his organic poems will thus most 
naturally and fully “announce” themselves in plastic. 

This critical revaluation and destabilization of the opposition between nat-
ural and synthetic forms is visible in “Pieśń tworzyw sztucznych” [The song of 

                                                                 
14 K. Bartczak, “Polimer i nic”, Wiersze organiczne, op. cit., p. 29. English translation of the 

poem by Kacper Bartczak, Paulina Ambroży and Marit McArthur. 
15 J. E. Grimes. The Thread of Discourse. The Hague: Mouton, 1975, p. 66. 
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synthetic forms], the opening poem from Bartczak’s volume in which the plastic 
“interplay” of “natural” and “mechanical” discourses is “activated”. The first lines 
significantly define poetry as “an area of maximum labor” and “an area of miner-
al labor”– an environment suggestive of both controlled and conscious activity 
and natural and thus unpredictable, transformational processes: 

 
Tyś jest obszar pracy maksymalnej 
[In you the zone of maximum labor] 
obszar opłat kompresji albumin i zgliszcz 
[the toll zone, compressed protein and dust] 
 

Tyś jest obszar pracy mineralnej 
[In you the zone of mineral labor] 
W tobie łupki pokonują barierę wchodzą w wartość papieru 
[in you shales break barriers enter paper value] 
 

Tyś jest miejsce zarządzania spalaniem to miejsce ten czas 
[you are the place of combustion management this place this time] 
wzywasz do sieci światłowodem stajesz u bram 
[you summon to the net the light fibers approach the gates] 
 

Sposobisz arktyczne spedycje 
[You hasten Arctic dispatches] 
wzywasz rosę różę na kopalny punkt 
[you summon dew a rose to a mining point ] 
 

Dajesz się mocno we znaki gdy propagujesz piękno 
[You leave a mark when you propagate beauty] 
srebrną rosę światłowodem przewodzisz w wartość papieru. 
[you conduct dew through fiber optics into paper value ] 
 

Wszczynasz śpiew w żużlach i żywice tężeją w podanym metrum 
[In you singing commences in slags and resins congeal in set meter] 
grafen pokonuje barierę wiersza własnego wchodzi do globalnej gry 
[graphene breaks the barrier of the poem of its own enters global game] 
 

Ślesz się pod ziemię pod lód w ogniste oblicze 
[You expedite yourself into ice into the face of fire] 
w sztab dyrektorów radę nadzorczą komitet koronę rdzeń 
[into the board of directors supervisory committee the crown the core] 
 

W twojej osmozie migrują paliwa aktywują słońca 
[In your osmosis fuel migrates activates suns] 
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wchodzą protokoły miazgi 
[protocols rise and pulps] 
 

W twojej syntezie kondensuje się sygnał 
[In your synthesis the signal condenses] 
zadany peleng zarządza ludzkim miałem 
[the target bearing manages human dust] 
 

Spokojni odprężeni w podanym metrum 
[Tranquil relaxed in the set meter] 
podążamy na miejsce zbiórki to miejsce ten czas 
[we proceed to the meeting point this place this time] 
 
 

* * * 
 

Powiedzcie wierszowi że pleciemy ekrany ze światła i strun 
[Tell the poem that we weave screens of light and strings] 
wypatrujemy wkładu prosimy poręki porady 
[we await input we ask of surety advice] 
 

Przeniknięci wierszem stanowimy tworzywo sprasowane na wieki 
[Suffused by the poem we constitute material compressed for eternity] 
w obszar królestwa odwleczeni tam też czytamy memo przesłanie 
[deferred inside the kingdom thereby we read a memo a message] 
 

Wierzymy żeśmy mu jedyną ofertą w niego przenosimy poznanie 
[we trust we are the only offering in it we locate cognition] 
byśmy przesłali materiał na kurs arkusz i miał 
[so that we send the material for course sheet and dust]16 

 
This curious “song of synthetic forms” pulls us into a highly absorptive and 

“polluted” habitat of Bartczak’s discursive imagination which, as discover, draws 
on infinite external and internal stimuli and diverse and vocabularies. These 
“enter” the poem and trigger off a chain of “alchemic” or, better, “chemical” re-
actions and transformations. There is a lot going on in this piece as the dizzying 
and “plastic” activity of language continuously questions the boundaries between 
organic and artificial realms, problematizing the very structure of communica-

                                                                 
16 K. Bartczak, “Pieśń tworzyw sztucznych” [The Song of Synthetic Forms], Wiersze orga-

niczne, op. cit., p. 5. [English translation of the poem by Kacper Bartczak, Marit MacArthur, 
Paulina Ambroży]. 
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tion. The poem, equated at once with organic and mechanical forces, progresses 
self-reflexively and performatively, with each new verse serving as a comment on 
biological and communicative environments, processes, “transmissions” of signs 
happening in this “area of maximum labor”. From the busy laboratory of the 
text, for there is no clear agency behind the relentless activity of language, the 
words emerge at once familiar and strangely alien, as they both gesture towards 
recognizable “systems” of interpretation and iterative social behaviors (as naviga-
tion, global economy, or technological transmission of data) and break through 
them. The encounters of the linguistic “polymers” in the text are violent and 
tend to overspill meaning, as they undergo compression, collusion, combustion, 
congealing, migration, blockage, synthesis, condensation, and osmotic ex-
change. As if wishing to expose potential accidents happening to “its telluric 
matter” “in transit”, Bartczak’s song colludes disparate lexicons (as “slags which 
congeal in set meter” or “target bearing” which “manages human dust”), images 
(as “graphene” which “breaks the barrier of the poem”), registers and tones (e.g. 
the high-toned address of “tyś jest /thou art” which is linked with the discourses 
of geological and industrial “laboring”). Those collusions and collisions recreate 
a dynamic, curiously symbiotic but ultimately unpredictable texture of commu-
nication in which thought and words encounter, travel and break through vari-
ous materials, “gates” and “barriers”. In the integrative-disintegrative movement 
of the “song”, the materials are continuously translated and retranslated into 
new realities and shapes which begin as solid and concrete materials of empirical 
reality (e.g. shales and slag) only to turn into more elusive ontologies of dew, 
ice, fire, light, pulp, fibers, and dust (some of them quite romantically-flavored, 
as in the cluster “we weave screens of light and strings”). The emergent vision, 
(if we can call it “a vision” as it determinately resists closure, systematic anchor-
ing and anthropocentric perspective), which draws parallels between geological 
landscape, cognitive mindscape and the processes of poeisis, carries us in unex-
pected directions, where the poem’s “body” flaunts a complexity comparable to 
that of the earth’s geological and biological processes and layers. 

Taking his cue from Barthes’ urge to see beyond the negative reality of 
plastic and embrace its metaphorical power, Bartczak uses the trope of synthetic 
form to ask questions about the nature of organicity itself, especially as it relates 
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to poetry and communication. The poem, which Bartczak theorizes elsewhere17 
as a “living” and “talking organism”, at once tries to order and contain the un-
stoppable “plenitude of language”, as it intercepts and ingests discourses of geol-
ogy, physics and biology (as “mineral labor”, “proteins” “mining point” “com-
pression”, “migrating fuels” which “activate suns”, “shales”, “resins”, “slags”, 
“ice”, “crown”, “core”, “graphene”), technology (optical fibers, screen, net, com-
pressed material, the signal which “condenses”), economy (toll zone, paper val-
ue, surety, board of directors, global game, management), music (song, strings, 
the set meter), shipping, transmission and navigation (expedite, hasten Arctic 
dispatches, approaches gate) and lets it free through the collusions and cross-
pollutions of their contingent boundaries. 

The collusion of clichés from disparate discursive realms, as in “protocols 
rise and pulps” or “you expedite yourself … into board of directors”, opens up 
new communicative levels of the text which expose at once connectivity and 
contingency of semantic constructs and contexts, invalidating the boundaries 
between linguistic naturalness and artifice. When “dispatched” and in “transit” 
from one protocol to another, the words leak their compressed “pollutions”, ar-
tificialities and fragile illusions of wholeness. “In thy synthesis the signal con-
denses”, we can read in the poem, and indeed, the condensation leads the reader 
towards a realization of poetry’s participation in a larger discursive environment 
where the gap between nature and culture closes and where the meaning seems 
to be simultaneously upheld by the constructed “protocols” and undone by their 
deconstructive and osmotic collusions. The resulting habitat seems to be feeding 
off the very “organic” energy of language which refuses to rest in appropriated 
and automated styles and tropes. This continuous activity of transformation 
within “the bios” of the poem from concrete images to self-aware metaphor de-
terminately subverts the Romantic concept of organic form as an aesthetic 
wholeness with metaphysical grounding, replacing it with “global games” of de-
ferred and non-conclusive mediations. 

“We await input we ask of surety advice”, the perspective shifts in the se-
cond part of the poem from the apostrophic “you” to a mysteriously and uncom-
fortably inclusive “we”, and the reader cannot but feel “included” in or, better, 
“navigated” into the hope for “surety advice”. The “surety”, as we can predict, 

                                                                 
17 See K. Bartczak, “Bodies that Sing: Somaesthetics in the American Poetic Tradition,” 

Pragmatism Today: The Journal of the Central European Pragmatist Forum, 3.(2), 2012, pp. 29-39. 
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will not hold as this centerless mad laboratory of discourses, like chemical or bi-
ological processes, carries the anguish of accidents, errors, and dispersals. The 
only ruler of this “kingdom”, as this poem is ironically called in the second part 
of the poem, is language in its potentiality, building its force on the slippery and 
shifting ground of rhetorical displacements. 

 
 

2. “Hello From Inside the Albatross”18:  
Adam Dickinson’s Polymeric Imagination 

 
Adam Dickinson’s Polymers likewise probe the usability of plastics in search 

for a fresh poetic form and a more inclusive discourse. Moving away from the 
natural world dominating his previous volume Kingdom, Phylum (2006), the po-
et ventures into what he himself calls “an extraordinary science project per-
formed at the nexus of chemistry and poetry”19 in which he looks into the in-
dustrial and micromolecular world of plastics. As synthetic materials in 
Bartczak’s volume, the eponymous polymers are treated by the Canadian poet as 
a metaphor of a ubiquitous but alien, quasi-cabalistic language that shapes and 
permeates our reality20. “Plastic”, the poet himself explains, “is an emergent ex-
pression of the petrochemical age. Its pervasiveness, as a tool and a physical and 
chemical pollution, makes it an organizing principle (a poetics) for recurring 
forms of language, for obsessive conduct, and for the macromolecular arrange-
ments of people and waste in geopolitical space”21. 

In the already quoted email, the poet further clarifies the conceptual and 
discursive complexity of his central metaphor: 

 
When it comes to plastic, organicity presented me with paradoxical compositional 
imperatives in The Polymers. I was definitely interested in developing forms ade-
quate to the subject matter – I returned often to the challenge of how best to enact 
a polymeric poetics (in this way, “organic form,” as a compositional disposition 

                                                                 
18 The quote comes from the opening of A. Dickinson’s poem “Hail”, The Polymers, Toron-

to: Anansi, 2013, p. 7. 
19 A. Dickinson, The Polymers, op. cit., back cover.  
20 R. Whyatt, Review of Adam Dickinson’s Polymers. Lemon Hound 5 (2013). 

http://lemonhound.com/2013/06/08/rachael-wyatt-on-adam-dickinsons-the-polymers/ 
21 A. Dickinson, “Cellophane”, The Polymers, op. cit., np.  
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whereby form emerges from the subject matter, was part of my thinking). Howev-
er, as a function of doing this I also felt it necessary to invite contingencies into the 
text through the imposition of “mechanical” compositional constraints concerned 
with repetition, iteration, accretion, and accumulation.22 
 
Emulating the transformational variety of polymeric structures, the poet 

creates or borrows various protocols for exchange, synthesis and symbiosis of 
science and poetic discourse. The scientific paradigms include the table of con-
tents for each section of the poem which is designed to mimic the structure of 
the seven principal polymers “presiding over” respective parts. (Fig. 1). 

 
 

 
 

 
 

Fig. 1. Adam Dickinson. The Polymers. Toronto: House of  
Anansi, 2013. Sample Content Page 

® Copyright 2017 Courtesy of Adam Dickinson and House of Anansi 

                                                                 
22 A. Dickinson, a private email to the author, September 20, 2016.  
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The molecular pattern of each polymer dictates also the first letters of the 
poems’ titles (so all the poems begin either with the letter C, H, or O to recre-
ate the qualitative make-up of carbons, hydrogen and oxygen constituting the 
said polymer). The scientific rhetoric drives also the opening piece written in 
the form of a scholarly abstract (“Cellophane”), the humorous “Index to Mod-
ern Plastics” closing the volume, and the mock-appendix of “Materials and 
Methods”. The same effect is achieved by the poet in the playful graphic and 
photographic representations of polymeric structures in such poems as “Occu-
py”, “Che Guevara Delighted to See His Face on the Breasts of So Many Beau-
tiful Women” or “Chewing Gum”) (Fig. 2), as well as in the experimental pieces 
which fuse pictorial and verbal signs (e.g. “Resin Identification Code”, “Cova-
lence figure 1”) (Fig. 3 and 4). 

 

 
 

Fig. 2. Adam Dickinson The Poem “Occupy” 
The Polymers. (p. 20). Toronto: House of Anansi, 2013. 
® Copyright 2017 Courtesy of Adam Dickinson and House of Anansi 
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Fig. 3. Adam Dickinson. The Poem “Chewing Gum” 
The Polymers. (p. 48). Toronto: House of Anansi, 2013. 
® Copyright 2017 Courtesy of Adam Dickinson and  
House of Anansi 

 
However, the scientific codes are frequently fractured by the colloquial dic-

tion in “Ho, Hos, Ding Dongs”, and “Holy Shit, Ruby, I Love You”; but they 
can also be fused and intertwined, as in such pieces as “Resin Identification 
Code,” “Common Polymer Shared By Two or More Words in a Different Lan-
guage”, “Careering”, or “Cruelty”, in which the language of chemistry and the 
vernacular go hand in hand, sometimes to the effect of uncanny naturalness, as 
in the tongue-twisting sentence “Analyses make matrices of Procrustean mat-
tresses, make jams jarred in aromatic rings of amnion”23, or the playful phrase 

                                                                 
23 A. Dickinson, “Resin Identification Code”, in: The Polymers, op. cit., p. 2. 
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“Helical planks carry one side of the family to the next with acidic delinquen-
cy”24. 

There are also procedural poems, in the manner of the Oulipo’s algorithm-
based experimentation, in which language is controlled by a pre-established pat-
tern, as in “Coca-Cola Dasani” which uses a found material – a label from a soft 
drink – in which words have been re-ordered alphabetically, or “Obsessive 
Compulsive”, which is built of various combinations of the words “people” and 
“resin”. Another interesting experiment is the poem “Halter Top (Translating 
Translating a Polyester)” which echoes bp Nichols’ poem “Translating Translat-
ing Apollinaire”. Here one of the polymers “Polyethylene terephthalate” is play-
fully translated into a witty alliterative lines and surrealist images such as “Let 
the python plot the thorn / Let the hornet paper the tree / Let pollen apron the 
path to the pharaoh”25. The mechanics of “Careering” is playfully rendered by 
the graphic layout of the poem mimicking the ladder-structure of social ad-
vancement, so is the forcefully justified margin of “Hydroelectric Wax Muse-
um” which performs and ironically extolls the benefits of “the line-up”. 

The thematic content of Dickinson’s poems is equally “complexified”, for 
like Bartczak’s poems, it covers biological, chemical, social, economic and poetic 
concerns, as if to match the ubiquity interconnectivity of polymeric forms. 
“Hail”, the poem that lends the title to this section, prefigures this complexity, 
as it is written from the perspective of the polymers themselves. Here polymers 
are subjects rather than objects, since they “introduce” themselves as building 
and “polluting” blocks of various animal as well as artificial bodies: 

 
Hello from inside 
the albatross 
with a windproof lighter 
and Japanese police tape. 
Hello from staghorn 
coral beds 
waving at the beaked whale’s 
mistake 
all six square meters 
of fertilizer bags 

                                                                 
24 Ibid., p. 2.  
25 A. Dickinson, The Polymers, op. cit., p. 9.  
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Hello from can-opened 
delta gators, 
taxidermied 
with twenty-five grocery sacks 
and a Halloween Hulk mask.26 

 
This playful series of “polymeric” appellations display the ubiquity and bio-

diversity of resins, which can be found in inside albatross’ and camel’s stomachs, 
in coral beds, Japanese police tape, fertilizer bags, grocery sacks, chewing gum 
and a Halloween mask. Dickinson wallows in this ubiquity and “the glimmer of 
plastics’ metaphorical power”27, as his poems keep morphing from biological to 
social, scientific, economic, ecological and linguistic backdrops. As in Bartczak’s 
volume, the unexpected insights resulting from this practice shows the mole-
cules’ “connective” capacity to interrelate, pollute and permeate disparate envi-
ronments and social behaviors. In the poem “Resin Identification Code”, poly-
mers are introduced through their international coding system which allows 
their identification within the content of recycled materials. (Fig. 4). 

 

 
 
Fig. 4. Adam Dickinson. Fragment of the Poem “Resin Identification  
Code”. The Polymers. (p. 2) 
Toronto: House of Anansi, 2013. 
® Copyright 2017 Courtesy of Adam Dickinson and House of Anansi 

 
The poet offers a mock-explication for each code, exploring poetic poten-

tial of breaking the discursive integrity of the coding system. Polymers become 
here “the imperial dream of parades”, “the largest idea to survive serious think-
ing”, “the parallax in pretending”, “the flashback occasioned by fragrance”, “the 
linguistic mycelium of plastic”28. The sequencing and repeatability of polymer 

                                                                 
26 A. Dickinson, “Hail”, The Polymers, op. cit., 7.  
27 R. Whyatt. Review of Adam Dickinson’s Polymers. Lemon Hound 5 (2013). http://lemon-

hound.com/2013/06/08/rachael-wyatt-on-adam-dickinsons-the-polymers/ 
28 A. Dickinson, The Polymers, op. cit., pp. 2-3. 
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structures is translated into iterability of social behaviour, as in “Careering”, 
where “championed by pressure-/sensitive graduates” are “performing / the lip-
ophilic ends of somersaults / in matriculating sieves // to lick moisture // off the 
inside of merit”29, or in “Compulsive Obsessive” in which words, people and 
resins progress and regress in obsessive loops: 

 
make a roof for the people, and the people walk down the street with resin for a 
roof, and the roof has magnesium in it, and sulphur, and the people walk down the 
street with resin in their hair, and resins are always falling from the sky to the 
ground, and birds make a people in the sky, a people of the resin, and the resin 
composed of the sky, and it composes the sky, and the people walking down the 
street are the strings of resins.30 
 
In “Crossing the Bare Common in Snow Puddles at Twilight”, Dickinson 

engages in a deconstructive unsettling of the organic form which provided an 
American Transcendentalist Ralph Waldo Emerson and other Romantics be-
fore him a conceptual model for grasping the interconnectedness and underlying 
oneness of all things. The poet takes us to “the DNA structure of the poem,” 
breaking the text of Emerson’s Transcendentalist manifesto essay “Nature” into 
randomly selected clusters of phrases and words, as if trying to reach the 
organicist foundations of the essay, with its transcendental dream of creating a 
unifying understanding of the world. What he “excavates” from the text’s 
architechtonics, however, as he himself admits in a letter, are the plastic ele-
ments which expose “the text’s articulatory nature”: “the joining that is also a 
separating”31. The result is a discourse, which moves between “snow puddles” of 
the words cut out from the text, and which seemingly fails to cohere, and yet, 
the poet’s efforts to link the collaged bits with the “polymeric” glue of the con-
nective “and” produces an uncannily poetic effect – of an appearance of sense as 
well as of an approximated but disrupted wholeness: 

 
Read and write him and 
what believe 

                                                                 
29 Ibid., p. 23. 
30 Ibid., p.19.  
31 A. Dickinson, a private email to the author, September 20, 2016. 
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and adore and 
preserve 
 
beauty and light 
secret 
 
and lose 
that and 
 
the woodland 
eye 
 
and the heart inward and 
outward heaven 
 
and earth creature 
and meagre hour 
 
and season 
hour and change32 

 
The opening urge “read and write him”, followed by the elusive statement-

cum-question “what believe” which creates un uneasy alliance between belief 
and doubt, is an invitation to revisit the Romantic intertext but without the 
epistemological certitude offered by the transcendental metaphysics. The frac-
tured lines “beauty and light / secret // and lose that /and”, reminiscent of the 
modernist experiment, attempt to perform the chaotic force of the sublime as 
much as they gesture towards our lost faith in nature’s redemptive powers, met-
aphysical secrets and volatile communications. The perforations and ultimate 
unmaking of Emerson’s unifying vision in this peculiar collage questions also 
the Romantic notion of the organic source of language: here the stitched 
phrases with no central consciousness to clarify, connect and integrate them 
suggest that language’s discontinuities, contingencies and blanks can no longer 
be bridged or smoothed out by an over-arching metaphor or conceptual frame-
work. The creative-disruptive plasticity of the poem’s form signals further that 

                                                                 
32 A. Dickinson, The Polymers, op. cit., p. 84. 
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“no account of language can escape the aporia of structure and event”33 and that 
organizational and conceptual regimes cannot stop the exploratory activity of 
language. Adam Dickinson himself admits in an interview that poetry best reg-
isters the growing complexity of communication and that it is the activity of 
language which is “most concerned with the limits of writing”34. The poem 
works to uncover the aporetic logic of figurative discourse, for, as Derrida claims 
in “White Mythology”, metaphor always implies a certain excess, language in “a 
state of plenitude”, pointing to something “superfluous” which cannot be re-
duced to the sum of its parts. “Something doesn’t fit”, as noted by Culler35, ena-
bling the potential “spillage” of meaning in the process of transference between 
metaphor’s tenor and vehicle36. And something doesn’t fit here too, and obsti-
nately so – the polysyndetic bonds between Emerson’s words obscure and block 
the transparency and flow of organic metaphors, suggesting that poetry, as the 
activity most concerned with the limits of writing, takes its power from the ten-
sion between the structure and event. This tension in Dickinson’s “plastic” po-
em opens up a cognitive potentiality – a space of inquiry which can help us un-
derstand and critically reframe the fluid boundaries and modalities of both bio-
logical and cultural realities and selves. 

 
 

Conclusions 
 
An American poet-philosopher Wallace Stevens, whose poetry has influ-

enced both Bartczak and Dickinson, argues in one of his poems that “We seek 
nothing beyond reality / Within it / Everything”37. In their deconstructive en-
gagement with the Romantic opposition between organic and synthetic forms, 
the two poets uncover reality’s complex make-up as a set of plastic negotiations 

                                                                 
33 J. Culler. “The Mirror Stage”, in: Lawrence Lipking (ed.) High Romantic Argument: 

Essays for M. H. Abrams.. Ithaca: Cornell University Press, 1981, p. 152. 
34 A. Dickinson. The Polymers: An Interview. Toronto Quarterly: Literary & Arts Journal 12 

(2013). http://thetorontoquarterly.blogspot.com/2013/12/adam-dickinson-polymers-interview.html. 
35 J. Culler, op. cit., p. 161. 
36 J. Derrida. “White Mythology”. Margins of Philosophy. Trans. Alan Bass. Chicago: Chica-

go University Press, pp. 1982, 223, 228, 231.  
37 W. Stevens. “An Ordinary Evening of New Haven”, in: The Collected Poems of Wallace 

Stevens, New York: Vintage Books, 1982. p. 481. 



 
 
 

Paulina Ambroży 
 
 

 

294

between aesthetic, rhetorical, social and empirical “protocols” of being. The 
metaphor of plastic and plasiticity which both poets probe in their innovative 
volumes shows the osmotic permeability of those protocols which shift between 
the artificial and natural, the linguistic and the aesthetic, the open and the con-
strained. Through the playful and mechanical grids of the polymeric structures 
which inform his volume, Dickinson relates the scientific and the poetic as twin 
modes of order which structure our world and understanding. In Wiersze 
organiczne, Bartczak shows that poetry participates in but also queries and un-
settles biological, scientific, social and technological ideas of order. Both poets 
invite contingencies into their forms, creating parallels between plastic and po-
etry as “translated realities” capable of infinite transformations and heavily “pol-
luted” by other discourses. 

Plasticity, as noted by Catherine Malabou, who studied the concept within 
the neurobiogical context, is a flexibility with a disruptive genius (2008)38. I 
would like to close my argument with Bartczak’s poem “Neofita rafinata”, in 
which the Polish poet returns to his definition of poetry as an inclusive, self-
renewing and inquiring “organism” that probes differentiations and barriers: 

 
wiersz szuka się poza  [the poem seeks itself outside] 
wiersz że psuje   [it breaks stuff] 
nie koduje nie klaszcze  [it codes nothing it applauds nothing] 
algorytmiczne nie  [algorithmically it] 
kupczy szyldem nonsensem [peddles no brand or drivel] 
nie kręci nie mrozi lodu  [does not roll in it freezes no cubes] 
nie wstawia ludziom  [it cuts the crap] 
trawi beton i lód.  [it eats concrete and ice]39 

 
The opening line “Wiersz szuka się poza” [“the poem seeks itself outside”] 

captures both Bartczak’s and Dickinsons’ urge to look for fresh engagements 
with “the outside”, an engagement which shows poetry as a relational network 
of semantic potentialities, an plastic form created by the very energy of language 
and its cross-discursive operations. 
                                                                 

38 Catherine Malabou’s study of plasticity What Should we Do with Our Brains (New York: 
Fordham University, 2008), in the context of neurobiology and the functions of the brain, was 
pointed out to me by Adam Dickinson himself (private email, September 2016).  

39 K. Bartczak, “Neofita rafinata,” [angielski przekład: K. Bartczak, P. Ambroży, and K. 
Majer], Wiersze organiczne, op cit., 13. 
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Summary 
 
The article “In Your Synthesis the Signal Condenses:” The Plastic Poetics of the Contem-

porary Organic Poem” examines contemporary poets’ revisionary engagements with the concept 
of the organic form. For the analysis I have chosen Adam Dickinson’s Polymers (2013) and Kacper 
Bartczak’s Wiersze organiczne [Organic poems] (2015) – the two recent innovative volumes of po-
etry which approach the notion of organicity via the conceptual metaphor of plastic. The poets 
take up Roland Barthes’ challenge, as formulated in his Mythologies, to engage with the contem-
porary mythology of plastic and to reclaim for poetry the infinitely transformative potential of 
synthetic forms. Barthes looks into the “negative reality” of plastic, observing that, “in the hierar-
chy of the major poetic substances”, plastic is perceived as “a disgraced material”, a mere substa-
tion for the original, “something powerless ever to achieve the triumphant smoothness of Nature” 
(98). “[M]ore than a substance,” the philosopher claims however, “plastic is the very idea of its in-
finite transformation; as its everyday name indicates, it is ubiquity made visible. And it is this, in 
fact, which makes it a miraculous substance: a miracle is always a sudden transformation of na-
ture”(97). Using plastic at once as a metaphor and formal frame for their most recent collections, 
Dickinson and Bartczak experiment with its proliferating, ubiquitous, flocculent and repeated 
structures, as well as its contradictory nature which thrives in the tension between the natural and 
the artificial, the original and the imitative, the malleable and resistant, the shaped and shapeless, 
the colloquial and the scientific. As I argue in the study, Dickinson sees plastic as both outdated 
and futuristic form, and a curious and ubiquitous language of the contemporary Anthropocene 
capable of “recreating the world as an alternate and translated reality” (The Polymers). Bartczak, in 
turn, pulls us into “a translated reality” of his “organic” poems in which highly condensed, opaque 
and stratified metaphors flaunt their artifice, revealing the obsessive discursive pollutions and 
transformations of language. Plastic incorporates the inherent paradoxes of organic form in which 
the notions of completeness, perfection and unity are interwoven with their opposites – tempo-
rality, process, contingency and becoming. This doubleness, as evidenced in Bartczak’s and Dick-
inson’s poems, proves particularly productive for addressing the aesthetic, ideological and episte-
mological challenges of contemporaneity 

Keywords: contemporary poetry, organic versus synthetic form, plasticity and innovative po-
etics, Kacper Bartczak, Adam Dickinson, Roland Barthes 
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ON THE DIFFICULT ART OF HUMAN CONDITION.  

HERMENEUTICS OF NON-KNOWLEDGE 
 
 

The more you know,  
the more you know you don’t know (Aristotle). 

 
 
The above aphorism in a poetic form presents a weighty for these consider-

ations assertion that the knowledge we have is very sparse, in fact, and the more 
someone knows, the deeper he or she is convinced that their knowledge means 
not much. In my article I intend to claim that knowledge perceived as a particu-
larly sanctioned value, is largely a product of rationalization. On the other hand, 
non-knowledge - from which so far we have cut ourselves off from - is our una-
voidable purpose, considering our actual cognitive abilities as well as the neces-
sity of exploring our ignorance. As it was noted by Descartes in Discourse on the 
Method, the most justly distributed welfare among people is, according to them, 
good sense. Nobody can deny that they possess common sense. Everyone 
should play a part in what he or she does best and they ought to go down slowly 
a straight road rather than run through wilderness. In fact it is the best way to 
do something in life, achieve some goals and not get lost.1 We want to perceive 
things clearly and distinctly, but as humans we are not perfect. Besides, not eve-
ryone is willing to adopt methods of obtaining knowledge proposed by philoso-

                                                                 
1 R. Descartes, Discourse on the Method, The Radical Academy 2006, http;//www.earlym 

oderntexts.com/pdf/desdisc.pdf. 
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phers. By contrast, the constructivist explanation of phenomena occurring in the 
surrounding world, resulting in the conclusion that they are epiphenomena gen-
erated by a specific system of our brain cells, is not also a fully satisfactory solu-
tion to the puzzle that bothers us, because it does not answer the question about 
who man really is. Scheler, actually tackling this problem, points out that the es-
sence of being human can be proved by the growth to a higher dignity as well as 
the fall from the heights of the spirit to the present condition2. The problem is 
much more complicated than it seems to be. 

 
 

The hermeneutic method and its application  
in the study of non-knowledge 

 
Taking on the challenge of cognition, studying, searching for the truth, we 

must begin to internalize it what was previously outside of our inner experience. 
The re-use of the term "hermeneutic" and the application of this method in the 
study of "non-knowledge" may actually bring about the awareness of human, 
previously underestimated, profound misunderstanding about cognition of the 
world as well as about our personal self-knowledge. On the other hand this 
"dazzling" is essential; it is something which places us in this world beyond any-
thing we might regard as certain and unchangeable. Only the faintly perceived 
Transcendence, especially in Karl Jaspers’ sense, seems to be something invaria-
bly desired, but it is also something passionately deferred in human life. Its ci-
phers, however, are not pre-set established access passwords, but a specific mo-
saic of meanings and all of which in their own way simply refer us to their se-
cret. 

The explanation of the term "hermeneutics" in the traditional sense turns 
out to be indispensable, because it opens the unique perspective of reaching the 
sources of knowledge. Therefore that term "hermeneutics" has a very long and 
interesting history. The Greek noun “hermeneus” or “hermeneutes” means ex-
plainer, the interpreter of the gods. “Hermeneus” thus becomes a mediator be-
tween the world of the divine and the human. Due to the fact that the source of 
such communication is the power exceeding the horizon of the comprehension 

                                                                 
2 M. Scheler, The Idea of Man, trans. C. Nabe, “Journal of the British Society for Phenome-

nology” No. 9, Oct 1978.  
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of mortals engaged in their daily affairs, the meaning of similar messages is nev-
er clear. In this sense, hermeneutics is the art of interpretation of the hidden 
meaning. That meaning transcends beyond the statement and cognitive abilities 
of the entity, who is its recipient3. 

It may be that hermeneutics copes with ignorance better than any other 
method of reaching the truth. Thus, in combination with non-knowledge, her-
meneutics gains a wide range of possibilities. Not only does this domain – as an 
"interpreter" of unknown judgements of Providence – express eternal truths in a 
way which is closer and closer to their grasp, it also creates space, which can on-
ly be occupied by mystery. The lifting-force of the hermeneutic understanding 
is its nature of self-crossing, climbing beyond oneself, in order to plunge for a 
moment again into the thicket of confusion and question marks. 

Philosophical hermeneutics affirms time and even cultural differences, 
which traditionally have been considered as hampering the interpretation of the 
text. The hermeneutic method is a means to get to know oneself, to see one’s 
own reflection in all interpreted texts, especially in that with which the inter-
preting entity is in dialogue, learning the truth about themselves. According to 
the hermeneutic tradition, investigation for understanding is a difficult art. It is 
done by the entangled in differences and contradictions dialogue. Kazimierz 
Dąbrowski, an innovative Polish psychiatrist and clinical psychologist, author of 
the well-known, although very controversial, theory of “positive disintegration”, 
pointed out the number of antinomy in reaching the truth about oneself. In or-
der to specify its variations, we can mention about: antinomy of good and evil, 
love and hate, life and death, specifically Hegelian antinomy of subject and ob-
ject, antinomy of freedom and coercion, development and immutability. 
Dąbrowski possesses undoubtedly an unusual key to human nature. Rarely can 
we today hear arguments that maladjustment is better than adaptation. Accord-
ing to the psychiatrist, all our creativity derives exactly from our disagreement 
with ourselves and with the world4. 

If we really want to get to know ourselves, we have to go a long way. The 
mythological sense of such spiritual journey is illuminated for example by 
Katarzyna Sikora (psychologist and Jagiellonian employee) in Mythological Met-

                                                                 
3 Powszechna Encyklopedia Filozofii (Lublin Universal Encyclopedia of Philosophy), t. 4, Lublin 

2003 [hasło: hermeneutyka (password: hermeneutics)].  
4 K. Dąbrowski, Elementy filozofii rozwoju (Elements of the development philosophy), Warsza-

wa 1989. 
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aphors of Development5, based inter alia on the writings of Jung. “The boundary 
situations" in the Jaspers sense or, known to the Christian mystics for autopsy, 
the nights of life, create a unique opportunity to an internal confrontation with 
oneself. Sometimes a whole string of tough initiation is still too little compared 
with the most authentic and personal confrontation; it is as inevitable as neces-
sary. Development occurs as a result of working out some earlier pain and the 
integration on a higher mental level takes place in the aftermath of overcoming 
a major life crisis. Other numerous antinomies also define our existence. They 
take place in the process of changes, which we do not have to identify as inten-
tional. However, the important issue is how we deal with various tasks which 
we cannot consciously predict and whether we find ourselves, free from internal 
strife, in this enigmatic machine. According to our permission, the “life ma-
chine” can help us clean our souls or our minds. It will always depend on the 
humans themselves, whether they will become an increasingly autonomous sub-
jects, as Immanuel Kant insisted, or will allow an anesthesia on their conscience. 

The key to catch the complex issues of hermeneutics can be Jaspers’ exis-
tential philosophy. According to this philosopher, the progress of our 
knowledge only makes our ignorance grow in basic matters and thus indicates 
the limits. We can give them sense only if we draw from a source other than 
cognizance. It is true that science shows us the remarkable and amazing things 
in the human being. However, the brighter it becomes, the more aware it is, 
that it will never be able to explore the human as a whole. We cannot make the 
balance and recognize that we know what is man as such, or any particular indi-
vidual6. 

There are many different meanings of the term interpretation. In general it 
can be said that anyone could add to their pool something from themselves. The 
concept of interpretation is close as to hermeneutics as well as analytic tradition 
in philosophy. Gadamer, developing his theory of approaching to understanding 
(interpretation), relies on the irreducible to anything hermeneutic circle, as de-
scribed by Heidegger. In the circle there is hidden a positive possibility of the 
most original cognition. However, it will only be properly grasped when its 
commentary itself realizes that its first, continuous and final task is the constant 
                                                                 

5 Author’s own translation. The original Polish title is: Mitologiczne metafory rozwoju (see: 
bibliography). 

6 K. Jaspers, Człowiek (Der Mensch), trans. D. Lachowska, [in.] Filozofia egzystencji, War-
szawa 1990, pp. 32-34. 
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counteraction of prompting finished script by random ideas and current con-
cepts. We are talking about the initial resource, initial overview, preliminary 
concepts and affirming the scientific theme by developing them on the basis of 
things in themselves.7 

Heidegger understands “things in themselves” differently than Husserl. 
According to him, in order to “reach” them, we first need to grasp the sense of 
the whole to which meanings of these parts belong. Things in themselves are 
texts. The author of Being and Time draws attention to the fact that understand-
ing, especially the understanding of one’s own self, is not a human’s primary 
tendency. Therefore, in this view, the average commonness of existence can be 
described as "decliningly-open," "thrown-projecting being-in-the-world." In 
being “close to the world” and in “the community of being” by some entity with 
other beings the most important issue is “the most own opportunity of being."8 
We lack the intuitive understanding, that the ontological aspect of presence was 
not strongly enough overcome by "being" and therefore, according to 
Heidegger, we perceive the hermeneutic circle as "wrong." Only when we look 
at the part of existence from the perspective of the whole, can we understand 
that our being has been directing us to care for ourselves since we started to ex-
ist for good, before we mastered our human pronunciation. We come to under-
stand that thanks to overcoming the differences in our understanding of the 
world. 

If understanding is manifested first, over all our activities of the mind, it 
means that it is indispensable before we "eliminate" our deep-rooted subjectivi-
ty, it is indispensable as an interpretation. According to Gadamer, it is impossi-
ble for us to get rid of our prejudices, so we should be able to appreciate their 
presence in the cognitive process. I believe, however, that in some exceptional 
moments, when, for example, we lose ourselves completely in the passion of ex-
ploring the world, we may experience the heavenly moment of "the flow." At 
that time, hallowed like cherries, we are filled with an almost unparalleled abil-
ity of unknown origin to understand truly, or even a phenomenological insight 
into the essence of what we know. These rare moments of illumination do not, 

                                                                 
7 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda (Wahrheit und Methode – Truth and Method), trans. B. 

Baran, Warszawa 2004, p. 368. 
8 M. Heidegger, Bycie i czas (Sein und Zeit – Being and Time), trans.. B. Baran, Warszawa 

2004, p. 245. 
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however, determine the condition of our human knowledge in general and basi-
cally they just confirm its alarming limitations. 

 
 

In pursuit of a sense of purpose 
 
Looking at the multiple interpretations of our knowledge as well as discov-

ering the faces of them all, let us consider the concept of "paradigm" as some-
thing which, although in itself coherent, in fact functions for a very short time - 
that means until it is overthrown by a competitive outlook. The word “para-
digm” derives from the Greek word “paradeigma” (meaning pattern, model) and 
from the Latin “paradigma” (pattern, example). Originally the term "paradigm" 
was a denomination of the Platonic idea, which was a prototype of changeable 
things. Nowadays it is defined in linguistics as a set of declensional or conjunc-
tional forms, appropriate for a particular type of words. In the rhetoric paradigm 
is extremely bright, a typical example illustrating the discussed issue.9 

In his book entitled The Structure of Scientific Revolutions Thomas Kuhn 
defines a paradigm through the prism of his own philosophy. According to him, 
it is a collection of concepts and theories forming the basis of a specific science. 
Theories and concepts which form a paradigm are rather not subject to discus-
sion, at least until the view of the world remains cognitively creative and usable 
to create detailed theories consistent with experimental (historical) data, which 
are dealt with by the science. 

The most general paradigm is the paradigm of the scientific method as a 
criterion to recognize an activity as scientific. The paradigm is different from 
the dogma, inter alia because it is not given once and for all, but is adopted by 
the consensus of most scholars. In this consensus it is assumed that the para-
digm can periodically be subject to fundamental changes leading to profound 
transformations in science associated with a scientific revolution, which under-
mines the sense of absolute rightness. A good paradigm should inter alia: be 
logically and conceptually consistent, be as simple as possible, mark only the 
concepts and theories which are really necessary for the science and also provide 
the ability to create a specific theory, consistent with the known facts. 

                                                                 
9 Powszechna Encyklopedia Filozofii (Lublin Universal Encyclopedia of Philosophy), t. 8, Lublin 

2007 [hasło: “paradygmat” (password: “paradigm”)]. 
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According to Th. S. Khun: “Effective research scarcely begins before a sci-
entific community thinks it has acquired firm answers to questions like the fol-
lowing: What are the fundamental entities of which the universe is composed? 
How do these interact with each other and with the senses? What questions 
may legitimately be asked about such entities and what techniques employed in 
seeking solutions?”10 

Using the collection of essays and lectures contained in the book entitled 
Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Karl Popper tries 
to prove that people can really learn from their mistakes. His theory of 
knowledge and development is in fact a theory of reason which assigns rational 
arguments with an admittedly modest but important role in the criticism of of-
ten unsuccessful attempts to solve problems. This book is also an exposition of 
the theory of experience, regarding observations as important tests. 

Karl Popper, in his investigations, came to the conclusion that those of his 
friends who were admirers of Marx, Freud or Adler, were impressed by a num-
ber of points common to these theories, especially by their apparent explanatory 
power. “These theories appeared to be able to explain practically everything that 
happened within the fields to which they referred. The study of any of them 
seemed to have the effect of an intellectual conversion or revelation, opening 
your eyes to a new truth hidden from those not yet initiated. Once your eyes 
were thus opened you saw confirming instances everywhere: the world was full 
of verifications of the theory. Whatever happened always confirmed it. Thus its 
truth appeared manifest; and unbelievers were clearly people who did not want 
to see the manifest truth; who refused to see it, either because it was against 
their class interest, or because of their repressions which were still 'un-analysed' 
and crying aloud for treatment.”11 

Popper’s abovementioned argument shows that the persuasive power of a 
particular paradigm can sometimes speak more strongly than a given reality. 
Modern civilization can be attributed with a challenge of possibly the fullest ob-
jectifying of the agreed paradigms and adjusting the outlook on the world to the 
unhypocritical conditions of each individual's life. On the other hand, whether 
the realization of such an undertaking is within the limits of human capacities? 
                                                                 

10 Th. S. Khun, The Structure of Scientific Revolutions, [in] International Encyclopedia of Uni-
fied Science, vol. II, No. 2, United States of America 1970, pp. 4-5. 

11 K. R. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, London – 
New York 1962, pp. 34-35. 
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Undoubtedly many issues will be reinterpreted. Their objective verification 
seems to be unavailable. Besides regulating, among others, various social issues, 
in accordance with their sensitive essence given to them just by people is rather 
the task of internal judgment of legitimate individuals than some objective ex-
ternal laws which seem to rule the world. 

Now we will trace the variety of perspectives on the problem of non-
knowledge, which is undoubtedly bothering for us. The following reasoning is a 
specific attempt to show this issue, thanks to the hermeneutic method of over-
coming differences. 

 
 

Mythos or logos: in the quest of an adequate language of expression 
 
The problem of non-knowledge - although almost intuitive - is in fact very 

difficult to grasp. In order to clarify it, we could successfully use the pictorial 
imagery of myth (mythos). The matter is harder to explain while referring to 
knowledge as such in the quest for theory, which in this case we do not know 
and for a method, which in this case we do not possess yet. In short, logos disap-
points in contact with non-knowledge. You can venture to say that all our 
knowledge is only a small speck against the canvas of infinite non-knowledge 
which seems to expand every time you put another question about its impossi-
ble-to-grasp consistency. Travestying Adam Asnyk’s phrase about love, we can 
also refer it to knowledge, saying: “Knowledge is like a shadow of a man, when 
you chase it, it runs away.”12 

The development of civilization is progressing rapidly and it is incontesta-
ble. Despite this ascertainment, man as such is still a “problem in itself.”13 
Looking from a biblical perspective, we can describe ourselves as kings of crea-
tion. In the same perspective, we remain equally dependent on their Creator, as 
well as independent in terms of our “free” will, although perhaps we only believe 
that it is really independent and in our power. We examine ourselves and the 
world in which we live. We have already invented drugs for many diseases. Nev-
ertheless, we remain as vulnerable to aggravating experiences as primitives. In 
this matter nothing has changed – we make mistakes and on their basis we con-

                                                                 
12 A. Asnyk, http://www.cytaty.info/cytat/miloscjestjakcien.htm. 
13 A. J. Heschel, Who is Man, Stanford 1965.  
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tinuously learn something new. However, usually what is new for us has already 
been interiorized by our ancestors in their personal experiences. Appreciating 
the enormous cultural and scientific development, it is still impossible not to 
agree with Socrates, that “we do not know anything” and therefore in the face of 
true wisdom we remain as vulnerable as children. Hence the comparison of our 
personal as well as substantial knowledge to the point that will never exceed its 
limits. Why does the human race last for many thousands of years and still 
learn; why is it still so far from the truth about itself and its appropriate origin. 
Going so far beyond the range of questions about our true identity is also a kind 
of error, is it not? We – as people – ought to reconsider deeply the mystery of 
our own humanity, should we not? You could say that the whole philosophy 
specifically derives from human maladjustment to the hard conditions of life 
and existence in the world, which still astonishes, surprises and makes the mind 
reflect.14 Philosophy still uses a kind of myth, plays with a chain of hypotheses 
which on verification escape their domain. A tiny part of philosophy becomes 
knowledge again. While more and more scientific theses are almost forgotten, 
new ones appear, which can even beat the previous theses, often only because 
they are new and grasp the fresh problem which has gotten away before. Science 
often even refutes philosophical theses. For example, in astronomy, the discov-
ery of the heliocentric position of the sun in our planetary system was a major 
breakthrough, which put the previous geocentric model into question. However, 
no scientific discipline is self-sufficient. Perhaps this is why we still need the 
philosophy of science and it is still valid. Every chain of hypotheses has a begin-
ning somewhere and its every cell is connected by a thought. Myth remains an 
immortal image of ideas and is like the sea from which you can always fish out 
some eternal truth to give it new meaning. 

Myth, as a necessary complement to the mind (logos), turns out to be di-
rect, but how mysterious a gate to understand even the most difficult puzzles 
whose solution it presents in the form of images; unlike logos, which uses the 
analysis and synthesis of the concepts of language, mathematics and dialectics.15 
Interestingly, Plato’s mythology gathers scholars of various disciplines of (not 

                                                                 
14 K. Dąbrowski, Elementy filozofii rozwoju (Elements of the development philosophy), War-

szawa 1989. 
15 G. Reale, Przekaz filozoficzny za pośrednictwem mitu i koncepcja wolności u Platona (Philo-

sophical message through myth and the concept of freedom in Plato, “Człowiek w Kulturze” No. 9, Lu-
blin 1997, p. 45. 
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only) philosophy, as if beyond their borders. You can view this point as a still 
current incentive for interdisciplinary reflection on the shaky, for a single re-
searcher, problem of non-knowledge. Plato used the myth to explain, for exam-
ple, what "the idea of the soul" is; later Christ showed the complicated truths 
through simple parables. As Giovanni Reale notes for Hirsch, the mind discov-
ers that it is unable to catch the concept of the soul, because an idea is a static 
entity and the soul is alive and changing. Only myth can "carry" this difficulty.16 

Socrates, convinced of the value of the search for true knowledge, urged his 
interlocutors to get to know themselves and inclined them to look into the 
depths of their own souls. For this noble idea he sacrificed his own life. He paid 
this price for violating the rules of social order and for initiating “the wind of 
thought” which awakened the blissfully sleeping Greeks.17 Socrates represented 
the inclusive approach to ignorance, which means that he accepted the insignifi-
cance of humanity in the face of wisdom. On the other hand, you can say that 
he was also the opposite of a good therapist. Extremely modest in the face of 
wisdom, he was extremely demanding to people and tried to impose his own 
way of thinking on them. His purpose was to lead them to a state of doubt, 
without offering basically anything in return. According to him, being faced 
with aporia was enough to man. This negative approach to knowledge has be-
come a direct Socratic method, the starting point for any research18. But was it 
right? Plato tried to answer this question, somehow balancing the output meth-
od with a positive sense of knowledge which the mind can absorb only if it was 
previously prepared and purified from estimations. Interestingly, this mystically 
illumined successor to Socrates advocated keeping one’s philosophical 
knowledge in coverture and reserving it for a handful of insiders. 

Contemporary scientists are usually Aristotelians, i.e. they manifest an ex-
clusive attitude towards ignorance, excluding it from their research and focus on 
already possessed research facilities. Aristotelians can safely live with ignorance, 
subordinating all their rationalities to the virtue of moderation and centering 

                                                                 
16 Ibidem, p. 43 and K. Popek, Uwikłanie bohatera w mit – drogi duchowego wyzwolenia (The 

entanglement of the hero into myth – ways of spiritual liberation, “Idea. Studia nad Strukturą i Roz-
wojem Pojęć Filozoficznych”, vol. XXVIII/1, Białystok 2016, p. 196 (http://hdl.handle.net/ 
11320/5513).  

17 H. Arendt, Thinking Against Evil [in:] H. Arendt (posthumous book), McCarthy M. (eds.), 
The Life of the Mind, vol. I, New York 1978.  

18 Plato, Defence of Socrates, Euthyphro and Crito, trans. D. Gallop, Oxford 1997.  
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between non-knowledge and knowledge. However, their research is deprived of 
the border situation, which Socrates and Plato indeed sought, in order to realize 
the enormity of ignorance and show respect for true wisdom. Aristotle, as a 
clear and consistent realist, found a place for non-knowledge in an area that 
demanded thorough exploration and which also gradually expanded the area of 
knowledge. In hermeneutics he expressed the view that words are signs of expe-
riences that one received in the soul; the same experiences in every soul allow 
the exchange of ideas about things - also identical for everybody.19 Practically, 
non-knowledge as such was not any drama for him, but just a typical research 
problem.20 However, just as Aristotle pointed out: “And a man who is puzzled 
and wonders thinks himself ignorant (whence even the lover of myth is in a 
sense a lover of Wisdom, for the myth is composed of wonders).”21 A similar 
idea was expressed by A. J. Heschel in his book Who is Man: “Wonder, or radi-
cal amazement, is a way of going beyond what is given in thing and thought, re-
fusing to take anything for granted, to regard anything as final. It is our honest 
response to the grandeur and mystery of reality our confrontation with that 
which transcends the given.”22 

 
 

A place for non-knowledge in the space of faith 
 
Raising the question of the status of non-knowledge and its relevance for 

humans we cannot forget about negative theology. Not only the Christian God, 
but also the God of philosophy - Absolut - definitely evades our human cogni-
tion and description. Perhaps God, as infinite, perfect and inconceivable, is be-
yond our ability to explore and build some knowledge about Him. As an indi-
vidual and straight entity He is not a general concept which - according to Pla-
tonist Philo - we could easily grasp. You can also, as Gregory from Nyssa, con-

                                                                 
19 Arystoteles, Kategorie i Hermeneutyka (Hermeneutics), trans. K. Leśniak, Warszawa 1975, 

p. 53. 
20 Compare this in A. Tarnopolski, Człowiek wobec niewiedzy (Human in the Face of Non-

Knowledge, Częstochowa 2010 and Niewiedza i jej rola w świecie późnej nowoczesności (Non-
Knowledge and Its Role in the World of Late Modernity), Częstochowa 2011. 

21 Aristotle, Metaphysics, I, 2, 982b, trans. W. D. Ross, http://classics.mit.edu/Aristotle/ 
metaphysics.html, [in] The Internet Classic Archive, since 1994. 

22 A. J. Heschel, Who is Man, Stanford 1965, chap. 4.  
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sider that the nature of God, who is above the world, is so very different from 
the nature of His creation that even the human soul does not have access to the 
knowledge of his Creator. It is often believed that the cognition of God is the 
sole merit of His Revelation. However, man can also face up to God, consider-
ing God's Word as His most important emanation. John the Evangelist as well 
as St. Augustine seem to stand before God as before the "luminous darkness," 
stating essentially in the same way that the better they know Him, the more He 
is unknown to them. Regardless of our convictions about His existence, God is 
mystery to us. We can describe Him only in the negative way, using non-
rational paths of cognition – applying negation, paradox, contradiction or an-
tinomy. We say, for example, that God is not limited and that He is not fatal. 
Only in this way can we avoid the anthropomorphization of an entity which is 
completely beyond our measure.23 

In the context of non-knowledge I will refer also to the philosophy of 
Thomas Aquinas, who talks about the potentiality of knowledge inherent in 
man and the possibility of transition from what is already known to what is new 
to us and what we can only discover by ourselves or with a teacher’s guidance. 
According to this philosopher, a teacher-human is the cause of knowledge in-
termediate between God and a student’s mind.24 However, not everything 
which is potentially knowable is also accessible for human learning. Perhaps the 
Angels know and understand much more than we do. Some people are willing 
to accept dogmas (e.g. the dogma of the Trinity). Others seek rational explana-
tions of the most difficult paradoxes. Augustine, Anselm and Thomas, in a spe-
cific way sought to reconcile faith and reason. This combination turns out to be 
essential, but it also leaves a lot of understatement. Knowledge and faith will 
certainly complement each other, but they will not interpenetrate.25 While faith 
is coming up against non-knowledge, knowledge is breaking the spell of the 
mystery of faith. You could say that the connection is so unclear as the connec-
tion between knowledge with action, when we abstract from ethical intellectual-

                                                                 
23 Compare this in A. Tarnopolski, Człowiek wobec niewiedzy (Human in the Face of Non-

Knowledge), Częstochowa 2010. 
24 Thomas Aquinas, Quaestiones disputatae de veritate (qu. XI – De Magistro), [in:] Sancti 

Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, vol. 22 (part 1-3), Roma 1970-1976 
(and: http://dhspriory.org/thomas/QDdeVer.htm).  

25 John Paul II, Fides et Ratio. On the Relationship Between Faith and Reason (Encyclical Let-
ter), Vatican 1998.  
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ism. According to the Holy Bible, only the fear of God is true wisdom.26 The 
problem of free will is very serious. Ethical choices depend on an individual on-
tic structure of a human.27 

 
 

Humans as the measure of knowledge and non-knowledge 
 
Ernst Cassirer begins An Essay on Man with a reflection on man’s despair 

in the sense of the existence of the world up to the negation of the role of intro-
spection. It means “a crisis of human knowledge about ourselves.” In this way, 
there is significant ambivalence between the meaning and the insufficiency of 
skepticism. Cassirer asks, for example, what Montaigne’s sentence means for a 
skeptic: “The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself.” 
The author of An Essay on Man also makes interesting observations on human 
beings, located in the realm of the senses. After the Aristotelians, he appreciates 
selflessness and, at the same time, the leading to knowledge, questioning inter-
est in the sense of sight. However, “the crack” which appears between Aristotle 
and Plato stops his original apparent naivety. 

In Cassirer’s “philosophical overview,” which is in accordance with the 
“spirit of history,” introversion starts to complement extraversion. It begins to 
mark that anthropology has a strong dependence on cosmology. Paradoxically, 
it means a return to the inside. An intuitive adoption of the Socratic principle of 
"Know thyself" takes place, as a kind of imperative (moral order) by all the ma-
jor world religions: Judaism, Buddhism, Confucianism and Christianity. Hera-
clitus, cited by Cassirer, pointed out to the mystery of man in relation to the 
mystery of nature. In this way, the starting point of research on generally under-
stood nature is changed and the development of human beings’ independence of 
chance factors proceeds. The final transfer of attention from metaphysics and 
the philosophy of nature to the human being is undoubtedly made by Socrates. 
It was then that man was recognized as a moral agent, able to provide rational 
answers to reasonable questions. 

Cassirer also draws attention to the medieval human’s doubt in himself, be-
cause of being enlightened by God Almighty – the Creator. “The fall into sin” 
                                                                 

26 The Holy Bible (Job 28, 28), https://www.lds.org/scriptures/bible?lang=eng. 
27 J. Kaczmarek, Ontologiczne podstawy struktury aktów woli (Ontological Basis for the Structure 

of Acts of Will), [in:] Filozofia woli (Philosophy of Will), Łódź 2002, pp. 29-43. 
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is an essential rupture which is impossible to exceed by humans alone on their 
way to reunite with God. This philosopher of culture makes a weighty assertion 
here. According to him, a human has no nature of his own, he is somewhere be-
tween being and non-being. Cassirer, however, appreciates religion and the fact 
that God is hidden for us. After all, religion - which never really indicates that 
hiding place - must remain a mystery, and mystery is necessary for humans. 

Another basis for thinking and a premise for understanding a human as 
animal symbolicum is the revolutionary heliocentric theory. It turns out that - as 
for Pascal - a human is only a “slender reed” towards the mute universe, basical-
ly deaf to all requests. Progressive heterogenization of anthropological consider-
ations (scientific, philosophical and theological), which with time is extremely 
tended to materialism, evokes a deeper and deeper cultural crisis and deepens 
human loss, but "in exchange" it makes him sensitive to the unexplored world of 
symbols. It were symbols which proved to be the key to human nature. Even be-
fore they were discovered, researchers postulated perfection of every organism, 
due to its being fully seated in the environment by having an adequate system of 
receptors and effectors. Their balance was to be “the functional circle of the an-
imal.” However, Cassirer was critical of this idea and excluded humans from 
this seemingly closed circle. According to Cassirer, humans in their acts certain-
ly do not base on the stimulus-response relation, because - in their case - this 
mechanical process is interrupted by reflection and consideration. This problem 
concerns the specific “perversion” of humans in the sense of Rousseau. Cassirer 
also places the human being in the symbolic culture (language, myth, art and re-
ligion). 

However, Cassirer's assertion is not as optimistic as it may seem. The sym-
bolic network which humans wrap themselves up in, becomes in fact “subtler 
and stronger” and despite the fact that we talk almost only with ourselves, we 
cannot be understood. Language is not a simple code. Cassirer divides human 
language as follows: 1. conceptual language - emotional language and 2. logical 
language - language of imagination, wherein certain languages exist in parallel 
(coexist). According to Cassirer, even the most formalized language expresses 
our desires and yearnings, rather than purely rational calculation; it is a tool for 
understanding, rather than ready-made knowledge.28 

                                                                 
28 E. Cassirer, An Essay on Man: an introduction to a philosophy of human culture, London 

1944. 
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Platonism or fictionalism – the hermeneutic perspective 
 
There is also the problem of true knowledge in the epistemological sense. 

For some people mathematical fictionalism suffices to describe our knowledge, 
for others only mathematical Platonism presents reality, which has the status of 
knowledge. Frege seems to fix the problem acknowledging logical value, as a 
reference, only to our beliefs about fiction. Categorizing, for example, the sen-
tence given by Frege – “Odysseus was set ashore at Ithaca while sound asleep” - 
as true or false, you assign the name “Odysseus” with some reference. The pred-
icate is assigned or denied actually to the reference. The logical value of a sen-
tence will therefore depend on stating the truth or falsehood. Sentences on fic-
tion, in our case the cited sentence on Odysseus, do not care about the truth, 
and as a result are neither true nor false. Sentences describing fiction cannot 
therefore have logical values. On the other hand, sentences in which we express 
our attitudes toward fiction, for example: “The Greeks believed that Odysseus 
was set ashore at Ithaca while sound asleep” typically have a logical value. 

It is worth noting here that hermeneutics gives a different perspective of 
text than semantics. In Frege's philosophy meaning is public, but in hermeneu-
tics we have to come to the sense through overcoming differences. It should 
however be mentioned that these two approaches are not contradictory. In order 
to understand the text from the perspective of hermeneutics, we find a number 
of difficulties impossible to cross in reality, which on the other hand - subjec-
tively exceeded - lead us in the immeasurable depths of our own soul, acting on 
a kind of borderline experience. Meanwhile, according to Frege, we grasp the 
sense intuitively. But – let us repeat – there is no contradiction between the pre-
sented positions as Frege also allows describing things in many ways, which im-
plies their various understanding and the ability to assign different meanings to 
the same words. We must remember that the meaning is always attributed in a 
broader context of the sentence or discourse. Although the words sound the 
same, we speak different languages. Of course, semantic describing may be 
something other than hermeneutic insight. However, in my opinion, these two 
perspectives are based on a common plane, which is the quite inexhaustible 
third kingdom of senses and thoughts, being however, part of the surrounding 
world, worthy of tireless discovery of new mysterious lands and seas, full of un-
told treasures. 
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Returning to the main thread of this section, we find that Platonists usually 
agree with Frege, Fictionalists, however, think that sentences on fiction can also 
have logical value. According to Frege, language is richer than reality as the 
world can be described in many different ways.29 The problem was also consid-
ered by Kripke, as he referred to the argument taken from Frege’s identity-
sentences. Ultimately, however, he fought it off. Kripke presented his conclu-
sion on the example of “contingent scientific identification.” In his example it 
was the identification of the mental state and physical state. Although, in his 
opinion, it is easier for us to understand each other just by using these type of 
sentences, they lead us to false convictions. Fighting them off is now the task of 
materialists.30 Kripke himself for example, as opposed to McGinn, did not un-
dertake to resolve the issue of reliance between mind and body. 

 
 

The confrontation with non-knowledge – an analytical perspective 
 
Considering the status of non-knowledge, I want to try to answer the ques-

tion about its mystery. I will use the example of a problem which confronts us 
with ignorance. Huxley, quoted by McGinn, believes that the state of our con-
sciousness might be the result of the effect of our nerve tissue in the same sense 
as the appearance of Djin coming out of a lamp when it was touched by Aladdin 
in the well-known story.31 This perception could imply a certain uniqueness of 
ignorance. McGinn believes that natural idealism implies just the sort of 
mythological explanation of the problem which he studies, and which concerns 
the mind-body connection. According to this philosopher, however, there is 
nothing unusual here, we are just “cognitively closed” to what is a secret for us. 
The author derives this assertion from the theory of evolution. According to 
him, the concept of “cognitive closure” can be illustrated with the example that 
what is closed in the mind of a rat opens in the mind of a monkey. In the same 
way, what is closed in the mind of a monkey opens in the mind of a man. 
McGinn himself wonders, however, whether people’s minds can be “watched” 
from the perspective of Humean empiricism. These are perhaps the minds of 
                                                                 

29 G. Frege, Sense and Reference, [in:] The Philosophical Review, vol. 57, issue 3, Cornell 
1948, pp. 209-230. 

30 S. Kripke, Identity and Necessity, [in:] eds. M. K. Munitz, Identity and Individuation, New 
York 1971. 

31 C. McGinn, Can We Solve the Mind-Body Problem?, “Mind, New Series”, 1989, 98(391), 
motto of this article.  
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monkeys or dogs for which perceptual closure also means cognitive closure (the 
“idea” is merely a copy of “expression”), but is the human mind the same? It 
seems to be on the borderline of the material and spiritual worlds. McGinn (the 
philosopher of mind) does not enter into similar rhetoric, he does not see the 
need to refer to God in order to explain the problem of the specific indisposi-
tion, either. According to this philosopher of mind, awareness is the result of 
biological factors rather than of the supernatural power of Providence. Alt-
hough, as he stated, we are currently not able to understand or explain theoreti-
cally the nature of properties of the brain responsible for conscious processes 
and they are at the moment noumenally closed for us, you may find them and, 
thanks to the advances of science, you may find an “accidental” mind-body con-
nection, breaking the spell of the problem of the whole mystery. 

In the context of this issue a lot of things puzzle us today. One is that the 
brain has a superior status to other organs; we also ask why it should be the 
brain that generates consciousness. Perhaps self-awareness could be slightly 
helpful in solving the problem of the “intelligible” mind-body connection. Ac-
cording to McGinn, pure phenomenology cannot solve this problem. From the 
first-person point of view, we are not even able to state whether our perception 
does not disappoint us. If we are wise, however, it is only in our own case. We 
will certainly not understand the problems of angels or ants, because they are 
beyond us. It should be pointed out that, according to McGinn, there are not, 
or at least, there should not be a philosophical mind-body problem, but only a 
scientific one. Nevertheless, a human, even a scientist, so much in need of a 
sense of coherence and consistency of their explanations, can be deceived even 
by the most evident illusions, for example, that the mind is something which 
circulates around us. People build a whole philosophy around it.32 The truth is, 
however, impossible to know and rarely comes forward to meet us. 

We are constantly in the face of ignorance, so, willy-nilly, we have to dis-
cover, explore and get to know the unknown. For example, we are faced with 
the problem of the evolutionary ambiguity of human origins. This issue implies 
reasonable doubt in the matter of the subordination of human beings only to 
the laws of nature. Among many reasons this issue should also draw our atten-
tion to the uniqueness of human dignity33. 

                                                                 
32 Ibidem. 
33 Compare this in K. Jaspers, Way to Wisdom. An Introduction to Philosophy, trans. R. Man-

heim, Yale 1951. 
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At the end 
 
In order to understand the significance of non-knowledge for humans, one 

would venture to say that the necessity of discovering both the world around 
and the world within us and even of finding God, becomes, however, an urge to 
explore and reflect on the human place in the universe and on the rule of tran-
scendence in our lives, too. Without any doubt, we should not cease in our 
studies, because even if we were astray, only thanks to them do we have a 
chance to develop.34 

A true scholar is constantly looking not only for solutions to the problems 
which he puts forward, but also for his own path, his method, which will be 
useful in reaching his purposes. Not all issues can be treated with the same yard-
stick. The approach to every problem should always have an element of surprise 
inside. Routine cannot deprive a human of their exploratory instinct, if indeed 
they want to be closer to the truth again. When we approach it, we already feel 
the climate of Arcadia. It was St. Augustine who taught such confidence in 
bright anticipation. However, when the area of our knowledge is expanding, 
paradoxically, in our consciousness it is shrinking - we are more and more con-
vinced of the infinity of non-knowledge. Faced with the enormous wealth of 
this world, with the infinite universe and the omnipotence of God, we can at 
most be surprised and impressed by these phenomena, with which we are in 
communion for a moment while getting away from it all. Then we have the 
feeling that perhaps one day our lives, as a tiny fragments of eternity, will pene-
trate the mysterious veil and we will be There… To sum up this reasoning with 
one ascertainment, I want to say that only the hermeneutics of non-knowledge - 
in my opinion - can demonstrate what difficult and also beautiful art is the in-
volved search for truth about the surrounding world as well as on man as such. 

 
 

                                                                 
34 K. Popek, Wymiary błądzenia kulturowego w kontekście nieustannego poszukiwania własnej 

drogi życiowej. Inspiracje postawą Don Kichota wśród młodzieży (Dimensions of Cultural Wandering 
in the Context of the Constant Search for Once’s Way of Identity. Don Quixote’s Attitudes as an Inspira-
tion among Youth), “Youth Policy: Problems and Prospects”, No. 5, Drohobycz – Przemyśl 2014. 
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Summary 
 
The paper is an attempt to show the specificity of human knowledge and also its insuffi-

ciency when contrasted with the feeling that we still know very little or almost nothing. The pre-
sented problem is discussed from the perspective of hermeneutics. According to the view of Soc-
rates, only by being true to themselves can humans know their nature and actually their insignifi-
cance to the universe. Theologians explain, though, that the human condition, although very poor 
as such – according to the will of God – can be filled with grace. Our faith is largely founded on 
non-knowledge. We still face our own ignorance and the confrontation with non-knowledge be-
comes the cause of constantly asking new questions and of human development in general. 

Key words: knowledge, non-knowledge, hermeneutics, human, mystery, quest, truth 
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AL-KINDī’S TREATISE ON DEFINITIONS 

AND ITS PLACE IN HISTORY OF PHILOSOPHY 
 
 

1. Introduction 
 
Abū Yūsuf Yaʿqūb b. Isḥāq al-Ṣabbāḥ al-Kindī (c. AH 185-256/CE 801-

873)1, also known as the "Philosopher of the Arabs" (faylasūf al-ʿarab), was an 
ethnic Arab and a Muslim, representing therefore both an Arabic philosophy 
and an Islamic philosophy2. He is not usually considered to be the most promi-
nent representative of the classical Islamic philosophy, and not always men-
tioned as one of the greatest philosophers of Muslim World like al-Fārābī, Ibn 
Sīnā (Avicenna) or Ibn Rušd (Averroes). Also the number of monographs and 
articles discussing his philosophical achievements is low compared to the afore-
mentioned. Nevertheless, al-Kindī deserves to be remembered, studied and re-
searched, and his philosophical and scientific legacy deserves careful examina-
tion. And this is not only due to the fact that he was the first Arab and Muslim 
philosopher, it is because he introduced philosophy to the Arab and Muslim 
Worlds. He took an active part in the great translation movement, which ulti-
mately saved in the Arabic language and then helped to transfer to the West 

                                                                 
1 For al-Kindī’s biography cf., for instance, G. Endress, Kindi, Al-, Philosopher, in: J. W. 

Meri(ed.), Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, New York 2005, p. 440-441. 
2 This does not necessarily mean that such a philosophy should be regarded as an extension 

of Islamic theology, but only that it was grown in certain, clearly defined social and cultural con-
ditions in which religious factors were dominant. 
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many books and treatises of antiquity, including many philosophical works3. 
The translation of Greek philosophical and scientific works into Arabic, or the 
Graeco-Arabic translation movement, should be considered as a greatest 
achievement4. 

Al-Kindī was also the author of the first dictionary of philosophical terms 
written in Arabic – at least among those that have survived to our times5. This 
article is devoted to the analysis of certain passages in that work, i.e. in his 
Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha (Treatise on the Definitions of Things and 
Their Description, hereinafter referred to as Treatise on Definitions)6. It is not 
that this treatise is completely unknown to Western scholars7; however, in this 
article I would like not so much to examine the work as a whole but to draw at-
tention to a very specific issue, and at the same time to answer some questions 
related to this issue. And I refer here to the presence of the term falsafa (philos-
ophy) in al-Kindī’s Treatise on Definitions. It is worth noting that he was not 
only the first Arab and the first Muslim philosopher, but also someone who was 
trying to get his co-religionists – previously unfamiliar with philosophy – inter-
ested in it. Was he quite sure himself how to explain what philosophy is? Did 
such definitions helped, or rather hindered the introduction of philosophy into 
Arab-Muslim culture? 

 
 

2. Basic information on al-Kindī’s Treatise on Definitions 
 
Al-Kindī was a prolific author, and not only in the field of philosophy. Be-

ing interested in many fields of knowledge – including medicine, pharmacology, 
mathematics, geometry, cryptology, optics, logic, musicology, climatology, zo-

                                                                 
3 Cf. D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in 

Baghdad and Early 'Abbasid Society (2nd-4th/5th-10th c.), London 1998, p. 1-27. 
4 Cf., for instance, J. McGinnis, D. Reisman, Classical Arabic Philosophy: An Anthology of So-

urces, Indianapolis 2007, p. XVII-XVIII. 
5 As P. Adamson and P.E. Pormann write, “this text presents itself neither as an epistle nor 

as a discursive treatise, but rather as a kind of glossary of al-Kindī’s specialized vocabulary”; cf. P. 
Adamson, P. E. Pormann, The Philosophical Works of Al-Kindī, Karachi 2012, p. 43. 

6 Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, in: M. Abū Riḍā (ed.), Rasāʾil al-Kindī al-
falsafiīa, Cairo 1950, vol. I, p. 163-179. 

7 Cf. S. M. Stern, Notes on Al-Kindī's Treatise on Definitions, “The Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland:, 1/2 (1959), p. 32-43. 
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ology, geography and mechanics – he made a significant contribution to many 
of them8. He left more than two hundred works of which only a portion have 
survived to this day. Information about his legacy comes from Ibn al-Nadīm, 
the author Kitāb al-fihrist (The Catalogue)9. It was he who named al-Kindī “Phi-
losopher of the Arabs”, describing him also – in connection with the latter’s 
wide knowledge, including knowledge of the teachings of the ancients – as an 
outstanding figure of the era. Ibn al-Nadīm also listed al-Kindī’s 22 philosophi-
cal writings10. The works of Al-Qifṭī, Ibn Abī Uṣaybiʿa, Ibn Ǧulǧul and Ṣāʿid 
al-Andalusī give some information about al-Kindī’s achievements as well11. 

As for philosophy, al-Kindī was particularly interested in metaphysics, 
epistemology, theory of intellect, philosophical anthropology and ethics. His 
Treatise on Definitions – which was twice translated into English, and also twice 
into French12 – is not usually counted as the most important work of the "Phi-
losopher of the Arabs"; inequitably, for one cannot help but conclude that it is 
an important element of his philosophical effort. For instance Abū Riḍā – who 
in 1950 issued a collection of al-Kindī’s philosophical writings – decided to put 
Treatise on Definitions almost at the beginning of the compilation, stressing that 
it should be regarded as the key to a proper understanding of other works of the 
“Philosopher of the Arabs”13. Despite the prevailing opinion that this treatise 
was not very influential14, it was al-Kindī who undertook the necessary task of 
developing the Arabic philosophical and scientific (in the understanding of the 
time) terminology. Thereafter, the others – e.g. al-Hwārizmī, al-Ǧurgānī, Avi-
cenna, not to mention Jewish thinker Isaac Israeli15 – followed in his footsteps 

                                                                 
8 Cf. H. Corbin, Histoire de la philosophie islamique, Paris 1986, p. 217-221; W. M. Watt, 

Islamic Philosophy and Theology. An Extended Survey, Edinburgh 1985, p. 39-40; I. Al-Kadit, Ori-
gins of Cryptology: The Arab Contributions, “Cryptologia”, 16/2 (1992), p. 101-113. 

9 Cf. B. Dodge, The Fihrist of Al-Nadim. A Tenth-Century Survey of Muslim Culture, New 
York 1970, vol. II. For the original text cf. M. Ibn al-Nadim, Kitab al-fihrist, in: G. Flügel (ed.), 
Kitab al-Fihrist mit Anmerkungen herausgegeben, Leipzig 1872. 

10 And also all other works of al-Kindi, known to him; cf. Dodge, p. 615-616. 
11 Cf. A. Ivry, Al-Kindi’s Metaphisics, Albany 1974, p. 35. 
12 Cf. K. Kennedy-Day, Limits of the Words, London 2003, p. 20. 
13 Cf. Abū Riḍā (ed.), Rasāʾil al-Kindī al-falsafiīa, p. 128. 
14 According to Adamson, this work displays Al-Kindī’s project of producing new Arabic 

terminology, however that does not seem to have been influential. Cf. P. Adamson, Al-Kindī, 
Oxford 2007, p. 39.  

15 Ibid, p. 13. 
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as authors of books on definitions of philosophical and scientific terms16. Living 
and writing earlier, however, al-Kindī had therefore to address certain issues 
that were not known to his successors in the field of Islamic philosophy. 

It is worth noting that al-Kindī did not develop the definitions of the term 
"philosophy" collected in the treaties, but rather drew them from Greek 
sources17. There are also a lot of uncertainty as for that work. For instance, ac-
cording to Abū Riḍā, it is safe to assume that the treatise was written by one of 
al-Kindī’s students who chose different definitions from the works of his master 
and put them together, but this is only a weak assumption. Perhaps the title has 
been assigned to the treatise by one of the later scholars; however, doubts or 
ambiguities should be restricted – according to Abū Riḍā – only to that point18. 

It is also worth mentioning that the text appears in different versions, i.e. in 
the form of three manuscripts19. For this reason, one cannot for instance pre-
cisely specify the number of definitions collected in the treatise. Depending on 
which of the three versions we are referring to, it is either 99 definitions (the Is-
tanbul version) or 112 definitions (the London British Museum version), or 109 
definitions (the Lisbon version, which is slightly different in terms of the ar-
rangement of the text). Most definitions that were collected in this treatise are – 
or at least were in al-Kindī’s time – technical terms of philosophy. Undoubtedly, 
philosophical terms form the largest group of all terms defined in Treatise on 
Definitions, but one may also find many terms (e.g. "medicine", "hot", "cold"20) 
poorly related or even unrelated to philosophy. This may be explained by taking 
into account the fact that the scope of philosophical reflection was changing in 
history. While, therefore, in the time of ancient Greek philosophers or even in 
al-Kindī’s time cosmology, psychology, political science or musicology were lo-
cated in the area of philosophical research, in the present day they, undoubtedly, 
constitute separate fields of knowledge. 

 
                                                                 

16 Cf. Abū Riḍā (ed.), Rasāʾil al-Kindī al-falsafiīa, p. 164. 
17 Cf., for instance, David’s and Elias’ commentaries on Porphyry’s Isagoge; cf. G. Muradyan 

(ed.), Davidthe Invincible. Commentary on Porphyry’s Isagoge, Leiden 2014. 
18 Cf. Abū Riḍā (ed.), Rasāʾil al-Kindī al-falsafiīa, ibid. 
19 Cf. Adamson, Al-Kindī, p. 40; Stern, p. 32-33. 
20 Arabic: al-ṭib, al-ḥarrāra, al-barūda; cf. Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 

171. 
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3. The impact of Greek philosophy on Treatise on Definitions 
 
Despite the strong influence of Islamic religious source texts – i.e. the 

Qur'an and the hadiths –the discussed treatise was also strongly influenced by 
ancient philosophy. This influence was, inter alia, due to the fact that this work 
contains, as already mentioned, a significant number of definitions of philo-
sophical terms. It is worth mentioning, however, that some of the defined terms 
can be linked with both philosophy and other fields of knowledge, for instance 
with astronomy, medicine, musicology or theology. Most of these definitions 
are related to medicine21, which is not surprising, given the fact that al-Kindī, 
like Aristotle, was both a philosopher and a physician. Of all the terms that al-
Kindī defined in his work, only a few – e.g. al-īqā (rhythm) or al-ǧiḏr (root, in 
mathematics)22 – cannot be linked with philosophy at all. 

The strong influence of Greek philosophy on the treatise is also evidenced 
by the presence of the definitions of some Arabic neologisms coined by the 
transformation of Greek terms. These include: al-falsafa (philosophy), al-hayūlā 
(matter, in the philosophical, Aristotelian meaning, a term coined by the trans-
formation of the Greek hyle) or al-isṭaqas (element, formed from the Greek 
stoicheion). These and other terms have been introduced into the Arabic lan-
guage through the use of transcription of the translated Greek text, thanks to 
the foresight and commitment of al-Kindī and translators. It was one of the 
methods used to create new Arabic terms in the era of translations, apart from 
creating semantic neologisms, the use of loanwords from different languages or 
the creation of new terms from the original sources – this was diligently re-
searched by S.M. Afnan23. 

As already mentioned, al-Kindī was especially influenced by peripatetic 
thought. This remark also applies to Treatise on Definitions, however, it should 
also be noted that we are not considering only Aristotle himself, but also his fol-
lowers and commentators24. The strong influence of Aristotelianism on al-Kindī 

                                                                 
21 These are: al-ǧirm (body), al-ḥarrāra (heat, high temperature), al-barūda (cold, coldness), 

al-yabas (dryness), al-raṭūba (humidity, moistness), al-inṯināʾ (flexibility, elasticity), al-kasr (frac-
ture), al-ḍaġad (being squeezed, being pressed), al-rāʾiḥa (smell, odour); cf. ibid. p. 165, 171. 

22 Ibid, p. 168-169. 
23 Cf. S. M. Afnan, Philosophical Terminology in Arabic and Persian, Leiden 1964. 
24 Already at the time of the first scholarchs (heads of Peripatetic school) there were at-

tempts to interpret Aristotelian philosophy, however, the first author of influential commentaries 
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is evidenced by the task which was undertaken by the "Philosopher of the Ar-
abs", that is by an attempt to create a dictionary containing the correct defini-
tions of the terms used in philosophy and science. 

The strong influence of peripatetic philosophy is, above all, demonstrated 
by the content of many of the definitions collected in his treatise. For example, 
the first definition – i.e. definition of the term al-ʿilla al-ūlā (the first cause) – 
contains in essence a summary of the views of Aristotle laid out in the eighth 
book of his Physics. In al-Kindī’s work the first cause is defined as something 
that creates or makes everything (mubdiʿa, faʿila mutamimma al-kull), and also 
something which itself is not moving or changing (ġayr mutaḥarrika)25. A simi-
lar influence is evidenced also by the definitions of the terms al-ǧawhar (sub-
stance), al-hayūlā (matter) or al-ṣūra (form). Substance is described as some-
thing existing by itself (qāʾim bi-nafsihu), and it is also “the carrier” for accidents 
or attributes (ḥāmil li-l- aʿrāḍ); matter is defined as “a force” (quwwa) created to 
bear form, and as something which is being affected; and form is described as 
something by which a thing is what it is26. It is not difficult to recognize that all 
of these definitions are clearly influenced by Aristotelian philosophy. A similar 
remark can also be made in relation to other terms that have been defined in the 
treatise, such as the following: al-ṭabīʿa (nature), al-ʿilm (knowledge), al-ṣidq 
(true), al-kaḏb (false), al-faḍāʾil (virtues), al-fiʿl (act, action), al-kammiīa (quan-
tity), al-kayfiīa (quality), al-zamān (time), al-makān (place), al-ʿilall al-ṭabīʿīa 
arbaʿ (four natural causes27), al-ḥikma (wisdom), al-ʿiqqa (chastity, modera-
tion)28. 
                                                                 
was only the tenth scholarch, Andronicus of Rhodes. After Adronicus, the effort was continued, 
among others, by Boethus of Sidon, Ariston of Alexandria, Xenarchus of Seleucia, Nicolaus of 
Damascus, Ptoleaemus Chennus of Alexandria, Aspasius, Andrastus of Aphrodisias, Herminus 
and his disciple – and at the same time the most prominent commentator on Aristotelian philo-
sophy of that era – Alexander of Aphrodisias. 

25 Cf. Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 165; for the Stagirite’s views cf. al-
so: Aristotle, Physics VIII, 5. 

26 Cf. Al-Kindī, ibid., p. 164-165. 
27 In Aristotle’s philosophy the idea of four natural causes corresponds to four types of 

explanation: material, formal, efficient and final. As T. Irwin writes, "for Aristotle cause and 
explanation are indissolubly linked"; cf. T. Irwin, Classical Philosophy: Aristotle: Metaphysics, Epi-
stemology, Natural Philosophy, in: T. Irwin (ed.), Classical Philosophy: Collected Papers, New York 
1995, vol. VIII, p. 320; cf. also: C. N. Johnson, Philosophy and Politics in Aristotle’s Politics, New 
York 2015, p. 42. 

28 Cf. Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 164, 166-167, 169, 179. 
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It is worth noting that apart from Aristotle, al-Kindī was also influenced – 
albeit to a lesser extent – by other philosophers, especially by Plato and the Sto-
ics. The influence of Plato is found in the passage of Treatise on Definitions in 
which the author mentions that we are dealing with three forms of virtue: wis-
dom (al-hikma), courage (al-naǧda) and moderation (al-ʿiqqa)29 – which obvi-
ously brings to mind the views expressed by Plato in his Republic30. The influ-
ence of Stoicism is evidenced in the definition of the term al-riḍḍā (satisfaction) 
– which is described as accepting the status quo, i.e. being happy not only in a 
situation that is perceived by us as positive, but also in such circumstances which 
seem to be bad and unpleasant31. 

 
 

4. Different definitions of the term falsafa – an analysis 
 
In Abū Riḍā’s edition of Treatise on Definitions the definitions of the term 

al-falsafa are presented on almost three pages of a relatively short work, and that 
probably illustrates al-Kindī’s great interest in philosophy. All of these defini-
tions are worthy of closer examination. 

Giving the first definition al-Kindī writes that philosophy is defined by its 
name, that is etymologically (min ištiqāq). He notes that "this is the love of wis-
dom (hubb al-ḥikma), so that ‘philosopher’ (faylasūf) is a word composed of filā, 
which means ‘someone who loves’ (muḥibb), and the sūfā, which means ‘wis-
dom’ (al-ḥikma)"32. 

This definition does not pose any difficulties of interpretation; the term 
was simply taken from the Greek language, along with its basic meaning. It 
should be noted, however, that al-Kindī does not give the terms in the exact 
Greek form. Instead of the original philόsophos he gives faylasūf, thus creating 
(or at least disseminating) neologism. Instead of phílos and sophía he gives filā 
and sūfā, which of course is not accurate. On the other hand, it is also worth 
noting that the introduction of new terms into the Arabic language was some-

                                                                 
29 Ibid, p. 179. 
30 According to Plato, there are four cardinal virtues: wisdom, bravery, moderation and 

(consolidating them all together) justice; cf. Plato, Republic, 427e, also 435 b. Cf. also, G. Santas, 
Understanding Plato's Republic, Malden 2010, p. 63. 

31 For instance, cf. C. Gill (ed.), Marcus Aurelius: Meditations, Oxford 2013, p. 160, 162, 187. 
32 Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 172. 
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thing valuable. Without them the further development of philosophical thought 
in new areas – with Arabs not having a philosophical tradition – would have 
been highly questionable. Of course it would be difficult to prove that it was al-
Kindī who first used the Arabic term falsafa. It is likely that this term was also 
used by others, especially by the translators of Baghdad’s House of Wisdom, 
and it is probably impossible to determine which one of them used the term for 
the very first time. 

As for the errors in the transliteration (from Greek into Arabic), it was 
probably the language barrier that was a problem. Firstly, it is not possible to 
give an entirely correct transcription of a phrase from Greek into Arabic. This is 
because the Arabic language does not have all the phonemes of the Greek lan-
guage. For instance, in classical Arabic language there is no phoneme /o/, nor 
the corresponding letter. Thus, for example the Greek expression philόsophos 
could not be correctly written with the letters of the Arabic alphabet, nor cor-
rectly pronounced. In relation to the Arabic language the most common substi-
tute for the phoneme /o/ is /u/ or /u:/ (and Arabic letter wāw). Secondly, alt-
hough we may be sure that al-Kindi knew the Syrian language, it is not certain 
whether he knew Greek well enough to make the translations by himself. Accord-
ing to A. F. El-Ehwany, al-Kindī studied Greek, but probably did not know it 
well enough33. H. Corbin believes that the Arabic philosopher can be considered 
as a translator, however, he was also a wealthy aristocrat who hired numerous 
translators, often Christians, and he also enhanced or corrected their work, espe-
cially with regards to the Arabic terms which might be difficult for them34. 

In a second definition al- Kindī combines philosophy with a certain type of 
action. He writes that philosophy can also be described in accordance to what it 
does (ayḍan wa-min ǧihha faʿaluhā)35. As al-Kindī argues, philosophy should 
imitate the acts of God, in so far as it is in the power of man36. According to 
him, anyone who follows the call of philosophy wants to be completely morally 
perfect (arāḍū an yakūn an al-insān kāmil al-faḍīl)37. 

                                                                 
33 Cf. A. F. El-Ehwany, Al-Kindi, in: M. M. Sharif (ed.), A History of Muslim Philosophy – 

With Short Accounts of Other Disciplines and the Modern Renaissance in Muslim Lands, Wiesbaden 
1963, p. 422. 

34 Cf. H. Corbin, History of Islamic Philosophy, London 2006, p. 154. 
35 Cf. Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 162 
36 Arabic: Inna falsafa hiya al-tašabbuhu bi-afʿallu Allah taʿala; ibid. 
37 Ibid. 
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The analysis of this definition shows that al-Kindī wanted to highlight the 
fact that philosophy leads, or at least should lead, to certain actions. Clearly, for 
him philosophy is not just an area of activity of pure (theoretical) reason. He 
considers it to be “imitating” the acts of God, and not, for example, the mind of 
God or the words of God; clearly, the matter of the action is most important 
here, at least according to the “Philosopher of the Arabs”. 

It should be stressed that this belief has much more in common with the 
philosophical tradition than with Islam, at least in its traditional, "classical" 
form (i.e. the contents of the Qur’an and the hadiths). In classical Islam the 
Creator is clearly separated from the creation – many Quranic verses, as well as 
many hadith passages relate to this. For instance, in Quranic sura al-Ihlāṣ we 
may find the following: “Say: He is Allah: The One and only; Allah, the Eter-
nal, the Absolute; He beggetteth not, nor is He begotten; and there is none like 
unto Him”38. Also other Quranic passages, as well as hadiths, mention God as 
the One with whom no one can be compared39. Islam, therefore, preaches one-
ness and the absolute uniqueness of the Creator, highlighting the importance of 
the statement that there is “nothing like unto Him” (Kor 42, 11). This phrase 
implies that God is fundamentally different from anything that exists, and also 
from anything that man could conceive or define40. Taking this into account, 
from the religious (Islamic) point of view it is simply pointless to compare the 
actions of a man with the acts of God, if this assertion is taken literally. Al-
Kindī presented, therefore, a belief which his more orthodox co-religionists 
could perceive as controversial, at least to some extent. For them the position of 
orthodox Islamic theology, clearly separating creation from the Creator, was 
probably more reasonable and perfectly fit into a certain system of thinking. 

On the other hand, we should also pay attention to the fact that al-Kindī 
was not sufficiently critical with regard to the intellectual heritage of the an-
cients. It is difficult not to conclude that the Greeks, including philosophers, 
used terms like "god" or "divine" in a completely different sense than the fol-
lowers of monotheistic religions. Al-Kindī’s co-religionists used the Book con-
sidered to be revealed by the One God, who alone is the Creator and the Lord 
of all that exists. Such a perspective would have seemed very strange to the an-
                                                                 

38 Kor 112, 1-4. Qur’an, translated by Yusuf Ali; cf. http://sacred-texts.com/isl/yaq/ 
yaq112.htm. 

39 For instance, cf. Kor 6, 100; 42, 11. 
40 For instance, cf. Kor 6, 100. 
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cient Greeks. For al-Kindī however, it seems that the theological differences 
were probably not significant compared to the great love of philosophy and 
knowledge in general. 

The idea – and also the ethical postulate – to imitate the actions of God, 
was derived precisely from the philosophical tradition, and especially from those 
authors who, clearly, were most strongly valued by al-Kindī. One of them was 
undoubtedly Aristotle, in whose works we find the idea of homoiosis theo (Lat. 
imitatio Dei)41. It is worth noting that in al-Kindi’s time the first translation of 
Metaphysics was released42. Also other Aristotelian works were translated in that 
circle, most of them in the field of natural sciences43. 

Interestingly, Aristotle presented essentially monotheistic metaphysics, 
however in some areas it differed from the religious monotheism of Islam. Ac-
cording to the Stagirite, there is the unmoved mover (ancient Greek: ho ou 
kinoúmenos kineî), or prime mover, i.e. God, whose essence is the act and only 
the act, and there is nothing in Him of the potentiality. In other words, it is 
necessary that God existed, or He exists as necessary. Aristotle comes to this 
conclusion by analyzing the movement (or change), and its causes. As being the 
most perfect, Aristotle’s God is immaterial and completely separated from the 
material world (transcendent). As A. Kosman notes, in Aristotle’s metaphysics 
“beings […] imitate divinity in being, acting out what they are; imitatio dei con-
sists of striving […] to be one’s self, to emulate that being who is totally active, 
i.e. who totally is what he is”44. Besides, Aristotle writes about the intellectual 
part of the human soul (nous). It comes directly from God, as such, guarantee-
ing the complete uniqueness of man45 and allowing different forms of typically 
human – individual and social – activity. According to the Stagirite, what we are 
experiencing as human beings using the intellect, fully applies to the prime 

                                                                 
41 For instance cf. D. H. Frank, O. Leaman, The Cambridge Companion to Medieval Jewish 

Philosophy, Cambridge 2003, p. 153. 
42 It was prepared for Al-Kindī. 
43 Cf., for instance, J. W. Meri (ed.), Medieval Islamic Civilization, New York 2006, vol. II, 

p. 610 et pass. Besides, the circle of Al-Kindī produced some pseudo-Aristotelian works, namely 
so called Theology of Aristotle, which was essentially a paraphrase of some parts of the Enneads of 
Plotinus, and The Book on the Pure Good, which was a paraphrase of Elements of Theology of Proclus 
(the latter was wildly known in Latin world under the title Liber de causis). 

44 Cf. A. Kosman, Aristotle’s Definition of Motion, in: L. P. Gerson (ed.), Aristotle. Logic and 
Metaphysics, New York 1999, p. 51. 

45 For instance cf. Aristotle, On the Soul, I 4, 408 b 18-19; ibid, I 4, 408 b 29. 
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mover – which is considered to be the pure form, as well as the intellect46 which 
is always contemplating, and nothing is able to disrupt the happiness associated 
with contemplation. So the man who enters this path, is also entering the path 
that leads to a constant, unchanging and great happiness. In other words, this 
means that in intellectual activities Aristotle finds the most perfect form of in-
tellectual life47 – considering, like some other philosophers before him and after 
him48, intellect on the part of humans as a mode of imitatio Dei49. 

Al-Kindī’s assertion that through the moral improvement of man, philoso-
phy should lead to the imitation of acts of God, in so far as it is in the power of 
man, is also reminiscent in some ways of another Athenian philosopher, Plato. 
According to some researchers, such as P. Adamson and Th.-A. Druart, al-
Kindī refers here to Plato’s Theaetetus50. It is worth mentioning that in the times 
of al-Kindī also an early translation of the Timaeus was released; besides, the 
“Philospher of the Arabs” and other scholars and translators of those days were 
acquainted with at least parts of Plato’s Republic, Symposium and Phaedo. 

In Plato's writings striving to follow a deity’s acts served as the basis of eth-
ics, and that idea was clearly expressed in some of his works. For instance, as M. 
Buryeat rightly notes, in Theatetus two patterns of life are presented – one right 
and the other wrong. The latter is the path of life of the worldly man, whose life 
is in reality his curse and punishment. On the other hand, there is a philosopher 
who knows true happiness, i.e. justice – because, as Plato states, to be just is to 
model oneself on the pattern of divine perfection51. Plato is trying to convince 
readers of his Theatetus that man ought to fly away from earth to heaven; and to 
fly away is to become like god, as far as this is possible for man52. God is never 
in any way unrighteous, he is perfect righteousness; and who is the most right-
eous is most like him. In other words, to become like god, is – according to the 
Athenian philosopher – to become holy, just and wise53. In Theatetus philosophy 
is linked with moral improvement and, secondly, with the imitation of divinity, 

                                                                 
46 Cf. Aristotle, Nicomachean Ethics, 1177 a 12. 
47 Ibid, 1170 a 18.  
48 For instance Moses Maimonides. 
49 Cf. also K. Seeskin, The Cambridge Companion to Maimonides, Cambridge 2005, p. 184.  
50 Cf. Plato, Theaetetus, 171 b-c; P. Adamson, Al-Kindī, p. 157. 
51 Cf. M. F. Burnyeat, The Theaetetus of Plato, Indianapolis 1990, p. 34. 
52 Cf. Plato, Theaetetus, 176 b. 
53 Ibid. 
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which is expressed directly. As Burnyeat further notes, “the idea of virtue as be-
coming like God so far as one can […] was taken up as a common theme 
among philosophers of quite different persuasions”54. In Plato's works the idea 
of imitating divinity appears repeatedly55. In addition to the already mentioned 
Theatetus it is also mentioned in other dialogues, such as Republic56, Laws57, 
Timaeus58 and Phaedrus59. What links the concept of Plato to the views of his 
greatest disciple, Aristotle, is the conviction – expressed in Plato’s Republic – 
that the moral excellence found in the life of a philosopher is a consequence of 
contemplating God, both in theoretical and moral terms. In other words, […] 
homoiosis theoi – i.e. man’s assimilation to god, or becoming a god – is “the re-
turn of the rational part of the soul to its own ‘original’ nature”60. 

The notion that a man, or at least a philosopher, should become like god, 
was expressed – as J. Annas reminds us – also by the later Platonists, for exam-
ple, by Alcinous, who represented the Middle Platonist period. One of the Sto-
ics, Arius Didymus of Alexandria, who was a teacher of the Roman Emperor 
Augustus, claimed that the same idea was expressed by Socrates61. As noted by 
L.T. Zagzebski, “this Platonic idea recurs in the philosophy of the Stoics, who 
made virtue as likeness to God central to their ethics”62. This view was ex-
pressed, for instance, in Seneca’s Letters to Lucilus63 (although, of course, it 
would be difficult to reconcile the pantheism of Seneca, according to whom the 
whole world is god, with strict Islamic monotheism). The very idea has become 
quite common in various philosophical circles. For example, G. N. Sandy notes 
that “the Stoic doctrine of the perfect sage […] was only adumbrated by Plato 
but later it was presented in the form of imitatio Dei (“likeness to god”) to be-

                                                                 
54 Cf. Burnyeat, p. 35. 
55 Cf. also: M. Erler, Epicurus as Deus Mortalis. Homoiosis Theoi and Epicurean Self-

Cultivation, in: D. Frede, A. Laks (eds.), Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, Its 
Background and Aftermath, Leiden 2002, p. 163-165. Cf. also: J. M. Armstrong, After the Ascent: 
Plato on Becoming Like God, in: “Oxford Studies in Ancient Philosophy”, 27 (2004), p. 171–183. 

56 Cf. Plato, Republic, 360 c; 500 c; 611 d-e. 
57 Cf. Plato, Laws, 716 a–d. 
58 Cf. Plato, Timaeus, 90 d. 
59 Cf. Plato, Phaedrus, 246b–e. 
60 D. Dombrowski, A Platonic Philosophy of Religion, New York 2012, p. 103. 
61 Cf. J. Annas, Platonic Ethics. Old and New, London 1999, p. 52. 
62 L. Zagzebski, The Philosophy of Religion: An Historical Introduction, Oxford 2007, p. 20. 
63 Ibid. 
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come a fundamental religious and ethical principle of Stoicism, Middle Plato-
nism and other schools of philosophy during the Roman Imperial period”64. As 
for al-Kindī, we cannot be sure which authors or works specifically influenced 
his thought in these matters – because the discussed second definition does not 
contain neither titles of the works of ancient authors, nor the names of philoso-
phers of that period. Therefore it should be assumed that the author of these 
words was familiar with both the philosophy of Aristotle, as well as with Plato-
nism and Stoicism, which is not surprising given that it was these philosophical 
traditions which most strongly influenced al-Kindī’s philosophy. To put it in 
general terms, he was most strongly influenced by the Aristotelian philosophy 
and Platonism, nevertheless in his works we may also easily find elements drawn 
from the Stoics, particularly with regards to ethics. It seems, however, that the 
“Philosopher of the Arabs” was referring here, in this definition, to Plato and 
the Stoics, rather than to Aristotle. This assumption is justified by the content 
of the definition, which mentions the moral improvement of man and not the 
intellection as the most noble activity of the human soul. 

Also, the content of the next, third definition is clearly associated with the 
activity of man. In al-Kindī’s words the definition of philosophy is expressed 
“on the basis of what it makes; and they say, concern of the death (al-ʿināya bi-
l-mawt)”65. As he writes further: “And there are two types of death for them66: 
the natural one (ṭābiʿī), and this is the departure of the soul who uses the body; 
and secondly, bringing death to the desires (imāta al-šahawāt), and it is this 
death to which they guide themselves; therefore killing the desires is [to them – 
T.S.] a path leading to happiness. And therefore many of the ancients say that 
pleasures are evil (allaḏa šarr)"67. Additional comments made by al-Kindī on ac-
count of this definition reveal something else. He writes that the soul of man 
"may be used in two ways", or that it may be involved in two different areas of 
activity: sensual (ḥassī) and intellectual (ʿaqlī)68. As al-Kindī notes, indulgence 
in sensual pleasures, or even indulging the senses, is something strange to the 
use of reason when we are dealing with the correct use of the intellect – or, to 
put it differently, when we talk about the life of a rationalist or a philosopher. 

                                                                 
64 G. Sandy, The Greek World of Apuleius: Apuleius and the Second Sophistic, Leiden 1997, p. 222. 
65 Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 162. 
66 That is for those philosophers who claim so. 
67 Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 162-163. 
68 Ibid. 
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This means that there are two basic paths of conduct in human life: the ration-
alist path, and also the path of someone who is not a rationalist and who is 
heavily influenced by the senses. It is easy to note that this view is taken from 
the philosophy of Plato, as well as from the Stoics. 

In this definition, therefore, al-Kindī presents such an understanding of 
philosophy in which it is strongly associated with asceticism. Philosophical as-
ceticism was not of course preached by only one school or group of philosophers 
of antiquity. On the contrary, its elements may be found, among others, in the 
teachings of Pythagoreans, Socrates, Plato, the Cynics and the Neoplatonists. 
The content of the definition given by al-Kindī does not allow for the clear de-
termination of which thinkers or which works he specifically relates to, because 
he does not mention any names of the philosophers, nor any titles of the works. 
However, it must be assumed that primarily Platonic and stoic thought was 
used here as a source of inspiration. This supposition is strong, for the analysis 
of his philosophical output shows that al-Kindī was well acquainted with the 
Platonic philosophy and ethical teachings of the Stoics69. The “Philosopher of 
the Arabs” was also strongly influenced by Socrates – probably more as a char-
acter than as the author of specific philosophical concepts. In any case, the anal-
ysis of al-Kindī’s philosophical works leads to the conclusion that he was signifi-
cantly fascinated by the figure of Socrates as a kind of ideal ancient sage, and 
that is evidenced by numerous works in which the former refers to the latter70. 

The next, fourth definition is very short. In al-Kindī’s words, philosophy is 
also “defined in relation to its cause; and as they say, it is the craft of the crafts 
(ṣināʿat l-ṣināʿāt)71 and the wisdom of the wisdoms (ḥikmat l-ḥikam)"72. 

It seems that this definition is the least significant one. This is probably 
just a kind of wordplay (“the wisdom of the wisdoms”, “the craft of the crafts”). 
Of course, the Arabic word ḥikma relates directly to the Greek counterpart 
(where sophia means wisdom), but this is probably the only remark that can be 

                                                                 
69 Cf., for instance, Adamson, Al-Kindi, p. 144 et pass. 
70 Such as, for instance, Risāla fī ḫabar faḍīla Suqrāt (Treaties Containing Information about 

the Virtue of Socrates) or Risāla fī fad Suqrāt (Treaties about the Words of Socrates); cf., for instance, 
Adamson, Al-Kindi, p. 144 et pass.  

71 Being the equivalent of the Greek term techne, Arabic sīnā’a means, i.a., skill, ability to do 
something. 

72 Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 163. 
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made here. In other words, this definition – or “definition” – is extremely puz-
zling and unclear, and in fact does not explain anything to the reader. 

The fifth definition of the term falsafa, presented in Treatise on Definitions, 
is more extensive and richer in content. According to its author, "philosophy is 
the knowledge of man himself (al-falsafa maʿrifat al-insāni nafsahu)"73. Con-
tinuing these considerations, in the following passage al-Kindī discerns – also 
with regard to the existence of man – the body (al-ǧism), the soul (or the self, 
al-nafs), the substance (al-ǧawhar) and accidents (al-ʿarḍ, plural: al-aʿarāḍ), 
that is, attributes which may or may not belong to a subject, without affecting 
the subject’s essence74. He states that "man (al-insān) is the body and the soul, 
and the accidents”, noting also that “the soul is an incorporeal substance (wa 
kānat al-nafs ǧawharan lā gisman)"75. In the following passage he argues that 
man is a man only when he recognizes himself, that is, when he recognizes his 
body through his accidents, and when he recognizes a substance that is not ma-
terial, and in the latter case it is, of course, the soul76. In addition al-Kindī ar-
gues that philosophers define man as a microcosm (al-ʿālam al-aṣġar). Accord-
ing to him, this is due to the recognition of the complex nature of man or, in 
other words, due to deep, philosophical self-knowledge77. 

This definition focuses on the philosophical knowledge of man. Analysis of 
that definition shows something interesting about the philosophy of al-Kindī, 
and that is the evident syncretism – the feature found throughout all his work78. 
The fifth definition includes elements of the philosophy of Plato, Aristotle and 
Neoplatonists. Regarding the influence of Platonism, a clear division between 
the soul and the body is mentioned here. On the other hand, when it comes to 
peripatetic philosophy al-Kindī explicitly distinguishes between substance and 
accidents. 

Such an uncritical combination of elements taken from Platonism and 
Aristotelianism, which is to be found in al-Kindī’s philosophy, was possible only 
                                                                 

73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. As the authors of The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy rightly point, 

”the soul for Al-Kindī is an immaterial substance”; cf. Oliver Leaman (ed.), The Biographical En-
cyclopedia of Islamic Philosophy, London 2015, p. 282. 

76 Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 163. 
77 Ibid. 
78 For philosophical syncretism of Al-Kindī cf., for instance, L. Spruit, Species Intelligibilis. 

1. Classical Roots and Medieval Discussions, Leiden 1994, p. 81. 
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under certain historical conditions. Unsound and incomplete knowledge of fun-
damental differences between the views of both the famous Athenian philoso-
phers, Plato and Aristotle, should be mentioned here. Undoubtedly, in al-
Kindī’s time the Arab world was only just starting to become familiar with these 
authors. It is hard to expect that the first Arab philosopher – who did not have 
access to all of the writings of both of the Greeks, and who did not distinguish 
between the original works and the paraphrases or the works only attributed to 
Aristotle – would have been able to present a fully critical approach to philoso-
phy and its history. This remark refers not only to al-Kindī, but also to the later 
Islamic philosophers, such as al-Fārābī and others. 

As already mentioned, there are also elements of Neoplatonism in the dis-
cussed definition, namely in the passage in which the “Philosopher of the Ar-
abs” refers to man as a microcosm. Of course, this does not mean that only the 
Neoplatonists presented such an idea. As M.P. Banchetti-Robino rightly notes, 
the microcosm/macrocosm analogy was very important in Medieval philosophy, 
wether Christian, Jewish or Islamic. As she writes, “this analogy, at least as it is 
presented in Western tradition, […] permeated not only speculative philosophy, 
but also natural philosophy, alchemy and the hermetic tradition”79. The mere 
use of the terms (“microcosm”, “macrocosm”) should be considered as an admis-
sion to a certain idea or view, namely to recognizing man ("small world") as a 
reflection of the "big world" of the Cosmos80. It is interesting to note that at the 
time this concept was considered to be relevant not only to philosophical value, 
but also to astrology and magic – as long as we deem De radiis stellarum to be an 
authentic work, which is attributed to al-Kindī81. Due to the above considerations 
it is sufficient to note that an analysis of his philosophical works shows him to be 
well acquainted with Platonism and Neoplatonism82 – although, here too, we 
cannot explain exactly which philosophers or works inspired him the most. 

                                                                 
79 Cf. M. P. Banchetti-Robino, The Microcoms/Macrocosm Analogy in Ibn Sīnā and Husserl, 

in: A.-T. Tymieniecka (ed.), Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology on the Perrenial Issue 
of Microcosm and Macrocosm, Dordrecht 2006, p. 25. 

80 For the idea of man as a microcosm in history of philosophy cf., for instance, K. Haney, 
Improvisation in the Dance of Life: the Microcosm and the Macrosoms, in: Tymieniecka (ed.), Islamic 
Philosophy and Occidental Phenomenology on the Perrenial Issue of Microcosm and Macrocosm, p. 97. 

81 Cf. M.-Th. D’Alverny, F. Hudry, Al-Kindi. De Radiis, in; “Archives d’histoire doctrinale et 
littéraire du moyen âge”, 61 (1974), p. 139–260. 

82 As J. McGinnis and D. C. Reisman note, “one also finds strains of Neoplatonism in his 
discussion of the ‘One’ and the ‘many’ in On the First Philosophy, his most important philosophical 
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In the content of the last, sixth definition we find the following: "And if it 
comes to the very essence of philosophy, it is this, that philosophy is the 
knowledge of all eternal things (ʿilm al-ašyāiʾ al-abdīya al-kullīya), of their fac-
tuality, their essence and their causes (innīātuhā, māʾīatuhā wa-ʿilaluhā), in so 
far as it is in the power of man"83. 

Of course, it should be noted that this view is most strongly associated with 
the philosophy of Aristotle who was convinced that the most valuable 
knowledge is that which concerns causes. Moreover, it should also be stressed 
that al-Kindī – while writing about “all eternal things”84 and pointing to all that 
transcends our natural world with its changeability, contingency, particularities 
etc. – probably does not make a clear distinction between the truth coming from 
philosophy and the one that comes from theology. It is also fairly easy to guess 
what were, or are at least could be, the consequences of adopting such a position 
in a society that was extremely supportive of the religious (Islamic) principles. 
Philosophy is presented here as an area of activity of human reason which is not 
opposed to religion, and which is not understood as a kind of "supplementary 
discipline ", but as a fully-fledged engagement of the abilities of the human 
mind. We can guess – and considering the contents of other books and treatises 
of al-Kindī, we can even be well assured – that according to him philosophy 
aims at making our understanding of the world complete, of course, insofar as 
this is possible for man. According to al-Kindī, if we do not find a good enough 
explanation in the source texts of religion, or elsewhere, we should trust the rea-
soning found in philosophical reflection and scientific research85. In the medie-
val Islamic state such a position should be considered as bold and uncompro-
mising. However, such a view was well established in his philosophy, in which – 

                                                                 
work, and his subsequent positing of the ‘One True Being’”; cf. McGinnis, Reisman, Classical 
Arabic Philosophy, p. 1. 

83 Al-Kindī, Risala fī l-ḥudūd ašyāʾi wa-rusūmiha, p. 163-164. 
84 Ibid. 
85 Al-Kindī refers to the relationship between religion and philosophy in several of his 

works. In one of them, Risāla fī kammiīa kutūb Arisṭūṭālīs wa mā yuḥtāǧ ilayhi fī taḥṣīl al-falsafa 
(Treatise on the Number of Aristotle’s Books and What is Needed for Studying Philosophy), he expresses 
view according to which the knowledge of philosophers and scholars is different than teachings of 
prophets. We can therefore speak of two kinds of knowledge, or more precisely, about the two pa-
ths leading to gain confidence by human mind: the path of revelation (God through His prophets 
gives people a part of His knowledge) and by reliable scientific research (knowledge of philo-
sophers and scholars). Cf. Al-Jubouri, p. 201. 
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as I. M. N. Al-Jubouri notes – “the divine world is the cause behind the exist-
ence of all things below”86. 

 
 

5. Conclusion 
 
Some of the definitions of the term falsafa presented in Treatise on Defini-

tions are unclear and do not allow the reader to understand what philosophy re-
ally is. Moreover, two of these definitions should be considered as – at least – 
unimportant or even unnecessary. These are the first one and the fourth; the 
former being simply an explanation of the Greek original term, and the latter 
being probably only a kind of wordplay (philosophy as “the craft of the crafts” 
and “the wisdom of the wisdoms”). The most important definitions are, there-
fore, the second, the third, the fifth and the sixth one. And it is their content 
which we should focus on while asking some important questions regarding al-
Kindī’s understanding of philosophy. Should, therefore, the presentation of 
more than one definition of the term falsafa be regarded as an attempt to reveal 
his philosophical preferences; and if so, in which definition, or definitions, does 
al-Kindī do this? Also, should we assume that he was fully aware of the diversity 
of the views proclaimed by al-qudamāʾ (i.e. ancient philosophers); and if so, 
where does he clearly refer to this issue? 

In my opinion, both questions posed above should be answered in the neg-
ative. The contents of the definitions of the term falsafa presented in the treatise 
do not suggest that al-Kindī tried to express his preferences in relation to the 
different conceptions of philosophy, nor that he tried to explain the differences 
in the views of particular ancient authors. On the contrary, it should be assumed 
that he was not conscious of the historical context of philosophy. If otherwise, 
he would have written – at least in some of his definitions – that this is philoso-
phy according to Plato, and philosophy according Aristotle, and so on; and 
there are no such phrases or expressions in this treatise. We can only note, at 
best, that in some definitions al-Kindī uses a kind of "impersonal" wording like 
"and they say", or "it is said that" (wa qālū). This is of course not enough to 
                                                                 

86 Cf. I. M. N. Al-Jubouri, History of Islamic Philosophy: With View of Greek Philosophy and 
Early History of Islam, Hertford 2004, p. 205. Considering the differences between the study of 
the nature and the study of the eternal, in Al-Kindī’s philosophy the divine world requires diffe-
rent sort of knowledge; ibid. 
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guess the views of what authors, or what works exactly, are mentioned there. 
And since al-Kindī was not aware of the historical context of philosophy, for 
him all the ideas of the past seemed to be true – although at the same time he 
believed that the effort of fully uncovering the truth had not yet been complet-
ed. It should also be recalled that he did not distinguish between the actual 
views of the most prominent ancient philosophers (such as Plato and, especially, 
Aristotle) and the views of the interpreters of their works. That led – not only 
al-Kindī, but also other Islamic philosophers, such as al-Fārābī – to the at-
tempts to harmonize the views of different philosophers, especially Plato and 
Aristotle, instead of conducting some critical studies and examining them in 
historical terms. On the other hand, it can be noted in his defense that al-Kindī 
became acquainted not only with the original writings of Aristotle, but also with 
works assigned to the Stagirite, which in fact contained the paraphrases of some 
Neoplatonic works, as already mentioned. 

Al-Kindī probably wanted to give to his readers – at a time when Arabs 
were only beginning to explore "foreign teachings” – a feasibly broad explana-
tion that would help them to understand what philosophy is. Considering the 
contents of the four definitions which contain some important information and, 
therefore, can bring us closer to explaining what in fact al-Kindī meant – i.e. the 
second, the third, the fifth and the sixth definition – it is easy to note that he 
did associate philosophy with man’s activity and striving for moral perfection. 
One of these definitions raises issues related to the struggle with lust and other 
tendencies considered to be wrong, what was called by al-Kindī as "killing own 
soul". In other definitions he, similarly, focuses on man, albeit somewhat differ-
ently. In relation to human beings he writes about the substance and the acci-
dents, as well as about the body and the soul. The “Philosopher of the Arabs” 
here presents man as a microcosm as well. Of all the four above-mentioned def-
initions, only one is not connected with the activity of man and his (at least po-
tential) moral improvement, and that definition presents philosophy as 
knowledge, but at the same time a kind of knowledge concerning the most im-
portant, “eternal” matters. 

Analysis of his philosophical accomplishments, including the discussed 
treatise, should always take into account a specific historical context. It is worth 
remembering that al-Kindī – of course not alone, but together with other schol-
ars and translators of his time – introduced philosophy to the Islamic world. 
However, it was not encountering "the foreign teachings" that made Arabs (and 



 
 
 

Tomasz Stefaniuk 
 
 

 

336

Muslims) of that time successful, at least according to their own beliefs. Un-
doubtedly, they identified themselves primarily in relation to Islam, its teach-
ings, its tradition etc. As a great admirer of philosophy, as well as a scholar who 
attempted to introduce it to such a culture, al-Kindī had to present it as some-
thing at least not contrary to Islam. According to him, philosophy provides 
knowledge about fundamental, even eternal issues; moreover, it makes man 
morally better. Actually, having met such definitions of philosophy, no one 
should have any reason to protest. 

Al-Kindī never compared philosophy with religion directly, and that was 
probably due to a kind of precaution. It is very characteristic that in his defini-
tions he never enters the area of religious teachings, nor even uses words like 
"religion" or “Islam" in his Treatise on Definitions87. It is also extremely im-
portant at the same time, because he aims to present philosophy as a fully inde-
pendent and autonomous area of activity of the human mind. According to 
him, merely entering this area should not be regarded as sufficient cause to 
arouse suspicion of transgressing the Devine Law. 

It is true that an analysis of Treatise on Definitions does not explain the 
whole of al-Kindī’s philosophy, but that is not to say that it does not inform us 
about anything. Firstly, definitions that were collected in this work should be 
considered as “a product" of certain historical conditions. Secondly, they should 
be taken as part of the work of a great scholar and a great adherent of philoso-
phy, striving (successfully, at least for some time) to introduce it to the world of 
Islam. He contributed significantly, also through this work, to the later flower-
ing of philosophy and to the subsequent appearance of the most famous Islamic 
philosophers, such as al-Fārābī, Avicenna, Ibn Rušd, Ibn Haldūn and others. 

                                                                 
87 Because of this, among other things, one can compare his approach with that which was 

represented several centuries later by Descartes. They both believed that philosophy and science 
provide adequate measures to uncover the truth; but on the other hand, they also did not consider 
accusing religion – or limiting its influence and authority – as fully appropriate. The approach of 
Descartes is evident in some passages of his most influential work, that is Discourse on the Method. 
The French philosopher recommends that it is good to follow the principles of religion which is 
dominant where we live; cf. R. Descartes, Discourse on the Method and the Meditations, New York 
2008, p. 24. This can be, of course, considered as a sort of conformism, but probably also as ta-
king care of own safety, as well as providing a suitable environment for a philosopher or a scien-
tist. The above comments do not mean that al-Kindī was not discussing some religious issues et 
all; cf. J. Janssens, Al-Kindī: The Founder of Philosophical Exegesis of the Qur’an, in: “Journal of 
Qur’anic Studies”, 9.2 (2007), p. 1-21. 
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And although they usually did not openly admit to the influence of the founder 
of Islamic philosophy, however, without his commitment the later history of Is-
lamic philosophy would probably look quite different. And regarding the begin-
nings of Islamic philosophy, it is certain that they cannot be clearly compre-
hended without taking into consideration the nature of the times of the first 
Arab and, at the same time, the first Muslim who became a genuine philόsophos. 
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of philosophical and scientific terms. Its author presents more than one definition of the term 
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derived from the source texts of Islam. The results of the study led to the belief that al-Kindī 
sought to induce his readers to agree that philosophy was not a threat to the Muslim faith, but ra-
ther a science which aims to improve man in the moral sense, and also to significantly increase the 
human knowledge of the world created by God. 
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THAT ‘NOTHING’ IS ‘SOMETHING’: 

A CRITIQUE OF SARTRE’S EXISTENTIALISM 
 
 

I. Introduction 
 
Commonly, why is there somethingness and not nothingness or anything-

ness? Or if there is nothing, anything, like something; and there is something, 
anything, like nothing, what, then, is somethingness, and nothingness? Any-
thing is nothing. And everything is nothing. Nothing can be anything. There-
fore, nothing is something. Situating the scope of being is essential to that of 
freedom. These ideas and associated issues bear both on metaphysics and exis-
tentialism. 

The existentialist movement was not created by any one individual; rather 
it came into being in different parts of Europe in the 1940’s and 1950’s (Popkin, 
1999:698). The roots of existentialism may be found in the works of several 
modern philosophers, including Dostoyevski (1821–1881), Kierkegaard (1813–
1855), Nietzsche (1844–1900), Heidegger (1889–1976) and Jean-Paul Sartre 
(1905–1980) who happens to be the centre point of this critical study. Mostly, 
existentialism theorizes on existence. It suggests that there is no truth or reality 
except as man participates in it. The existential approach was developed as a re-
action to the two dominant models of psychology: psychoanalysis and behavior-
ism. While psychoanalysis believes freedom is restricted and determined by irra-
tional forces that are biological and psychosexual in nature and come from the 
unconscious as instincts and drives, the behaviorist hold freedom is restricted by 
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socio–cultural conditioning. The existentialist position is that people are basi-
cally free to make their own choices; that that is what marks being (Benjamin, et 
al, 1994: 700). 

In his Being and Nothingness (1943), Sartre contrasts being with nothingness. 
First, that “existence precedes essence” regardless of other basic genetic and en-
vironmental deterministic elements. One cannot simply will oneself into a bird 
or will an abusive childhood away. What Sartre existentialism does propose is 
that since one’s consciousness comes first, one can choose how to respond to or 
feel about one’s genetic background or environmental characteristics both his-
torically an in the present moment. Taken together, genetics and environment 
are typically referred to by existentialist as “facticity”, the objective facts about 
the external world that the consciousness can respond to in a variety of ways. It 
also means that people have personal responsibility for everything that they do 
and autonomous individuals, a very popular and comforting belief. The articula-
tion of these and related issues form the main thrust/scope of this work. We 
might not interest in Sartre’s notion of consciousness/freewill or forlorn as 
might be on l’etreénsoi–the unconscious being of phenomenon, for example 
flowers, stones. Rather, we shall apply analytical procedures to ruminate on the 
logico-metaphysical import of Sartre’s existentialism. 

 
 

II. Existentialism 
 
Existentialism, a post-WWII phenomenon, is a philosophy that emphasiz-

es individual existence, meaning, freedom and choices. Although it has much in 
common with nihilism, existentialism is more a of a reaction against traditional 
philosophers, such as rationalism, empiricism and positivism that seek to dis-
cover an ultimate order and universal meaning in metaphysical principle or in 
the structure of the observed world. It asserts that people actually make deci-
sions based on what has meaning to them, rather than what is rational. 

Existentialism is a term applied to the work of certain late 19th and 20th 
century European philosophers who, despite profound doctrine differences, 
shared the belief that philosophical thinking beginning with the human subject, 
not merely the thinking subject (Crowell, 2010; Macquarrie, 1972; Oxford, 
1995: 259), but the acting, feeling, living human individual (Macquarrie, 14-
15). While the supreme value of existentialist thought is commonly acknowl-



 
 
 

That ‘Nothing’ is ‘Something’: A Critique of Sartre’s Existentialism 
 
 

 

341

edged to be freedom, its primary virtue is authenticity. In existentialists’ view, 
the individual's starting point is characterized by what has been called "the exis-
tential attitude” or a sense of disorientation and confusion in the face of an ap-
parently meaningless or absurd world (Solomon, 1974: 1-2). Many existential-
ists have also regarded traditional systematic or academic philosophies, in both 
style and content, as too abstract and remote from concrete human experience 
(Breisach, 1962:5; Kaufmann, 1956:12). This started with Kierkegaard’s exist-
ing "authentically" (Lowrie, 1969: 37-40). 

Though neither Kierkegaard nor Nietzsche used the term "existentialism", 
they focused on subjective human experience rather than the objective truths of 
mathematics and science, which they believed were too detached or observa-
tional to truly get at the human experience. Like Pascal, they were interested in 
people's quiet struggle with the apparent meaninglessness of life and the use of 
diversion to escape from boredom. 

In the first decades of the 20th century, a number of philosophers and 
writers explored existentialist ideas: Miguel de Unamuno Jugo, Don Quixote, 
Ortega Gasset, Buber, and Nikolai Berdyaev. Only Berdyaev drew a radical dis-
tinction between the world of spirit and the everyday world of objects (Breisach, 
173-176)14 before Marcel introduced important existentialist themes to a 
French audience in his early essay "Existence and Objectivity" (1925) and in 
his Metaphysical Journal (1927) (Keen, 1967). Jaspers ums-up these thoughts 
that "Existential-philosophy is the way of thought by means of which man seeks 
to become himself. This way of thought does not cognize objects, but elucidates 
and makes actual the being of the thinker" (Jaspers, 1957:40) as Heidegger 
does, in Being and Time presented a method of rooting philosophical explana-
tions in human existence (Dasein) to be analyzed in terms of existential catego-
ries (existentiale). Camus used the analogy of the Greek myth of Sisyphus to 
demonstrate the futility of existence. In all, a central proposition of existential-
ism is that existence precedes essence, the idea the absurd, facticity, authenticity, 
and despair (Sartre, 1947). 

 
 

III. Sartre’s Existentialism: A Synopsis 
 
Jean-Paul Sartre was born in Paris as the only child of Jean-Baptiste Sartre 

(Baird, 1999). As a teenager in the 1920s, Sartre became attracted to philosophy 
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upon reading Henri Bergson's. Acquainted with Simone de Beauvoir in a life-
long companionship (Bair, 1990; Fullbrook, 1994), Sartre taught at various in-
stitutions all around France and prized his role as a public intellectual and wrote 
several books on freedom, religion, and being. 

His existentialist viewpoint says that “you must exist as a person before it 
can be said of you that you are such and such type of person.” The first principle 
of existentialism is that man is only what one makes of himself, in the begin-
ning he “is nothing.” Sartre eloquently describes this process when he says “we 
mean that man first of all exists, encounters himself, surges up in the world and 
defines himself afterward.” According to Sartre, man is not an object, but is a 
subject. This quality is what gives him his dignity, which derives from our free-
dom to choose. Sartre urges self-determination and insists upon the equivalence 
of human dignity and autonomy of the will. Stones, Capybara and the existen-
tialists further claim that this capacity exists only in man. A stone, what 
Heidegger would consider to be a sein type of being and what Sartre would call 
being-in-itself, is not capable of making choice and therefore it is not free. A 
stone is restricted to its position in the world. Likewise, a non-human animal, 
like a capybara, is a being-in-itself. Where the capybara moves about the world 
and seems to be making choices, those choices can never make the capybara 
something other than a capybara. The animal will never train for a marathon or 
make a fire, a capybara will never deliberately change its genetics through sci-
ence. Man, on the other hand is not restricted, he himself “is freedom, as possi-
bility and openness to the future, an indeterminate potentiality. 

Sartre introduced Being and Nothingness, his single greatest articulation of 
his existentialist philosophy, as “an essay in phenomenological ontology.” Es-
sentially, it is a study of the consciousness of being. Ontology means the study 
of being, while phenomenological means relating to perceptual consciousness. 
He details his rejection of Kant’s concept of noumena. Kant was an idealist, be-
lieving that we have no direct way of perceiving the external world and that all 
we have access to our ideas of the world, including what our sense tell us. Kant 
distinguished between phenomena, which are our perceptions of things or how 
things appear to us and nominal, which are the things in themselves, which we 
have no knowledge of. Against Kant, Sartre argues that the appearance of a 
phenomenon is pure and absolute, the noumena is not inaccessible, it simply not 
there. Appearance is the only reality, from this starting point, Sartre contends 
that the world can be seen as an infinite series of finite appearance. Such a per-
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spective eliminates a number of dualisms, notably the duality that contrasts the 
inside and outside of an object. What we see is what we get (or, what appears is 
what we know). Sartre outline the binary distinction between unconscious being 
(êtreensoi) being-in-itself and conscious being (être pour soi) being-for-itself. Be-
ing-in-itself is concrete, lacks the ability to change and is unaware of itself. Be-
ing-for-itself is conscious of its own consciousness but is also incomplete. For 
Sartre, the undefined, non determined nature is what defines man since the be-
ing-for-itself (like man) lacks a predetermined essence, it is forced to create it-
self from nothingness. For Sartre, nothingness is the defining characteristic of 
the being-for-itself. A tree is a tree and lacks the ability to change or create its 
being. Man, on the other hand, makes himself by acting in the world instead of 
simply being as the objects-in-itself does, man is an object-for-itself, must actu-
ate his own being (Stumpf and Fieser, 2003). 

 
 

IV. Being as Somethingness and Nothingness:  
A critique of Sartre’s 

 
Sartre’s notion of existentialism has several general and specific criticisms, 

even though his have the potential to provide a powerful antidote to the idea 
that resistance and change to the capitalist system we live in today, is impossi-
ble, or his basic message that the world can be changed, that we are free to 
change it, and if we fail to do so, we bear the responsibility–accepting increas-
ingly the limitation upon human choice, the limitation of birth, status in society 
and the family background. His humanism is lucid in saying that “You can al-
ways make something out of what you have been made into” (Popkin, 701). 

Invariably, “existence precedes essence” is, many critics argue, contradicto-
ry. Specifically, they argue that Sartre makes metaphysical arguments despite his 
claiming that his philosophical views ignore metaphysics. Marcuse Sartre for 
projecting anxiety and meaninglessness onto the nature of existence itself: "In-
sofar as Existentialism is a philosophical doctrine, it remains an idealistic doc-
trine: it hypostatizes specific historical conditions of human existence into onto-
logical and metaphysical characteristics. Existentialism thus becomes part of the 
very ideology which it attacks, and its radicalism is illusory" (Marcuse, 1972: 
161). Taken together, genetics and environment are typically referred to by exis-
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tentialism as “facticity” the objective facts about the external world that the con-
sciousness can respond to in a variety of ways. What this simply means is that 
existence cannot precedes essence, in order to have consciousness, one must 
have a functional brain and the facticity of that brain it’s genetic characteristics 
and environmental influences, will give one a nature that will limit one’s at-
tempts to evaluate the properties of a metal using a lens made of the very same 
metal. In other words, ability to, from time to time transcend one’s nature must, 
inevitably, come from a nature that permits occasional self-transcendence. Sar-
tre’s existentialism beliefs that denies nature altogether either denies neurosci-
ence and asserts that consciousness comes from something immaterial or re-
quires that our brains act independently of their own structure. In either case, it 
is extremely unreasonable and leads to equally unreasonable consequential be-
liefs that require the impossible from one’s fellow man. It is self-delusive and a 
philosophical dead end. It leads to a total misunderstanding of the nature of 
man and of man’s possibilities. The ration of consciousness in Sartre is in the 
mode of conflict, as a relation of recognition each requires the other conscious-
ness to be recognize as consciousness, as free. Now, if I recognize free as free, 
I’m doing it my master. Others become another person when his will, his liberty 
is opposed to mine. If the analysis of the light is illuminating, the gaze of others 
I found its existence people see me so I can see. The being-for-itself is also a for-
hire (Popkin, 701). 

Furthermore, consider the incongruous argument of Sartre (following 
Heideggerian thinking), that there can only be one being for whom existence 
precedes essence. This “human reality” arrives first, then defines himself. There 
is no God to create an identity for man. As Sartre says “he is nothing” and it is 
the existentialist who makes something out of him. This subjectively, in that he 
defines his essence on his own terms and has the freedom to choose whatever he 
wants, has not foundation in nature; it could lead to worse anguish and inau-
thenticity. Also Sartre rejects the notion that is it possible not to choose be-
cause, in one not choosing, he has actually made a choice. Fortunately, Sartre 
agrees that what makes a living body the locus of human personhood is soul, 
self-awareness, rationality, praxis, language, and self-narration. Unfortunately, 
he does not stipulate the basis for the existence of those ideas. Besides, Sartre’s 
notion of human anguish and Heschel’s idea that the question of our nature 
creates internal conflict. For Sartre, our anguish comes from the knowledge that 
we have the responsibility to choose our nature that comes from being free of 
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any objective morality. According to Heschel (1965), we are accountable to an 
objective truth and are on a journey towards transcendence and a full realization 
of this truth. The conflict arises in ourselves as we come to terms with our biol-
ogy and that there is more to our existence than what we make of it. Self-
reflection and evaluation is a difficult task that creates in us feelings of anguish 
but not because we are alone, but because our existence is of such importance to 
God. Hence Kierkegaard and many others argue rightly that with God there is 
a transformation from absurdity to optimism and from Nihilism to meaningful-
ness. Reality we know is not one sided but multi-faceted. 

However existence is absurd, life has no meaning. Death is the ultimate ab-
surdity; it undoes everything that life has been building up to. One is born by 
chance, one also dies by chance; there is no God. One must make use of free-
dom, only freedom of choice can allow one to escape nausea even though “free-
dom is appalling” (Stumpf and Fieser, 465). 

That existence precedes essence implies our acts create our essence. Hu-
manity alone exists, objects simply are (for example they do not exist per se). 
Animals and vegetables occupy an intermediary position. Plants grows from 
fruits, live and then die. Animals are born, chew their food, make sound, follow 
their instincts, and die. Neither plants nor animals makes deliberate choices or 
carry through with responsibility. Historically, philosophy before Sartre was “es-
sentialist” that is, it was concerned with defining the essence of each species, 
with proving details about generic traits. It’s a technical vision of the world in 
which one can say that production precedes the existence of an object. For him, 
“there is no God, no objective system of values, no built-in essence, and most 
importantly, no determinism” (Stumpf and Fieser, 465). 

Furthermore, Sartre delineates three categories within his definition of 
freedom: The man whom he compare to a stone (makes no choices and is happy 
in his no-choice); The man whom he compares to plants (not happy, but lacks 
the courage to take responsibility for his actions); and the man not compared to 
stones or plants (suffers from freedom, uses freedom for the betterment of his 
life). But what are plants and stones without the capacity of existence? And 
why, if one makes his meaning, must one have to evasion or avoid, isolate one-
self from them by going to sleep, commit suicide, remain silent or live in obscu-
rity? Or why must he disguise to fool/deceive others and resort to hypocrisy to 
evoke false emotion (including violence)? 
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The key problem with Sartre existentialism is that if the consciousness, the 
thing deciding how to respond to facticity, is not itself made up of facticity of 
genetic and environmental background and structuring, what then is it? Or how 
can a consciousness exist produced from no source with a fundamental facticity? 
By limiting the nature of being to facticity and consciousness, Sartre ignores the 
obvious gradation of being. At what point is ‘thingness’ acquired? Is being a 
thing, property, or quality? Or does being exist independently of a thing? If being 
is (or reside in) a thing, shall we be more reasonable to say: ‘S is a being of the 
sort…’ which translates ‘being is being?’ Or even if independent of a thing, it 
translates to ‘being is being’ which is absurd. Moreover the idea of being presup-
poses an ‘other-side’: non-being. Is the understanding of non-beingness not nec-
essary for that of being (just as man in relation to woman, day in relation to 
night, and good in relation to bad)? Every appearance is a thing, an object 
whether such is conscious of itself or not conceived by some subject. 

The serious implication of the foregoing is that Sartre’s neglect the day-to-
day applicability of the idea of to exist. Consider the following saying, for exam-
ple: 

 

Silence means consent, or you say your best when u say nothing at all. 
 
Here, silence (non-doing, nothingness) amounts to some special act, 

somethingness. Further, let us refer to the sense in the negative propositions: 
 
No S is P, or Some S is not P. 
 

Both propositions posit, 1. If anything is S, then that thing is not P; and 2. 
There is a thing S, but that thing is not a P. even though these propositions deny 
any interaction between their subjects and predicates, they do portend the exist-
ence of those subjects. Similarly, consider the judgment often made of another: 

 
He is not a person. 

 
This statement apparently denies one of existence/personhood (but which 

means not morally upright person). Similar idioms, following Sartre, essentially 
disappear. 
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V. Conclusion 
 
Agreeably with Sartre, in the exercise of his unlimited freedom, man makes 

his own image, but the choices involves anguish, for one cannot shift the re-
sponsibility to others. It is also a fact that, in other to entrench responsibility, 
one must avoid extreme determinism in human affairs. Beside these, we have 
attempted to point out that Sartre’s separation of nothingness from being does 
not succeed. The arguments for this conclusion range from common sense, se-
mantic, and thematic in nature. Accordingly, my view of nothing is ‘non-
inclusiveness’, ‘non-membership’, ‘non-belongingness’, or ‘non-involvement’ of 
something with another. Yet any of these does not imply that once a thing does 
not belong in another then that thing does not belong in anyway whatsoever. 
Where a thing belongs in A for example, then it may not belong in B or C or 
D; since it does not then it is nothing to B, C, or D. Therefore, anything is 
something to the extent it belongs in some category, including nothingness. 

 
 

Summary 
 
That thing, called nothing, is, in the least, something. It is something because everything, in-

deed, anything has a name; and it doesn’t matter whether what is being referred to is membered 
(true), or non-membered (false). This means that there actually are two senses of existence: some-
thing-ness and no-thing-ness; whether it is some or none, the central being is thing or thing-ness. 
This could be demonstrated from the angle of reference (epistemology), meaningfulness (linguis-
tic), inference (Logic), and the relevance of an absence of some certain reality (usually negative 
and undesirable) in the definition another reality (night-day, God-Satan, good-bad, right-wrong, 
etc). By the writings of classical and modern theorists, these concepts and perceptions ignite con-
templating reality beyond immediate experience dissolving into the following ideas: perception 
versus independent reality; that every event has a cause vis-a-vis the idea/law of contingency and 
necessity; corporeality/materiality versus immateriality; tension between essence or existence; and 
ultimately the scope or nature of being in relation to non-being. Present article argues that for an-
ything to count as nothing, it must be something which essence is nothingness. It concludes that, if 
the essence of a thing is thing-ness, and if the essence of nothing is nothingness, then, nothing is 
ultimately something which thing-ness rests in its nothingness. 

Key words: Being, existentialism, no-thing-ness, some-thing-ness, thing-ness, essentialism. 
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HEDONISM AND INDIAN PHILOSOPHY  

OF PEACE: AN EXAMINATION 
 
 
Human being,like other animals,is a creature who desires pleasure and 

avoids pain.It is natural for a man to avail or allow only those moments which 
give pleasure to him and to go away from moments of pain. But despite being 
pleasure-loving, what do we get in the end?, Do we remain happy after we get 
pleasure?.Why is it so that a pleasure creates a type of boredom after some time 
which, later on, develops the desire for another or higher pleasures?What is the 
mystery of human life -we seek pleasure but remain unsatisfied even after we get 
it? The Proposed article is the critical study of hedonism in the light of Indian 
philosophy of Renunciation and Peace. 

The term ‘Hedonism’ comes from Latin term ‘Hedone’, which means pleas-
ure. This is the philosophy which believes in pleasure as the aim of life and of 
any particular human action. Why do we do any particular task which is volun-
tary in nature?; What do we want to get in the end? Hedonists answer these 
questions in one word- pleasure. Here by ‘pleasure’ they mean sensual pleasures 
which include even mental pleasure1. There are six commonly accepted sense 
organs-Eyes, Ears, Nose, Skin, Tongue and Mind. Pleasure is always associated 
with these six sense organs. 

Hedonism is based on two assumptions,-a metaphysical and a psychologi-
cal. According to Metaphysical assumption, self or mind is purely sensuous in 
nature, a series of sensations, feelings, appetites, and instincts. Hedonism based 

                                                                 
1 In Indian Philosophy Mind has been taken as a sense organ. 
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on psychological assumption says that man naturally seeks pleasure and avoids 
pain. ‘Desires are primarily directed towards pleasure’. Somewhere based on 
these two assumptions, we find two main forms of hedonism-Psychological and 
Ethical hedonism. 

Psychological hedonism is the theory that pleasure is the natural end and 
motive of human actions. We always seek pleasure and avoid pain. Things are 
desired not for their own sake but for the sake of pleasure they give us. Jermy 
Bentham (1741–1832) and J.S. Mill (1806–1873) are the main supporters of 
this view. In his book ‘An Introduction to the principles of morals and legisla-
tion’, Bentam says, “Nature has placed mankind under the governance of two 
sovereign masters, pain and pleasure...”2. For him, pleasure and pain are the on-
ly possible motives to action. Similarly J.S.Mill says, “Desiring a thing and find-
ing it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful are phenomena entire-
ly inseparable, rather two parts of same phenomena; to think of an object desir-
able, and to think of it as pleasant, are one and same thing;to desire any-
thing,except in proportion as the idea of it is pleasant, is a physical and meta-
physical impossibility”3. 

Though agreed on the fact that human being, naturally, is pleasure-
seeking, Bentham and Mill differ from each other when it comes to the nature 
of pleasure. Bentham is of the view that all pleasures are of same type; the dif-
ference is only of degrees. He holds that only standard of valuation of pleasure is 
quantitative. He prescribes seven parameters of judging the value of pleasure 
namely, Intensity, Duration, Proximity, Certainty, Purity (freedom from pain), 
Fecundity (Fruitfulness), and Extent etc. Qualitatively all pleasures are of same 
type. Mill, on the other hand, recognizes qualitative differences of pleasures. He 
says, “It is quite compatible with the principle of utility to recognize the fact, 
that some kinds of pleasure are more desirable and valuable than others”4. 

The hedonism was criticised on various grounds even in western world. 
According to Rashdall5, hedonism involves a hysteron proteron i.e. it puts the cart 
before the horse. The satisfaction of desire brings pleasure but it does not mean 
that pleasure is desired. Similarly Sidgwick says that, “The impulse towards 

                                                                 
2 Bentham, introduction to the principles of morals and legislation, 1789, ch. I. 
3 Mill, J.S., Utilitarianism, 1863, New York, 1953, pp.41-42. 
4 Ibid, Ch. II. 
5 Rashdall, Hastings, The theory of Good and Evil, The Clarendon Press, United King-

dom, 1907. 
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pleasure, if too predominant, defeats its own aim”6. The more we seek pleasure, 
the less we get it. If our attention is directed towards the object of desire, pleas-
ure comes of itself when it is attained. But ‘if we direct our attention to pleasure, 
we are almost sure to miss it’. This is basically a paradox of hedonism. 

However, if we see these criticisms of hedonism closely, we find even these 
are based on same basic misunderstandings which the supporters have. Critics 
have tried to find the problem in hedonism on the basis of empirical observa-
tion, they could not reach the root cause of sufferings and pain. They just ob-
served the fact that desire for pleasure ultimately leads to the pain. The whole 
Indian Philosophy (Except Carvāka) has paid maximum attention in under-
standing the root cause of human sufferings and illusive nature of sensual pleas-
ures. For Indians philosophers, phenomena of pleasure and pain, actually, is as-
sociated with attachment. Whenever there is pleasure or pain out of any event, 
result or association, the close observation will tell us that the attachment is 
working behind it. The world is neutral and so are its events, situations and 
things. This world in itself is not capable of giving us pleasure or pain. It is same 
for everybody, but the presence or absence of attachment gives us pleasure or 
pain. The nature of attachment is such that it contains both pleasure and pain in 
it. Pleasure and pain are the two sides of the same coin. It is impossible to find a 
pleasure with which this or that type of pain is not associated- directly or indi-
rectly, immediately or in near future. The same is true for any pain; it is also as-
sociated with some pleasures though generally we are unable to see it. Pleasure 
and pains are like twin sisters whose body is joined by any particular organ from 
back side; we can’t see them at the same time but both are always together. If 
there is attachment in life, pleasure or pain are bound to be there. This attach-
ment can be towards anything, person, situation or status etc. In other words, if 
we find pleasure or pain at any moment of life, close examination will reveal its 
association with attachment in us. However the amount of pleasure or pain de-
pends on the intensity of attachment. If ‘ I am attached to any person with great 
intensity, I will have the possibility of getting pleasure or pain in the same 
amount’.Those events, persons or status, which are not related to us and nor we 
are attached to them, will neither give us pleasure nor pain.This truth can easily 
be understood with the phenomena of ‘ Death’. When any near and dear one 

                                                                 
6 Sidgwick, Methods of ethics 
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dies,we reach in miserable condition. But death in itself is not the reason of pain 
here, it is the attachment with that person, rather, which is making us painful. 
Death of unknown person does not create any pain in us because we are indif-
ferent to that person. Attachment and pleasure-pain are all internal, subjective 
phenomena and we should not try to find them in external world. 

The problem with common human being is that we always desire pleasure 
and avoid pain. Metaphysically it is impossible. The two will always come to-
gether. We desire pleasure and we get it but after some time it brings a set of 
sufferings with it. We are unable to realize the contradiction found in it and this 
unexpected contradiction leads us to frustration. To come out of frustration, we 
seek another set of pleasures but we come in the grip of same vicious circle.It 
goes on and on in our life. Common human life is the journey dwindling be-
tween such circles of pleasure and pain. 

Now, what is the remedy? If pleasure and pain are always together and at-
tachment is the reason behind them, logically there are two ways to come out of 
this cycle: 1. going beyond pleasure and pain by the minimization or extinction 
of attachment from our life. Or 2. Remaining neutral and same during both 
pleasure and pain. This is the path of peace.Indian seers and philosophers rec-
ognized this mystery of attachment and cycle of pleasure or pain. None of the 
Indian Philosophical schools have prescribed to follow the path of sensual 
pleasure. Their prescription is the path of peace. 

Seers of the Vedas and Upanishads pray to the ultimate reality for peace. 
Shānti mantras are prayers for peace.Generally they are recited at the beginning 
and end of any religious and spiritual discourse or ritual. ‘These mantras are 
supposed to calm the mind of the person who recites and the environment 
around him /her’. The three utterances of the word ‘shāntih’are aimed at remov-
ing obstacles from three realms of human life-physical or external world, divine 
and internal world.In Yajurveda7 we find a wonderful prayer- 

 
Aum dyauḥ śāntirantarikṣaṁ śāntiḥ 
pṛthivī śāntirāpaḥ śāntiroṣadhayaḥ śāntiḥ 
vanaspatayaḥ śāntirviśvedevāḥ śāntirbrahma śāntiḥ 
sarvaṁ śāntiḥ śāntireva śāntiḥ 
sā mā śāntiredhi 
Aum śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ 

                                                                 
7 Yajurveda 36:17 
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May peace radiate there in the whole sky as well as in the vast ethereal space 
everywhere. 

May peace reign all over this earth, in water and in all herbs, trees and 
creepers. 

May peace flow over the whole universe. 
May peace be in the Supreme Being Brahman. 
And may there always exist in all peace and peace alone. 
Aum peace, peace and peace to us and all beings!8 

 
In Ish Upanishad9, seer reminds us that everything in the world is covered 

with Lord so we should develop a sense of detachment. Only those who have 
this sense of detachment or renunciation can enjoy the world. Similarly in Kath 
Upanishad10, when Yama asks Nachiketā to take all worldly pleasures in lieu of 
third boon, he denies them by saying that they are short- lived and temporary. 
In Gāta11, Krishna teaches Arjun a lesson of detachment in actions (Nishkām 
Karma). ‘So far we are in the world, we have to work day and night but we 
should not covet for fruits of the action (Karmanye vādhikāraste Mā Phaleshu 
Kadāchana). Krisna is aware of such contradictory results of our sensual desires. 
Desire of pleasure necessarily brings pain along with pleasure. In verse thirty 
eight of second chapter, The Gita tells us to deal pleasure and pain with same 
mental state.12 

Buddhist philosophy revolves around the best efforts to remove trishnā or 
tanhā (Craving for enjoyment) from life. Within Buddhism, taṇhā is defined as 
the craving to hold on to pleasurable experiences, to be separated from painful 
or unpleasant experiences, and for neutral experiences or feelings not to de-
cline.13 In his twelve link cycle of miseries (Pratityasamutpāda), the Buddha 

                                                                 
8 Translation by Swami Abhedananda, Ramakrishna Vedanta Math, India 
9 Ishopanishad,I-1,Advaita Ashram,Kolkata 
10 Kath Upanishad I.1-25 
11 Gita,Chapter Two,Verse -47 
12 sukha-duhkhe same kritvā lābhālabhau jayājayau 
13 The Buddha identified three types of taṇhā: 
Kāma-tanhā (sense-craving): craving for sense objects which provide pleasant feeling, or 

craving for sensory pleasures. 
Bhāva-tanhā (craving to be): craving to be something, to unite with an experience. This inc-

ludes craving to be solid and ongoing, to be a being that has a past and a future, and craving to 
prevail and dominate over others. 
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identified taṇhā as a principal cause in the arising of various sufferings.In this 
present life if we want to get rid of miseries(nirvana), we have to remove all at-
tachments of sense organs. 

In Jainism, four basic reasons (kasāyas) are identified which are the root 
cause of bondage- Anger,Pride,Delusion And,Greed. But if we see carefully we 
can easily assess that delusion or moha is most basic out of these four. When 
object of attachment goes away from us, we feel angry; for the object of attach-
ment we are greedy and when we possess that object we feel proud. Here also, it 
is clear that all spiritual activities are directed for the removal of attachment in 
life. 

The great Śankara was the supporter of knowledge path for moksha (Lib-
eration) but in his sādhana catustya (four moral prerequisites), the second pre-
scription is ehāmutraphala bhogaviraga14 i.e. leave the desire for pleasures here or 
here after. Even he was of the view that attachment not only creates pleasures 
and pains in life but it is destructive as well for the path of spirituality. 

Thus we see Indians have given more importance to peace over pleasure. 
However, it does not mean we should remain away from objects of so called 
pleasure. Peace is not the state of running away from pleasure or pain. It is the 
state of remaining neutral to both. This is a middle path between the two ex-
tremes of self indulgence and self mortification. Nature of peace is that it has no 
attachment with it. This is the unique thing with peace that it cannot be desired 
(sensually),it is the product of remaining neutral and balanced in life. The level 
of neutrality and balance will decide the level of peace in life. 

Here, at this point it is must to clear the fact that pessimistic silence is not 
the peace. We should not take both in the same way.In distress or in pessimism, 
there is apparent ‘peace’,but that ‘peace’ is not the real peace. Peace is real only 
when there is no attachment behind it. In pessimism or distress, actually there is 
attachment to the negative things. It is nothing else but pain in silent mode. 

However, we must not think that path of peace is without happiness. It al-
so speaks of Bliss i.e. supreme happiness. According to Indian seers, the real 
happiness is not found in worldly material objects but in infinite (Yahvai 
bhumāh tat sukham,Na alpe sukham asti)15.Now these infinites can be different in 
                                                                 

Vibhāva-tanhā (craving not to be): craving to not experience the world, and to be nothing; a 
wish to be separated from painful feelings. 

14 Vivekacudāmani,19 
15 Chhāndogya Upanishad, Chapter seven, 23-1 
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the life of different people.For some these are ethical and moral rules, whereas 
for others some religious truths are infinite. 

Indians,not only, declared peace as the goal of life but also evolved certain 
ways to realize it. Path of peace will be based on the nature of peace. Nature of 
peace is non-attachment, so any thing which attaches us cannot be the path of 
peace. Middle path in life, Nishkāma Karma and bhakti,or meditation are some 
of the paths. 

In modern era of globalization, where we have all instruments of pleasure 
available, the path of peace is relevant. Here, there is run for pleasures all 
around but the mental peace is missing. The possession of all means of pleasures 
are not the deciding factors for human beings’ life. The quality of life should be 
judged on the basis of active peace in one’s life. 

 
 

Summary 
 
This paper deals with critical analysis of western hedonism in the light of Indian theory of 

peace. Indian Philosophers have made ‘peace’ the goal of worldly human life, which is keeping 
equidistance from pleasure and pain. Attachment is the reason behind the presence of these two 
‘sovereign masters’ of Human life. External thing or any other human being is not capable of in-
dulging us either of them; it is the worldly attachment which brings Pleasure and pain. Pleasure 
and pain always come together. Western Hedonists could not go to the root of pleasure or pain in 
life. Their observation was mere empirical. Indian thinkers, except those of Carvaka school, have 
given a particular philosophy which is Peace oriented and which finds worldly pleasures or pains 
temporary and mostly ‘man-made’. 

Key words: hedonism, life, pleasure, pain, tragedy, peace, human being 
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AN EPISTEMOLOGICAL PROBING  

INTO THE STATE AND NATURE OF DEATH 
 
 

Introduction 
 
Although the concept of death in the discipline of philosophy is metaphys-

ical and is fundamentally discussed as such, this study diverges from this popular 
engagement to epistemological inquiry. The study is an epistemological reflec-
tion on the state and nature of death. Epistemology is the study of the nature, 
sources and limit of knowledge. Its study concerns what we can know, how we 
know them and the justification of this knowledge. In a classical epistemological 
account, for A to know that p, then p must be true, A must believe p and must 
have reason(s) or justification(s) for believing p. With such an epistemological 
habit as a guide, this study inquires into the state under which people are certi-
fied dead. In doing this, it inquires critically into methods or criteria that are 
used to justify death state and thus certify people dead. It raises doubts whether 
we can know for sure that someone is dead and how we claim to know it. 

Fundamentally, death is an event which must occur in one’s life without 
waiver. But the point at which someone is said to be exactly dead and the pa-
rameters to know it has not been definite in the history of mankind. Hence, 
claims to knowledge about death state and how to certify that a person is dead 
are epistemologically suspicious. “The primary concern of most philosophers 
who have dealt with the question of death has been to discover ways in which 
we may mitigate or overcome the fear it tends to inspire” (Olson, 2006: 650). 
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Some other works which tend to have philosophical rigor are bereft of episte-
mological nitty-gritty. Here, a rigorous epistemological attempt will be made on 
the subject to ascertain possible in-dept knowledge of death state by inquiring 
into how or whether we know for certain that a person is dead and some actual 
ways people are eventually put to death. 

 
 

Ascertaining the state of Death 
 
Most thinkers are perplexed with the criteria to determine that a person is 

dead. In past eras, human death was much easier to define than it is now. In 
such eras, death is said to occur at the point when vital physical functions cease, 
that is, when our heart or lungs stopped working. (End of Life Care, 2005: 7). 
Jeff McMahan puts it similarly that “[f]or most of human history, there was no 
perceived problem in determining whether a person was alive or dead. If the 
person had stopped breathing and had no heartbeat, he was considered dead” 
(McMahan 2009: 286). A.M. Capron argues that “[s]ometimes our brain 
stopped before our heart and lungs did, sometimes after. But the cessation of 
these vital organs occurred close together in time” (Capron, 1995: 536; End of 
Life Care, 2005: 7). “During the twentieth century, however, techniques were 
developed that made it possible to resuscitate some people who had stopped 
breathing and whose heart had stopped beating” (McMahan 2009 286). With 
such “advances in life support, the line between who is alive and who is dead has 
become blurred” (Capron, 1995: 536; End of Life Care, 2005: 7) and compli-
cated. Since these life support technologies introduced produces a new kind of 
patient, whose brain does not function, but whose heart and lungs continue to 
work, there is the need to define death, and correctly, in order to be able to de-
clare a person physically and legally dead (End of Life Care, 2005: 7). “The 
Uniform Determination of Death Act (UDDA), written by the President’s Com-
mission on Bioethics in 1981, confronts the complexities concerning the decla-
ration of death”. This “Commission determined that a uniform death policy 
would help eliminate confusion and also address problems associated with re-
moving life support and organ donation” (End of Life Care, 2005: 7). The 
UDDA specifically states that “[a]n individual who has sustained either (1) irre-
versible cessation of circulatory and respiratory functions, or (2) irreversible ces-
sation of all the functions of the entire brain, including the brain stem, is dead.” 
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This means that a person can be declared dead when either the heart and lungs 
or the brain and brain stem stop functioning permanently (End of Life Care, 
2005: 8; Guidelines for the determination of death, 1981: 2184-2186). “The 
phrase “brain death” means that a person’s brain is not working and can never 
work again.... Doctors can determine brain death, or declare a person brain 
dead”, by examining electrical activity, blood flow and clinical brain function 
(TransWeb website: Accessed 31-10-2003). The absence of electrical activity in 
the brain, or blood flow to the brain, of involuntary reflexes (include breathing 
and the pupil of the eye constricting in response to a bright light) are indicators 
to declaring a person brain dead. 

Some concerns here are: How do we know for sure that a person’s brain 
can never work again? Is it not possible that absence of clinical brain function is 
determined in error or incompetence or due to malice to get the patient’s stress 
off the doctor’s neck? Rick Fairbanks and Charles Taliaferro, among other 
scholars, corroborate this criteria controversy. They write that in recent decades 
death has garnered considerable philosophical attention in medical ethics, value 
theory, and metaphysics. According to them, the interest in medical ethics cen-
ters on determining the criterion of death. “The most common criterion for the 
death of human beings is irreversible loss of consciousness, but this postulate 
remains controversial for those who see humans principally as animals rather 
than as conscious beings. A human animal may be said to be alive even if he or 
she is not conscious” (Fairbanks and Taliaferro, 2005: 653). 

To expatiate on the dilemma concerning respiratory criterion mentioned 
just a while, the development of respirators introduced to hospitals has made 
the determination of death more complex. 

 
Respirators could save many lives, but not all those whose hearts kept beating ever 
recovered any other significant functions. In some cases, their brains had ceased to 
function altogether. The realization that such patients could be a source of organs 
for transplantation led to the setting up of the Harvard Brain Death Committee, 
and to its subsequent recommendation that the absence of all “discernible central 
nervous system activity” should be “a new criterion for death” (Kuhse and Singer, 
2009: 8). 
 
According to Helga Kuhse and Peter Singer, this recommendation has 

subsequently been adopted with some modifications almost everywhere. Never-
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theless, the availability of respirators and other powerful life-extending technol-
ogy make the questions raised about the time when a patient should be declared 
dead (Kuhse and Singer. 2009: 8) to persist. Jeff McMahan writes that 

 
[w]ith the invention of mechanical ventilation, oxygen could be forced in and out 
of the lungs of people unable to breathe on their own, and in many cases this has 
been sufficient to stimulate the person’s heart to beat and thus to maintain the 
functioning of the body as a whole for an indefinite period, even in the absence of 
any indications of consciousness. At the same time that increasing numbers of me-
chanically ventilated but unconscious patients began to divert medical resources 
away from people who could have benefited from them more, there was also a 
growing demand for organs for newly developed transplant surgeries. These condi-
tions prompted a debate in medical circles about how to determine when a patient 
had died and could thus be removed from expensive life-support systems, thereby 
making both the support systems and the patient’s organs available to others. This 
debate resulted in a surprisingly abrupt transition from universal acceptance of the 
traditional cardio-pulmonary criterion of death to near-universal acceptance of 
brain death (McMahan, 2009, 286). 
 
There is a dilemma here, concerning whether to make these ventilators 

available to those critically ill or to disengage them and make them available to 
those believed to need them most and then also harvest their organs for those to 
whom they will be useful. This raises a new conception as to when people 
should be disengaged and declared dead. These complications and the ensuing 
arguments show that there seems to be no sure way (criterion or criteria) to 
know that a person is really death. From these arguments, it seems clear that the 
declaration of death is determined not by inherent criteria, but by extraneous 
factors. It is subject to the whims and caprices of variegated and controversial 
interpretative community. 

It is important to ask at this point: what is this “brain death” that has con-
stituted this near universal acceptance of death? “Brain death is understood as 
the irreversible cessation of functioning in the brain as a whole” (McMahan, 
2009: 286). “Although there is a strong consensus throughout the world in both 
medicine and law that brain death is death, that view has been and continues to 
be vigorously contested by some philosophers and a few sceptics within the 
medical community” (McMahan, 2009: 286; Singer1994; Shewmon 1998). 
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For example, Jeff McMahan counters the existing notion of brain death as 
sufficient criterion of death. He argues that “if, as some early advocates of brain 
death seemed to suggest, the capacity for consciousness is essential to our exist-
ence, it follows that a person who lapses into a genuine persistent vegetative 
state, in which there is no longer any possibility of consciousness, thereby ceases 
to exist”. According to him, “[s]ome bioethical theorists have embraced that 
implication. Some have argued that because the capacity for consciousness is lo-
calized in the upper regions of the brain, the proper criterion of death is not 
brain death but a “higher brain” criterion, such as the death of the cerebral cor-
tex (“cortical death”)” (McMahan, 2009: 286-288). According to Jeff 
McMahan, “proposals for higher brain criteria have never been widely accepted; 
for they imply that a persistently vegetative patient whose body remains system-
atically functional with little support other than nutrition and hydration is bio-
logically dead. And that seems obviously false... a person may irreversibly lose 
the capacity for consciousness without being brain dead” (McMahan, 2009: 
288-289). 

What these forgoing arguments portend is that there have not been any 
uniform or specific criteria to determine when a person is dead. The implication 
of this is that people are declared dead not because they are really dead but by 
the criteria recommended or determined by interpretative community. It is thus 
clear that no conception so far suffices to establish death state. Due to these ir-
resolvable controversies, one may really be perplexed about the uncertainty sur-
rounding what it really means to be dead. The knowledge of the actual state of 
death is unassailably important because it would be grievously wrong and pain-
ful to bury a living person in error, who is only supposedly thought to be dead, 
or dispose him or her in any other way (Airoboman, 2013, 157). Those who are 
in the state of near death experience would have suffered grievously from this and 
other forms of death by error. Felix Airoboman argues that when it appears that 
death grips a person and eventually leaves him, and he gains consciousness or 
bounces back to life, in reality, death did not leave him. What it means is that it 
did not occur. Once it occurs, it is irreversible (Airoboman, 2013, 158). The at-
tempts made so far to fathom the actual state of death reveal only insufficient 
criterion or criteria of death state. 
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Epistemic Predicament Regarding Certification of Death 
 
There is epistemological dilemma regarding our understanding of death 

state and of declaring people dead. It is the dilemma of epistemic access to actu-
al death condition. Epistemologically speaking, and as the preceding session 
shows, we are handicapped concerning the actual state under which a person is 
really dead and can thus be certified dead. There are instances where people cer-
tified dead wake up thereafter. This means they were not dead ab initio. Some 
others not so lucky suffer instances of death by mortuary, death by organ harvest 
and death in the coffin and grave, and so on. The analogy of wrong diagnosis 
complicates the correct certification of death and the understanding of the actu-
al state of death; it lays credence to the various forms of death declaration in er-
ror and the eventual killing of living people by these various, existing forms of 
handling dead people. We begin detail analyses of these problems and errors 
with an analogy of wrong diagnoses. 

Analogy of wrong Diagnoses: As experience has shown, some people who 
are discharged against medical advice do get well. Some other people who have 
been diagnosed of non-existing ailments do have wrong medications adminis-
tered on them or wrong surgery carried out (Adigun, et. al. 2014: 16-25). For 
some others, the actual pathological diseases are only discovered through autop-
sy after death. Some women whose products of conception have been certified 
males are delivered of baby girls, vice versa. Single confirmed pregnancies have 
been delivered of multiple babies, vice versa. In these and many other cases, 
what one hospital or clinic certified, another possibly contradicts. Since this is 
the case in terms of diagnostic errors, then the certification of death state by the 
same group of people and other who are even less competent will not be error 
free. Accordingly, we may not be justified in having unassailable confidence 
about their pronouncement of death. What this argument tends to establish is 
that these diagnostic errors can also lapse into certification of death state; and 
so, we cannot be so certain that when people are certified dead by these same 
practitioners or other people, that they are actually dead. This is because the in-
felicities of medical practice must certainly slope into death confirmation. 

In ascertaining the knowledge of death from the application of classical 
epistemological account, A may believe P, and may have reason(s) or justifica-
tion(s) for believing P, but P may not be true. Therefore A does not know that 
P. A doctor or any other person may believe that a person is dead with some 
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reasons but it will not be true that the person is dead. This is because, as previ-
ous section indicates, we do not know what constitute the sufficient condition(s) 
of death state for certifying people dead. As counter experiences have shown, 
and to the extent of knowledge development in medical science and technology 
today, we can only say that there are necessary condition(s) but not sufficient 
condition(s). Therefore, epistemologically, we can only lay claim to knowledge 
of necessary conditions and not sufficient conditions. It is not improbable that 
this condition (necessary and sufficient), which separates life and death may on-
ly be one and not many. From the foregoing argument, we can say that as at to-
day, death certification is only a matter of conjecture and not of certainty. So 
there is the as yet insurmountable problem or limitation of epistemic access to 
actual state of death. 

There are some other grounds that pave way for this virile sceptical chal-
lenge. On the one hand, prior to present scientific innovations and invention in 
medicine, we cannot say for sure that all those who were declared dead in the 
absence of these innovations were actually dead. And if they were still absent 
today, many who now benefit from them would be declared dead and then bur-
ied or disposed as deceased whereas they are actually alive. On the other hand, 
our absolute trust in the use of scientific equipment for determining death state 
is also problematic. The fact that these determining methods can, and have ac-
tually been improved upon show that they are not safe proof and that they have 
actually been used and are still being used in some cases to determine death in 
error. The technologies used today are subject to improvement tomorrow. If 
this is the case, how can we be sure and why should we trust that what it deter-
mines today is not in error? These puzzles necessitate cautions so that we would 
not determine those who are otherwise alive dead given the fact of the unique-
ness and irreplaceability of the individuals and of the irrepeatable nature of life. 

The determination of death in whatever form with any criterion or set of 
criteria, must be exercised with caution. Criticality and sufficient consideration 
need to be exercised especially as the doctor or any other determiner can be in 
error including the error of incompetence. Just as people are wrongly diagnosed 
and thus given wrong medications, in the same way, people can be wrongly con-
firmed dead due to error or incompetence. When this happens, such people can 
either be buried or taken to the mortuary or have their organs harvested - acts 
which would now be the actual cause of death of such people. 
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Death by the Mortuary: “Death by the mortuary” is one of the dilemmas 
regarding wrong certification of death. In a chapter titled “Death by the Mortu-
ary” in his work, Moses Makinde raises issues which stimulate philosophical 
pondering on when someone is actually dead and on putting people who are not 
factually dead in mortuary or killing people who are not factually dead by mor-
tuary. Moses Makinde’s concept of “death by the mortuary” is a challenge to the 
criteria used to confirm people dead, the supposed knowledge claim about death 
state and a call to exercise caution so that we would not be burying people alive 
who are only mistakenly thought dead. This concept of “death by the mortuary” 
arose from his “experience, observation and reflection on the haste by which the 
dead and the supposedly dead are sent to the mortuary” (Makinde, 2010: 415). 
Makinde notes that this situation is as worrisome as the problem of euthanasia. 
According to him, “[e]very human being has the right to live, and life is prefer-
able to death on earth. From these two statements, the fundamental principles 
of medicine must be the preservation and elongation of life rather than its ter-
mination” (Makinde, 2010: 415). Makinde surmises that “nobody can say, with 
absolute finality or accuracy when the life of man comes to an end” (Makinde, 
2010: 416). According to him, while Euthanasia allows, death by the mortuary 
makes “people to die when their lives may not have come to an end - absolute 
end” (Makinde, 2010: 417). This indicates that death by the mortuary is anoth-
er kind of killing different from euthanasia. While “euthanasia” has been labeled 
mercy killing (no matter what that means), “death by the mortuary” can be la-
beled careless, ignorant, unwarranted, hurried and unmerciful killing as the case 
may be. 

Before a supposed corpse is rushed to mortuary, it is germane to ask: “at 
what point in time does death occur in the life of a person? At present there is 
an insurmountable confusion about when the life of a person comes to an abso-
lute end. This confusion arises precisely because there is no physiological index 
by which we could come to an irreversible conclusion about the end to a human 
life” (Makinde, 2010: 417). According to Makinde, people may construe death as 

 
the end of all physiological activities, the cessation of the functions of all the vital 
organs, and an irreversible translation of man from this world to the world beyond 
– known as heaven or hell. In the medical sense, a patient may be pronounced 
dead (clinically dead) at the cessation of the vital activities or functioning of vital 
signs of life like the cessation of breathing or stoppage of respiratory activity, heart 
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beat or pulse, observation of fixed or dilated pupils and stiffening of limbs 
(Makinde, 2010: 417). 
 
Makinde contends that “death never occurs by installment, or in a period 

of time… it occurs in an instant moment, so infinitesimal that human beings 
are not in a position to experience it, just as they were not in a position to expe-
rience their births. To die by installment or in a period of time is to say that one 
experiences one’s death”. According to Makinde, “this is absolutely impossible” 
(Makinde, 2010: 417). 

Makinde therefore expresses concern over the incidents of tucking people, 
dead or alive, away in the mortuary. His worry was about those who are not re-
ally dead because they still have life in them. “[M]any people have been pro-
nounced clinically dead who later bounced back to life” (Makinde, 2010: 418). 
Although Makinde tends to see brain condition as more reliable than clinically 
dead condition, we cannot say brain death certification is without error. Jeff 
McMahan argues this point earlier. Not only that growth in medical knowledge 
may reveal its gross inefficiency later, there is the problem of the incompetence 
or error of the doctor and other declaring agent to wrongly declare a person 
brain dead. The fact that there are occurrences of people waking up sometimes 
after being confirmed dead “shows that it is not in all cases when death is con-
firmed and pronounced that death actually occurs” (Makinde, 2010: 418). If 
they wake up, it means death never occur since logically speaking, no one can be 
dead and alive at the same time. For this reason, Makinde pleads for an exercise 
of caution in dispatching people thought dead to the mortuary in haste. He ar-
gues that an exercise of caution suggests “an exercise of reasonable delay in put-
ting (supposed – mine) “dead” people in the mortuary where they will finally die 
just in case they have not died before they were dumped in the mortuary” 
(Makinde, 2010: 418). He puts it that a person who is clinically declared dead 
may have his organs resuscitated and wake up later if he is not brain dead. 

As part of his contention and citation of specific examples, Makinde writes 
that “[i]n Nigeria… people were rushed to the mortuary as soon as they are 
pronounced clinically dead. But there had been cases where people who were on 
their ways to the mortuary were seen to have woken up from “death” and spring 
back to life again” (Makinde, 2010: 419). Makinde states the case of a woman 
well known to him who was reported to have died in a motor accident. Makinde 
explains that because there was no more space in the mortuary, she was kept on 
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the floor over the night. When the mortuary attendants resume work the fol-
lowing morning, they found the supposed dead woman sitting on the floor with 
her eyes wide open. On Sunday the 22nd of May, 2016, Edo Broadcasting ser-
vice aired on her television Comprehensive News (between 8.00pm - 8.30pm), 
the case of Mr Osagie, who did thanksgiving in Holy Infant Jesus Catholic 
Church in Benin City, Nigeria. The reason for this thanksgiving is that Mr 
Osagie was confirmed dead but woke up while being taken to the mortuary. Al-
ban Ahunanya also relates to the writer of this work on the 16th of May, 2016, 
the incidence of a lady1 who fell into a gutter on the 7th of April in 2013 and 
was pierced through her heart by an iron in the process. She was taken to an ac-
cident and emergency unit of a teaching hospital in Benin City, Nigeria, where 
she was confirmed dead afterwards and was taken to the mortuary where she 
eventually woke up. It is for such occurrences Makinde reasons that “many peo-
ple would have died in the mortuary who otherwise would have lived if the pro-
cesses of dumping people in the mortuary is not a hasty one” (Makinde, 2010: 
419). He argues that whether brain death or not, once a person is put in the 
mortuary, he or she must die like a frozen fish. He christened this as “killing by 
the mortuary”. According to him, killing by the mortuary “is a cruel way of put-
ting people to an absolute death when the possibility exists that they might still 
bounce back to life if they had not been hastily dumped in the mortuary – the 
absolute killer of living persons” (Makinde, 2010: 419). 

The skepticism regarding the accuracy of the existing methods of confirm-
ing death can be justified with logical reasoning. In the same way, the methods 
for ascertaining, confirming and pronouncing death is epistemologically faulty. 
According to Makinde, although “[t]he coming back to life of “dead” people 
may not be a common occurrence, but one occurrence of coming back to life af-
ter death had been ascertained and pronounced is logically sufficient for us to 
assert that when X is pronounced death, it is still logically possible that X is not 
dead” (Makinde, 2010: 419-420). (As experience shows, it is actually more 
common than Makinde thought as we shall see later). According to Makinde, 
the logic of this claim is impeccable. This is because a single instance which de-
viates logically from a universal statement renders such universal statement false. 
                                                                 

1 The writer made personal contact with this lady on the 13th of January in 2017, who con-
firmed the incidence but her husband was averse to interview of his wife on the matter to forestall 
recalling past occurrence. He was also averse to identity disclosure and publication. Hence name, 
specificity and details are expunged in this report. 
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for example, “[i]f we assert that all cases of certified deaths are cases of death 
and we discover one case when death was certified and it later turned out to be 
false, then the universal statement, “all cases of certified deaths are cases of 
death” is simply false”. What Popper calls a logical asymmetry between verifica-
tion and falsification corroborates this argument. Popper argues that “although 
no number of observation statements reporting observations of white swans al-
lows us logically to derive the universal statement “All swans are white”, one 
single observation statement of a black swan allows us logically to derive the 
statement “Not all swans are white””(Makinde, 2010: 420; Magee, 1973: 22). It 
follows logically from this Popper’s philosophy of science that “with the discov-
ery of at least one counteracting instance, the universal statement “All cases of 
certified deaths are cases of death” is falsified deductively, and beyond repair” 
(Makinde, 2010: 420). It is evident from the account of some postmodernist 
philosophy of science and epistemology that a single instance that does not con-
form to a theory or existing paradigm of rationality renders it false and this jus-
tifies its consequent replacement with better or more satisfactory ones (Kuhn, 
1970: 52-91; Popper, 1972: 78-92; Popper, 1968: 215-250). In this case, a sin-
gle instance which deviates from any existing method of confirming death is 
sufficient to render such method and its theory false. 

 
By this logic, the instances of some people coming back to life after they had been 
certified dead remain a perfect demonstration of the issue at stake – that in the 
history of medical certification and pronouncement concerning the death of per-
sons, some had been certified dead when they were not dead and, consequently, 
had been sent to the mortuary before they were really, or totally, dead (Makinde, 
2010: 420). 
 
For Makinde, this realization “should recommend to us an exercise of ex-

treme caution in rushing people to the mortuary. The same caution should be 
exercise by those who rush to bury the dead within 24 hours of perceived death” 
either on religious or cultural ground or for other possible reasons. According to 
Makinde, “[t]he hurried burial may turn out to be the same as a hurried dump-
ing of the dead in the mortuary. In either case, a person who might not have 
been finally dead will become finally dead in the mortuary or in the grave” 
(Makinde, 2010: 420). 
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This presupposes that there should be an ample of time left between a pe-
riod of confirmed death (or philosophically speaking, suspected death) and 
burying the suspect or taking him or her to the mortuary to avert killing people 
who are only mistakenly confirmed dead. In the opinion of Makinde, “death by 
the mortuary” is “as gruesome as official execution by hanging of somebody who 
had been mistakenly sentenced to death. Death by the mortuary and mistaken 
execution are both cases of miscarriage of justice, avoidable death or killing by 
mistake” (Makinde, 2010: 421). Death in the coffin or grave seems to be worst. 
Since the possibility cannot be ruled out for mistakenly confirmed dead people 
to wake in the coffin or in the grave (especially) if just being buried. It seems 
death in the grave or killing by the grave, when it occurs, is worse and more 
gruesome than “death by the mortuary” and mistaken execution by hanging. We 
shall now elaborate on this. 

Death in the Coffin and Death by the Grave: The problem of confirming 
living people dead seems to be worse outside hospital or medical practice where 
people are prepared for burial immediately after being thought dead. In tradi-
tional Esan communities, for example, with no sense of mortuary nay of keep-
ing the deceased in mortuary, people who are thought dead are buried immedi-
ately even within an hour particularly children who by cultural requirement do 
not need any ritual or bathing or coffin before burial. For middle aged people 
who may require coffin and bathing, it may take longer than an hour. For old 
men, who require all these, they are kept and buried in the evening. The only 
people who enjoy the privilege of staying for more multiple hours or days are 
old women who by cultural requirement must sleep (that is, stay), at least, over-
night before they are buried. This sleeping overnight is also made possible by 
patrilocal nature of marriage which requires that the corpse of a deceased wom-
an must be returned to her patrilineal family for burial; and this in some cases is 
done in some specific native or market days. There could be some variations in 
the above description depending on the community. In this waiting period, 
some have actually come back to life. 

The writer heard some of these occurrences and witnessed that of 
Esemiewe in Udowo Irrua, a woman of about 63 years old in the mid 1980s, 
who was certified dead but came back to life the third day toward evening when 
the people were gradually preparing her to take her corpse to her family for bur-
ial as culture requires. She spent so long not only because as a woman she need 
to stay overnight, but also as a woman who come from a community that only 
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accept the corpse of a daughter on specific market days. Upon resuscitation, 
Esemiewe said she heard all the comments people were making about her. If 
Esemiewe were to be a male, and if not for these cultural requirements, she 
would have been buried long before she woke up and then die finally either in 
coffin or in the grave. 

Some people have also woken up while in the coffin on transmission to 
bury ground or to distance place in Esanland and some other places. Among 
many cases at different times, places and circumstances, Makinde cites the case 
of a Canadian woman who sprang back to life from her coffin on the way to 
burial ground (Makinde, 2010: 419). Patrick Airoboman relates to the writer 
the case of a man at Idinobi-Irrua who woke up in the coffin and who retained, 
preserved and used the coffin as storage box for clothing. According to Patrick 
Airoboman, this man lived for about extra thirty years, and was eventually bur-
ied with the same coffin when he finally died. Otibhor Oribhabor also relates to 
the writer the case of a boy in 2015 at Igueben in Edo State, Nigeria, who woke 
up on the fourth day after being confirmed dead. 

John Airoboman, a 76 years old man, corroborates the account concerning 
Esemiewe already mentioned and narrates some other experiences when inter-
viewed on the 30th of March, 2016. He reports that a man died, who is a native 
of Usugbenu-Irrua but resident at Ibore-Irrua, a distance of about eleven kilo-
meters. The supposed deceased was wrapped in palm sticks, tied in two bicycles, 
and was being conveyed by rolling to his people for burial in Usugbenu. He 
woke up at ukoghodo, located at Udowo-Irrua, about two and a half kilometers 
from where he was being conveyed from, and thereafter lived for some decades. 
Although John Airoboman could not remember the exact time, but from his 
narration, it suggests late 1950s. If this man who woke up were to be an indi-
gene of Ibore, he would have probably been buried before the time he woke up. 

John Airoboman also relates the instance of the writer, when he was sick, 
when he was a baby, and was taken to a native doctor and traditional healer 
(Odigie Okoehanlen) at Ehanlen-Ewu. Upon receiving the baby from his par-
ents, and observing the whitish eyes, he declared that the child was dead. But 
thereafter, his father being more experienced observed and certified that that 
child blinks eyes. The premiss of Odigie’s assertion is that the child’s white eyes 
were visible and this for him is an indication of death state without knowing 
that this visible white eyes is characteristic of some living people including chil-
dren. This is a clear case of certifying some living people dead in error. John 
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Airoboman also cites an instance of the grandchild of Mr Unurolo in his teen at 
Udowo-Irrua, who was confirmed dead around 2009. This occurred in the 
night. There was delay in the process of searching for cutlasses and hoes to dig 
the grave and the light to use since the burial ground for non-old people is lo-
cated in the bush in that village. In the course of this supposed obstacle (delay), 
someone observes that the boy was warm. John Airoboman laments this condi-
tion and pities the numbers of people who are hurried for burial but who would 
have woken up if not this hurried burial, especially little children that are buried 
within thirty minutes or less. There were other instances he narrates which he 
heard of but this study limits discussions, citations and samples to those which 
he directly witnessed. 

Since there are recurrent instances in Esanland, where people who are con-
firmed dead and whose graves have been dug wake up, it becomes part of the 
people’s cultural requirement that plantain or banana stems be buried in such 
graves since a grave cannot go empty. The above occurrences are also replete in 
other cultures. If most of these happen within a suburb, then consider what 
would be the case in terms of the number of people that would statistically be 
involved in a local government, state, or country. 

Another point of reflection is this: If a person confirmed dead in error is 
buried, would he wake up in the grave? If he does, what would he experience? 
How would he feel? It must be hellish: an incalculable but helpless and hapless 
psychological terror, tremor, anguish, fear and groaning; physical spasm, parox-
ysm and frenzy; emotional weeping and self pity. What an unimaginable and 
unexplainable agony! This would probably be his worst experience. Just imagine 
being in that situation. This is why caution must be exercised not to subject 
people to this state since it is not impossible for some people to wake up and es-
pecially simultaneously while being buried. If anyone wakes up, it means he was 
never dead in the first instance since death as an absolute phenomenon does not 
permit reversal. 

Philosophically speaking, what these portend is that there is epistemic fal-
libility regarding our understanding of death state. It appertains to the authen-
ticity of our epistemic access to ascertaining a state of death and thus of certify-
ing people dead. Epistemologically speaking, we do not know the exact point 
death occur or people are exactly dead. As counter experiences have shown, and 
to the extent of knowledge development in medical science and technology to-
day, we can only say that there are necessary condition(s) but not sufficient con-
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dition. Since we can only lay claim to knowledge of necessary condition(s) and 
not of sufficient condition, therefore it can be said that as at today it is only a 
matter of conjecture and not of certainty. 

Death by Organ Harvest: Harvesting body parts of the deceased constitute 
another source of worry which generates philosophical reflection because of pos-
sible death by the harvest of these parts. There are deceased donors as well as 
living donors. The primary focus here is on the deceased and forced donors. 
Transplantation of body parts which constitute a fertile ground for harvest of 
body parts including organ harvest is not new; it has been with humanity for 
millennia and it is practiced in different parts of the world. (Salako, 2014: 2-
12). According to Babatunde Salako, “[t]issue may be recovered from donors 
who are cardiac dead – up to 24 hours past the cessation of heartbeat” (Salako, 
2014: 5). 

 
Deceased donors are those who have been declared brain dead and whose organs 
are kept viable by ventilators and other mechanical mechanisms in the critical care 
unit until they can be harvested for transplantation…. Apart from brain-stem dead 
donors, who have formed the majority of deceased donors for the last twenty years 
in many developed nations, there is an increasing use of expanded donors… which 
includes Donation after Cardiac Death (formerly non-heart beating donors) to in-
crease the potential pool of donors (Salako, 2014: 6). 
 
Some other expanded donors which Salako lists include mildly hyperten-

sive subjects, elderly subjects, obesity subjects, stroke subjects, among others. 
The primary concerns here is not on the critical analysis of the morality or 

otherwise of organ harvest but on the right to be dead before organs are harvest-
ed as well as on whether one can be dead and the organs not dead, including the 
fear of harvesting the organs of those only thought to be dead but who are actu-
ally alive. In sum, it is the possibility and fear of killing or causing death by or-
gan harvest. Just like death by the mortuary, organ harvest and possible death by 
organ harvest give not only a sense of worry but also a sense to be cautious and 
to be sure that patients are actually dead before their organs are harvested. Thus 
the idea of death against the backdrop of organ harvest vice versa generates 
some philosophical conundrum. Can somebody be factually dead and his organ 
still alive? Are those organs not part of the body of the supposedly confirmed 
dead persons? Put differently, if some of his organs are not dead, can we really 
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say that he is dead? From commonsensical point of view, if he is dead, the or-
gans ought to be dead as well. 

Thus, one of the serious issues that can be raised regarding organ harvest of 
deceased donors, and which necessitates raising rational scepticism regarding 
the veracity of organ harvest, is the claim that someone is dead, but some of the 
organs are alive, and thus constitute veritable source of organ donation and har-
vest. Some arising perturbing questions are: since some organs are alive, is there 
no possibility of self-revival of thought dead organs, or, for the live ones to rea-
waken the thought dead parts of the body? Besides, when harvesting the living 
organ, since those organs are alive, do the supposed dead donors not feel pain? 
They may do but are incapacitated due to their state like the helpless state of 
animals in the slaughter. Inagility is not synonymous with painlessness. 

These are some of the reasons we should be thinking not only of the deriv-
able benefits from harvesting organs which could have otherwise been wasted to 
improve the health of some living people, but also of 

1. The mistake of harvesting the organs of those thought dead but who are 
actually alive and whose death may eventually result from such organ 
harvest, 

2. The danger of slippery slope of willfully killing people for organ harvest 
for financial gain, and of 

3. The pain that might be inflicted on the supposed deceased if he or she 
is not really dead during the harvest or wakes up in the process. 

As at today, there are already, some manifestations of slippery slope of 
forced donors – the killing of people for organ harvest. For example, although 
the government of China made selling of organs illegal as at July 2006, and 
claims that all prisoner’s organ donors consented to organ donation, 

 
there have been various accusations that organs were forcefully donated and har-
vested from those government deemed undesirable especially prisoners. These in-
dividuals in detention and prisons are not in the position to give free consent to 
donate their organs. This position was however defended by China saying that ap-
proximately 95% of all organs used for transplantation were from executed prison-
ers who have presumably consented already (Salako, 2014: 14, 11). 
 
This consent defense by Chinese government may not be true for most exe-

cuted prisoners. It is not impossible that they are cajoled, brainwashed, misin-
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formed or coerced to consent where they consent at all. In the quest for organ 
for transplantation, it is also not impossible for some governments (such as 
China who makes it a point of duty to harvest the organs of those sentenced to 
death) to unduly sentence people to death as criminals in order to harvest their 
organs or expand the pool of harvested organs. 

Babatunde Salako raises the fear of the possibility of organ theft. Accord-
ing to him, “if organ sales are possible then organ theft may be plausible even in 
first world countries”. He cites as an example, the suspected organ theft in Ko-
sovo during the Kosovo conflict. Salako writes that during this conflict, up to 
300 people were noted to disappear. He cites Ferhman-Ekholm as holding that 
“these people were allegedly killed by Kosovo liberation army with their organs 
harvested for sale” (see Salako, 2014: 12-13, Ferhman-Ekholm, 1997: 976-
978). He also notes the discovery in Soka area and Iyana Egbado village in Iba-
dan and Ogun state respectively, of people probably killed for various ritual pur-
poses. These suggest that organ theft is possible. 

Concerning the genuineness of consent, whether of criminal or deceased 
donors, genuine consent is highly suspicious in view of the fact that both could 
be deceived or cajoled or coerced to consent. Because of the situation they are 
in, any such consent can hardly be informed. Besides, some doubts can also be 
raised (and it is a source of concern) whether these people were actually dead 
before their organs were harvested or it was the organ harvests that actually lead 
to their death. This would be most alarming. Particularly for the victims whose 
organs were harvested by ritualists and organ theft soldiers, it is more likely that 
they would have harvested these organs while these people were fully alive or 
conscious. This is a very painful way of dying. In this case, it is not death itself 
that is most feared but the pain, torture and horror that would lead to it - death 
by organ harvest. Conceived in this way, death by organ harvest, is, killing peo-
ple who are alive or who would have been alive or live longer than they did. 
When this happens, it constitutes a painful way of dying; and certainly, more 
horrible than death by the mortuary. 

 
 

The Epistemological Challenge 
 
This study will be concluded with epistemological critique of the various 

criteria for certifying people dead. The study is not in any way a campaign 
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against death per se or that one is not supposed to die. It is not a campaign that 
we should live here or want to live here on earth forever but against causing 
death by error, ignorance, incompetence and wickedness and to ensure that 
people are certified dead only when they are really dead, and they are not inflict-
ed with more pain than natural death would have subjected them. This is neces-
sary because existing criteria for confirming deaths are epistemological tinted 
with fallibilities. 

Speaking in strict epistemological sense, with the present state of develop-
ment in medical science and technology, there is not yet any indubitable epis-
temological ground for ascertaining state of death and thus for certifying people 
dead. Any existing criteria given so far are epistemologically suspicious because 
we have no basis to trust with absolute certainty doctor’s determination since 
they can, and have actually determined many medical cases including death con-
firmation in error. There are incessant cases of wrong diagnoses, medications 
and surgeries performed for non-existent ailments, which have either aggravated 
patients’ health condition or lead to or cause their death (Adigun, et. al, 2014: 
16-25). In fact, in a magazine article, Temidayo Akinboyo writes that “the feel-
ing can be very scaring. That is the feeling one has when he knows that the per-
son who is supposed to treat him when he falls sick, being professionally li-
censed to do so, can also be his murderer. It happens frequently… these days. 
Healers are also killers” (Adigun, et. al, 2014: 16). Although the primary focus 
of this magazine article was on Nigeria, as the article reveals, the problem is not 
limited to Nigeria. Whether those of wrong diagnoses or of declaring people 
dead in error, these errors clearly show that the medical profession and its allied 
still need lots of improvement. 

Following the traditional epistemological account of knowledge, the de-
terminer, whether orthodox or traditional, medical or lay person, believed that 
the person is dead. He may be justified relying on the available criteria for de-
termining death. But it may not be true that the person is dead. Epistemologi-
cally speaking, belief and justification are necessary but not sufficient criteria of 
knowledge. As necessary criteria of knowledge, they cannot constitute 
knowledge without the truth criterion. For the condition to be sufficient, the 
criteria of belief, justification and truth must be complete. Although in contem-
porary epistemology, some philosophers argue that justified truth belief does not 
even constitute knowledge, that is, A may be true and believed with justifica-
tion, yet A does not constitute knowledge (Gettier, 1963: 121-123; Chisholm, 
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1959: 90-93; Russell, 1948: 155), we are not going thus far in this study since 
the traditional criteria suffices for our purpose. 

These matters of strict philosophical concerns raised here do not supposed 
(as mentioned a while ago) that people are never dead; rather, they are a call to 
be meticulous and to exercise caution to ensure that those who are certified dead 
are actually dead. This is necessary in enabling avoidable killing of living people 
who are only mistakenly confirmed dead. In addition to a call to be extra mind-
ful in certifying people dead, it is also a challenge to practitioners of medical sci-
ence and technology to advance or further their investigations to device and en-
sure more appropriate and reliable method, which can take care of the existing 
limitations inherent in the existing methods of certifying people dead. One of 
the measures which the doctors or hospitals need to adopt is that in addition to 
stopping declaring people dead in a hurry, they should also stop hurrying 
thought-dead people to the mortuary. Importantly too, since people are not 
brought to the mortuary only from hospital wards and since all mortuaries are 
not hospital based, mortuary attendants and experts on their parts need to have 
some periods of observation. In addition, they need to carry out their independ-
ent examination to ascertain the state of the supposed deceased before encasing 
their supposed corpses brought to mortuary. In this way, the supposed deceased 
may come to life with the expertise of mortuary experts. In addition to these, 
since it is not all those who are thought dead that are brought to the mortuary, 
the various communities need to keep supposed dead people for a long time and 
stop burying them or embalming them at home immediately especially because, 
they seem to be more defective in declaring people dead even for minor criteria 
such as alleged stoppage in breathing or lack of warmth with mere feelings with 
crude sense organs. Given this precarious situation, it seems reasonable to keep 
suspected or supposed dead people till deterioration is about to set in before 
they are encased in the mortuary or embalmed or buried. It would be wrong to 
bury those who are thought dead, or harvest their organs, or hurry them to the 
mortuary, for they might probably be alive. 

 
 

Summary 
 
This study is an epistemological investigation into death state and some ways people are put 

to death in error due to misunderstanding of actual state of death. The study probes in philosoph-
ic mannerism into existing conditions under which people are certified dead and into understand-
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ing when someone is actually dead. It holds that there are no univocal conceptions about these 
conditions since their understanding vary from place to place and in the passage of time due to in-
crease in knowledge and development in medicine. Since some of those who are confirmed and 
pronounced dead do wake up, the study argues that any existing method of ascertaining death 
state is epistemologically inefficient and suspicious. It then raises issues that appertain to the igno-
rance and incompetence of doctors and others who confirm death cases and their methods or in-
struments of confirming death. The study argues analogically that since some of those whom doc-
tors discharge against medical advice get well and since other conclusions they reach about pa-
tients and health cases (while relying on their knowledge and instrument of investigations) do 
sometimes prove otherwise or deviate from reality, possibly, some of those they declared dead may 
actually be alive. The study extends this wrong confirmation of death cases to occurrences outside 
hospital environments and from non-medical practitioners from different cultures and argues that 
all such death declaration just like those declared by doctors could be in error of judgement. It 
then argues that since what it exactly means to be dead is incontrovertibly controversial among 
people and in time, caution should be exercised in order not to be stocking people alive in mortu-
ary, harvesting the organs of living people mistaken to be dead and burying people alive who are 
thought dead since they might probably be alive. 

Key words: epistemology, criteria of death, diagnostic error, death by mortuary, death by 
organ harvest, death by the grave, epistemological flaws. 
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PHENOMENOLOGICAL-HERMENEUTIC APPROACH 

TO COMMUNICATIVE ACTION AS THE NORMATIVE 

FOUNDATION OF DEMOCRATIC SOCIETY 
 
 

1. Introduction 
 
Habermas’s communicative theory revealed the normative foundation of 

democratic society. It revealed need for international integration through rea-
soned communication. Habermas’s phrase logical terminology “communicative 
action” and deliberative democracy are geared towards addressing the normative 
foundation of human society and to grasp the basic complexities of human po-
litical society. 

Habermas’s communicative theory and his political ideology revealed the 
conceptual justification of the common good in human society in order to en-
sure normative co-existence among human beings in their immediate society. 
One fundamental element that distinguishes Habermas’s communicative politi-
cal theory from other contemporary scholars, is that his work stand the test of 
time due to his ingenuity in addressing global world order or global peace and 
ethics in ensuring an emancipated global society. 

Habermas’s work is greatly connected to other scholars such as Kant, Plato, 
Aristotle, Hobbes, Locke, Rousseau, and Rawls. 

Habermas’s work revealed the need for human integration, human emanci-
pation and collective decision making. His communicative theory is referred to 
as an applied political ethics. It reveals the need for the co-catenation of ethics 
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and politics to address the complexities of human society. Habermas’s commu-
nicative political theory is all about the need for global order. 

 
 

2. Phenomenological – hermeneutic approach  
to habermas’s communicative action 

 
Many scholars have criticized Habermas’ theory of communicative action 

due to its inability to grasp complexities of present democratic realities. Com-
municative action has been seen as the normative foundation of democratic so-
ciety. Habermas reflected on the possible solution to the present political insta-
bility facing our contemporary human society. He saw this solution to the prob-
lem of contemporary democratic politics and in reasoned communication. 
Habermas has advocated for ‘reason’ as the tool for communicative interaction. 
This concept of ‘reason’ as a tool for communication presupposed rational dia-
logue and social change in our international system. What comes first is reason; 
human proper way of reasoning devoid of immaturity. The problems of global 
justice, universal human rights and global citizenship can only be resolved by in-
ternational interaction through reasoned communication. 

Habermas’ Theory of Communicative Action presupposed undistorted 
communication, and political goals and the procedural justification of delibera-
tive democracy or dialogic democracy. According to George Ritzer and Jeffrey 
Stepnisky, “for Habermas the political goal is a society of undistorted communi-
cation action”1. 

However, the phraseologies (communicative action theory and deliberative 
democracy) are simply tackled intelligently to address the contextual justifica-
tion of these concepts in good society and the intelligible network of social in-
teraction. According to George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, “social interaction 
exists first within social groups…social structure emerges from social interac-
tion, but once this occurs, social structures have a separate existence that affects 
the process of interaction”2. 

                                                                 
1 George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, Sociological Theory, (New York: Mc-Graw Hills 

Higher Education, 2014), p. 293. 
2 Ibid., p.414. 
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Communicative action has been human form of social activity while com-
municative rationality is reasoned communication. Habermas’ theory of com-
municative action correlated with his contemporary democratic theory. Accord-
ingly, John Hoffman and Paul Graham believed that “Jurgen Habermas offers 
the best contemporary statement of logical entailment”3. Habermas shared the 
same conception of basic human rights with the Rawlsian conception of justice 
as fairness which has global contemporary relevance. Accordingly, John Hoff-
man and Paul Graham believed that “the growth in consciousness of human 
rights is one of the achievements of communicative rationality”4. Contemporary 
political philosophy has been all about the exploring of political ideas in our 
practical everyday life which showcased action and re-thinking of our new world 
order. According to lain Mackenzie, “political philosophy, therefore, is not just 
thought, but also action: or, better yet, it is both thought and action together”5. 

Now, the problematic questions are: 
1. Is reasoned communication really a solution to our global crises? 
2. Can we say that reasoned communication can really present anything 

truly new? 
3. Is there any way the critique of reason can be subverted? 
4. Is there any critique of reason within reason itself? 
5. What are the limits of rationality in our contemporary world? 
6. What are the present solution (s) to our contemporary global crises es-

pecially the plethora of crises in North Africa and Middle East? 
7. Can dialogue play any significant role and can it bring to the fore social 

change and bring about anything new at the national and international 
level? 

8. Does deliberative democracy have any thing to offer or contribute to our 
enlightened democratic vision or human betterment? 

9. Does Habermas’ thought have the ability to grasp the complexities of 
democratic society? 

10. What are the major constraints to communicative freedom of the indi-
vidual and communication community? 

                                                                 
3 John Hoffman and Paul Graham, Introduction to Political Theory, Second Edition, (Eng-

land: Pearson Education Limited, 2009), p. 421. 
4 Ibid., p. 422. 
5 Iain Mackenzie, Politics: Key Concepts in Philosophy, (2009), p.164. 
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11. What are the ideological distortions to the system-life-world or what 
we may refer to as the thesis of internal colonization? 

12. How is social order really possible in human contemporary society? 
The essence of communicative action theory in political philosophy has 

been to guarantee contemporary ideal political order. The task in this intellectu-
al discourse is the firmer understanding of the conceptual analysis and theoreti-
cal framework of communicative rationality and its continued contemporary rel-
evance to normative ideal social order and new world order. The tenacity for 
good human dialogical relation provided broad range of ethical implication and 
discursive social practice. We shall circumscribe the conceptual analysis of 
communicative action theory in Habermas’ political philosophy within the am-
bit of logical entailment and normative ideal social order. According to John 
Hoffman and Paul Graham, “the rational entailment argument identifies certain 
conditions for the existence of social order and from those conditions main-
tained that there are certain standards of treatments which all societies should 
respect”6. 

Communicative action theory represented form and substance positing the 
real philosophical justification of social interaction. According to Joan Ferrante, 
“social interactions are everyday events in which at least two people communi-
cate and respond through language and symbolic gestures to affect one another’s 
behavior and thinking”7. Another pressing contemporary issue to be looked at 
included the critique of Habermas’ philosophy from the perspective of commu-
nicative stand point and the differentiation based theory of social systems devel-
oped by Niklas Luhmann a student of Talcott Parson. 

The purpose of this intellectual discourse has been to bring to the fore-
ground the theoretical and practical implications and the normative frameworks 
of the Habermasian theory of communicative rationality to contemporary hu-
man society. The theory of communicative rationality demand criticizable valid-
ity claims. The Habermasian tradition represented communicative competence 
and communicative skills of human association (speech skills and social interac-
tion). Language or what we may call ‘ideal speech situation’ guaranteed the need 

                                                                 
6 Op. cit., p. 421. 
7 Joan Ferrante, Sociology: A Global Perspective, Fifth Edition, (USA: Wadsworth & Thomson 

Learning, 2003), p. 142. 
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for human social interaction. Social interaction plays a crucial role in human ac-
tivity. 

Furthermore, one cardinal purpose of this research is to bring to the fore-
ground the indispensability of dialogue method and its role in solving the crises 
of humanity in order to ensure new world order or global peace and the strategy 
of stemming out global terrorism. Dialogue, invariably, has been the basis of 
normative ideal global order. Habermas’ discursive ethics showcased his theo-
retical contribution to cosmopolitan politics. Put differently, cosmopolitan poli-
tics simply means global politics and the role of the indispensability of dialogue 
to international system. Habermas has been so committed to global world order 
and his contemporary political philosophy has come to stay with us in our 
search for contemporary ideal political order. Habermas’ theory of communica-
tive action correlated with his discourse ethics, theory of law and democracy. 

Moreover, it is germane to extrapolate that the philosophical imperative for 
dialogical philosophy cum existential import are anchored on the discursive eth-
ics of Habermas, and a synergy should take place between social system and life-
world to prevent any ideological breakdown or distortion or the internal coloni-
zation of human society. Society is not a free-rider system, so to speak, but it is 
governed by customs, traditions, rules and regulations, values and norms. 
Habermas’ theory of communicative action is invariably and undoubtedly predi-
cated on the normative structures of interpersonal linguistic communication 
skill or strategy. Habermas considered his major contribution to be the devel-
opment of the concept and theory of communicative reasoning or communica-
tive rationality, which distinguished itself from the rationalist traditions by lo-
cating rationality in the structures of interpersonal linguistic communication ra-
ther than in the structure of the social world. Habermas has been fondly re-
ferred to as a radical or social reformist who has dovetailed into the theoretical 
framework, contextual justification and conceptual clarification of critical social 
theory. 

The significance of Habermasian philosophical tradition has been that his 
philosophy cut across political philosophy, law, political science, sociology, lin-
guistics, communication, psychology, and ethnology. Habermas’ philosophy has 
had a continued relevance to our contemporary normative ideal social order, so-
cial structures, whereby bringing in cognizance the internal logic or logical 
mechanisms that governed our social normative structures of our system-life-
world or society which has been bastardized, balkanized or mesmerized. 
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Interaction is not feasible in an atmosphere of dog-eat- dog society. Ac-
cording to George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, “interaction is the process in 
which the ability to think is both developed and expressed”8. Society cannot 
progress rapidly in an atmosphere of rancour, acrimony and bloodletiness. This 
research is expected to prove so candidly that theory can be converted into prac-
tical demonstration and workable form if such theory is well articulated, well 
natured and nurtured. The pragmatic study of Habermas’ philosophy served as a 
kaleidoscope or eye-opener for the indispensability of dialogue and the rational-
ization of society by re-awakening in the mind of the people, the sense of free-
dom and responsibility as the hallmark of societal progress. It reminded us the 
sense of purposive rational activity, constitutional patriotism, honesty of pur-
pose, purity of intention or motive, enhancing the idea of the common good 
and provided a strong normative foundation of goodwill in rational society. Fi-
nally, Habermas’ philosophy has been ‘ipso-facto’, the centre-point of continu-
ous learning process of social activity between our moral obligations and others. 
Many of us have loss the sense of reasoning, meaning and our freedom. Our 
reasoning faculty has been beclouded by high level of irrationality, carnivorous 
tendencies and no sense of awe for human life and we have virtually lost our sa-
credness for humanity. Democratic public life cannot develop where matters of 
public importance are not discussed by citizens in an atmosphere of free and 
open communication or discursive communication. 

An ‘ideal speech situation’ required participants to have the same cognitive 
capacities of discourse of social equality and their words are not confused by 
ideology or other human errors. In this version of the rational consensus coher-
ence theory of truth, Habermas maintained that truth is what would be agreed 
upon in an ‘ideal speech situation’. Habermas has expressed optimism about the 
possibility of the revival of the public sphere. 

In this discourse we shall adopt the phenomenological and the hermeneutic 
methods. The work used the method of phenomenology and hermeneutics be-
cause it exposed the understanding of Habermas’ theory of communicative ac-
tion and democratic society from a more workable approach. Habermas’ theory 
of communicative action presupposed the phenomenological method because 
phenomenology has to do with the revealing of the hidden goals in things. Phe-

                                                                 
8 George Ritzer, Sociological Theory, Second Edition, (2014), p. 350. 
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nomenology reflected bracketing of our prevailing biases or prejudices in order 
to see things as they are. 

The purpose of the phenomenological approach has been to illuminate the 
specific, and to identify phenomena and how they are perceived by the actors in 
a situation. In the human sphere, this normally translated into gathering ‘deep’ 
information and perceptions through interviews, discussions and participations 
observation, and representing it from the perspective of the research participant. 
Phenomenology is concerned with the study of consciousness and experience 
from the perspective of the individual, ‘bracketing’ taken- for- granted- assump-
tions and the usual ways of perceiving things in the world. Epistemologically, 
phenomenological approaches are based on a paradigm of personal knowledge 
and subjectivity, and emphasized the importance of personal perspective and in-
terpretation. Phenomenological research has overlapped with other essentially 
qualitative approaches including ethnography, hermeneutics and symbolic inter-
actionism. My major interest in this work has been to embark on the method of 
phenomenological hermeneutics. It is the merging or conglomeration, the 
adoption of phenomenology and hermeneutics in research in order to get the 
hidden goals or truth in things as they are. 

Phenomenological methods are particularly effective at bringing to the 
foreground the experiences and perceptions of individuals from their own per-
spectives, and therefore aimed at challenging structural or normative assump-
tions. Adding an interpretive dimension to phenomenological research, ena-
bling it to be used as the basis for practical theory, allowed it to inform, support 
or challenge policy and action. A variety of methods can be used in 
phenomenologically based research, including interviews, conversations, partici-
pant observation, action research, focus meetings and analysis of personal texts. 
If there is a general principle involved an indepth analysis or maximum depth, 
in practice constrained by time and opportunities to strike a balance between 
keeping a focus on the research issues and avoiding undue influence by the re-
searcher. Phenomenological approach exposed taken- for- granted- assumptions 
and challenged a comfortable status quo. 

According to Stan Lester: 
 
Phenomenological approaches are good at surfacing deep issues and making voices 
heard. This is not always comfortable for clients or funders, particularly when the 
research exposes taken- for –granted- assumptions or challenges a comfortable sta-
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tus quo. On the other hand, many organizations value the insights which a phe-
nomenological approach can bring in terms of cutting through taken- for –
granted- assumptions, prompting action or challenging complacency.9 
 
Human reality is based on observation, consciousness and experience. Phe-

nomenological method has been clearly defined as that method that has to do 
with the method of analysis showcasing the fact that the whole is dissected into 
parts and these parts are critically put together for meaningful understanding. 
Things are broken into parts and these parts are put into a coherent whole. 
Phenomenology has been the study of structures of consciousness as experi-
enced from the first person point of view. The central structure of an experience 
is its intentionality and it is that which is directed towards something. Phenom-
enology is the study of structure of consciousness and experience. These two 
methods are adopted for the sole purpose of ensuring the best possible, the aim 
or objective of this intellectual discourse. 

Furthermore, we shall also adopt the hermeneutic method which has to do 
with the science of interpretation. Hermeneutic philosophy envisaged how un-
derstanding is possible. The origin of the term “hermeneutics” (from the Greek 
hermeneutikos) bears an obvious reference to Hermes, the messenger god of the 
ancient Greeks. Hermeneutic philosophy attempt to foster understanding and 
rendered what is unclear clear. Hermeneutics has been the science of the inter-
pretation of meaning. Habermas’ critical social theory is contemporary herme-
neutics characterzed by observation, pragmatics, critical and radical philosophy. 
Critical theory envisaged interpretation and interpretation involved entering in-
to the interpretation of normative core of human communication community; 
meaning here operates and is to be found within the historical contexts of the 
interpreter and interpreted. When we say that something is critical we mean the 
purpose of interpretation here is emancipatory; conventional wisdoms within 
communities are challenged in order to address potential power asymmetries or 
irregularities or illogicalities. Paul Ricoeur’s phenomenological hermeneutics 
presented a set of basic normative core or methodological principles to guide 
praxis. The concept of the hermeneutic circle of understanding presented an 
overview of social development process. It followed, then, that this conceptual 
framework of the hermeneutic circle of understanding required recognition if a 
                                                                 

9 Stan Lester, An Introduction to Phenomenological Research,’ (Tauton UK: Stan Lester 
Developments, 2009), p. 4. 
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phenomenon such as the social development process is to be fully understood. 
Social actors must begin to explore the Gadamerian ‘fusion of horizons’ and that 
of mutual understanding of the phenomenon of social development. 

According to Georgie Wanke,”hermeneutics is a tradition of thought that 
deals with the understanding of interpretation of meaning”10. Broadly speaking, 
the hermeneutic circle reflect the critical understanding of our existential condi-
tion of our system-life-world. Georgie Wanke opined that, “the hermeneutic 
circle becomes a historical fact and an element of our existence”11. Strictly 
speaking, the hermeneutic method is associated with philosophers such as 
Gadamer, Derrida, and Levinas, we will apply the Gadamerian kind of herme-
neutic method as far as this work is concerned. 

We must acknowledge that we are finite and historical beings and that, as 
long as we are concerned, our understanding will be partial and interpretive. 
Jaegwon Kim ansd Ernest Sosa asserted that “hermeneutics recognizes the con-
textual and pragmatic character of all claims of knowledge”12. Hence, “it is con-
cerned with edification, with a conversation in which we can enrich our various 
conceptions of ourselves and the world by trying to understand those of oth-
ers… hermeneutic, here reaches its fullest extent thus”13.  

Communicative action means mastering the world reality and it showcased 
the establishment of interpersonal relation. Communication has been very cru-
cial as far as human association is concerned. According to David Jary and Julia 
Jary, “communication(s) means the (1) imparting or exchange of information. 
Communication may be verbal or non verbal, intended or unintended (2) the 
message(s) or unit(s) of information communicated (3) the means of communi-
cation”14. Thomas McCarthy posited that “communicative action is a social ac-
tivity. According to David Jary and Julia Jary, “communicative competence is 
the means, including the rules, by which persons sustain communicative ex-
changes and interactions with others within a world’s community. The term 
‘communication’ is coined by Hymes (1966) to focus attention on the skills and 

                                                                 
10 G. Wanke, Hermeneutics in Jaegwon Kim & Ernest Sosa (Eds). A Companion to Meta-

physics, (Oxford: Blackwell Publishers, 1995), p. 206. 
11 Ibid., p. 207. 
12 Loc, cit. 
13 Loc, cit. 
14 David Jary and Julia Jary, Collins Dictionary of Sociology, (2000), p. 92. 
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knowledge involved in human communication… It reflected on the limitations 
in linguistics of concentration mainly on syntactic competence”15. 

According to David Jary and Julia Jary: 
 
The human capacity for communication, especially through language, is far more 
extensive than that of any other animal. The capacity to communicate across time 
and space has expanded enormously in modern times with the invention of writ-
ing, printing, electronic communications- telegraphy, telephone, radio,-and media 
of mass communications, as well as, the mechanization of transportation. A reduc-
tion of what geographers refer to as the friction of distance has been particularly 
evident in the 20th century in the capacity to send messages over long distances at 
great speed. This has many implications, not least the increased capacity for social 
control this makes possible for the modern state.16 
 
Nevertheless, Habermas’ theory of communicative rationality exposed the 

criticizable validity claims: yes/no claims that are usually acceptable by the hu-
man society. 

Political philosophy is the study of topics such as politics, liberty, justice, 
property, rights, law, and the enforcement of a legal code by state authority. 
Habermas’ theory of communicative action heralded his political philosophy. 

The indispensability of dialogue in Habermas’ philosophy guaranteed the 
acceptability of dialogic democracy and the errant rejection of an ideology that 
is dogmatic that allowed no debate such as fundamentalism. Habermas’ con-
temporary political philosophy does not presuppose a free- rider- system (a so-
cial system whereby anything goes without being checked by laws or moral pre-
cepts). 

The idea of communicative action theory will be clarified in this intellectu-
al discourse because according to the Ayerian tradition, the clarification of con-
cept is the sole business of philosophy. Dialogic or dialogical philosophy is a 
twofold issue and it exemplifies relational analysis or dialectical process. This 
method started from the normative assumption that every utterance has an ad-
dressee. The central question is: To whom is the person speaking? 

However, the address is rather a multiplicity of others, a complex web of 
invisible or cob-web of human interaction whose presence can be traced to in 

                                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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the content, flow and expressive elements of the utterance. It means connection 
between two persons or things. The word “dialogic” is ambiguous. It has its rele-
vance in various fields; the psychology of globalization, educational psychology, 
media psychology, cultural anthropology, developmental psychology, social con-
structivism, philosophy, Jungian psychoanalysis, cultural psychology, social 
work, experimental social psychology, brain science, psychopathology, and psy-
chotherapy. The topic of mediated dialogue in a global age has been at the heart 
of a special issue on cultural identity and the sacredness of our humanity. Reli-
gion is the transcendence within. Transcendence means the movement of con-
sciousness of being. In this connection, Alexander Moseley opined that “con-
sciousness generally implies being able to be aware of one’s surroundings”17. 
Habermas is very critical about the mode of production called capitalism. Ety-
mologically, philosophy was derived from the Greek word philo sophia. When 
joined together it means the love of wisdom. Philosophy is systematic, logical, 
rational and theoretical. It is an open system of study and not a closed-system. 
Philosophy is said to be the peak or height or mother of all disciplines. Etymo-
logically, the term ”democracy” is derived from the Greek words “demos” (peo-
ple) and “kratia” (power) which simply means people and power respectively or 
put conversely the people’s power. Literally, it could be said to be people’s pow-
er or power of the people. The people are the source of state’s sovereignty. De-
mocracy is not a new system of government. It is as old as humanity itself. In 
every society, the system of social control has some democratic principles, re-
specting some popular normative ideals, having a measure of popular support, 
and goodwill. Democracy presupposed the voluntary free intelligence and social 
activity of men in a harmonized and systematically coordinated manner. 

The term ‘deliberative democracy’ was originally coined by Joseph. M. 
Bessette in his 1980 work “Deliberative Democracy: The Majority Principle of Re-
publican Government”. The James Fishkins model of deliberation is character-
ized by information, substantive balance, diversity, conscientiousness, and equal 
consideration. Finally, Habermas’ contemporary political philosophy is radical 
democracy or dialogic democracy characterized by liberal society and demanded 
more political participation, contemporary debate and discussion or public con-
versation. 

                                                                 
17 A. Moseley, A to Z ofPhilosophy, (London: Continuum International Publishing 

Group, 2008), p. 36. 
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Habermas’ contemporary political philosophy emphasized the need for 
global order and a more reasoned communication (communicative discourse) on 
public issues. 

According to Mitchell Stephens: 
 
The key word in Habermas’s political vocabulary, however, is democracy. He often 
has in mind a more “radical democracy” than that with which most Americans are 
familiar. In the phrase ‘government by and for the people’, Habermas places much 
more emphasis on the ‘by’ than most of us normally would”, McCarthy explains. 
He wants less unthinking nationalism and more reasoned communication on pub-
lic issues. He wants more participation by citizens in government processes, in po-
litical parties, in economic decisions- a larger “public sphere” than can be found in 
any existing society. Habermas wants more debate and discussion18. 
 
Habermas’ philosophy transcended national and global dimensions or cos-

mopolitan politics. Political philosophy involved a creation of norms and forms 
of social interaction. According to Iain Mackenzie, “political philosophy in-
volves the creation of new forms of norm governed social interaction”19. 

Habermas’ philosophy of reasoned communication has been an intellectual 
contribution to global terrorism. Terrorism is an elusive concept. It constituted 
an imminent danger to the project of humanity. Hence, there is this need for 
global dialogue or global interdependence. John Hoffman and Paul Graham 
opined that “terrorism is the use of political violence in situations in which peo-
ple have reasonable avenues of peaceful protest”20. The indispensability of dia-
logue in Habermas’ communicative action theory showcased his contemporary 
political philosophy. According to John Hoffman and Paul Graham, “theories 
of global justice are concerned with what obligations nation-states have to one 
another and obligations citizens of different nation-states have to one anoth-
er”21. Habermas’ contemporary political philosophy is all about human emanci-
pation, social integration and his enlightenment democratic vision revealed an 
emancipated global society. According to John Hoffman and Paul Graham 

                                                                 
18 Stephens Mitchell, The Theologian of Talk; “The Question is whether Justice Exists and 

Reason can benefit Society”. (Los Angeles Times Magazine, October 23, 1994), p. 10. 
19 Iain Mackenzie, Politics: Key Concept in Philosophy, (2009), p.164. 
20 John Hoffman and Paul Graham, Introduction to Political Theory, (2009), p. 501. 
21 Ibid., p.497. 
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emancipation is “the capacity of people to act freely and thus govern their own 
lives”22. 

Habermas’ contempoarary political philosophy encapsulated the basic nor-
mative core of human rights. According to John Hoffman and Paul Graham, 
“human rights means the entitlement to treatment which it is claimed individu-
als have simply by virtue of being human”23. 

 
 

3. Recommendations 
 
Habermas’s communicative political theory reveals the clarion call for hu-

man existential relationship in a manner that will guarantee global peace. 
Habermas’s communicative ethics should be used as an antidote for politi-

cal theory or ethics ought to be seen as an antidote for political stability. Ethics 
should be an avenue or a platform for addressing or grasping the complexities of 
human existential-political challenges. 

Ethics serves as a foundation for political stability and human progress or 
human social integration. Communicative ethics serves as a yardstick for the 
propagation of human rights according to the Habermasian tradition. The 
Habermasian tradition could serve as a yardstick or a platform for global justice 
and the rationalization of society. 

 
 

4. Conclusion 
 
Habermas’s contemporary political philosophy vis-à-vis his communicative 

theory could serve as an antidote for global world order or global integration. 
Habermas’s concern for human integration revealed the need for an emancipat-
ed global society. 

Habermas’s vision for an emancipated global society is all about human 
freedom and the promotion or the propagation for human rights all over the 
globe. Habermas’s vision for an emancipated global society call for the institu-
tionalization of democracy and the need for international peace and justice. 

                                                                 
22 Ibid., p. 496. 
23 Ibid., p.498. 
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Habermas’s contemporary political philosophy and his communicative the-
ory revealed the need for a democratic vision for human global justice. 
Habermas’s democratic vision and communicative democracy is encapsulated in 
mastering the world and it is all about problem solving mechanism and human 
societal progress or the rationalization of society. Habermas’s communicative 
theory revealed the need for collective decision making, the institutionalization 
of social justice in democratic society and the frantic efforts to ensure the imper-
ative of dialogue in human political participation.Habermas’s communicative 
political theory is encapsulated in a basic normative core of human rights and 
global justice, peace and order. 

 
 

Summary 
 
This paper reflected on the need to address the problem of human co-existence and the 

need for ensuring that political instability is simply addressed. The normative foundation of hu-
man democratic society has never been on a solid bedrock due to human frailties. 

This paper seeks the need to address this human impasse from a more phenomenological 
and hermeneutical approach by using Habermas’s communicative theory as a normative founda-
tion for addressing this global challenges. This paper therefore adopts a method of analysis, phe-
nomenology and hermeneutics to address the democratic vision of human normative foundation 
of social order. 

This paper therefore concluded that communicative action serves as a prelude for the nor-
mative foundation of human democratic institution. Habermas’s contemporary political philoso-
phy vis-à-vis his communicative theory could serve as an antidote for global order or social order. 

Key words: democracy, society, social order, philosophy, phenomenology, Habermas 
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GLOBALIZATION AND CULTURE MODIFICATION: 

RESHAPING THE INSTRUMENTS OF SOCIALIZATION 

TOWARDS AFRICAN SOCIETAL DEVELOPMENT 
 
 

1. Introduction 
 
Many scholars engaged in the globalization discourse and have made 

valuable contributions to our understanding of the subject. One of these is 
Dukor who has argued in his; Globalization and social change in Africa that 
globalization is a “light or ray beaming from one end to a galaxy of uninformed, 
unmoved, worlds. Yet, it is a philosophy of a village of nations and homosapiens, 
starting from somewhere but to nowhere because it is a philosophy of change 
for an interconnected network of a people in the universe” (Dukor, 2008:16). 
Thus, he saw globalization as both a cognitive and an instructive human process 
in which ancient African participated, noting that the first phase of globalization 
is the ancient phase when the urge and prompting to communicate economically 
and culturally was more intrinsic than necessary in man within the spectrum of 
his world or universe. 

Ashni and Jando noted that turning the world around through the process 
of globalization originally, cannot be accurately pinged to a time and 
personality. (2008:50) But according to them, as an economic, political, social 
and cultural reality, globalization as a process of unification could be traced back 
to the month of May of the year 34 B.C., when Alexander the Great (336-232), 
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a Macedonian war lord, instigated the project of unifying the Macedonian and 
the Persian Kingdoms into one people (Vidler, 1981:10). Along with his great 
army, he set out the decimation of Greek language, culture and way of life in 
the nook and cranny of the earth. Influenced “by vastly more mundane motives: 
(Bright, 1981:412) and moving “in part by the Pan-Hellenic ideas” that Greek 
culture was superior to all others, a tradition he inherited from Aristotle his 
teacher, Alexander consolidated his new global village. Thus, this marked the 
birth of Western Europe’s influence on globalization. After this, globalization 
took other forms and dimensions. From the 1800s the focus of globalization 
which took the form of colonialism in Africa had the intention, predominantly, 
of economic exploitation, acculturation and political domination. This period 
according to Uzoiqwe, in his: ‘European Partitioning and Conquest of Africa’, 
marked the scramble and partition of over 28 million square kilometre of 
African continent. Africa, in the face of globalization, was conquered and 
effectively occupied by the industrialized nations of Europe. (Uzoiqwe 1990:10) 

Reflecting on the present global existential predicaments, it is only natural 
to note that globalization can only be true to its goal of promoting free trade 
and securing world peace when it begins to create more winners than losers in 
the global economy. The role of the multinationals in the global economy is 
such that, “in the early 1990s it was estimated that about 37,000 Multi-National 
Companies (MNCs) worldwide controlled assets in two or more countries and 
that these corporations were responsible for marketing roughly 90 percent of the 
developed countries’ trade’’, especially in Africa. (Sachs, 1999:137). Has this 
changed in recent time? Does Africa contribute anything to the global market? 
Does it still maintain the position of a helpless receiver? The argument is: can 
Africa’s participation in globalization go beyond mere buying of finished goods 
from the West? With the cosmetics of cultural pluralism, multiculturalism and 
cross culturalism, in fact ‘global villagization’, is African ‘culturing’ still available 
for the family, for children, for communication, for education, for religion and 
for self-projection? If globalization infers transformation and transformation 
infers development, then how is Africa captured in the present domino of 
globalization. Who is globalizing the process? Seeking answers to these 
questions is the interest of this paper. But first, let us clarify some concepts. 
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2. Conceptual clarification 
 
2.1. Culture 
 

Many definitions have been given of culture from various dimensions such 
as law, dressing, songs and even proverb but most fundamental is the unifying 
factor of the various dimensions - language. However, etymologically, the word 
culture is a derivative of the Latin word cultus, meaning a way of doing things, 
ways of acting, among given people (Ejim, 2006:18). From its German 
derivative, culture is from the word kutu’ translated literarily to mean 
civilization. From action to civilization, therefore, culture circumference a 
complex ways a people act and live, shared by every member of the social group 
or community and transferred from one generation to the next. Culture 
therefore is a complex phenomenon having many forces and element within it. 
According to Schaefer, “culture is the totality of learned, socially transmitted 
customs, knowledge, material object and behavior. It includes the ideas, values, 
customs and artifacts of groups of people…” (Schaefer, 2005:58). 

For Norbeck (1970:5) culture is an abstraction from reality and not reality 
itself; that is, culture prescribes why, how and where people should gain a 
decent livelihood. Swartz and Jordan (1980:47) toeing the same line, view 
culture as shared understanding of norms, rules or laws that govern and control 
behavior, belief in religion, superstition, witchcraft, myths, and ideology. 

It is evident from our definitions of culture that; 
 
I. It is ideational, it resides in the mind of men, manifesting in behaviors of the 

people. 
II. It is a phenomenon that is shared by all. 
III. It is learned directly or indirectly and communicated through language and 

other symbols. 
IV. It is universal yet it is minimized to certain group of people. On this note, cul-

ture is the instrument of adoption; it contains ideas and techniques for re-
sponding to challenges of human experience. 

 
The above views are also shared by Malinoswki (1974:77). For him, culture 

facilitates the gratification of basic human needs such as food, shelter, water and 
sexuality. Howard and Mekin (1983:14) emphasize the normative value of 
culture in the area of law, social structure and religion. From the above 
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understanding, culture transforms the individual, social institution and the 
society. It is not wrong to say, then, that culture is instrumental to development 
of a people, their institution and their society hence the survival of any culture is 
dependent on the solidarity or the bound of unity between the members and the 
extent to which this bond directs and shapes their view of the world and those 
around them. 

Generally, a culture performs two roles in the society, namely; 
 

a. Adaptive Role. 
Trade (1988:27) asserts that adaptive role can be seen as the principal 

equipment through which men and women in the society cope and interact with 
their material environment, which is interwoven with social and economic 
development. Culture shapes to a large extent the mechanism of providing basic 
and other needs in a society. 

 

b. Integrative Role. 
Through integrative roles, culture is significant in the creation of a moral 

community within any defined society. Culture provides the bonds and symbols 
for the existence of peoples within communities and for the reproduction of 
individuals and personalities equipped to effectively play useful and relevant role 
in their societies. Cabral (1970:66) sees culture as a dynamic element of the 
society. 

 
2.2. Globalization 
 

Although one of globalisation’s most primitive motives is to create an 
interrelation and interconnection which will reduce the world to one ‘global 
village’ or a ‘global parlour’ irrespective of the several miles or space, differences 
in race, colour or tongue, separating its continents. By this, the world is 
expected to share a harmonized, unified, transparent and healthy economic 
structure as well as cultural and social virtues. However, there is no consensus 
on the definition and utility of the concept. (Dukor, 2008:50) 

Various scholars have examined the concept from different perspectives, 
especially from political, social and economic angles. More recently, it has been 
skeptically viewed as one phase of political and economic neocolonialism2 (ibid) 
as its propagative tools are enculturation and acculturation, but for the sake of 
this study, we shall adopt Dukor’s definition of the concept as contained in his; 
‘’Globalization and African Identity’, where he opined that: 
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Globalization is a process by which the network of cultural, political and economic 
advantages and interest of the different peoples of the world naturalistically for 
mutual benefits. It is expected the …the identities of different races and peoples of 
the world… would merge, clash and conflict to the disaster of global peace and 
unity irrespective of the contributions of science and technology to the 
advancement of the standard of life generally on the planet3.(Ibid) 
 
Strictly analyzing the above definition, one can deduce that Maduabuchi’s 

idea of a network of political, cultural, economic and maybe religious advantages 
accrue to the races of homo-sapiens (Negroid, Caucasoid, Mangoloid) to the 
extent that it blurs colour, class, ethnic and sectarian differentiation In the same 
token is expected to foster lasting peace, unity, love and harmony through a 
human-centric globalization. We also have these shades of the concept; 
Cultural Globalization- Information Globalization- Political Globalization and 
Economic Globalization. 

 
 

3. Globalization, culture and development: the web, 
implication and challenges 

 
The subject matter of globalization is “integration” and this is one of the 

dimensions in the working of the global system. It is a process, so to speak, that 
aims at the integration of cultural systems through the exchange of socio-
cultural values, belief-systems and ideas. The natural consequence is that 
globalization as a process towards unity of cultural systems, by its nature, makes 
for “increased choices” – varieties. This is in fact true to the essence of 
globalization which has its unveiling, disclosing and unfolding in variety. The 
argument is that the world can be a lotus paradise where billion of varieties 
blossom and true pathway to peace and progress is conceivable only in that 
freedom and blossoming of the varieties. This idea agrees with the declaration 
of the Governments to the States Parties in the opening pages of the Manual of 
General Conference of UNESCO (2002): 

 
That ignorance of each other’s ways and lives has been a common cause [of world 
wars, poverty, underdevelopment], throughout the history of mankind, of that 
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suspicion and mistrust between the peoples of the world through which their 
differences have all too often broken into war (2002:7). 
 
The whole idea is that wars, poverty and ignorance are natural 

consequences of our inability to have a holistic picture of the world. Every part 
of the world has some uniqueness to offer either in cash or kind, to make the 
world more and more a lotus paradise. Thus, it is glaring that globalization has 
its roots in the idea of beauty, freedom, equality, human dignity, mutual respect 
for human beings and peace. The mindset to discover, explore, taste of what 
other countries have to offer, set the way straight for industrialization of the 
world. The spirit of the process facilitated the speedy discoveries of oil, 
diamond, gold, and other natural resources in various parts of Africa. The 
discoveries in Africa and Middle-east paradoxically, bred competition – a trend 
that negates the very spirit of collectivity and togetherness. Indeed, United 
States has proved her ‘superiority’ in a number of ways in trade, technology and 
military capability. And this idea of superiority in modern times remains a 
cardinal issue in globalization. This is because it has brought about a form of 
conceptualization of globalization that equates it with a vile and sinister form of 
internationalization. The challenges in this web of communication and 
internationalization, has attracted certain philosophical conceptualization and 
critique of the globalization process. These critiques include; 

 
a. Globalization as Materialism. 
b. Globalization as Darwinism 
c. Globalization as Monism 
d. Globalization as Naturalism 
e. Globalization as Consumerism etc 
 
This interpretation of globalization as neo-imperialism presents 

globalization as a paradox of itself. This is the paradox where one civilization 
makes all attempts to impose their values on others; negating the fact that 
globalization is a collective effort of all nations, tribes, cultures and individuals 
that have values. It is paradoxical because globalization as a process has it point 
of departure from its goal to ‘villagize’ a world where varieties blossom and 
create an atmosphere which is welcoming to all and not the other way round 
where one cultural system blossoms at the expense of others. In this regard, 
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Africa seems to be a victim of such cultural domination and this, perhaps, 
accounts for why Africa is grossly undermined in the emerging global structure. 
Could this be what affects Africa’s development? 

 
3.1. Glbalization and african social institutions 
 

From the foregoing, it is clear that globalization is not new to the Africans 
precisely because of the traditional systems and mode of operation as well as 
discoveries of natural resources. Though Africa has a long history of interaction 
with the rest of the world, especially through North Africa, the most significant 
phases, in terms of reach, are those of the era of merchantilism, slave trade, 
colonial rule and extant inter-state relations. Contact with Europe and America 
in the 15th century through trade and colonial rule opened the way to the 
modern trend. However, it gave rise to the sordid experience in slave trade and 
exploitation. In the trans-Atlantic slave trade, western merchants bought from 
African slave traders, Africa’s most valuable resources - able-bodied men, 
women and children. This has impaired Africa’s stability and development. 
Colonialism compounded the situation through its calamitous and dehumanizing 
exploitation and instrumentalization which has snowballed into mental slavery. 
The world with its highly technologized globalization process is simply 
dragging Africa along as a dependant. This can be explained through two 
metaphysical constructs; 

 

a. Globalization through colonization, – Affecting its social systems, such 
as the family, social, political and economic institutions. 

 

b. Globalization through de-mentalization – Dehydrating its self-
confidence and reconstructing its psych. 

 

Analogically, this aligns with the notion of ‘civilized poverty’ or a ‘poverty 
of the civilized’. In jumping into what has become conventional, Africans have 
shelved several sublime practices and are even substituting crass individualism 
for the much cherished African hospitality. We must bear in mind that our 
interest here is the globalization of cultures as it affects societal development in 
contemporary Africa. 

In Africa, globalization was a ‘hope ship’ expected to sail Africa across the 
waters of existential predicament as well as a compensation for the in-
humanism of colonialism. The process, supposedly, will help developing 
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countries especially Africa “create better economic environments”, jump into the 
information age, accelerate development and enhance global harmony while still 
upholding the pristine values of their cultural heritage. But has this taken place? 
Is it taking place? Will it take place? When? 

Consequent upon the erosion some sublime African values, African 
scholars especially philosophers regard globalization with skepticism and even 
with great concern about the future of Africa. George Ekwuru (1999) calls it 
‘the “de-culturisation” and “de-personalization” of a people within their own 
land’. In the historical moment of colonialism, through the process of forced 
acculturation, western civilization came heavily on the African cultural world 
bringing about a battering and shattering experience and an irreparable cultural 
trauma. This accounts for the enduring, debilitating psychic effect which has 
crystalised in the terrible nightmare of inferiority complex. 

Various institutions such as churches working in Africa, including the 
Catholic Church, have been worried. The Holy See published a note on finance 
and development, immediately before the United Nations Conference in Doha, 
which states: 

 
We need to pay particular attention to Africa, where the development map shows 
strong inequalities. In Africa, the situation is different from country to country; 
there is a trend towards polarization between situations of success in obtaining 
resources and making them fruitful, and situations of total marginalization. 
 
To make this case, that is, the erosion of African culture through 

globalization, more vivid, let us give some practical illustrations. Africa, 
particularly sub-Saharan Africa, has been culturally bastardized. Since encounter 
with colonialism, African countries have not been able to articulate the charting 
of their history, economy, culture and identity to ensure her development. 
Reflecting on this dilemma, a former Nigerian Director of the National Council 
of Art and Culture averred; 

 
Our attitude today is largely influenced by the perception and the view- points 
cultivated as a result of slavery as well as colonial and post-colonial education. As a 
result of this, we tend not to appreciate ourselves or our cultures and therefore 
disregard or undervalue the potential contributions this effort can make to our  
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contemporary developmental efforts. We thus tend not to believe and have 
confidence in ourselves our endemic capabilities and potentialities. (Bello, 
1998:12emphasis added by Maduagwu) 
 
The fallout of a hyper individualism, capitalism and materialism in the 

western world is transmitted all over the world as the modus operandi which 
Africans try to assimilate. This assimilation, paradoxically, enables and disables 
the instrument of societal development in many unanticipated ways. Let us 
consider them in sequence. 

 
3.1.1. Globalization and the African Family 
Our pristine valued communal life is fast disappearing. The extended 

family system which aided communication and cares for members of the family 
including the poor, orphans and widows in a network of interrelatedness has 
atrophied. As the sense of community disappears, the individual loses his or her 
true identity, value, dignity and meaning and is vulnerable to abandonment, 
dependency, corruption and discrimination. Hence according to Aldous Huxley, 
the incredibly high rate of divorce in societies all over the world is symptomatic 
of the general deterioration in wholesome human relationships and ‘divine’ 
institute of marriage and family hood. One is indeed very sure that in a very 
short time values like; marriage, virginity, or even child birth, will be mockery as 
they will be parameters for determining being ‘civilized’ and ‘uncivilized’. No 
wonder, having felt the implication of the dearth of communication within 
families and worse still, within extended family, Asa in her lyric; ‘Fire on the 
Mountain’ asks; 

 
There is fire on the mountain and no body seem to be on the run, there is fire on 
the mountain top, and no one is running … Who is responsible for what we teach 
our children, is it the internet or the stars on the television why o why, why o 
why… There is fire in Africa, everywhere in the sea and nobody seem to be on the 
run, there is fire, fire, and no is a running. 
 
Reconciling this dilemma of every one for him-self with our positive 

cultural value of brotherhood is a challenge for the present African. 
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3.1.2. Globalization and Religion in Africa 
Religion permeates African life and has been an instrument in social 

development. From time immemorial, African traditional religion is endowed 
with salient values, instrumental to the development of individuals and societies, 
providing solace for adherent and meeting their spiritual and psychological 
needs. But upon contact with the white man, things changed Basden captures 
this clearly when he noted; 

 
The downright truth is that the Europeans find it difficult to fathom the native 
mind. They are generally ignorant of the essential spiritual element which will 
equip them to unravel the intricacies of the native mind and their ancient law and 
custom. (Basden, 1966:5) 
 
This is a pointer to the superfluous ignorance and a display of superiority 

complex on the part of Europeans and the West in general. Many Africans 
accepted Christianity and began to regard traditional worship as fetish, barbaric 
and primitive. It is still debatable as to whether they were convinced or brain 
washed. Besides, these two religious systems now functions in the African 
continent but their essences is been assailed by new global socio-economic 
forces and the result is hollow religiosity of both the Christians and traditional 
worshipers. We are beginning to have a brand of spirituality without morality 
and good conscience. 

In this scenario, most African communities have become infested with 
certain curious activities such as; spurious miracles, unacknowledged syncretism, 
mammon worship and sectarian violence. Sectarian violence, save with 
interference of Islam was hardly a challenge in Pre-colonial Africa. The existing 
sets saw themselves as partners in progress and alternative routes to spiritual 
wellbeing. Cross-set worship was permitted and enriched the spiritual 
experience of the people. There was even a cross-community acceptance of 
deities, For instance most of the deities such as Orunmila, Sango and Ogun 
worshipped in the ancient Benin Kingdom were of Yoruba origin. Benin 
Olokun worship also percolated into Yorubaland. Thus, the African had 
attained a culture of tolerance in this regard, which is in line with the spirit of 
globalisation. This explains the relative ease with which Christianity spread. 
Until the element force was introduced by Islamic jihadists religious 
proselytisation was relatively carried out peacefully. 
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Conversely, religious intolerance pervades inter-set relations in this era of 
globalisation. Islam and Christianity, apart from denigrating traditional African 
religion as primitive and damned are also poised to suppress each order. Taking 
advantage of the flexible, tolerant and open attitude of Africans in religious 
matters, they have foraged deeply into Africa to gain a wider sphere of 
influence. However, the reverse is not the case. Save for the fragments of 
traditional African religion that African slaves took the Americas, African ways 
of worship have not significantly plied globalization as a highway to other 
cultures. Even, well cherished values like African hospitality and extended 
family support mechanism have not been globalized. Therefore, the inflow of 
cultural influence completely outweighs the outflow of African ideas on a global 
scale. 

 
3.1.3. Globalization and Education (School) in Africa 
Education was not an alien contraption in pre-colonial Africa. It predated 

foreign incursion into the continent and served as an instrument of social 
engineering. It was a socio-spiritual experience which harboured elements of 
social etiquette and morality. Moral codes were woven into sayings, parables 
and stories and dispensed orally. Thus we all remember the concept of the tales 
by moon light and the picture of children sitting at the foot of an old story 
teller. Like the ancient African Egyptian philosopher affirmed, listening and 
hearing is an important tool for attitude development that could translate into 
social development. This whole pattern of teaching was prevalent in the whole 
Africa. In fact it was our traditional means of educating the young. This to a 
large extent enabled respect for the old, for knowledge and for parents. People 
who have good character and knowledge of basic essential family, self and 
societal values were considered educated. 

Since the colonial era, this whole pattern has changed. Fluency in English 
language is mistaken for intelligence and civilization. Ability to speak and write 
in the colonial master’s language is taken for being educated. Formal education 
has became a passport for gaining prestige, hence competition for places in 
higher education translate into competition for prestige. The local languages 
became outmoded and displaced. According Obioha: 

 
Colonialism eroded the place of African languages in African economies by 
granting the highest prestige value to school education in colonial languages. 



 
 
 

Valentine Ehichioya Obinyan, Albert Osemeamhen Onobhayedo 
 
 

 

404

Colonial languages were valued over and above African languages. Consequently, 
educational qualification in an African language became of less value than 
qualification in the colonial language. (Obioha 2010:6) 
 
Human, cultural and material developments have become feasible only 

when they are pursued in the colonial language. Whereas traditional education 
addressed all three elements, colonial education was designed to alienate the 
African from his or her culture. Ultimately, it encouraged dependence and 
stifled creativity. Colonial education emphasised literary and technical education 
and acquisition of skills, competition for jobs as against character formation. 
Rivalry and inordinate competition for jobs has given rise to moral depravity 
which has soared in contemporary Africa. There is a collapse in family values, 
high corruption in public life and hyper-materialism among educated Africans 
both in government, religious and business circles. This trend is exacerbated by 
the extant phase of globalization which is further opening Africa up to the 
influence of practices like pornography, lesbianism that were not condoned in 
traditional education. It is now hard to find places, even in the rural areas, were 
chastity and virginity before marriage is celebrated. Africans lament the gradual 
passing away of these heritages. 

 
3.1.3. Globalization and the Africa Youth 
The developmental impact of globalisation on the youths cannot be over 

emphasized. (Schlegel, 2001) They have enough maturity and autonomy to 
pursue information and experiences outside the confines of their families. They 
are easily influenced largely because they are not yet committed to a definite way 
of life and their habits, belief and behaviour have not ossified (Arnett, 2002). 
Thus they are vulnerable to the influence of global media and the internet. 
Research has shown that vices such as substance abuse and premarital sex and 
unwanted pregnancy are on the increase as a result of the intrusion of Western 
values through globalisation of information and communication technology. 
This view was canvassed by scholars like; Nsamenang, 2000; Stevenson, & 
Zusho, 2002; Welti, 2000; Nnedum, 2003. Adolescent identity is an important 
issue in globalisation discourse as well as in adolescent development (Arnett, 
2002; Nnedum, 2003). 

In African, physical communication is being fast replaced by the use of 
electronic and digital gadgets, leading to complacency or indifference to 
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communal and family inter-personal relations. This has stultified the sense of 
brotherhood hitherto enjoyed in the traditional setting. 

Furthermore, African communities are drained of available manpower as 
young people migrate to urban areas and to places outside Africa in search of 
work. Consequently, many have developed a multi-cultural identity, with global 
consciousness (Nnedum, 2003). Today, most young people have developed a 
global identity and are immersed in a global culture. The television and social 
media have assisted this transformation process because they exposure African 
people to events and information from all over the world (Arnett, 2002:777). 
The internet has become the strongest component of the media for it provides a 
platform for direct communication with other people worldwide, via e-mail, 
interactive games and chat rooms such as Facebook, Instagram, WhatsApp 
(Nnedum, 2003). Also it provides direct access to information about every part 
of the world). It is, therefore, apt to believe that the images, values, and 
opportunities they perceived as being part of the global community undermine 
their belief, values and cultural practices (Arnett, 2002). Crime in Africa has 
also assumed a more sophisticated dimension with the introduction of cyber 
fraud. Advanced fee fraud has become a pastime of many young men who seek 
to gratify their appetites for the tantalising things the internet has exposed them 
to. One could argue, therefore, that the internet has exacerbated the identity 
crisis experienced by young Africans since the colonial era. (Erikson, 1950, 
1968) Their hybrid identity has become stronger than ever. 

Again Arnett (2000) observes that one of the glaring changes promoted by 
globalisation is evident in the timing of transitions to adult roles, such as work, 
marriage, and parenthood. It has been noted that the global economy is highly 
technological and information based, which means that the amount of 
education required to prepare young people for jobs is stretching steadily longer 
(Arnett, 2002). Unlike the pre-colonial times, when the teens and early 20s 
were considered adequate, young people who have come under the influence of 
Western culture tend to wait longer to go into marriage and parenthood, 
(Arnett, 2000). This is considered expedient in medical sciences but it has taken 
its toll on decency, chastity and moral rectitude that are cherished pre-marital 
life in Africa. Relatively early marriage definitely reduced promiscuity. This is of 
little moment today. What is emphasised is a longer period of tutelage, 
acquisition of Western education in line with western culture. But how do these 
changes fit into the social development of Africa? 
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The negative effects of globalization are definitely more conspicuous 
among the youths. Oni (2005:2) observes that Nigerian youths are rapidly 
losing touch with cultural values and that this could be seen in the alien culture 
which they portray; their bizarre dressing, dancing and language which 
invariably affect other aspects of social life. This is not peculiar to Nigerian 
youths. Nicolaides (2012:123) made a similar observation about South African 
youths. He states as follows: The younger generation of teenagers in south 
Africa have for the most part abandoned their African culture and language, 
and often religion and try to be hip by imitating their American rap artist role 
models who for most part display an acute lack of values and act immorally on 
television shows and who promote promiscuous behavior especially in the lyrics 
of the music they write. Youths are supposed to promote our culture and at the 
same time help to transmit it from one generation to the other. Therefore, it is 
deplorable when they fail to play this role. 

As Bello and Adesemoye (2012): 
 
...teenagers and youths generally are vital segments of the society who could be 
instrumental in promoting African cultures. But unfortunately, the mentality and 
lifestyle of the teenagers in African societies have been grossly affected by exposure 
to western films to some extent that rather than promoting African cultures, they 
have become hardened acolytes and promoters of western culture. 
 
In what follows, globalization has not been true to its original goal of 

encouraging cross fertilisation of ideas in the world. It seems hijacked by the 
West and her allies to dominate the world and impregnate it in with their 
values. If this unwholesome cultural hegemony is not checked, and credible 
balance restored, the world will suffer a 'cultural meltdown', loss of varieties and 
eventual human underdevelopment. 

 
 

4. Towards african social development 
 
From the aforementioned, it is crystal clear that this paper categorically 

affirms that at the heart of African degenerative social life is cultural 
dependence. Africa indeed needs a cultural renaissance. The contact of the 
Africans with the west through colonialism and globalization as argued above 
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has its negative implications than benefits. Most importantly, African cherished 
values and virtues are fast eroding. Usually, in a balanced wheel of cultural 
evolution, when two cultures contact, a gradual process of mutual cultural 
borrowing takes place, consciously or unconsciously. The two cultures 
interrelate and trans-valuate essences. But when one is backed by a stronger 
economy and fire power, there will be cultural domination and cultural 
chauvinism. Acculturation made possible by cultural inter-relativism is indeed 
most cherished as it leads to cultural diffusion and development Cultural 
imposition occasion a paradigm shift of indigenous cultures from their unique 
pattern of organization. It could result in the extinction of a disadvantaged 
pattern, however lofty. This is currently the experience in African where some 
indigenous languages are under threat of extinction. 

Cultural confusion in contemporary African could be regarded as one of 
the causes of African underdevelopment and the reasons are not farfetched: 
Culture-capture as a phenomenon is socio-psychologically rooted. It breeds 
dependence syndrome and halts creativity. This leads to low productivity and 
poverty in a viscous circle that has become the lot of African states. 
Globalisation has hounded Africans into the positions of receivers of products 
of other people’s creativity and weak participants in global affairs. Africa largely 
gratifies its immediate needs through purchases but finds it difficult to create 
sophisticated gadgets with global appeal. Globalisation ensures that western 
products are always accessible, producing a false sense of development in Africa. 
Thus, the existing mechanism of globalization derives from the economic and 
political calculations of the West. Africa has remained a back-bencher, dragged 
along by the major powers, waiting for crumbs from global politics and the 
global economy. 

Africa needs to re-appraise its position, in the face of the exploitation, 
limitations and pretentions of globalization. It must also re-evaluate its concept 
of development which is problematically influenced by Western models today. 
The position of the cultural milieu in African development must be redefined 
with a view of re-integrating valuable African cultural practices into the matrix 
of globalization: This is the position of this paper. The paper submits that 
development is holistic (not only economic and political) and should address the 
psychological, spiritual, social and components which globalization tend to 
trample upon. 
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For Engelbert Mveng, “the reconstruction of Africa must first start with 
regaining the spirituality empirically rooted in African cultural values”. But how 
can Africa meet her unique and pristine cultural values that have been corrupted 
by westernization? It is an expectation that the desired change will be 
engendered by a law which should reflect an ethics of responsibility at all levels 
of the society. When this is done, globalization will become a less damaging 
experience in African. To facilitate the reshaping of African experience in 
globalization, the following steps may help. 

1. Africans must discard the inferiority complex that make them believe 
that what is foreign is automatically better and realize that culture-wise, Africa 
has a lot that is superior and therefore admired by other peoples. In this, Aca-
demic bodies, orientation agencies such as the National Orientation Agency 
(NOA) of Nigeria and African movie industries, religious bodies as well as asso-
ciation for the preservation of cultural heritage have a lot to offer. 

2. The target of Africans should not be to retain their cultural practices 
raw and unprocessed. Change, which is the law of nature, must be accommo-
dated for culture to be adapted to changing circumstances. They should direct 
the process of cultural evolution to make it relevant to Africa’s peculiar devel-
opmental needs. 

3. In view of the critical role the instruments of socialization plays in na-
tional development, African leaders should be conscious of the fact that there is 
an insidious global culture competition going on which negates the quest for 
national development. They must articulate and respond with a grand strategy 
to be anchored on good governance, competence in science and technology, lit-
eracy and cultural renaissance. 

4. Africans should curb the predatory tendencies of the West to ensure, 
balance of opportunities and investment, through appropriate legislation. 

5. Promote legal competence in order to be able to deal with the dynamics 
of international law which the developed countries utilize in manipulating the 
trajectories of globalization in their favour. African states should ply the web of 
inter-state dealings encouraged by globalization to seek the repatriation of mon-
ey stolen by their leaders and stashed away foreign banks. 

6. Institute policies to protect sublime African cultural practices from 
trans-national Non-Governmental Organisations, that often canvass values and 
models that may not suite Africans’ idea of societal development. 
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7. improve on the educational system to reduce the high level of illiteracy 
and build up human capacity to compete with others. 

8. African states must improve on their policies, infrastructure, technolo-
gy, standards and protect local industries to enhance competitiveness and effi-
ciency. 

 

 
Conclusion 

 
The Manual of General Conference of UNESCO (2002) states that: 
1. That ignorance of each other’s ways and lives has been a common cause, 

throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the 
peoples of the world through which their differences have all too often broken 
into war. (2002:7) 

2. That the great and terrible war which has now ended was a war made 
possible by the denial of the democratic principles, of the dignity, equality and 
mutual respect of men, and by the propagation, in their place, through igno-
rance and prejudice. (2002:7) 

This UNESCO’s observations have only pinpointed the pathway to peace 
and development. It projects the need for synergy between states and men of all 
cultures. This implies respect for all cultures and a civilized, de-racialised 
approach to evaluating the effect of cultural patterns on people. Such 
understanding will lace the matrix of globalization with varieties and tolerance. 
Ultimately conflict will be minimized. We must understand that this approach 
is not the case of a man with a wipe or a sword or a gun bending all cultures but 
one that is fair, procedural, systematic and fundamentally ontological. 

The scope of conflict in the world today transcends wars. The North-
South divide between developed and developing countries, unfavourable balance 
of influence, brain-drain, infringement on national sovereignty, made worse by 
globalization, affect Africa negatively andare potential sources of conflict. 

According to Wiredu, these “kind of reverse injures human dignity and sap 
self-confidence… In Africa colonialism has been such an adversity” (Wiredu, 
Problems in Africa’s Self-Definition 59, 60-69). Rechanneling this cause is still 
the interest of this paper. The adverse effects of colonial mentality modernized 
through globalization make it difficult for the African to be himself and as such, 
he acts in ways that are alien to his culture. The reality of a ‘global village’ is 
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such that one section of humanity comfortably amasses the wealth while the 
other wallows in under-development. “Structural Adjustment Programmes” 
induced by the World Bank and International Monetary Fund and adopted by 
many African countries including Nigeria are facilitated by the principle of 
globalization. In effect, they have made the Affected African states like Nigeria 
more dependent. The masses wallow in poverty, African primary products are 
cheaper in the international market and multinational companies dominate the 
economy. 

It is the position of this paper that Africans should learn from the views 
canvassed by some sages: John Dewey, the American philosopher, has warned 
that “a culture which permits science to destroy traditional values, but which 
distrusts its power to create new ones is destroying itself. (Dubos, 1971:432) 
Alvin Toffler told the world in 1971 that “the horrifying truth is that, so far as 
much technology is concerned, no one is in charge”. (Toffler, 1971:432) 
Africans should therfore realize that is an open field in which they have a stake. 

Jean-Marie Domenach says that the human being we see on the street 
today is falling apart submerged by affluence and slotted into a machine 
universe, the human being feels himself or herself becoming a thing among 
other things and begins to be afraid and feel unnecessary. This means there is a 
need to temper the machine orientation which is fast creeping into Africa with 
elements of humanism, which derives mainly from culture. (Domenach, 
1973:24) Rene Dubos observation reinforces this position. He opined that 
humanity is on a suicidal course. He says that the most poignant problem of 
modern life is the feeling that life has lost significance, dignity, value, meaning 
and purpose. He further analyzed that: 

 
In many respects, modem man is like a wild animal spending its life in a zoo; like 
the animal, he is fed abundantly and protected from inclemency’s but deprived of 
the natural stimuli essential for many functions of his body and his mind. Man is 
alienated not only from other men, not only from nature, but more importantly 
from the deepest layers of his fundamental self. (Dubos, Ibid) 
 
These account for the reason Pascal Blaise warned that man must realize 

he is not like other things in the world so as not to be soaked in it and become 
like them. (Blaise). But this attitude regrettably, is the mode of operation of 
almost every man in our world today and especially the African who away from 
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the community now stands for himself in a Darwinian existence. What Africans 
should seek is a human-centric globalization to address this bundle of paradoxes 
between man, capital and development within the context of globalisation. 

Efforts to protect local culture from the homogenizing effects of 
globalization, many have encouraged the formation of organizations and groups 
at the local, national, and international level that aim to promote the protection 
of traditional cultures. World Cultural Organization suggested by Jeremy Rifkin 
(Rifkin, 2001) is helping to represent diverse cultures and put cultural 
protection on an equal footing, alongside International Network for Cultural 
Diversity. (INCD, 2003) which proposed that: 

1. Governments must not enter into any agreements that constrain sub-
lime local cultures and the policies that support them. 

2. A new international agreement should be created, which can provide a 
permanent legal foundation for cultural diversity. 

The objectives of INCP's include: developing an international approach to 
cultural issues, protecting cultures endangered by globalization, and raising 
awareness of the importance of culture (INCP, 2012). The INCP is an 
international forum through which representatives of member countries can 
exchange views on emerging cultural policy issues. One of the ways in which the 
INCP seeks to strengthen cultures is by advocating more cultural exceptions to 
the global trade rules of the WTO. Forty-five countries are members of the 
INCP, including Canada, France, China, and the United Kingdom, but not the 
United States. We must state that cultural protectionism is of great necessity 
now and African states should embrace it. 

Finally in this global process, the responsibility of developing Africa 
holistically is every African’s task. Just as we noted at the beginning, African 
culture which has been significantly eroded by centuries of slavery, colonialism, 
and imperialism by Euro-American agents is at risk of total extinction owing to 
the pace of globalisation. This has given rise to the call for revitalization. 
Revitalization should be done with the realization that culture is the soul of any 
society. 
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Summary 
 
Twenty-first century scholarship is replete with studies on the effect of globalization on 

indigenous culture in less developed countries. Such studies have accorded the African world 
ample space because globalization has fostered epochal changes in Africa’s cultural terrain. 
Though more subtle in recent times, in comparison to the hegemonic tendencies of the colonial 
past, it has created monumental changes in the social, economic, political and spiritual life of 
African groups. Notably absent, notwithstanding, are theories to explain the extinction of values 
and quest to recover pristine African cultural life which globalization has remodeled. Thus, this 
study seeks a philosophical insight into the historical realities, trajectories and impact of 
globalization in Africa. It captures what many regard as African existential predicament. It shows 
the character of globalization in relation to Africa, drawing attention to the objectives, actors, 
gainers, and losers of the process. To ensure this, this research reflects on certain fundamental 
questions such as; what is globalization? What are its objectives? What is the role of globalization 
in the formation of cultural identity? How are the West and its allies captured in the process? 
What is culture? Where is the African family, the African child and African religion in 
globalization? The basic interest of this study is to epistemologically establish that globalization 
has had corrosive effect on African culture, which is tantamount to distorting the vital force that 
could facilitate African development. 

Key words: globalization, culture, value, African society, developments 
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BIBLICAL AND ETHNIC VIOLENCE IN NIGERIA:  

THE CHRISTIAN APPROACH 
 
 

Introduction 
 
In viewing ethnicity, six fundamental criteria must be considered: 1.They 

must have a name that identifies them as a group. 2. The must believe in com-
mon ancestry. 3. They need to have shared belief about their collective past. 4. 
They must have some degree of shared culture generally passed on through a 
combination of language, religion, laws, customs, institutions, dress, music, 
crafts, architecture and even food. 5. The group has to have a sense of attach-
ment to a specific territory and 5. Members of the group must believe that they 
constitute an ethnic group (Haralambos and Holborn)1. The genesis of violence 
is traceable to the family of human ancestry- Adam. Violence form the blood-
line of Cain who violently killed his brother Abel brutally depicts wickedness in 
human heart. Violent actions in today’s world show the rate of insecurity. In 
ethnic and biblical lines, most violence resulted in bloodshed, maiming, brutali-
ty and so on. On national basis, marginalization, injustice, political and eco-
nomic deprivation are some of what leads to violence and crisis. On communal 
grounds, boundary conflicts emanates during farming seasons in most cases. 
Rape and sexual violence cannot be overlooked as they have caused terrible con-
flicts on biblical and ethnic lines. The above conflicts end up in serious wars 
that linger from age to age and require the intervention of the State. In most 

                                                                 
1 Haralambos, M and Holborn, M. Sociology, themes and perspectives, 2008, p.  
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cases, when conflicts are resolved, the memory of the conflicts remains a perpet-
ual scar on their mind. in some cases violent conflicts occurs when it difficult to 
distinguish between the offensive and defensive forces of a potential adversary. 
When they lack combatant adults, infants are employed into militia groups with 
weapons with a preemptive strike. 

 
 

Arguments in Favor of Violence 
 

There are those who love violence and see it to be the solution for conflict 
resolution. In fact, “if you want peace prepare for war” or “no war no peace”. 
The following arguments are seen as advantages in support of violence especially 
by the oppressed. 

 

(1) Violence is the Most Natural Response: 
Everyone wants to hit back at his/her enemies and pay them back in the 

same coin. If the government uses violence to sustain itself in power, the natural 
response is to use violence to overthrow it. 

 

(2) Violence Produces Results: 
Kunhiyop says when military force is used to topple a dictatorial govern-

ment; it produces an immediate change, as happened with the overthrow of Idi 
Amin of Uganda, Nicolae Ceausescu of Romania, Samuel Doe of Liberia and 
even Saddam Hussein of Iraq2. 

 

(3) Violence communicates: 
The message sent by violence is loud and clear and forces a response. It 

seems to be the only message that some evil and oppressive governments and 
leaders understand. 

 

(4) Violence is the only option when Dialogue and Diplomacy fail to pro-
duce any Change: 

When all other forms of protest fail, aggressive action is often seen as the 
most practical way to alleviate suffering. The use of violence in this circum-
stance has the backing of philosophical and theological traditions. This brought 
about the view of Hoekema thus: 

                                                                 
2 Kunhiyop, S. W. African Christian ethics, 2008, p. 65 
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The Just-war tradition, rooted in the ethical theories of Plato and Cicero are for-
mulated within the Christian tradition by Augustine, Aquinas and the Protestant 
Reformers defends military force as a last resort against grave injustice. According 
to this view, when the innocent are threatened by an unjust aggressor and all other 
remedies have failed, Jesus’ command for sacrificial love may require us to use le-
thal force.3 
 

 
Arguments against Violence 

 
The justification for the use of violence above seems plausible. It is also 

pertinent to note the problems associated with the use of violence as a response 
to conflict. 

 

1). Violence Begets Violence: 
It is an indisputable fact that violence attracts violence. This is a true fact as 

by illustration, we can agree that in Nigeria, especially in Jos and Kaduna in 
2001, 2011 and in recent times, young men from the Church and the Mosque 
took up arms and fought each other. The only result was the destruction of 
Churches and Mosques and the loss of many lives and properties. The above is 
still the current trend today. Obviously, the violence solved nothing and simply 
produced more suffering. According to Wink “If we resist violence with vio-
lence, we simply mirror its evil. We become what we resist”.4 In order to under-
stand this better, Luther stressed that: 

 
Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already 
devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate 
multiplies hate, violence multiples violence, and toughness multiplies toughness in 
a descending spiral of destruction.... The chain reactions of evil – hate begetting 
hate, wars producing more wars- must be broken, or we shall be plunged into the 
dark abyss of annihilation.5 
 
Violence has never produced peace in our world. It may force a semblance 

of peace, but violence will eventually erupt again. Kunhiyop says that govern-

                                                                 
3 Hoekema, D. A. (1986). A practical Christian pacifism. Christian Century, 1986, pp.917-918. 
4 Wink, W. Jesus and nonviolence: A third way, 2003, p.73 
5 Luther, M. K. Jr, Strength to love, 1981, p.53  
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ments that come to power through violent revolution will usually end up being 
overthrown in yet another violent coup d’ etat.6 

 

2). Violence Produces more Casualties and Bloodshed 
The use of violence to accomplish some objective or settle some dispute 

(religious, ethnic, or political) always results in bloodshed and unnecessary loss 
of innocent lives and property. Kunhiyop is of the view that the Nigerian Civil 
War of 1967-70 led to the loss of about a million lives. Many millions more 
have been lost in the Civil and ethnic war in Rwanda, Sierra Leone, Liberia, 
Nigeria, Congo, Darfur in Sudan, to mention but few. The desired results could 
have been achieved using non-violent approaches such as dialogue and diploma-
cy. So many lives have been lost due to violent approach to resolve a dispute or 
misunderstanding.7 Violence is counterproductive and self-defeating; it does not 
solve conflicts but actually creates more problems than existed before. It ham-
pers the nation’s economy, education, disrupts the peace found in the environ-
ment, leads to deformity, makes one psychologically sick and above all hinders 
progress and otherwise. 

 

 

Violence in Biblical Perspectives 
 

The concept of injustice and violence in the Christian perspective cannot 
be understood except there is an in-depth and critical look at violence or crisis 
in the biblical and theological teachings on the topic. For a proper understand-
ing, a clear view of violence in the Old Testament and in the New Testament 
will be examined. 

 

(a) Violence in the Old Testament: 
The Hebrew Bible contain story after story of violence against women: e.g. 

Dinah (Genesis 34), Tamar (2 Samuel 13), the Levite's concubine (Judges 19), 
Jephthah's daughter (Judges 11), Vashti (Esther 1), Suzannah (Daniel 13), and 
probably the persistent widow in Luke's Gospel (Luke 18). Later Christian 
texts also condone male violence against women and the domination of women. 
For example, the right of chastisement was the enforcer of women's subordina-
tion in marriage. Bussert opines that we find the careful instruction to a hus-

                                                                 
6 Kunhiyop, S. W. African Christian ethics, 2008, p. 68 
7 Ibidem, p.68 
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band to first reprimand his wife thus, "And if this still doesn't work... take up a 
stick and beat her soundly... for it is better to punish the body and correct the 
soul than to damage the soul and spare the body".8 

The principle of “eye for eye and tooth for tooth” (Matt.5:38-41, see Exo. 
21:24; Lev. 24: 19-20, Deut 19:21) found in the lex talionis summarized above, 
depicts unforgiveness and violence in practical terms. This principle of retalia-
tion is found in the famous code of Hammurabi. This code sets a limit for the 
level of punishment. It is a code that holds that “whatever you want men to do 
to you, do it to others”. Carson posits that “This law provided the nation’s judi-
cial system with a ready formula of punishment, not least because it would deci-
sively terminate vendettas”.9 

The Old Testament is a book with so many wars including those that were 
carried out on God’s instruction. For instance, the Israelites were commanded 
by God to drive out the Canaanites and take over their land (Num. 33:50-56; 
Deut. 20:13; Josh. 3:10). Saul the Kings was also instructed to utterly destroy all 
the Amalekites (1Sam. 15:2-3). Later, God used the Assyrian and Babylonian 
armies as tools to punish the nation of Israel and Judah due to their disobedi-
ence. What brings defeat on the part of the Israelites nation is when they derail 
and deviate from the commandments of God. 

 

(b) Violence in the New Testament: 
Some of Jesus’ teaching specifically addresses the issue of violence. He con-

demned the act of retaliation and unforgiveness. In Matt.5:38-41, Jesus says: 
 
You have heard that it was said ‘Eye for eye, tooth for tooth’. But I tell you, do not 
resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the 
other also. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your 
cloak as well. If someone forces you to go one mile, go with him two miles. 
 
Some say that Jesus is saying that we should never personally respond to 

insult, but should leave that to the law. Carson holds that “If someone strikes 
you don’t strike back but let the judiciary administer the just return slap”.10 
Some says that Jesus is saying that we should not respond to insult by taking the 
person to court. 
                                                                 

8 Bussert, G. Rules of marriage, 1986, p.13 
9 Carson, A. M. Religion and violence, 2013, p. 155. 
10 Ibidem, p. 155. 



 
 
 

Clifford Meesua Sibani, Fred Ndimafeme  
 
 

 

420

In the view of Wink “the verb translated “resist” is the same one used of a 
violent rebellion, armed revolt, and sharp dissension...a potentially lethal dis-
turbance or armed revolution”.11 Jesus is condemning any type of violent re-
sponse. Rom. 12:17-21 reinforces Jesus’ words, reminding us not to “reply any-
one evil for evil” and to leave revenge to the Lord. 

Some are of the view that Jesus is saying that we should passively accept vi-
olence and insults and not do anything about them. However, Thompson says 
that the act of turning the other cheek: 

 
Allows the inferior in the relationship to assert her or his equal human with the 
oppressor and it forces the oppressor to take stock of the relationship and perhaps 
of the social system that supports such inequality. It is risky, to be sure, and de-
mands courage, but it is a creative way to challenge an unhealthy relationship and 
unjust system. Both Gandhi and Martin Luther King Jr. grasped this well and 
molded this idea into a tool for resisting social injustice and creating a more just 
community.12 
 

Wink (cited in Kunhiyop), makes the same point there: 
 
This action robs the oppressor of the power to humiliate. The person who turns 
the other cheek is saying in effect “try again. Your first blow failed to achieve its 
intended effect. I deny you the power to humiliate me. I am a human being just 
like you. Your status does not alter that fact. You cannot demean me” such re-
sponse would create enormous difficulties for the striker....Even if he orders the 
person flogged; the point has been irrevocably made. The oppressor has been 
forced, against his will, to regard this subordinate as an equal human being. The 
powerful person has been stripped of his power to dehumanize the other. This re-
sponse, far from admonishing passivity and cowardice, is an act of defiance.13 
 

Luke 22:36-38 gives an account that makes some to think of Jesus to be a 
pacifist. 

 
Now if you have a purse, take it, and also a bag; and if you don’t have a sword, sell 
your cloak and buy one. It is written: And he was numbered with the transgressors; 
and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is 

                                                                 
11 Wink, W. Jesus and nonviolence: A third way, 2003, p. 11. 
12Thompson M. Justice and peace: A Christian primer, 2003, p. 192. 
13Kunhiyop, S. W. African Christian ethics, 2008, p. 117. 
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reaching its fulfillment. The disciples said, see, Lord, here are two swords. That is 
enough, he replied. 
 
Ferguson states that “This is undoubtedly the most difficult passage in the 

New Testament to reconcile with the general tenor of Jesus’ teaching of nonvio-
lent love”.14 

This passage sounds contradictory to the other statements Jesus made that 
seem to prohibit the use of swords as enshrined in (Matt. 26:52; John 18:36). 
Thus, some scholars prefer to interpret this passage metaphorically. William 
(cited in Ferguson), states that it is “a vivid eastern way of telling the disciples 
that their very lives are at stake”.15 But an ordinary reading of the passage sug-
gests that when Jesus instructed his disciples to take a sword, he was simply ac-
knowledging the reality of violence. It helps to remember the historical context 
in which Jesus was speaking. It was common for men to carry swords in those 
days. Jesus is acknowledging that swords may be needed for self- protection. 
When the authorities provide no proper protection, it is appropriate to protect 
oneself. 

Advocating on nonviolent response to oppression and injustice is not at 
odds with self-defense or defense of one’s family or even one’s church. Howev-
er, Kunhiyop is of the view that in Nigeria where families and churches have 
been targeted for destruction, it would be appropriate for a Christian to use a 
weapon to protect himself and his family. It is unwise and irrational not to pro-
tect one’s household if it is being attacked.16 Jesus’ view of violence in a way 
gives a contradiction as we see Matt. 26:52 “Put your sword back in its place... 
for all who draw the sword will die by the sword”. 

Kenneth avers that it is very clear that this passage is usually used by Chris-
tians to condemn any form or use of violence or force. It should also be clear 
that the context in which Jesus made this statement was at the point of his ar-
rest. This means that Jesus deemed it unnecessary and useless to use a sword or 
any weapon to accomplish a divine purpose. Jesus had earlier stated that in the 
process of fulfilling his mission, he would die a violent death. Hence, it was in-
appropriate for the disciples to attempt to prevent this.17 It should be on note 

                                                                 
14 Ferguson, J. The politics of love: The New Testament and nonviolent revolution, 1973, p. 31. 
15 Ibidem, p. 33. 
16 Kunhiyop, S. W. African Christian ethics, 2008, p. 120. 
17 Kenneth, A. O. The sword in the biblical context, 2016, p. 96. 
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that Jesus only told Peter to put his sword back in its place. He did not tell him 
to throw it away, or destroy it, or never to use it again in any circumstances. He 
only said that he who kills by the sword will die by the sword. It does not mean 
that Jesus prohibited the use of sword for self-defense, as it is clear from his 
command in Luke 22. 

In John 18:36, Jesus addressed Pilate thus: “My kingdom is not of this 
world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest”. This means 
that if the kingship of Christ was of this world, then Jesus would have com-
manded his disciples to go into battle where lives and property would have been 
destroyed. Luther has argued that the above world of Christ gives permission to 
earthly nations to go to war if there are adequate reasons. However, it would be 
true that Jesus was making reference to his spiritual kingdom which has enough 
resources of its own to be victorious if it were to engage in an actual physical 
war with the kingdom of this world (Matt. 26:53).18 

 
 

Ethnic Crisis in Nigeria 
 
Western discussions of the ethics is the focus on the responsibilities of citi-

zens in time of war, non-resistance, pacifism, preventive war and what consti-
tutes a just war. In Africa, conflicts occur between factions within a state (civil 
war), between ethnic groups (ethnic war), or between two religions (religious 
war). Thompson holds that: 

 
Most wars in Africa arise from tensions between ethnic groups within the same 
state. Ethnicity is a characteristic of a group of people, whether a few thousand or 
several million, who share a persisting sense of common interest and identity that 
is based on some combination of shared historical experience and valued cultural 
traits.19 
 
This of course is associated with shared culture, language, religion, social 

customs, physical appearance and geographic origins, and affects people who 
look for security and protection. Ethnic consciousness and interests often lead 
to conflict and violence. The complexity of ethnic and religious conflicts can 

                                                                 
18 Luther, M. K. Jr, (1981). Strength to love, 1981, p. 58. 
19 Thompson M. Justice and peace: A Christian primer, 2003, p. 116. 
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only have solution through negotiation and dialogue. The conflict associated 
with ethnicity and religiosity sometime spill across political boundaries and af-
fect neighboring countries. 

It is obvious that ethnic conflicts can be exacerbated when there are also re-
ligious differences between parties. Thus, Thompson posits: 

 
Religion is one of the features that can distinguish one ethnic group from another. 
Since religion pertains to core values, it can inflate the intensity and intractability 
of ethnic conflict. Religious belief can even be used to legitimate or authorize in-
tolerance toward another ethnic group.20 
 

What more can be said as the above conditions do not exonerate Nigeria 
from the picture of religious violence, conflict and crises. The religious and eth-
nic crisis in Nigeria which has been and is still going on between Christian and 
Muslim has really affected all sphere of the nation. Some see it to be political; 
however, the Church is also in battle within itself. Criticisms arises even among 
churches and to a great extent, it has affected the centre and weaken the reli-
gious voices in the Nigerian nations. 

Conflict occurs as a result of a person’s or a group action being perceived by 
another person or group as injurious to the other person or group. Egwu states 
that in the Niger Delta Region of Nigeria, the struggle for self determination is 
fueled by a different political dynamic which over time, has led to the transfor-
mation of ethnic minority consciousness. Here, it is framed by the structure of 
political domination in post colonial Nigeria, and in particular, the alliance be-
tween the Nigerian State and Oil Transnational Companies. Ethnic minorities 
such as the Ogoni of Rivers State, Ijaw of Bayelsa State, and Urhobo of Delta 
State, for example, consider the acute poverty and neglect of their region as well 
as ecological devastation despite the huge deposits of crude petroleum which 
has remained the life-wire of the Nigerian state, to be a consequence of their 
minority status in a country in which the construction of state power is under-
stood to be predicted on the interests of the ethnic minorities. In response to 
the feeling of marginalization and exclusion, they have made a number of de-
mands on the Nigerian State which touch on the question of self-
determination, and which has precipitated a chain of violent reactions. Not un-
expectedly, the Ogoni like several other communities, have demanded the right 

                                                                 
20 Thompson M. Justice and peace: A Christian primer, 2003, p. 121 
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to control and use a fair share of Ogoni economic resources for Ogoni develop-
ment, adequate and direct representation in national institutions, and the devel-
opment of Ogoni language and culture, among others.21 

 
 

Causes of Ethnic Conflicts in Nigeria 
 
There are several reasons why ethnic and religious crisis occur in the world 

today. Kwame avers that these causes include “a reaction against over-
centralized, corrupt and exploitative governments, a search for cultural identity 
amid the constant changes and confusion of modern society and alienation, 
which threatens the very roots of community”.22 However, Kunhiyop says that 
in Africa, the conflicts are also being driven by profound forces of change in the 
economic and political spheres, increased human migration, resentment of in-
justice, both real and perceived.23 

 
 

Economic change 
 
The growth of the economy of a nation is accompanied with people seeing 

their lives improving and hope to be able to share in their nation’s abundance. 
However, economic tensions, arise if the rate of economic growth slows. To this 
end, Masipula (1985:85) posits that when this occurs, “ethnic identity will be-
come more salient. This is due to competition over scarce resources, or in this 
case, a shrinking pie”.24 Lloyd (1974:223) avers that economic tension also rises 
“when new resources, hitherto unallocated, are to be distributed, and... when 
the new patterns of distribution create alterations in the existing ranking of in-
dividuals”.25 The inflation that often accompanies economic change worsens the 

                                                                 
21 Egwu S. G. Beyond revival of old hatreds: The state and conflict in Africa. In S. G. Best 

(E.d). Introduction to Peace and Conflict Studies in West Africa, 2009, pp. 406-407. 
22 Kwame, Y. The impact of globalization on African culture, 2006, p.23  
23 Kunhiyop, S. W. African Christian ethics, 2008, p. 34 
24Masipula S. The salience of ethnicity in African politics: The case of Zimbabwe. Journal of 

Asian and African Studies 20, 1985, p.185  
25 Lloyd, P. C. Ethnicity and the structure of inequality in a Nigeria town in the mid 1950’s. 

in A. Cohen (Ed.). Urban Ethnicity, 1974, p. 223 
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situation and exacerbates tensions. The Nigeria Delta Region of Nigeria has 
generated conflicts because of the discovery of oil in their land which is explored 
and exploited without any corresponding development and fair share of the re-
sources derived from their oil, hence their agitation for “resource control”. 

Kunhiyop is of the view that the problem is not the booming economy but 
the distribution of the new wealth. Economic disparity among citizens, where 
the rich becomes richer and the poor becomes poorer, worsens the situation. 
Competition for wealth and power among many African countries involve 
groups that are divided on cultural or religious lines. In Nigeria and Kenya, for 
instance, some ethnic groups are wealthier than others and have more of their 
own businesses and better access to top government positions.26 When any eth-
nic conflict arises, rich people from those groups are targeted and suffer the an-
ger of the poor. 

 

 
Political Change 

 
Due to the prevalence of patronage syndrome in Africa, our political lead-

ers are at liberty to use their official positions to amass wealth for themselves or 
members of their own ethnic group or class. Masipula contends that social strat-
ification opens room for “position of power, status and prestige...assigned ac-
cording to ones membership in a particular ethnic group”27. He maintained 
thus: 

 

The salience of ethnicity will increase as individuals of lowly ranked ethnic groups 
attempt to rise into positions hitherto the monopoly of those higher in the ethnic 
social structure. As the former make a claim to power, status and prestige, the lat-
ter close ranks to defend the same. The ensuring conflict takes on an ethnic flavor 
because the lines of battle are structured along ethnic lines.28 
 
The struggle for power in Nigeria has long been generating conflict in the 

Nigerian nation. This has made the Hausa- Fulani who are predominantly 
Muslim to grip the key to political power in Nigeria since independence. The 

                                                                 
26 Kunhiyop, S. W. African Christian ethics, 2008, p. 56 
27 Masipula S. The salience of ethnicity in African politics: The case of Zimbabwe. Journal 

of Asian and African Studies 20, 1985, p.187 
28 Ibidem, p. 187 
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Yoruba and Igbo people have not relented in the struggle to control Nigeria 
from Aso Rock. Of course, many other smaller groups in the nation are not re-
lenting in the struggle to gain recognition. Similar ethnic struggle are in Kenya, 
Liberia, Congo, Sudan, Ethiopia and Uganda. No doubt, these ethnic struggles 
for power can flare into violence when one group does not get what it desires. 
The consequences of these conflicts can fragment the State. 

 
 

Human Migration 
 
There is always tension when a particular ethnic group migrates from one 

place to the other for settlement already occupied by other groups, regardless of 
whether the area is rural or urban. On basis of ethnicity, Lloyd avers that: 

 
Just as in the rural area, a man turns for help to the members of his own descent 
(ancestral) group or small village, so when he comes to the town does he seek the 
support of those related closely to him by ties of Kinship or locality.29 
 
Kunhiyop is of the view that ethnic groups hold their tribal meetings to set 

up political pressure groups, clubs and so on to promote their own interests. 
The situation highlights the differences between groups and does nothing to 
encourage national unity.30 

 
 

Real or Perceived Injustice 
 
Injustice flows in the vein of so many privileged ones in the society. Helder 

says that “injustice affect millions of human beings, children of God, reducing 
them to a sub-human condition”.31 The human society especially in Nigeria lack 
portable water and endure political oppression and degradation, unemployment 
and insecurity. He further stated that poverty: 

                                                                 
29 Lloyd, P. C. Ethnicity and the structure of inequality in a Nigeria town in the mid 1950’s. 

in A. Cohen (Ed.). Urban Ethnicity, 1974, p. 224 
30 Kunhiyop, S. W. African Christian ethics, 2008, p. 73 
31 Helder, C. Spiral of violence, 1971, p. 25 
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...does more than kill, it leads to physical deformity (just think of Biafra), the psy-
chological deformity (there are many cases of mental sub-normality for which 
hunger is responsible), and the moral deformity (those who, through a situation of 
slavery, hidden but nonetheless real, are living without prospects and without 
hope, foundering in fatalism and reduced to a begging mentality).32 
 
This king of injustice is seen as violence and leads to greater violence as the 

oppressed turn on the oppressor. 
 
 

Solutions to Ethnic Violence 
 
There are some methods that are pertinent in the resolution of conflicts. 

These methods will be looked into in the light of negotiation, mediation, arbi-
tration and adjudication. 

 

(1) Negotiation: 
Negotiation is a structured process of dialogue between conflicting parties 

about issues in which opinion differ. Here, the parties involved know that they 
have a problem and are both aware that by talking to each other, they can find a 
solution to the problem. Bode posits that when communication is threatened or 
has stopped, it become appropriate to send mandated representative of each 
party to meet and find ways to resolve the issue and as well reach agreement and 
consensus33. 

Negotiation often involve compromise for instance, one group may win 
one of their demands and give in on another. However, political and communi-
ty groups, various unions and management do use this method to resolve their 
conflicts. Obinna holds that negotiation which is often based on dialogue has a 
universal application as a principle of conflict management.34 Timing is very 
necessary and it would not be appropriate to go in for negotiation when the de-
gree of anger on either side is very high. When this state of high degree of anger 
is found, then negotiation should be rescheduled. 

                                                                 
32 Ibidem, p.28  
33 Bode, H. Dispute and negotiation, 2015, p. 96 
34 Obinna, D. Negotiation in a conflict stricken society, 2014, p. 17 
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(2) Mediation: 
This is a process in which a third party intervenes to help individuals or 

groups in a conflict to resolve their differences. Uchendu saw mediation as the 
voluntary, informal, non-binding process undertaken by an external party that 
fosters the settlement of differences or demands between directly invested par-
ties. Here, the mediator manages negotiation process, but does not impose a so-
lution on the third parties. When two friends quarrel or disagree, another friend 
could be a mediator in the relationship. The intervention of a mediator is to 
help the conflicting parties or groups reach a solution to their problem.35 

The mediator helps the conflicting parties have an enabling environment 
for dialogue leading to the resolution of the problem. He must not aggravate the 
situation but proffer solution by leading the parties to win-win outcome of the 
conflict and not win-lose outcome. Uchendu saw mediators in three forms: (a) 
Social Network Mediators (b) Authoritative mediators and (c) Independent 
mediators. 

(a) Social Network mediators: 
These are people who because they are either in close relationship with the 

conflicting parties or due to the fact that they belong to the same network (or 
social group) with the conflicting parties, are invited to intervene in a conflict. 
Their position in the resolution of that conflict is based on their affinity, trust 
and confidence to resolve the conflict. These groups of people are for instance, 
family friends, members of the same religious groups, neighbors, office mates 
etc. 

(b) Authoritative mediators: 
Here it refers to those who by their position are in control over something 

which the people facing conflict value so much. The use of their power and au-
thority to persuade the conflicting parties to resolve the conflict amicably is in-
evitable. Example of this group of people is a superior officer (Such as General 
Manager) in an organization could mediate in a conflict involving subordinate 
in such organization. 

(c) Independent Mediators: 
Here, it refers to neutral individuals, groups or organization that do not 

have vested interest in the conflict and therefore must not be partial in their ef-
forts to resolve the conflicts and settle the problems. Some of the members of 

                                                                 
35 Uchendu, E. R. Conflict mediation, 2010, p. 78. 



 
 
 

Biblical and ethnic violence in Nigeria: The Christian approach... 
 
 

 

429

this group are trained and skilled in the work of mediation and some do have 
mediation firms that could be consulted to resolve conflicts. 

 

(2) Arbitration: 
Arbitration is the use and assistance of a neutral party (third party) in con-

flict, who hears the evidence from both parties after which he takes a decision 
which is expected to be binding on the parties. Arbitration is similar to media-
tion but different in the sense that the decisions of the arbitrator is binding up-
on the parties, while in ordinary mediation, his decisions are not binding. Best 
(cited in Uchendu) states that “Arbitrators fulfill their role by virtue of the posi-
tion of authority they occupy in the society. They could be traditional leaders in 
the family, clan, village, community, ethnic group etc”.36 It is expected that the 
outcome in any arbitration process is a fair one. Most of these methods of con-
flict management have so many things in common. For instance, negotiation, 
mediation and arbitration, all depend on communication, dialogue and negotia-
tion. 

 

(3) Adjudication: 
This is the management of crisis through a judicial procedure. It is another 

non-violent method of conflict management which involves the use of the 
courts and litigation processes. Parties to a dispute may decide not to use any of 
the methods mentioned above but rather prefer to take their case to a court of 
law, before a judge of competent jurisdiction. Legal counsels (Lawyers) are em-
ployed to represent them. At the end of the legal battle, the court gives a judg-
ment. The judgment will be further enforced where necessary by the law en-
forcement agencies of the state. It is worthy of note that litigations also end in 
win-lose outcomes where a winner and a loser emerges and as such the bitter-
ness remains. 

 
 

Application of Christian Principles as Remedy to Violence 
 
The ethnic and religious conflicts in Africa cannot be solved by violence. 

Gerard posits: 
                                                                 

36 Ibidem, p. 79. 
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Because of their intractable and explosive nature, ethnic conflicts can be resolved 
only through political dialogue and negotiation. War and violence...serve only to 
exacerbate them. Nor are political solutions alone sufficient. It is necessary to apply 
the Christian principle which goes a long way to seek healing and reconciliation 
because that is what the church is called to do37. 
 
There should be promotion of justice because “everyone must submit to the 

governing authorities”, “turn the other cheek”, “love your enemies” and “all who 
draw the sword will perish by the sword”. Miller avers: 

 
When church leaders preach reconciliation without having unequivocally commit-
ted themselves to struggle on the side of the oppressed for justice, they are caught 
straddling a pseudo neutrality made of nothing but thin air. Neutrality in a situa-
tion of oppression always supports the status quo. Reduction of conflict by means 
of a phony “peace’ is not a Christian goal. Justice is the goal, and that may require 
an acceleration of conflict as a necessary state in forcing those in power to bring 
about genuine change38. 
 
Here the church must be seen to be involved in an active struggle against 

injustice, ethnocentrism and oppression. Where there is fairness and equity for 
all ethnic and religious groups in respect of employment, political appointments, 
school admissions and all normal amenities in any of our communities, there is 
greater willingness to accept people from other ethnic groups. Thus, promoting 
justice is the greatest avenue for reducing ethnic and religious conflicts in Afri-
ca. 

We must love and learn to forgive our enemies and as well pray for them 
(Matt.5:44-45). Luther says “No one is so wicked that there is no good element 
in them; and no one is so good that there is no bad element in them”39. This 
made Stott to state thus: 

 
We human beings have both a unique dignity as creatures made in God’s image 
and a unique depravity as sinners under his judgment. The former gives us hope; 
the latter places a limit on our expectations...the Christian mind, firmly rooted in 
biblical realism, both celebrates the glory and deplores the shame of our human 

                                                                 
37 Gerard, F. P. Peacemaking: moral and policy challenges for a new world, 1994, p. 329 
38 Miller, W. R. Nonviolence: A Christian interpretation,1966, p.168  
39 Luther, M. K. Jr, Strength to love, 1981, p. 51 
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being. We can behave like God in whose image we were made, only to descend to 
the level of the beasts. We are able to think, choose, create, love and worship, but 
also to refuse to think, to choose evil, to destroy, to hate, and to worship ourselves. 
We build churches and drop bombs... This is ‘man’, a strange, bewildering para-
dox, dust of earth and breath of God, shame and glory40. 
 
Forgiveness is not easy but we must forgive. Luther struggled to tell us that 

he had much to forgive by saying “we must develop and maintain the capacity to 
forgive. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to 
love”.41 He also stressed that the forgiving act must always be initiated by the 
person who has been wronged, the victim of some great hurt, the recipient of 
some tortuous injustice, the absorber of some terrible act of oppression. For-
giveness is the true test of authentic Christian faith. However, Wink has this to 
say: 

 

Commitment to justice, liberation, or the overthrow of oppression is not enough, 
for all too often the means used have brought in their wake new injustices and op-
pressions. Love of enemies is the recognition that the enemy, too, is a child of 
God.42 
 
Only love for enemy and the determination not to use force or violence will 

win conflicts and win the enemy. These attitudes provide a theological base 
framework within which to carry on the vital task of building structures that can 
eventually eliminate war and its causes in our society. Let us note that there is a 
violence that liberates and there is a violence that enslaves; there is a violence 
that is moral and there is a violence that is immoral. The choice is yours. 

 
 

Recommendations 
 

1.) Peace seeking via dialogue should be used as a way forward. 
2.) Violence begets violence. A compromise should be reached. 
3.) The Christian principle of forgiveness and love should be embraced. 

                                                                 
40Stott, J. New issues facing Christians today, 1999, p. 44  
41 Luther, M. K. Jr, Strength to love, 1981, p. 50 
42 Wink, W. Jesus and nonviolence: A third way, 2003, p. 59 
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4.) The government should not create violence by marginalizing the poor 
masses but should protect their rights. 

5.) True justice should prevail in Nigeria to protect lives and property. 
 
 

Conclusion 
 
Considering the concept of violence in the Bible and ethnic groups in Ni-

geria, this research has shown that there are those who perpetrate violence for 
their selfish aim. They argue that the act of violence is the only way to obtain 
peace. Others see it in the reverse that violence has no good to offer to lives and 
property. Hence, peace-seeking is their language. Wars and misunderstanding 
took place in the Bible just like in Nigeria where insecurity rocks virtually every 
community. Some major causes of this violence have been discussed and solu-
tion proffered. To forestall further violence, recommendations has been put 
forward for peaceful co-existence. 

 
 

Summary 
 
Violence exists in every facet of life and it is amazing that it is found in the Holy Bible. Al-

so, in every ethnic group, violence is seen. The results produced by biblical and ethnic violence in 
Nigeria are very enormous. It is discovered that violence leads to death, displacement, restricts 
movements amongst people in contest. This research addressed several arguments for and against 
violence, violence in the biblical perspective, ethnic crisis in Nigeria, causes of ethnic crisis in Ni-
geria, solutions to ethnic violence and application of Christian principles as remedy to violence. 
Historical method is being adopted in this research. The research therefore recommends that 
peace seeking via dialogue should be used as a way forward. 

Key words: the Holy Bible, violence, death, crisis, Nigeria 
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Od tłumacza 

 
Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta wydaje się dziełem przełomo-

wym, ponieważ trudno wyobrazić sobie współczesny dyskurs filozoficzny (obo-
jętnie o jakim stanowisku i poglądach filozoficznych myślimy) nie odnoszący się 
do tego dzieła. W Krytyce… Kant dokonał sławnego „przewrotu kopernikań-
skiego”, który w pierwszym rzędzie i w powszechnym mniemaniu dotyczył fun-
damentalnej zmiany w postrzeganiu ludzkiego poznania, ale po głębszej analizie 
ukazuje się również jego kapitalne znaczenie dla ontologii, czy metafizyki 
w ogóle. Kant zresztą buduje swą narrację w Krytyce… wokół próby odpowiedzi 
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na pytanie o naukowy status metafizyki, czy też inaczej mówiąc o możliwość 
metafizyki jako takiej. Wskazuje na wielki „metafizyczne skandal”, który od-
zwierciedla dotychczasową kondycję tej, zdawałoby się, królowej nauk. Krytycz-
ny namysł Kanta miał zmienić niekorzystny obraz dotychczasowych dociekań 
metafizycznych. 

Jednym z wymiarów wskazanego kryzysu jest dla Kanta stan rozważań nad 
najwyższą istotą, Bogiem, rozważań składających się z wielowiekowych dysput 
teologicznych. Teologia ujmowana przez Kanta jako racjonalna, jest jedną 
z trzech części tradycyjnej metafizyki, którą nazywa on metaphysica specialis. Jak 
wiadomo poza racjonalną teologią tworzą ją racjonalna psychologia i racjonalna 
kosmologia. Właśnie problematyka dotycząca najwyższej istoty-Boga odwołuje 
zarówno do teologii, jak i częściowo do kosmologii. Kant ma tu na myśli przede 
wszystkim dociekania dotyczące dowiedzenia istnienia (realnego) takiej istoty-
Boga. Dowód (dowody) na istnienie Boga od stuleci przykuwały uwagę myśli-
cieli i teologów, jednak stały się dla królewieckiego filozofa niemal podręczni-
kowym przykładem jałowości tradycyjnych dociekań metafizycznych wynikają-
cych z jej kiepskiego naukowego stanu. Wśród dowodów na istnienie Boga je-
den wysuwa się na pierwsze miejsce i swą siłą przyćmiewa wszystkie pozostałe. 
Jego autorem jest św. Anzelm z Canterbury, a od czasów Kanta (zresztą głownie 
dzięki niemu) nazywany jest dowodem ontologicznym. Od razu należy wskazać 
na do dziś powielane nieporozumienie w przypadku dowodu Anzelma: nieporo-
zumieniem jest zupełnie nierozważne i nierzetelne klasyfikowanie pomysłu An-
zelma jako dowodu. Jeśli wczytamy się w Anzelmowy wywód w wersji źródło-
wej, to zrozumiemy, że autorowi nie chodziło o wykazanie w ścisłym dowodo-
wym sensie istnienia Boga, zdecydowanie nie próbował przeprowadzić dowodu. 
Anzelm wielokrotnie podkreślał, że nie formułuje żadnego dowodu na istnienie 
Boga, bo takowy uważa za niemożliwy i zupełnie zbędny z perspektywy wierzą-
cego człowieka. Zależało mu tylko na wzmocnieniu wiary za pomocą jednego 
argumentu, który byłby nie do obalenia przez rozumową argumentację. Anzelm 
za pomocą dowodu realizuje więc postawiony przez siebie i stanowiący podstawę 
średniowiecznej scholastyki postulat „wiary poszukującej zrozumienia” – fides 
quaerens intellectum. Dowód Anzelma powinno się zatem – idąc za jego wska-
zówką – określać jako unum argumentum, czyli próbę wskazania jednej, wystar-
czającej racji za istnieniem Boga (ratio Anselmi), które wzmocni, ale nie zstąpi 
wiary w Boże istnienie. Czasy późniejsze wzmocniły jednak tylko racjonalną 
część argumentacji Anzelma przekształcając ją w czysto rozumowy dowód słu-
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żący bezwzględnemu wykazaniu istnienia Boga bez odwoływania się już do ja-
kiegoś związku z wiarą. Dowód w takim kształcie przyjął Kartezjusz, traktując 
rację Anzelma czysto rozumowo i przy okazji w decydujący sposób przekształca-
jąc istotę argumentacji autora. W przypadku tej wersji należy raczej mówić 
o nowym dowodzie, choć zachowującym Anzelmowy kierunek wykazywania 
istnienia od myślnie ujętej istoty bytu najwyższego (najdoskonalszego) do ko-
nieczności jego (bytu) realnego istnienia. Wydaje się, że właśnie tak kontekst 
ontologicznego dowodu rozumiał Kant i w tym ujęciu w Krytyce… wykazywał 
jego niemożliwość. Argumentacja Kantowska odnosi się wyłącznie do niepra-
womocności przechodzenia od możliwości pomyślenia bytu absolutnego (bytu 
najwyższego) do konieczności jego realnego istnienia w imię zachowania logicz-
nej poprawności wynikającej z założenia absolutnej natury, a więc wykluczającej 
wszelki brak (w tym brak wszelkiego istnienia). Sławne przy tym pozostaje 
twierdzenie Kanta, że istnienie (bycie) nie jest żadnym atrybutem rzeczy, który 
przynależy do niej na zasadzie właściwości, zatem w konsekwencji nie sposób 
w oparciu o treść pojęcia uznać jego pozamyślne, dodatkowo w tym przypadku 
(bytu absolutnego) konieczne, realne istnienie. 

Przygotowany tekst przekładu dotyczy fragmentu Krytyki czystego rozumu 
zamieszczonego w trzeciej części czwartego rozdziału zatytułowanego O nie-
możliwości ontologicznego dowodzenia istnienia Boga. Tekst jest świetnie znany, 
a zawarty w nim dowód ontologiczny doczekał się wielu komentarzy i opraco-
wań. Niektóre fragmenty tekstu stały się niemal znakami rozpoznawczymi filo-
zofii Kantowskiej, na przykład sławny przykład ze stoma talarami. Oczywiście 
tekst znany jest z oficjalnego niemieckiego oryginału Krytyki…, jednak obecnie 
chciałbym zaproponować przekład rzeczonego fragmentu z niezwykle ciekawej, 
ale słabo znanej łacińskiej wersji Krytyki czystego rozumu. Łaciński tekst Kryty-
ki… był pierwszym przekładem tego dzieła, a autor to Fryderyk Gottlieb Born, 
niezwykle aktywny propagator filozofii Kanta i profesor uniwersytetu w Lipsku 
jeszcze za życia filozofa. Postać Borna skrywa się w cieniu Kanta, ale warta jest 
przybliżenia, podobnie myślę o łacińskim przekładzie, który postaram się przed-
stawić. Fryderyk Gottlieb Born stał się w latach 1780–1790 entuzjastą filozofii 
krytycznej królewieckiego mistrza i przełożył wiele jego tekstów, przekład na ła-
cinę Krytyki... miał być kolejnym milowym krokiem w upowszechnianiu tej 
wiedzy. Łacina w tamtych czasach nadal pozostawała językiem nauki i filozofii, 
mimo skutecznych prób wypierania jej przez języki narodowe. W wyborze języ-
ka przekładu mieści się niemała wartość, ponieważ łacina scholastyczna przez 
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całe stulecia pełniąc rolę języka filozoficznego dyskursu wypracowała całą struk-
turę filozoficznych terminów, których właściwe oddanie w językach nowożyt-
nych (narodowych) sprawiało prawdziwe trudności. Ale faktem było również 
w owych czasach bardzo twórcze zderzanie się filozofii uprawianej w łacinie z fi-
lozofią wyrażaną w innych językach. Owo napięcie dobrze widać, kiedy bada się 
zakres terminologii, którą filozofowie wtedy wypracowywali. Kant nie był wyjąt-
kiem i napisanie Krytyki czystego rozumu w języku niemieckim okazało się niemal 
decydujące dal ukształtowania niemieckiego języka filozoficznego. Fryderyk Born, 
chcąc rozpowszechnić dzieło Kanta podjął decyzję ujęcia Krytyki... w ramy trady-
cyjnej, scholastycznej łaciny, choć w wymiarze konstrukcyjnej od niej już odcho-
dził. W tekście Borna najważniejsza wydaje się właśnie terminologia i na tym 
skupiłem uwagę przystępując do pracy. Przekładając fragment Krytyki… pod tytu-
łem O niemożliwości ontologicznego argumentu na istnienie Boga, starałem się oddać 
czystą scholastyczną terminologię zawartą w przekładzie Borna. 

O Fryderyku G. Bornie, autorze łacińskiego przekładu należy powiedzieć, 
że żył w latach 1743-1807. Urodził się i zmarł w Lipsku, który był jego rodzin-
nym miastem. Od roku 1785 pracował jako profesor na uniwersytecie w Lipsku. 
Redagował magazyn filozoficzny pod tytułem Neues philosophisches Magazin (nie 
należy mylić tego periodyku z wydawanym przez jednego z pierwszych krytyków 
koncepcji Kanta J. A. Eberharda). Zaskakująco niewiele wiadomo o kontaktach 
między królewieckim filozofem a Bornem – między majem 1786 roku a majem 
1790 roku prowadzili z sobą korespondencję, jednak nie zachował się żaden list 
Kanta do Borna. Fryderyk G. Born przełożył na łacinę grupę tekstów Kanta, 
które wydał pod ogólnym tytułem Immanuelis Kantii Opera ad philosophiam criti-
cam (Leipzig, 1796-1798). Jest także autorem kilku dzieł filozoficznych czę-
ściowo odnoszących się do różnych aspektów Kantowskiej filozofii. Lista 
najważniejszych jego dzieł przedstawia się następująco: Versuch über die ersten 
Gründe des Sinnen Lehre: Zur Prüfung verschiedner, vornämlich der Weishauptischen 
Zweifel über die Kantischen Begriffe von Raum und Zeit (1788), [Reprint: Bruxel-
les 1970, w: Aetas Kantiana, vol. 38]; Versuch über die ursprünglichen Grundlagen 
des menschlichen Denkens und die davon abhängigen Schranken unserer Erkenntniss 
(Leipzig, 1791) [Reprint: Bruxelles 1969, w: Aetas Kantiana, vol. 39]; Lexicon 
Latinum et Theodiscum ad forman kirschiani cornv copiae (Leipzig, 1790); Neues 
philosophisches Magazin: Erläuterungen und Anwendungen des Kantischen Systems 
bestimmt (Leipzig, 1790), 2 vol. [Reprint: Bruxelles 1970, w: Aetas Kantiana, 
vol. 5]. 
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Krytyka czystego rozumu1 
 

Część Trzecia 
 

Sekcja Czwarta 
O niemożliwości ontologicznego argumentu  

na istnienie2 Boga 
 
 
912 
Z tego, co dotychczas stwierdziliśmy, łatwo można zrozumieć, że pojęcie 

natury absolutnie koniecznej jest czystym pojęciem racjonalnym, to znaczy jedy-
nie ideą, która posiada realność obiektywną z tego, że rozum jej potrzebuje, 
a żadnym sposobem nie jest dowiedziona, zaś jedynie do pewnej nieosiągalnej 
doskonałości jest sprowadzona i właściwie raczej nakłania, aby rozumowanie 
(intelekt) do tego, co ograniczone ograniczyć, niż aby go do obiektów rzeczy 
nowych doprowadzać. Wydaje się, że owo sytuowanie tej (idei) słusznie jest 
dziwne i obce, ponieważ wnioskowanie od jakiegoś istnienia danego w świecie 
do jakiegoś istnienia absolutnie koniecznego jest mocne i wydaje się zawierać 

                                                                 
1 Tłumaczenie z wydania: Immanuelis Kantii Opera ad philosophiam criticam.Volumen primum 

cui inest „Critica rationis Purae”, latine vertit F. G. Born, Lipsiae 1796, s. 411-418. 
2 W tekście czytamy: pro existentia Dei. Born użył zatem terminu existentia, który jednak nie 

był powszechnie stosowany w łacinie scholastycznej, gdyż bardziej odnosił się do stworzenia niż 
Boga. Tomasz z Akwinu na przykład praktycznie w ogóle go nie używał. O istnieniu Boga pisał 
zawsze stosując termin esse. Specyficzne rozróżnienie na tym gruncie wprowadził Jan Duns Szkot. 
Pojęcie existentia przyjęło się od czasu Henryka z Gandawy, który wskazywał na różnicę pomiędzy 
esse existentia i esse essentia. Rozróżnienie to podtrzymał Idzi Rzymianin i chyba on je rozpo-
wszechnił. W czasach Kanta nie wskazywano już na rozróżnienie esse i existere i raczej w językach 
nowożytnych zaczęto ich używać synonimicznie. Problemem samym w sobie pozostaje kwestia 
rozumienia istnienie przez samego Kanta. W niemieckim oryginale „Krytyki…” Kant użył tu sło-
wa Dasein.  
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w sobie prawdę, podczas jednak wszystkie uniwersalne prawa rozumowania, 
które kształtują tego typu konieczne pojęcie mamy całkowicie przeciwko sobie. 

Czynili tak i czynią ci, którzy o naturze absolutnie koniecznej rozprawiają, 
chociaż mało ku temu się kierowali, aby zrozumieć, czy i w jaki sposób tego ty-
pu rzecz lub sposób pomyślenia można byłoby osiągnąć, a wiele wysiłku wkłada-
li w udowodnienie jej istnienia. Wprawdzie definicja słowna tego pojęcia jest ła-
twa (do ukazania), mianowicie ujawnia się w tym, że jako nie będącą, nie można 
jej uczynić; jednak faktycznie rzecz ta w żaden sposób nie sprawia, że stajemy się 
mądrzejsi odnośnie do rozumowych warunków, które wskazują jako możliwe 
rzecz nie istniejącą jako coś, czego pomyślenia nie sposób uznać, co właściwie 
jest tym, co wiedzieć chcemy, mianowicie czy przez to pojęcie coś w ogóle poj-
mowanego osiągamy, czy też nie. Bowiem jeśli powszechne warunki, które zaw-
sze są wymagane przez rozsądek, aby coś jako konieczne zostało określone za 
pomocą słowa „absolutny” odrzucać, to w żaden jeszcze sposób nie sprawia, że 
zrozumiem, czy takie pojęcie czegoś absolutnie koniecznego z tego w jakoś poj-
muję, czy też zgoła niczego poprzez to nie myślę. 

Cóż więc? Że to pojęcie uzyskane wyłącznie na drodze przypadku (fortu-
ny), choć szeroko używane, mnóstwem przykładów zdaje się objaśniają, tak że 
wszelkie dalsze badanie jego rozumienia (znaczenia) wydaje się być zbędne. 
Każde twierdzenie geometryczne, na przykład że trójkąt posiada trzy kąty, jest 
po prostu konieczne, i podobnie faktem pozostaje, aby mówić o rzeczy, która sy-
tuuje się całkowicie poza sferą naszego rozsądku, jak gdyby pewnie było uzmy-
słowione, co chce się z jego pojęcia o niej stwierdzić. 

Wszystkie zaś te przemyślane przykłady bez jakiegokolwiek wyjątku zostały 
wywiedzione z sądów, a nie z rzeczy i ich istnienia. Lecz absolutna konieczność 
sądów nie jest absolutną koniecznością rzeczy. Bowiem konieczność absolutna 
sądu jest jedynie w jakiś sposób od warunku uzależnioną koniecznością rzeczy, 
czyli od orzekania w sądzie. Twierdzenie powyżej przytoczone nie stwierdzało, 
że trzy kąty są absolutnie konieczne, lecz tylko pod warunkiem, że jeśli trójkąt 
jest (jest dany), to trzy kąty są (w nim) konieczne. Niemniej owa konieczność 
logiczna niesie w sobie tak wielką moc iluzji, że pojęcie w jakiś sposób uformo-
wane z antycypowania rzeczy, tak zostało ukonstytuowane, aby według naszego 
mniemania zawierało w swoim zakresie również istnienie, a wtedy z tego pewny 
wniosek można przyjąć, że pewnej rzeczy takiego pojęciowanego podmiotu ko-
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niecznie przysługuje istnienie3, to znaczy przy założeniu, że taką rzecz jako daną 
(istniejącą) przyjmuję, także konieczne jej istnienie (w oparciu o zasadę tożsa-
mości) zostaje przyjęte. Tym samym natura ta sama jest właściwie absolutnie 
konieczna, jeśli pewne jej istnienie zostało już zaakceptowane w dowolnie przy-
jętym pojęciu i pod warunkiem, że również jako jej rzecz przyjmuję jakiś pod-
miot. 

Jeżeli w sądzie tożsamościowym zatrzymuję podmiot i usuwam orzeczenie, 
skutkuje to sprzecznością, i dlatego stwierdzam: ono przysługuje temu w sposób 
konieczny. Jednak kiedy usuwam jakiś podmiot razem z orzeczeniem, wówczas 
żadną sprzecznością to nie skutkuje, bowiem nie pozostanie coś, w czym mogła-
by zajść sprzeczność. Przyjmowanie trójkąta i zarazem odrzucanie jego trzech 
kątów jest niedorzecznością. Lecz usunięcie jakiegoś trójkąta razem z jego trze-
ma kątami nie powoduje niedorzeczności. Podobnie dzieje się z pojęciem natury 
absolutnie koniecznej. Jeśli usuniecie jego istnienie, usuniecie rzecz samą z jej 
wszystkimi atrybutami; skąd jednak pojawia się sprzeczność? Na zewnątrz nie 
istnieje nic, w czym pojawiłaby się sprzeczność, jeśli jakaś rzecz nie posiada na 
zewnątrz koniecznego istnienia; nie ma też czegoś wewnątrz, ponieważ usuwa-
jąc rzecz samą, tym samym usunęliście wszelką wewnętrzność. Bóg jest 
wszechmocny jest to sąd konieczny. Wszechmocy nie można usunąć, gdy 

                                                                 
3 W tym miejscu tekstu pojawia się termin esse. Należy tu od razu odnieść się do kwestii ro-

zumienia istnienia przez Kanta. Kant wyraźnie oddziela dwa pojęcia, które stosuje na określenie 
istnienia. W języku niemieckim są to Existenz i Dasein. W tytule tego tekstu mamy termin Dase-
in, w tekście występuje także Existenz, ale także trzeci termin Position. Istotą rozumowania Kanta 
było rozróżnienie poznania zmysłowego i intelektualnego, co sprowadza się do określenia dwóch 
źródeł poznania: receptywności i spontaniczności (samorzutności). Najkrócej mówiąc, Dasein 
w „Krytyce czystego rozumu” odnosi się do istnienia przedmiotu, który oddziałuje na nasze zmy-
sły (bezpośrednio, lub pośrednio). W rozważanym tu kontekście kant naturalnie używa więc ter-
minu Dasein w odniesieniu do istnienia Boga, ponieważ nie rozważa tu Boga transcendentnego, 
istniejącego gdzieś w zaświatach, ale raczej uobecnienie się Boga tu na ziemi za pomocą wpływu 
na wszystko, co istnieje. Dasein dokładnie to oddaje, ponieważ jest złożenie da jako „tu, oto, teraz” 
z byciem, istnieniem – sein. Zatem „tu oto bycie”, oznacza uobecnienie. Termin Existenz oddaje 
z kolei istnienie konieczne, ale w sensie logicznym, jak w przypadku wyznaczania istnienie, lub 
nieistnienia czegoś ze względu na prawa logiki. Do takiego istnienia dochodzi wyłącznie intelekt, 
zatem różni się ono od istnienia empirycznego. Dowody, czy też argumenty za istnienie Boga nie 
pełnią zdaniem Kanta, takiej funkcji logicznej, lecz właśnie zakorzenione są w realności, w rze-
czach, jak pisze. Stąd ontologiczny dowód, czy tez argument musi dotyczyć empirycznego istnie-
nie Boga, a nie jego istnienia logicznego. Niemożliwość takiego istnienia wynika właśnie z wy-
mieszania tych dwóch porządków.   
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przyjmujecie boskość, to znaczy nieskończoną naturę, z której pojęciem to jedno 
jest identyczne. Jednak jeśli stwierdzisz: Bóg nie istnieje, to wówczas nie istnieje 
ani wszechmoc, ani jego jakiś atrybut, ani też jakieś powszechniki z tym pod-
miotem związane. Ponieważ wraz z podmiotem zostały usunięte. I w rozumo-
waniu takim nie ma nawet najmniejszej niezgodności. 

Zobaczyliście zatem, że jeśli usuwam orzeczenie jakiegoś sądu razem 
z podmiotem, nigdy tu nie może zaistnieć wewnętrzna niezgodność, przy ja-
kimkolwiek orzeczeniu. Nie macie więc wyjścia, tylko musicie stwierdzić: istnie-
ją podmioty, których w żaden sposób nie można usunąć, które zatem są zobo-
wiązane do pozostania. A znaczy to tyle, że istnieją absolutnie konieczne pod-
mioty, co jest pewnym założeniem, w którego prawdę powątpiewałem, a które-
go możliwość wy chcieliście mi wykazać. Nie mogę bowiem osiągnąć nawet 
w minimalnym stopniu wiedzy o rzeczy, która usunięta razem ze swoimi po-
wszechnymi atrybutami pozostawiła jakąś niezgodność, a bez owej niezgodności 
nie mam w żaden sposób niemożliwości uzyskanej w oparciu o same czyste po-
jęcia wyzyskane z antycypacji. 

Przeciwko tym wszystkim argumentom (których żaden człowiek nie może 
obronić) prowokujecie mnie przez jakiś przypadek, który mi przedstawiacie jako 
pewien argument o fakcie, mianowicie, że istnieje przecież pewne pojęcie i tylko 
ono jedno, w którym usunięcie jego przedmiotu jest samo w sobie niezgodne, 
a jest nim pojęcie natury najdoskonalszej (bytu najrealniejszego). Ma w sobie, 
jak twierdzicie, całą realność, i możecie słusznie uznać możliwość istnienia takiej 
natury (co teraz przyjmuję, chociaż nie jest wykazane, aby pojęcie sprzeczne 
z sobą nie mogło być rzeczą obiektywną4). Ale w całkowitej realności jest zawar-
te również istnienie, zatem istnienie tkwi w pojęciu tego, co może istnieć. Jeżeli 
zatem zostanie usunięta owa rzecz, to zostanie również usunięta jej wewnętrzna 
możliwość, co wywołuje sprzeczność. 

Mam na to odpowiedź: popadliście już w sprzeczność, gdy w pojęcie rze-
czy, którą chcecie pomyśleć wyłącznie na podstawie jej możliwości, pod jakąś 

                                                                 
4 „Pojęcie zawsze może istnieć, gdy samo nie jest sprzeczne. Ujawnia się w tym oczywista 

logiczna możliwość i ona odróżnia rzecz tego podmiotu od nicości negatywnej. Jednak może ono 
być pustym pojęciem, wtedy gdy nie wykażemy przedmiotowej realności syntezy, przez którą dane 
pojęcie się tworzy. Jednak, jak wykazałem, taki argument zawsze jest związany z zasadami możli-
wego doświadczenie, a nie wynika ze sprzeczności. Jest to przestroga, aby z logicznej możliwości 
nie wnosić o możliwości realnej (obiektywnej)”. Jest to przypis zamieszczony w tekście przez Kan-
ta.  
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ukrytą nazwą wprowadziliście już pojęcie jej istnienia. Gdy ktoś zgodzi się 
z wami, to niby coś wygraliście, ale w rzeczy samej nic nie powiedzieliście, gdyż 
skonstruowaliście jedynie tautologię. Pytam was zatem, czy owo stwierdzenie: ta 
lub inna rzecz (którą, podobnie jak wy, uważam, jakakolwiek ona jest, za moż-
liwą) istnieje, czy też, zaznaczam, że to stwierdzenie jest analityczne czy synte-
tyczne? Jeśli jest analityczne, to przez istnienie rzeczy nic nie jest dodane do wa-
szego myślenia o rzeczy, ale wtedy słusznie myśl, która jest w was, albo musiała-
by być w rzeczy nią samą, albo założyliście wcześniej istnienie, jako przynależne 
do możliwości, a następnie jak twierdzicie, wywnioskowaliście je z możliwości 
wewnętrznej, co nie jest niczym innym, jak marną tautologią. Słowo „realność”, 
które w pojęciu rzeczy brzmi inaczej niż „istnienie”5 w pojęciu orzeczenia nic nie 
daje. Bowiem jeśli wszelkie usytuowanie6 (bez względu na to, co twierdzicie) na-
zywacie realnością, to już rzecz jakąś razem z wszystkimi jej atrybutami w poję-
ciu podmiotu stwierdziliście i uznaliście za prawdę w rzeczy, nic innego nie 
wnosząc do atrybutów jak tylko powtarzając to, co już tam w jakiś sposób tkwi. 
Przeciwnie, jeśli trzeba przyjąć, co musi uznać każdy zdrowy na umyśle, że 
wszelkie twierdzenie egzystencjalne jest syntetyczne, to jakim sposobem utrzy-
mujecie, że atrybutu istnienia nie można usunąć bez sprzeczności, gdy owa 
szczególna właściwość przysługuje wyłącznie twierdzeniom analitycznym, co do 
których wydaje się, że ich wyjątkowa natura tym właśnie się wyróżnia? 

Zacząłem już mieć nadzieję owe subtelności przebiegłe w niwecz obrócić 
nazywając wprost dokładnym określeniem pojęcia istnienia, dokładnym określe-
niem pojęcia istnienia, gdyby nie przekonanie, że iluzja pomieszania atrybutu 
logicznego z innym realnym (to znaczy z określeniem jakiejś rzeczy), niemal 
wymyka się wszelkim regułom i próbom naprawy. Atrybutem logicznym może 
być wszystko, co się chce, nawet sam podmiot może być swoim atrybutem, jeśli 
z założenia logika abstrahuje od wszelkiej materii. Jednak treść (określenie) wy-
daje się być orzeczeniem (atrybutem), które przekracza właściwe pojęcie pod-
miotu i je powiększa. Zatem konieczne jest, że ono nie zawiera się w nim. 

Dowiedzione zostało, że istnienie nie jest żadnym orzeczeniem (atrybutem) 
realnym, to znaczy, w pojęciu czymś, co mogło zostać dodane do pojęcia jakiejś 

                                                                 
5 W niniejszym przekładzie Born wstawił tu słowo existentia i warto zaznaczyć, że w orygi-

nale niemieckim mamy Existenz, co wydaje się zrozumiałe w świetle przedstawionego wcześniej 
rozróżnienia Kanta.  

6 W tłumaczeniu czytamy: si vel omnem positionem. Born użył zatem słowa positione, które 
ma oddać pojawiający się tu u Kanta niemiecki termin Setzen.  
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rzeczy. Widać, że ono tylko stwierdza coś w pozycji7 rzeczy lub stwierdza pewne 
określenia, które są same przez się. W użyciu logicznym jest jedynie łącznikiem 
w sądzie. Twierdzenie: Bóg jest wszechmocny, zawiera dwa pojęcia, które jako 
rzeczy mają swoje podmioty: raz Boga, raz wszechmoc; słowo: „jest” nie stanowi 
jakiegoś atrybutu, lecz w nim tylko mieści się stan atrybutu [odniesienie atrybu-
tu] względem podmiotu. Jeśli więc biorę podmiot (Bóg) z wszystkimi jego atry-
butami (wśród których jest także wszechmoc) i twierdzę: „Bóg jest” lub: „jest ja-
kiś Bóg”, to nie dołączam żadnego nowego atrybutu do pojęcia Boga, lecz 
przyjmuję jedynie podmiot przez się jako sam w sobie razem z wszystkimi jego 
atrybutami, i pewną rzecz obiektywną w odniesieniu do mojego pojęcia. Oba 
powinny zawierać tę samą treść, a zatem do pojęcia, które wyraża tylko możli-
wość, to że pomyślę rzecz jego obiektywną jako w prosty sposób daną, gdy po-
wiem: „jest”, niczego innego nie można wnieść. I tak ono istniejąc zawiera tylko 
to, że może istnieć. Liczba stu Joachimów8 w rzeczywistości (lub realnie) nie 
zawiera ani odrobiny czegoś więcej od stu pomyślanych fikcyjnie i możliwych. 
Jeśli bowiem te [pierwsze] oznaczają tylko pojęcie, to tamte rzecz samą ujętą 
pod pojęciem podmiotu i jego usytuowaniem przez siebie samego, gdyby więc to 
(co tu rozważam) zawierałoby w sobie więcej w rzeczy niż w tym pojęciu, to 
wówczas moje pojęcie nie wyrażałoby całości tej rzeczy proponowanej, a więc 
również nie byłoby pojęciem odpowiadającym tej rzeczy. Jednak w mojej sytu-
acji, jeśli posiadam sto realnych Joachimów, to znaczy więcej niż jedynie to, że 
w jakiś sposób mam myśl o nich (to jest o ich możliwości). Bowiem wobec poję-
cia podmiot rzeczy, jeśli on naprawdę w niej tkwi i go wyraża, to nie tylko jest 
zawarty analitycznie w pojęciu, lecz dochodzi syntetycznie do pojęcia (które 
w określonych warunkach jest moje), chociaż poza moim pojęciem same owe sto 
Joachimów, pomyślane w odniesieniu do tych realnych, niczego nie powiększa 
ani nie zmienia. 

Jeżeli zatem pomyślę jakąś rzecz za pomocą wielu jakichkolwiek atrybutów 
(w samym określeniu doskonałą), to dzięki temu, że dodam jej, że ta rzecz ist-
nieje, niczego nawet w minimalnym stopniu nie dokłada się do rzeczy. Inaczej 

                                                                 
7 Mamy tu: in positione rei.  
8 Zdecydowałem się na to określenie, choć chodzi oczywiście o talary iw oryginale niemiec-

kim Kant o talarach pisze. Polskie określenie „talar” jest skróconą postacią niemieckiego Joachim-
sthaler Gulden (czyli „złoty joachimstalski”). Nazwa ta pochodzi od miejscowości czeskiej Joachim-
sathal, gdzie w roku 1519 hrabiowie Schlick zaczęli bić takie srebrne monety. Stały się one po-
wszechnym środkiem płatniczym niemal w całej Europie. 
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bowiem istniałoby coś innego, nie to samo, lecz coś więcej niż pomyślałbym 
w pojęciu, nie mógłbym też stwierdzić, że sama rzecz jako podmiot mojego po-
jęcia istnieje. Jeśli nawet naturę pomyślę jako najwyższą realność (bez braku), to 
jednak zawsze pozostaje kwestia, czy ona istnieje, czy też nie. Tak jak bowiem 
w moim pojęciu, które może istnieć, materia jakiejś rzeczy w ogólności niczego 
nie wnosi, tak daje coś w odniesieniu do powszechnych moich pomyślanych wa-
runków, mianowicie poznanie pewnej rzeczy z przedmiotu zgodne z możliwym 
użyciem i doświadczeniem. W tym jeszcze manifestuje się przyczyna ciągłej 
trudności w tej rzeczy. Jeśli zatem mówiło się o rzeczy zmysłowej bez kontekstu, 
to nie mógłbym istnienia rzeczy z samym tylko pojęciem rzeczy pomieszać. Bo-
wiem pomyślane pojęcie rzeczy obiektywnej może istnieć tylko zgodnie z po-
wszechnymi warunkami poznania [pomyślenia] empirycznego w ogóle. Wpraw-
dzie, dzięki połączeniu z materią całego doświadczenia, pojęcie rzeczy nie po-
większa się ani niczego nie pozyskuje, jednak myślenie nasze zyskuje możliwość 
tego postrzeżenia [takiej percepcji]. Przeciwnie zaś, gdy chcielibyśmy istnienie 
pomyśleć tylko z czystej kategorii, to nie jest dziwne, że nie możemy wskazać 
żadnej cechy, dzięki której dałoby się oddzielić ją od jedynie możliwości. 

Gdyby więc nie wiadomo co i ile zawierałoby pojęcie naszej rzeczy o jakimś 
przedmiocie, to jeszcze jest konieczne, jak to zakładamy, aby tej rzeczy przyznać 
istnienie. Wobec czegoś w rzeczach, które podpadają pod zmysły, jest to skut-
kiem połączenia z jakąś naszą percepcją praw empirycznych. Ale odnośnie do 
rzeczy jako podmiotów czystego myślenia nie ma żadnego właściwego sposobu 
poznania ich istnienia, gdyż właściwie należałoby je wywieść z antycypacji sa-
mego myślenia. Po prawdzie zaś nasza prawiedza jakiegokolwiek istnienia (uzy-
skana przez bezpośrednią percepcję czy też przez wnioski, które wiążą coś z per-
cepcją) całkowicie przynależy do jedności doświadczenia i trudno znaleźć jakieś 
osadzenie dla pewnego istnienia leżącego poza obszarem tego pola, chociaż nie 
może być po prostu uznane za niemożliwe, ale nie może tak po prostu być 
uznane za niemożliwe, tylko uznane za przypuszczenie, którego nie możemy ni-
czym wykazać ani usprawiedliwić. Pojęcie najwyższej natury jest ideą w różnych 
aspektach bardzo pożyteczną, jednak w odniesieniu do samej rzeczy, to że jest 
jedynie ideą nie przydaje się, aby wyłącznie dzięki niej poszerzać nasze pojmo-
wanie tych treści, które istnieją. Ona nawet tyle nie zdziała, aby w oparciu 
o treść tego, co może istnieć, pouczyć nas o czymś więcej. 
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Analityczna cecha możliwości, która w tej [naturze] jest zawarta, wskazują-
ca, że same upozycjonowania (realności)9 nie generują żadnej sprzeczności, nie 
może być jemu nie przyznana; lecz skoro powiązanie wszystkich realnych atry-
butów w jakiejś rzeczy skutkuje syntezą, o możliwości której nie możemy sądzić 
z antycypacji, ponieważ nie są nam realności dane szczegółowo, a gdyby nawet 
to przyjąć, to żaden sąd nie byłby w tej sytuacji możliwy, bo pewne cechy moż-
liwości poznań syntetycznych jako używanych szukać trzeba zawsze tylko w do-
świadczeniu, do którego zaś podmiot rzeczy idei nie może wszak przynależeć. 
Dlatego przesławny Leibniz  wcale nie uczynił tego, co sobie chwalebnie 
mniemał, to znaczy chcąc taką wzniosłość wyprowadzić z antycypacji możliwość 
natury idealnej. 

Przy okazji zatem tego sławnego argumentu ontologicznego (kartezjań-
skiego), dotyczącego wykazania istnienia najwyższej natury z pojęć, wszelki wy-
siłek i praca okazały się daremne i nikt z samych tylko idei nie wzbogaci się 
w wiedzę, podobnie jak kupiec w majątek, gdyby dla poprawy swego położenia 
zechciał do stanu swego posiadania dopisać kilka zer. 

 

                                                                 
9 Born pisze: positionibus (realitatibus). Kant w oryginale pisze: Positionen (Realitӓt). Chodzi 

więc o istnienie, ale rozumiane w szerokim znaczeniu usytuowania i odniesienia, które owo istnie-
nie determinuje. Stąd takie istnienie jest realnością. Nieco inaczej rozumuje Ingarden, który prze-
kłada ten fragment jako: „…same stwierdzenia (Positionen) (realności)…” (I. Kant, Krytyka czyste-
go rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001, s. 479). Być może Ingarden kierował się Piotrem 
Chmielowskim, który przełożył to bardzo podobnie: „…twierǳenia (realności)…” (zob.: I. Kant, 
Krytyka czystego rozumu, przeł. P. Chmielowski, Lwów 1904, s. 422).  
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Książka Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla 

pedagogiki współczesnej proponuje szerokie odczytanie dorobku dwudziesto-
wiecznego humanisty, mając przy tym na uwadze przede wszystkim problema-
tykę teorii i praktyki edukacji, niemniej z racji przedmiotu podjętych w niej ba-
dań jest pracą interdyscyplinarną. Czerpie z dorobku, jak również stara się prze-
kazać swój reinterpretacyjny impuls filozofii, socjologii, psychologii, naukom 
o polityce czy kulturoznawstwu, które jako punkty odniesienia dają się wyraźnie 
oznaczyć na mapie myśli i zainteresowań Ericha Fromma. Sama postać pocho-
dzącego z Frankfurtu nad Menem badacza jest wciąż zaliczana do czołowych 
przedstawicieli humanistyki i nauk społecznych oraz świadków przemian i zja-
wisk zasadniczych dla XX wieku, co uzasadnia zaistnienie kolejnej, poświęconej 
mu monografii, a ukazujące się liczne przekłady, komentarze i powtórne wyda-
nia prac z jego blisko pięćdziesięcioletniego dorobku zdają się dowodzić, że 
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nadal skutecznie przyciąga uwagę kolejnych pokoleń i budzi międzynarodowe 
uznanie. Można zatem uznać, że jest on nie tylko klasykiem cenionym za to, że 
na stałe wprowadził do intelektualnego obiegu pewne pojęcia i koncepcje, a jego 
prace, takie jak Ucieczka od wolności, Niech się stanie człowiek, Zdrowe społeczeń-
stwo, O sztuce miłości oraz Mieć czy być?, współtworzą kanon lektur obowiązko-
wych. Konsekwentnie prezentowany w tych książkach obraz człowieka bywa 
odbierany i jako przenikliwy w swojej dociekliwości oraz kompleksowości, i jako 
w pewien sposób rażąco naiwny. W świetle uogólnień, do których doprowadzają 
frankfurtczyka jego prowadzone latami szczegółowe badania i praktyka psycho-
analityczna, jest on z natury twórczy, konstruktywny, nie bez trudu i wyzwań 
dążący do harmonii z samym sobą oraz otaczającym światem, a jednocześnie 
ulegający w wielu przypadkach zaburzającym jego rozwój wpływom niekorzyst-
nego w ocenie Fromma stanu nowoczesnej cywilizacji i sposobu organizacji spo-
łeczeństwa, ale także konsekwencjom własnych decyzji. Mimo swej trudnej sy-
tuacji współczesny człowiek zdaniem filozofa wciąż dysponuje wyborem. Stawką 
i jednocześnie alternatywą dla opisywanej przez badacza sytuacji jest rozwój po-
tencjału tkwiącego w człowieku oraz sprzyjającego ludziom kształtu tworzonego 
przez nich ich własnego środowiska. 

Co podkreśla wielu badaczy, prezentowana przez Fromma wizja natury 
ludzkiej i realizacji człowieka koresponduje z przyjętym w pedagogice humani-
stycznej, do której prekursorów jest zaliczany, pojęciem edukacji jako takim 
wspieraniem jego rozwoju, by w konsekwencji rozumiał on siebie oraz otaczają-
cy go świat, optymalnie wykorzystywał swój potencjał intelektualny i emocjo-
nalny, jak również realizował swój byt w poczuciu podmiotowości i sprawstwa. 
Ideologia, teoria, edukacja potwierdza adekwatność i słuszność tego ujęcia założeń 
antropologicznych filozofa. Jednak jej wartość wykracza poza tę jedną perspek-
tywę i zagadnienie. Prezentuje Fromma jako myśliciela odnoszącego się zarów-
no do swych żydowskich korzeni, jak również przedwojennych zaczynów dzia-
łalności badawczej w kręgu szkoły frankfurckiej oraz zapoczątkowanej wtedy 
rewizji Freudowskiej psychoanalizy. Idąc tym tropem, rozwija poruszane przez 
Fromma zagadnienia w perspektywie krytycznej teorii edukacji i pedagogiki 
emancypacyjnej, do których ważnych źródeł zalicza się prace powstałe w Insty-
tucie Badań Społecznych we Frankfurcie. 

W latach trzydziestych XX wieku Fromm należał do czołowych postaci za-
trudnionych w Instytucie, istotnie wpływał na kierunki prowadzonych tam pre-
kursorskich badań i stawianych diagnoz społecznych, publikował artykuły pro-
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gramowe, wyznaczające drogi syntezy marksizmu i psychoanalizy. Jego odejście 
w atmosferze konfliktu z Instytutu zbiega się w czasie z publikacją przez Maxa 
Horkheimera i Herberta Marcusego artykułów, dających początek teorii kry-
tycznej szkoły frankfurckiej, stanowiącej najważniejsze odwołanie dla niemiec-
kiej i amerykańskiej pedagogiki krytycznej. Ponadto, wpływ filozofa daje się za-
uważyć również w Pedagogy of the Oppressed, niezwykle ważnej dla amerykańskiej 
pedagogiki krytycznej książce Paula Freirego, który współpracował w Meksyku 
z Frommem i Ivanem Illichem w czasie jej powstawania. Stąd odczytanie filozo-
fii Fromma jako źródła inspiracji pedagogiki krytycznej, jak również pewna wa-
riacja na temat teorii krytycznej, a zatem również krytycznej teorii edukacji wy-
daje się być uzasadnione. W książce zostają zrekonstruowane i przedstawione 
takie tematy prac Fromma, jak teoria społeczna, ideologia, problem alienacji 
jednostki i społeczeństwa, nieświadomości, ich uwarunkowań historycznych, 
emancypacji, krytyki społecznej, które stanowią charakterystyczne zagadnienia 
teorii krytycznej szkoły frankfurckiej, ale także wkraczają w pole zainteresowań 
innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych. 

Nie chodzi jednak jedynie o pokrewieństwo między koncepcjami pedagogi-
ki krytycznej i Fromma. W ostatnich latach czołowi przedstawiciele orientacji 
krytycznej w pedagogice polskiej, między innymi Zbigniew Kwieciński, Lech 
Witkowski, Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek, ale również Bogusław Śli-
werski, Teresa Hejnicka-Bezwińska i inni, wskazywali na istotne wyzwania i za-
grożenia związane ze zmianami, do których doszło w teorii i praktyce edukacji 
po transformacji ustrojowej. Wyrażali niepokój o perspektywy rozwoju człowie-
ka, o racje oddziaływań na formowanie całokształtu jego zdolności życiowych 
w kontekście gwałtownych zmian społecznych i politycznych, przygotowanie 
ludzi do świadomego kreowania przyszłości w epoce upadku „wielkich narracji”, 
wielkich utopii i obietnic, o negatywne skutki pluralizacji teorii pedagogicznych 
ujawniające się zarówno w środowisku pedagogiki akademickiej, ale także w po-
lityce oświatowej, o ucieczkę od wartościowania, zamiast troski o jego jakość, ale 
także o zdolność włączania się pedagogiki w podstawowe problemy i spory sze-
roko rozumianej humanistyki. 

Stąd też stawiając sobie za zadanie analizę i pogłębione odczytanie dla pe-
dagogiki i edukacji dorobku wybitnego zachodniego humanisty, omawiana 
książka kładzie nacisk na zawartą w jego pracach wizję emancypacji – realizacji 
pełnego rozwoju człowieka i zdrowego społeczeństwa wyrażoną w koncepcji ra-
dykalnego humanizmu oraz założenia teorii ideologii i jej krytyki, której rozwi-
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nięcie w monografii może pomóc w lepszy sposób rozumieć i badać tworzenie 
się kierunków i prądów pedagogicznych, a także ruchów społecznych oraz logi-
kę osiągania przyszłych kształtów zamieszkiwanego przez nas świata za pomocą 
wysiłku edukacji. Wbrew potocznemu pojęciu ideologii, które nie zostało na 
gruncie pedagogiki dostatecznie sproblematyzowane, a następnie spożytkowane, 
zjawisko kryjące się za tym terminem jest bowiem rozumiane przez autora Psy-
choanalizy a religii jako czynnik odpowiedzialny za realizację istotnej potrzeby 
człowieka oraz konieczny składnik życia, a przede wszystkim działania każdej 
zorganizowanej zbiorowości. Jego pogląd bliski jest podejściu wyrażonemu 
współcześnie przez Leszka Koczanowicza w pracy Polityka dialogu, kiedy zauwa-
ża on, że „Ideologia nie jest jedynie skrystalizowanym systemem przekonań 
i wartości, ale również sposobem, w jaki wyrażamy nasze poglądy w podejmo-
wanych na co dzień działaniach”. Problem ideologii i krytyki społecznej obok 
kwestii związanych z antropologią filozoficzną i pedagogiczną oraz koncepcją 
radykalnego humanizmu i zamysłu jego realizacji stanowią, zgodnie z główną 
linią argumentacji zawartej w książce, istotne zagadnienia nie tylko współczesnej 
teorii i praktyki edukacji. 

Te trzy zagadnienia zostały analitycznie wyodrębnione w rozdziałach nale-
żących do części pierwszej monografii, poprzedzonych Wstępem oraz obszer-
nym Wprowadzeniem, referującym recepcję dorobku Fromma na gruncie pol-
skim, założenia metodologiczne pracy, a także związki koncepcji frankfurtczyka 
z tradycją teorii krytycznej. Analitycznie, ponieważ wszystkie trzy wskazane za-
gadnienia w pracach filozofa są ze sobą ściśle powiązane, stanowią główne jej 
wątki, które przenikają całość jego pięćdziesięcioletniej pisarskiej pracy, prowa-
dzonych badań i poszukiwań. W każdym z rozdziałów części pierwszej „Erich 
Fromm – analizy i odczytania” zostały wskazane kwestie i rozwiązania, jakie są 
istotne dla teorii i praktyki edukacji, oraz wyrażone w kategoriach, jak również 
osadzone w aktualnej wiedzy i prowadzonej dyskusji w polskiej pedagogice na 
temat podejmowanych zagadnień. Układ treści w każdym z tych rozdziałów jest 
podobny i obejmuje: prezentację problemu, odniesienie go do wybranych jego 
ujęć w pedagogice, następnie badanie zagadnienia w oparciu o całość dorobku 
intelektualnego Fromma wraz z uwzględnieniem kontekstu jego formowania 
(marksizm, psychoanaliza, tradycja żydowska) przy pomocy metod i technik 
właściwych hermeneutyce, a na koniec wskazanie na wynikające z prezentacji, 
analizy i odczytania konsekwencje dla pedagogiki. Każde z podjętych w tej czę-
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ści pracy zagadnień wydaje się wykraczać w jakiejś mierze poza kanon odczytań 
obecnych w polskiej i zagranicznej recepcji prac filozofa. 

Omówione w trzech rozdziałach części pierwszej zasadnicze zagadnienia 
myśli Fromma podejmują dyskutowaną w naukach humanistycznych i społecz-
nych istotną, jak się zdaje, dla ich dziejów i rozwoju problematykę, z której ko-
rzysta teoria i praktyka edukacji, kształtując swoje pole wiedzy i działań. Stąd 
druga część pracy „Erich Fromm – konteksty i aplikacje” przynosi zawarte 
w dwóch rozdziałach badania w zakresie teorii ideologii i jej krytyki, mające na 
celu osadzenie dokonań intelektualnych Fromma i ich odczytania z jednej stro-
ny w kontekście historycznego kształtowania się pojęcia ideologii w europejskiej 
kulturze umysłowej oraz jego sposobów aplikacji na grunt pedagogiki, a z dru-
giej w kontekście modelu uprawiania krytyki społecznej, jaki inspiruje krytyczną 
teorię edukacji. Innymi słowy, w tej części książki podjęte zostało zadanie po-
ziomej integracji wiedzy wytworzonej w teoriach naukowych w celu łączenia 
i konsolidacji wyników przeprowadzanych w monografii badań myśli Fromma 
z badaniami prowadzonymi w pedagogice ogólnej i jej naukach pomocniczych. 
Oba rozdziały tej części łączy zatem wspólna płaszczyzna, a określają ją dwa 
aspekty. Pierwszy dotyczy kwestii, w jaki sposób teoretyczna wiedza nauk po-
mocniczych inspiruje i warunkuje teorię pedagogiczną. Natomiast drugi tego, 
w jaki sposób odczytania koncepcji Fromma, które stanowią transfer wiedzy 
z nauk pomocniczych pedagogiki do pedagogiki ogólnej i krytycznej teorii edu-
kacji, wzbogacają teorię i praktykę edukacji. 

Wysiłki podjęte w całej pracy zostały zebrane w ostatnim rozdziale zatytu-
łowanym „Wnioski i ustalenia – ideologia, azyl, edukacja”, poprzedzającym Za-
kończenie. Syntetycznie w trzech podrozdziałach omówione zostały w nim 
i uporządkowane główne zagadnienia prezentowane w poszczególnych rozdzia-
łach książki, koncentrując się na inspirujących dla pedagogiki i edukacji zagad-
nieniach jego myśli, rekonstrukcji teorii ideologii i kryteriów jej krytyki oraz 
elementach jego filozofii dających się umieścić w polu problemowym pedagogii 
azylu. 

Oczywiście realizacja podjętego w monografii zadania odczytania dla peda-
gogiki i edukacji dorobku Fromma obejmuje sobą również szereg innych waż-
nych zagadnień, takich jak: koncepcja natury człowieka, jego rozwoju, podmio-
towości, zdrowia oraz ideału wychowania, koncepcja społeczeństwa i jego 
wpływu na kształtowanie się osobowości oraz zdolności życiowych człowieka, 
dialektyczna koncepcja zmiany społecznej oraz miejsca i roli w niej edukacji, 
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teoria jednostkowej i społecznej alienacji i koncepcja emancypacji przez eduka-
cję, koncepcja ruchu emancypacyjnego, nauczyciela jako transformatywnego in-
telektualisty, utopii społecznej, doktryny pedagogicznej i ich powiązania w ide-
ologii edukacyjnej radykalnego humanizmu, ogólnej teorii ideologii, koncepcji 
ukrytego programu edukacji oraz kryteriów ich krytyki, pedagogii azylu. Rozwi-
nięte w pracy idee filozofii Fromma mogą poszerzyć naszą wiedzę i rozumienie 
teorii i praktyki edukacji, a jednocześnie przyczynić się do rewizji niektórych na-
szych poglądów oraz są alternatywne do interpretacji wskazanych tematów, jakie 
funkcjonują w pedagogice krytycznej i szerzej – w pedagogice ogólnej. Ponadto 
konsekwentna realizacja przyjętego zadania badawczego wymagała nie tylko re-
konstrukcji, analizy i odczytania koncepcji Fromma, jej kontekstu filozoficznego 
oraz wpływu środowisk intelektualnego i kulturowego, z jakich się wywodzi, ale 
w kilku przypadkach również określenia, referowania czy wskazania stanu aktu-
alnej dyskusji w pedagogice oraz poszczególnych dyscyplinach nauk humani-
stycznych i społecznych nad zagadnieniami, do których nawiązuje ten badacz 
w swoich interdyscyplinarnych z założenia pracach. 

Ideologia, teoria, edukacja w dziejach polskiej recepcji myśli Fromma wydaje 
się stanowić pierwsze tego rodzaju studium. Od czasu wydania przekładu ob-
szernego zbioru prac uznanego humanisty pod tytułem Szkice z socjologii religii 
sześćdziesiąt lat temu ukazało się kilka bardzo interesujących, godnych polece-
nia i ważnych opracowań jego filozofii, między innymi książki Mirosława Cha-
łubińskiego, Kamila Kaczmarka, Macieja Kuci, Andrzeja Olubińskiego, Roberta 
Saciuka, Piotra Wasyluka i Zbigniewa Wieczorka. Omawiana monografia wiele 
zawdzięcza wkładowi polskiej, jak i zagranicznej recepcji, jednak w swoich za-
sadniczych tezach chciałaby móc pozostać na tym tle oryginalną. 
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