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ZAPOMNIANY ŚWIATOPOGLĄD TRAGICZNY. 
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Wprowadzenie: lęk przed tragizmem

O ile strach zaliczany jest do emocji podstawowych, mających aspekt przy-
stosowawczy jako reakcja obronna na konkretne bodźce, o tyle lęk zwykło 
się uważać za bezprzedmiotowy; już chociażby Søren Kierkegaard (1996, 
s. 49–50) upatruje w nim stan ducha związany z paradoksem wolności 
i stosunkowo niezależny od bieżących wrażeń zmysłowych, tym samym 
zaś odróżniający człowieka od zwierząt. Strach można analizować, a nawet 
zwalczać, lęk natomiast wywołuje bezradność, dezorientację, „utratę gruntu” 
(zob. np. Tillich, 1983, s. 42–43). Wielu badaczy skłania się ku tezie, że 
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w dobie nowoczesnej przybrał on specyficzne oblicze, gdyż towarzyszyły 
mu bezprecedensowe okoliczności. Jak argumentuje Richard Sheppard 
(2004, s. 91–123), konstytutywnym elementem modernizmu – pojętego 
jako formacja kulturowa, nie tylko jako prąd artystyczny – stał się lęk egzy-
stencjalny. Należał on do głównych skutków rosnącego poczucia labilności 
rzeczywistości oraz bankructwa koncepcji samowładnego, „mocnego” 
podmiotu, z czym szło w parze przeświadczenie o kryzysie humanizmu 
i cywilizacji. Na nieznaną dotychczas skalę ujawniła się ambiwalencja po-
stępu – nieprzeczuwane wcześniej zagrożenia odkrywane w nowych sferach 
zawojowywanych przez ludzkość; lęk okazał się zatem czymś na kształt 
hydry, której w miejsce odciętej głowy odrastają dwie nowe.

Jeżeli nowoczesność cechowała dwuznaczna fascynacja lękiem (cze-
go potwierdzenie przynoszą takie książki, jak Jądro ciemności czy Śmierć 
w Wenecji), to w jej późnej fazie – zwanej niekiedy ponowoczesnością – lęk 
zdaje się wypierany ze świadomości zbiorowej. Służy temu m.in. propa-
gowanie w mediach siły pozytywnego nastawienia i postawy keep smiling 
przy równoczesnej tabuizacji bądź estetyzacji cierpienia i umierania, a także 
priorytetowe traktowanie wzrostu dobrobytu i polepszania jakości życia 
(w domyśle: w rozwiniętych krajach zachodnich i „doganiających” je, jak 
Polska). Niemniej ów stłumiony lęk w istocie ulega pogłębieniu, w czym 
wolno dopatrywać się np. źródeł zjawiska określonego przez Viktora Frankla 
(2009, s. 162) mianem nerwicy niedzielnej, która rodzi się wówczas, gdy 
człowiek, wypadłszy z trybów powszedniej rutyny, zostaje sam ze sobą 
i dokuczliwym pytaniem „po co?”. Napięcie takie aktywizuje poglądy 
i zachowania obiecujące szybkie przywrócenie spokoju i ochronę przed 
rozterkami, poglądy skądinąd uznawane przez autora Woli sensu za patologie 
duchowe współczesności – koncentrację na „teraz”, fatalizm (bezrefleksyjne 
przyjmowanie porządku świata), myślenie kolektywne czy fanatyzm. Sło-
wem: zachodnia kultura lęka się obecnie samego nieuśmierzonego lęku, 
tymczasem ten, jak przekonuje Kierkegaard (1996, s. 63), „nie jest ułom-
nością człowieka, raczej na odwrót: im bardziej ktoś jest autentyczny, tym 
głębiej się lęka”. Przytoczona opinia ewokuje choćby podobne twierdzenia 
o trwodze i „upadaniu” u Heideggera (1994, s. 248–255) wraz z ich wzniosłą 
retoryką i, wbrew zastrzeżeniom autora, niepozbawione wartościowania. 
Nasuwa się jednak obserwacja, że skojarzenie analizowanej tu problematyki 
z emfazą i pompatycznością ułatwia właśnie zepchnięcie jej na marginesy 
filozofii (taką ikoną egzaltowanej refleksji stał się Emil Cioran), a już na 
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pewno na marginesy kultury codzienności. Społeczeństwo, do którego 
należymy1, wszelkimi sposobami odsuwa bowiem od siebie niepokojącą 
prawdę, iż „[ż]adne życie nie jest w stanie przezwyciężyć skończoności (…) 
i tragiczności2. Iluzją naszej epoki była wiara, że (…) potrafi tak odnieść 
nad nimi zwycięstwo, że i my potrafilibyśmy uzyskać bezpieczeństwo” 
(Tillich, 1996, s. 30).

Ten dość obszerny wstęp był niezbędny jako kontekst dla wprowa-
dzenia wyróżnionej w ostatnim cytacie kategorii, którą pragnę uczynić osią 
przewodnią poniższych rozważań. Stanowią one propozycję ponownego 
przemyślenia, czy może wręcz odkrycia tragiczności vel tragizmu. Otóż 
jeśli, zdaniem Tillicha (1983, s. 60–65), w starożytności paradygmatycznym 
lękiem był zasadniczo lęk przed losem i śmiercią, z kolei ery nowożytnej 
aż po XX wiek – przed pustką i bezsensem, to jako równie znaczący dziś 
wolno chyba traktować lęk przed tragizmem. Dalszy wywód ma na celu 
wskazanie pewnych zapomnianych aspektów tragizmu, zdolnych być może 
wnieść coś cennego również w samorozumienie współczesnego człowieka.

Tragedia a tragizm

Nie tylko dla precyzji pojęciowej wypada najpierw odróżnić tragizm od 
tragedii, czyli utworu dramatycznego, który za pomocą dialogu i działań 
występujących postaci unaocznia sedno tragizmu. Zauważyć trzeba, że jest 
ona zaliczana do gatunków nieaktualnych; nowe tragedie w sensie ścisłym 
wydają się w naszych czasach – zwłaszcza wobec pamięci o Auschwitz – 
niemożliwe do stworzenia. W obliczu pathosu (etymologicznie: ‘cierpienia’) 
w dziejach miałka stała się patetyczność klasycznych tragedii, w obliczu 
realnej zagłady wartości ta oglądana na scenie sprawia wrażenie rażąco nie-
współmiernej. Można powiedzieć, iż sytuacja omawianego gatunku obrazuje 
sytuację światopoglądu tragicznego jako takiego, chociaż ludzkie doznanie 
radykalnej klęski pozostaje w swym najgłębszym rdzeniu niezmienione.

1 Dla celów heurystycznych będę posługiwać się takimi uogólniającymi i symplifi-
kującymi pojęciami, jak społeczeństwo (lub kultura) „zachodnie”, „europejskie” czy 
wreszcie „nasze”, mając świadomość ich niepełnej synonimiczności.

2 Wszystkie podkreślenia w cytatach pochodzą od autorki artykułu – K.Sz.
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Czyżby [owo doznanie – K.Sz.] tak nas zmęczyło – zapytuje retorycznie 
Walter Hilsbecher (1972, s. 171) – że wzdragamy się przed nazywa-
niem „tragicznym” wiecznego szturmowania celu, którego nigdy nie 
osiągamy? Że cytujemy to słowo już tylko w historycznym znaczeniu, 
nie kryjąc przy tym pewnej obawy? Że nie udają nam się już – w lite-
raturze – wielkie tragedie, a komedie najwyżej w zwyrodniałej formie 
farsy, absurdalnej paraboli?

Co ważne, o zastosowaniu przez danego pisarza estetyki komizmu 
lub tragizmu nie decydują wyłącznie charakter i wielkość klęski, którą 
zamierza przedstawić, lecz również chęć poczytania wielkości za wiel-
ką. Tymczasem w dobie ponowoczesnej preferuje się, właściwą kategorii 
komizmu, zgodę na własną małość i nieistotność; w przypadku artysty 
(niegdysiejszego „prawodawcy” ludzkości) – zgodę na rezygnację z roli 
autorytetu, odstąpienie jej ekspertom oraz celebrytom. Paradoksalnie jed-
nak w tych warunkach także potrzeba swoistej wielkości, by owa postawa 
nie przerodziła się w farsę3, a twórca usiłujący dopasować się do realiów 
rynkowo-medialnych – w błazna.

Trudno zaprzeczyć diametralnej różnicy pomiędzy współczesną kul-
turą i mentalnością a czasami, w których rozwinęła się starożytna tragedia. 
Zaplecze ideowe postmodernizmu (odrzucenie metafizycznych „pierwszych 
zasad”, konstruktywizm, relatywizm, postawa ironiczna) jest wprawdzie jak 
najdalsze od światopoglądu kojarzonego z Helladą, lecz przecież wychodząca 
z biegunowo odmiennych założeń myśl tragików czy presokratyków też nie 
odzwierciedlała Platońskiej trójjedni, symbolu klasycznej kultury greckiej. 
W tym świetle można spojrzeć na tragizm jako na kategorię nie estetyczną 
czy psychologiczną, tylko obiektywną – według Maxa Schelera (1976, 
s. 51) byłby on istotnym pierwiastkiem samego świata, cechą zdarzeń, nie 
odczuć. Jednak przekonującą kontrpropozycję stanowi pogląd Nietzschego, 
uważającego tragizm za efekt interpretacji, dlatego warto przyjąć poniekąd 
pojednawczą definicję Henryka Elzenberga (2003, s. 296). Jego zdaniem 
tragizm oznacza „poczucie nieskończoności w skończoności”, pojawia się 

3 Warto zauważyć, że bohaterów dramatów współczesnych nieraz przedstawia się 
w konwencji farsowej; wielu jest żałosnych, natomiast nie budzą trwogi. Obserwację tę 
niektórzy odnoszą także do wcześniejszych autorów, i to takich, z którymi kojarzone są 
wielkie tragedie, np. „Ibsen był realistą, a realiści być może nie potrafią napisać wielkiej 
tragedii. W prawdziwym życiu patos króluje nad tragizmem, i widz odczuwa tylko litość 
pozbawioną szacunku” (Niebuhr, 1985, s. 105).
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bowiem w perspektywie podmiotowej, na styku człowieka i świata, kiedy 
nieskończoność myśli i pragnienie pełni rozbijają się o skończoność życia 
oraz o niewzruszony ład rzeczywistości. 

Chcąc mieć w owej konfrontacji ostatnie słowo, przeważnie negujemy 
dziś tragizm jako taki, redukując go do indywidualnej skłonności do afekta-
cji, patosu i cierpiętnictwa, aczkolwiek Scheler (1976, s. 57) kaznodziejsko 
przestrzega: „[M]ałe są czasy, które tego faktu [tj. tragizmu – K.Sz.] nie 
widzą”, co koresponduje z uwagami o wielkości i małości w kontekście 
stosowności tragedii i komedii. Wypada przypomnieć, że w epoce (wczes-
nej) nowoczesności rzeczony „fakt” dostrzegano zdecydowanie wyraźniej 
– filozoficzne rozważania nad „poczuciem tragiczności życia” u Miguela de 
Unamuna czy nad „tragedią kultury” u Georga Simmla stanowiły pewnego 
rodzaju znak czasów. Tragizm był niemal opiewany przez egzystencjalistów, 
chociaż w potocznej świadomości bardziej ugruntowały się ich formuły 
o absurdalności życia (aforystyczne „Absurdem jest, żeśmy się urodzili, 
i absurdem, że umrzemy” Sartre’a), czego w żadnym razie nie należy iden-
tyfikować ze światopoglądem tragicznym (do kwestii tej jeszcze powrócę). 
Wskazane tu egzystencjalne podejście – dla którego priorytetowe znaczenie 
ma dramat istnienia podległego temu, co nieuchronne – trafnie nazwane 
zostało tychicznym (z gr. tyche – ‘los’) (zob. Wolniewicz, 2003, s. 291), 
ponieważ par excellence tragizmem wydaje się właśnie tragizm losu (Juliusz 
Kleiner, cyt. za: Janion, 2000, s. 18).

Wobec losu

Pojęcie losu jest kolejnym, obok tragiczności, które jawi się jako wypierane 
z dyskursu publicznego. Hanna Buczyńska-Garewicz (2010, s. 317) twier-
dzi wprost, że człowieka współczesnego wolno określić mianem istoty bez 
losu, a jego myślenie byłoby „długim pożegnaniem” z tą tematyką. Jeśli 
Gadamer (2004, s. 197) powiada o tragedii greckiej, iż w niej „w obliczu 
losu widz rozpoznaje (…) własny skończony byt”, to w nowoczesności taka 
widzialna obecność nie jest już odczuwana. Los został przez człowieka zin-
ternalizowany, przeznaczenie zaś, co warte podkreślenia, zastąpił przypadek 
występujący w sferze empirycznej, którą można manipulować (wówczas 
wszelkie katastrofy składa się na karb prawdopodobieństwa statystyczne-
go albo niedostatecznej biegłości technicznej i zawodności tzw. czynnika 
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ludzkiego)4. Tę fundamentalną i brzemienną w skutki przemianę percepcji 
klarownie charakteryzuje Piotr Dehnel (2007, s. 230):

W społeczeństwie współczesnym również tragizm został przerobiony 
(…). Cierpienie, trwoga, konflikt nie przestały co prawda istnieć, ale 
społeczeństwo rejestruje je i planuje. Sami tworzymy los, który przybiera 
postać groźby, że ten, kto stawia opór, będzie zniszczony (…). [N]ie 
potrafimy autentycznie przeżywać tragicznych wydarzeń i konfliktów 
nie dlatego, że staliśmy się nieczuli (…), ale dlatego, że świat wokół 
nas został odczarowany i upodmiotowiony, tracąc moc czegoś, co jest 
dla człowieka losem czy przeznaczeniem.

Kluczowe pozostaje pytanie, do jakiego stopnia możemy racjonalnie 
kształtować życie (osobiste i całych społeczeństw) niezależnie od samo-
istnej rzeczywistości, niesprowadzalnej do praw fizycznych. Prezentując 
stanowisko Nietzschego, Buczyńska-Garewicz (2010, s. 188) przywołuje 
alegoryczny obraz sternika, który nie chce płynąć z prądem, niemniej musi 
się liczyć z tą oto konkretną rzeką, na której pełni obowiązki. Autor Jutrzenki 
nigdy nie uwierzył, że rozum unicestwia – lub kiedykolwiek będzie zdolny 
unicestwić – los.

Niewątpliwie nowe światło na kwestię samodecydowania rzuciły 
w minionym wieku triumfy zbudowanych przecież ludzkimi rękoma tota-
litaryzmów oraz Holocaust, w związku z którymi zagadnienia winy i zła 
tragicznego zajęły poczesne miejsce w filozofii m.in. Levinasa, Jaspersa czy 
Tischnera. Konkluzje różnych myślicieli mają wspólny mianownik: wszy-
scy musimy dokonywać wyborów, gdyż nie ma powrotu do stanu czystej 
potencjalności i niewinności, okazujemy się jednak równie niewinni, co nie-
doskonali, równie nieodpowiedzialni, co odpowiedzialni za pierwotne zło. 
„Mit tragiczny – przypomina Ricoeur (1986, s. 295) – jest depozytariuszem 
Nieuchronnego uwikłanego w samo korzystanie z wolności; to on wyczula 
nas na cechy przeznaczenia przez nas samych nieprzerwanie stwarzane, 
a następnie odkrywane w miarę, jak wzrasta w nas dojrzałość”. Z powodu 
wpisania przeznaczenia w kondycję ludzką dobre intencje nie mogą stano-
wić usprawiedliwienia – dopiero poznane poniewczasie (niczym w Królu 

4 Pochłonięci wyliczaniem prawdopodobieństwa zagrożenia, oddalamy od siebie sferę 
nieprzewidywalnego, dzięki czemu zachowujemy równowagę umysłową w rzeczywi-
stości, której „chwiejna” natura oznacza permanentne towarzyszenie człowiekowi lęku 
(zob. Bauman, 2008, s. 16, 23).
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Edypie Sofoklesa) konsekwencje naszych czynów, z którymi musimy się 
konfrontować, wydobywają na jaw to, kim jesteśmy. W takim razie staje 
się zrozumiałe, że kiedy tracimy identyfikację z mitem tragicznym, niejako 
automatycznie następuje uśmiercenie tragedii, uwierzytelniającej się jedynie 
wówczas, gdy w działaniach i namiętnościach herosów odnajdujemy własne 
bolesne doświadczenie (zob. Gadamer, 1979, s. 239–240).

Bohater tragiczny

„Boleść” czy „cierpienie” konotują wspominany już patos, wobec czego 
można twierdzić, że postawa ironiczna ma tę przewagę nad światopoglą-
dem tragicznym, iż pozwala uniknąć „dostojnego bzika tragiczności” (zob. 
Irzykowski, 1975), zachować rezerwę i niezmąconą świadomość, słowem: 
spoglądać beznamiętnie na urągający człowiekowi los. Czy jednak taką 
postawę da się utrzymać, kiedy miejsce abstrakcyjnego „człowieka” zaj-
muje „ja”? I czy dezawuowany z punktu widzenia ironisty światopogląd 
tragiczny w ogóle jest należycie rozumiany? Nie może on być „masowy” 
w takim sensie, w jakim masowe stały się zachowania romantyczne (zob. 
Janion, 1996, s. 93), kiedy skonwencjonalizowana, przejaskrawiona ekspre-
sja uległa inflacji, ważniejsza okazywała się teatralność, zewnętrzna forma 
aniżeli realne doświadczenie. Inaczej dzieje się w tragedii antycznej – czyli 
modelowym wyobrażeniu światopoglądu tragicznego – w której dotyka 
się spraw ostatecznych, w której istotne są nie tyle „wina i kara” (godne 
melodramatu), ile poszukiwanie wytłumaczenia ludzkich nieszczęść (zob. 
np. Pyzik, 1976, s. 31). Znana powszechnie fabuła5 pod warstwą naoczną 
skrywa jeszcze coś, czego obecność należy odsłonić (nieprzypadkowo to, 
co tragiczne, nie wiąże się bezpośrednio z tym, co widoczne – na takiej 
zasadzie, zgodnie z którą „dramatyczny” oznacza ‘brzemienny w wyda-
rzenia’, a dramat stanowi sztukę naśladowania wydarzeń). Nie chodzi 
przecież o ukazanie absurdalności zaangażowania bohatera, zmuszonego do 
porzucenia dystansu przysługującego obserwatorowi. „Upadający” na niego 

5 Słowo padające ze sceny greckiego teatru (logos) było zarazem działaniem (ergon) 
– nie tylko w sensie posuwania akcji naprzód. Przede wszystkim na oczach widzów 
dokonywał się swoisty „eksperyment”, odkrywcze przedstawienie znanych treści (zob. 
Wachowski, 2004, s. 191).
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byt nie prowadzi do jego pognębienia i niespełnienia, ponieważ rewersem 
gniewu bogów jest sprawdzian ducha i mocy człowieka, więc także szansa 
urzeczywistnienia się jego osobowości. Przejawy czy skutki owego udo-
wadniania swej wielkości wyszczególnia Krakowiak (2005, s. 372) – otóż 
dzięki niezłomnemu działaniu bohater nie zawodzi oczekiwań słabszych lub 
bogów, nie zdradza przyjaciół albo tajemnicy, nie godzi się z „marnością” 
ludzkiej doli i fatalizmem, nie wypiera się siebie, nie odstępuje od realizacji 
obowiązków, nie ugina się przed trudnościami, nie uznaje winy człowieka 
ani przemocy sił wyższych itp.

Czy jednak powyższa charakterystyka nie oznacza, że światopogląd 
tragiczny wymaga iście heroicznej wielkości? Wszak w klasycznej tragedii 
tylko nieliczni śmią rozerwać okowy krępujące przeciętnych ludzi, sprawiają 
zatem wrażenie swoistych wybrańców bogów. Lecz takiego wyboru – jak 
przekonująco pisze Szestow (1987, s. 76–81, 168–171) – nikt nie pragnie; 
tragizm dosięga bowiem jednostkę, by napiętnować ją powszechnym nie-
zrozumieniem i alienacją, pozbawić oparcia w tym, co oczywiste i „nor-
malne”. Z kolei wielkości bohatera tragicznego nie należałoby utożsamiać 
z niedostępnym geniuszem, wypada raczej zgodzić się z Elzenbergiem (2003, 
s. 297), który cechę tę definiuje następująco:

Wielkim jest człowiek, który stoi przed swoim celem; który (…) dążąc 
doń z całą usilnością, wie, że po osiągnięciu [go] będzie szedł dalej; 
dla którego cel jest tylko wyznaczonym etapem; którego dążenie jest 
nieskończone – a cel określony jest tylko rodzajem symbolu, szczytem, 
z którego będzie można spojrzeć głębiej w krainę nieskończoności.

Co ciekawe, wychodząc z podobnych przesłanek, Agata Bielik-Robson 
opowiada się przeciwko tragizmowi, z intencją, aby „marzenia o większym 
życiu” nie przemogła rezygnacja – pogodzenie się z ograniczeniami doczes-
ności. Trzeba więc podkreślić, że bohater tragiczny nie ustaje w walce, jego 
nieziszczalna wola jest zarazem niezniszczalna, on zaś zwycięża nawet 
wtedy, kiedy wszystko obraca się w ruinę. Różni myśliciele uwypuklają 
rozbieżność między tragizmem a pesymizmem czy rozpaczą, np. według 
Elzenberga (2003, s. 295) ta ostatnia występuje, gdy ginie coś dla nas waż-
nego, do czego jesteśmy subiektywnie, emocjonalnie przywiązani, natomiast 
z perspektywy tragizmu świat nie tyle jest „nasz” (niczym własność), ile 
ma obiektywną wartość, coś w nim okazuje się istotne per se. Dlatego 



13Zapomniany światopogląd tragiczny. Próba apologii pewnej postawy

w najwyższym stopniu tragiczne nie byłoby cierpienie bierne (pathos), 
ale czynne, w którym – mówiąc za analizującym mit tragiczny Ricoeurem 
(1986, s. 209) – gniewowi bogów wychodzi naprzeciw gniew człowieka; 
cierpienie, w którym kulminuje protest wobec egzystencji jako klęski, wobec 
ułomności ludzkiej natury. Warto wyeksponować ów rys buntowników ze 
starożytnych tragedii: nawet postacie bezsilne występują z godnością i dumą 
przeciwko temu, co w wymiarze ponadjednostkowym zagraża niezależności 
i szczęściu, przeciwko życiu w uniżeniu (zob. Filonik, 2010, s. 10). 

Na tle przedstawionych ustaleń rysuje się także wyraźna różnica 
między poczuciem tragiczności świata a przeświadczeniem o jego (zatem 
i wszelkich wysiłków) absurdalności: w tym drugim wypadku zanikła wiara 
w katharsis, a zarazem w sens klęski. Tymczasem kiedy z punktu widzenia 
tragizmu stwierdzamy, iż „los czegoś chciał”, uznajemy, że człowiek przegrał 
w zderzeniu ze światem, którym nie może władać (zob. np. de Romilly, 
1994, s. 160), ale taka konstatacja nie pociąga za sobą wyrzeczenia się 
aktywności. Innymi słowy, z przystaniem na własny (i równocześnie po-
wszechny) los idzie w parze elementarna niezgoda na krzywdę. Toteż niezu-
pełnie słuszna wydaje się opinia Buczyńskiej-Garewicz (2010, s. 143–144), 
jakoby „w tragediach nie walczyło się z losem”, z drugiej strony można 
jednak przytaknąć sformułowaniu filozofki, że dochodzący w nich do głosu 
żywioł dionizyjski nakazuje „konieczność losu włączyć we własne życie”. 

Ponieważ dotychczasowe rozważania mogą przywodzić na myśl 
ideę wyrażoną we frazie z wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa: „pogodny 
mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu”, trzeba dla porządku odróżnić 
jeszcze postawę tragiczną od stoickiej. Tę bowiem – najogólniej ujmując – 
określałyby wiara w duchową autonomię oraz chęć uniezależnienia się od 
losu dzięki wycofaniu do wewnątrz; z kolei

[w]ielkich bohaterów tragicznych (…) cechuje walka o kształt natury 
świata. Oni wszyscy są ponad tym, co osobiste, partykularne: to pewna 
wadliwa, niesprawiedliwa postać natury urąga ich rozumieniu, ich ma-
rzeniom, ich woli. Walczą w imieniu tego, co ich jakoś przekracza, ale 
także wbrew temu, a nigdy nie robią tego we własnym jednostkowym 
interesie. (…) Problemem nie są psychologiczne przeżycia, ale czło-
wieczeństwo, natura ludzka jako taka, które odsłaniają się w procesie 
działania i wobec mocy świata (Krakowiak, 2005, s. 474).
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Tragizm skończoności

Gdyby sięgnąć raz jeszcze do poezji, można by w usta bohatera tragicznego 
włożyć finałowy dwuwiersz ze Śmierci Jana Lechonia (nawiasem mówiąc, 
kontrowersyjny w świetle samobójczego kresu życia autora): „Do końca 
bić się będę z falami wściekłemi, / A śmierć niech mnie potarga jak żagiel 
rozpięty”. Czy jednak śmierć i „moc świata” stanowią ostateczny horyzont? 
O wyjście poza tragiczność (rozumianą jako fatalizm i zakleszczenie w za-
klętym kręgu praw natury) ku obiecującej „żydowsko-mesjańskiej afirmacji” 
apeluje Bielik-Robson. Do pewnego stopnia zbliżony pogląd reprezentuje 
Karl Jaspers (1990, s. 376), który samą tragiczność – niezawierającą intencji 
zbawienia – nazywa „pychą nihilisty”. Niemniej soteriologia wydaje się po 
prostu próbą oswojenia skandalu tragiczności, opresji powodowanej przez 
cierpienie oraz niezawinioną winę, od której, zdaniem autorki Errosa, me-
sjanizm miałby uwalniać, zamiast wyłącznie uświadamiać ją człowiekowi 
i pozostawiać go z tym brzemieniem, jak czyni tragedia. Ukazuje ona, we-
dług Bielik-Robson (2012, s. 33), „wyższość wiedzy nad niewiedzą (…), 
prawdy nad zwykłym błędem, który tylko domaga się korekty: (…) zasada 
kosmicznej sprawiedliwości porządkuje eksces życia, wtłaczając je w for-
mę physis”. Takiemu stłamszeniu filozofka przeciwstawia witalną anarchię 
i perspektywę jednostki, postulując zmianę optyki: zastąpienie modelu 
świata-cyklu przez świat-historię. Notabene, również Jaspers twierdzi, że 
w obliczu transcendencji nieustannie dokonuje się wyboru przeciwko nicości 
empirycznego bycia. Wypada zatem powtórzyć, iż światopogląd tragiczny 
nie oznacza afirmowania zjawiskowości – jest ona przekraczana ku temu, 
co przewyższa egzystencję, chociaż niekoniecznie ku „zewnątrzświatowej” 
transcendencji.

Podobnie rzecz wygląda z dialektyką cykliczności i niepowtarzalności: 
istotą tragizmu byłaby powszechność doświadczenia tragedii czasu, z którym 
mimo to każdorazowo zmaga się jednostka6, historyczna i po Heideggerow-
sku „usytuowana”. Dlatego można powiedzieć, że Prometeusz buntuje się 
w imię lepszego jutra dla ludzkości, ale tragiczny rdzeń jego egzystencji 

6 Indywidualizującą funkcję tego tragizmu istnienia podkreślali zwłaszcza filozofowie 
egzystencji, którym jednak nie chodziło o masochistyczne pławienie się w cierpieniu, 
tylko o poznawanie siebie poprzez działanie hic et nunc, pośród konieczności wyrażającej 
się w formie przypadku (zob. Prokopski, 2007, s. 6).
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tkwi w przypisanej człowiekowi (i jemu samemu) skończoności (zob. 
Adamczewski, 1969, s. 65). Mitologiczny tytan rzuca wyzwanie nie tylko 
Zeusowi, lecz także – przede wszystkim – nieubłaganemu porządkowi czasu 
i powodowanym przez niego ograniczeniom, niemożności urzeczywistnienia 
w pełni potencjału ludzkiej (i swej własnej) natury. Takie ujęcie implikuje 
przejście do myślenia w kategoriach egzystencjalnych i zarazem uniwer-
salnych, które pozwala dostrzec, jak realizacja określonych możliwości na 
zawsze eliminuje inne i unicestwia powiązane z nimi wartości. Tragiczną 
świadomość, że nie sposób uchwycić życia w całej rozciągłości temporalnej 
ani zmienić dokonanych czynów – zaistniałych raz na całą wieczność – ilu-
struje chociażby nowożytny Hamlet. Na nieodłączną tragizmowi dziejowość 
(czyli „nie-naturalność” w znaczeniu związku z przyczynowo-skutkowo 
pojmowaną physis) zwraca uwagę już Scheler (1976, s. 80), podkreślając, 
że to „konkretna przyczynowość, która nie ma nic wspólnego z «prawid-
łowością natury», przyczynowość dokonywająca się w niepowracających 
nigdy konstelacjach – nazwana słusznie «historyczną» (…) – rządzi zdarze-
niem tragicznym”. Kluczowe jest tutaj postrzeganie tragizmu jako dziania 
się, a nie statycznego (czy statystycznego) stanu rzeczy, jako historii, 
a nie logiki: wszystko rozstrzyga się wszak w dramacie – (inter)akcji – 
gdyż racjonalnymi argumentami człowiek nie zdoła przemóc cierpienia,  
bezsensu, winy.

Poza humanizm, ku wspólnotowości

Można jednak odnieść wrażenie, że właśnie paradygmat logiczny zaciążył 
nad kulturą zachodniej Europy od czasów nowożytnych. On – nie zaś tra-
gizm, jak sugeruje Bielik-Robson – byłby matrycą naszej refleksji. Analo-
gię do wskazanej opozycji znajdziemy w zestawieniu przez Marię Janion 
(1996, s. 91) humanizmu z demonizmem; choć badaczka utrzymuje, że po 
Goethem nastąpiła dominacja tego drugiego, wydaje się, iż jest odwrotnie 
– związany z humanizmem racjonalizm redukuje tragizm do wspomnianej 
pustej formy, a wszelkie nieprzejrzyste doświadczenie stawia w stan po-
dejrzenia. Tradycyjnie rozumiany humanizm przyjmuje samooczywistość 
podmiotu i umniejsza rolę owej metafizyki, do której przynależy również 
demoniczność-tragiczność oznaczająca (zakwestionowane w paradygma-
cie humanistycznym) doznanie tego, że zło stanowi cząstkę dziejów bytu  
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(zob. Ricoeur, 1992, s. 48) i triumfuje nad ludzką niemocą. Tragizm nie 
przynosi pojednania przez poznanie – to ostatnie pociąga za sobą perma-
nentny niedosyt sensu i wikła się w antynomie rozumu, co na przykładzie 
Nietzschego i Dostojewskiego dobitnie pokazuje Szestow: tak zwane 
wieczne prawdy pozostają obojętne wobec cierpień i negują znaczenie in-
dywidualnego istnienia. Także w tragediach (tzn. dziełach dramatycznych) 
chodzi nie tyle o rozjaśnienie losu (często znanego już wcześniej), ile 
o wytrzymanie go – koniecznością jest sprostanie sytuacji, a nie pasywne 
pogodzenie się z nią.

Można by sądzić, że takie wytrwanie w obliczu losu zakłada ujarzmie-
nie lęku, jednak – paradoksalnie – okazuje się on w tym wypadku siłą napę-
dową; zdaniem Tillicha, ponieważ lęk ma charakter egzystencjalny, „męstwo 
bycia” nie może go zlikwidować, lecz bierze go na siebie (zob. Wójtowicz, 
2005, s. 65–66). Z kolei Heidegger (1977, s. 52) zapytuje: „Czymże byłaby 
wszelka działalność, gdyby nie znajdowała (…) oparcia w doświadczeniu 
trwogi istotnej? Deprecjonując istotną trwogę i prześwitujący w niej związek 
bycia z człowiekiem, poniżamy w tymże stopniu istotę dzielności. Ta zaś 
potrafi wytrzymać Nic”. Właśnie wówczas, gdy ujawnia się kruchość bytu, 
ma też szansę ujawniać się siła człowieka, w której na dodatek – niczym 
w greckiej tragedii – mogą partycypować wszyscy, którzy identyfikują się 
ze zmaganiami tego oto konkretnego bohatera. 

Być może kulturowe przyzwolenie na obecność „bojaźni i drżenia” 
oraz nieusuwalnej irracjonalności świata nie musi wywoływać społeczne-
go niepokoju i defetyzmu, ale może pomóc odzyskać zarówno osobistą 
godność, jak i wspólnotowość, zagrożoną w globalnym społeczeństwie 
postindustrialnym z jednej strony efemerycznością, z drugiej fundamentali-
zmem. Sednem tragedii greckiej było wszak przeżycie nie tyle religijne, ile 
wspólnotowe – podczas jej wystawiania następowało wydobywanie i współ-
tworzenie w czasie rzeczywistym ludzkiej natury, a ponadto odnawianie sił 
życia przez rytualną inscenizację, która wstrząsa widzem. W inscenizacji 
tej odkrywały się, po pierwsze, złożoność egzystencjalnego i społecznego 
uwikłania człowieka, po drugie, napięcie między regułą a ograniczającymi 
ją wyjątkami, rodzącymi konflikty moralne, gdyż współczuciu dla jednostki 
podobnej do odbiorcy („mnie”) towarzyszyło poczucie nieodzowności kary. 
Tragizm domaga się interakcji: nie dyskursu, lecz współ-bycia w dramacie 
cierpienia – słowem, tonem, gestem, spojrzeniem; przeżywania go z kimś 
„tu i teraz” w sposób empatyczny. Jeśli upodmiotowienie losu rodzi udrękę 
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samotności (zob. Kierkegaard, 1982, s. 91), to uznanie na nowo wspólnego 
uwikłania w ów los stwarzałoby możliwość złagodzenia alienacji. 

Także bunt tragiczny „zakotwiczony” jest we wspólnocie, którą – 
niczym w Człowieku zbuntowanym Camusa – konstytuuje oczekiwanie 
możliwych, acz wyłącznie ludzkich wartości. Jeden z powojennych kry-
tyków amerykańskich charakteryzuje tragedię jako gatunek następująco: 
„[W] swej istocie nie jest [ona] wyrazem rozpaczy, ale wyrazem tryumfu 
nad rozpaczą, wyrazem wiary w człowieka i w wartość ludzkiego życia (…). 
Autor tragedii nie musi wierzyć w Boga, lecz musi wierzyć w człowieka” 
(cyt. za: Pyzik, 1976, s. 40). Również Jaspers (1978, s. 197) – choć patrząc 
przez pryzmat odniesienia do transcendencji – kładzie nacisk na godność 
człowieka, która pozwala wznieść się ponad siebie. Filozof przypomina, że 
wszystko w świecie jest z perspektywy nieskończoności całkowicie obo-
jętne, niemniej może stać się decydujące, gdy egzystencjalnymi wyborami 
wykraczamy poza nieistotność czasu.

(Samo)transcendencja

Wywód Jaspersa dotyczy też cierpienia, którego np. Frankl nie uważa za stan 
patologiczny, lecz za szansę. Oczywiście jeżeli takie słowa wypowiada ktoś, 
kto tylko z zewnątrz spogląda na cudzy ból, mogą one przypominać puste 
mentorstwo, jednak autor Homo patiens przeszedł piekło Auschwitz i wydaje 
się wiarygodny, gdy analizując sens cierpienia, dochodzi do problemu sensu 
życia jako całości. Według niego przejawem otwartości natury ludzkiej są 
próby wsłuchiwania się w prawdę o rzeczywistości zawartą w doświad-
czeniach niesionych przez los, a związane z nimi cierpienie stanowi szansę 
rozpoznania istoty własnej egzystencji. Uobecnia się ona przez realizację 
wartości i odpowiednią postawę, polega zaś na samotranscendowaniu (zob. 
Wójtowicz, 2005, s. 90–91). W sytuacji cierpienia następuje przyspieszenie 
wewnętrznego dojrzewania, spowodowane „znacznym rozszerzeniem sfery 
przeżywania, silnym uwrażliwieniem na «ból i nędzę» ludzką, spoglądaniem 
w otchłań i ciemną, tragiczną stronę życia ludzkiego, a także dążeniem (…) 
do partycypacji w nadsensie” (Mentel, 1996, s. 439). 

Czy zatem wykraczania poza siebie nie można pogodzić z wiarą 
w zbawiający wyższy byt? Wielu filozofów wiary, afirmując tragizm 
oraz „męstwo bycia”, kieruje się ku religijnemu „innemu wymiarowi”  
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(zob. Dupré, 1991), ale nie oferują oni prostych rozwiązań i konsolacji, 
wzywają natomiast do sprostania grozie i mizerii kondycji ludzkiej. Za-
sadniczo łączy ich wizja Boga poniekąd bezradnego wobec cierpienia 
i nieprzeniknioności zła (u Szestowa czy Kierkegaarda idzie z tym w parze 
apologia Boskiej irracjonalności, przeciw czemu, jako rodzajowi eskapizmu, 
protestował m.in. Camus). Wbrew pozorom mesjanizm gloryfikowany 
przez Bielik-Robson, odsyłający do „radykalnej przyszłości” i Boga nie-
-obecnego, sprawia wrażenie nie tak odległego od przekonań tragicznych 
filozofów wiary, a nawet od tragizmu w ujęciu Elzenberga, który eksponuje 
nieodłączne tej postawie poczucie nieostateczności celu. 

Wskazanie na możliwe zbawienie oznacza jednak przeskok do 
innego światopoglądu, będąc wyrazem nadziei eschatologicznych. Na 
koniec należałoby zapytać, czy w epoce ponowoczesnej nieufności wobec 
transcendencji postawa tragiczna nie jest reakcją na „śmierć Boga”, rozczu-
laniem się nad własną dolą, albo czy nie bierze się z chęci udowodnienia 
sobie i innym zdolności do wielkich uczuć. Frankl (1998, s. 18) z punktu 
widzenia psychoterapeuty podkreśla potrzebę odróżnienia udręk, które 
wynikają z konieczności losu i ugodziły kogoś jako człowieka (a więc 
dopominają się o egzystencjalne, sensowne przecierpienie), od obnoszenia 
się z nieszczęściem. Warto też zaznaczyć, że tragiczność – opierająca się 
na głębokim osobistym zaangażowaniu – nie wyklucza przenikliwej świa-
domości (jak mógłby sądzić postmodernistyczny ironista), lecz właśnie 
ją zakłada. W najwyższym stopniu tragicznym bohaterem wojny okazuje 
się nie ten żołnierz, który składa na niej największą ofiarę, ale ten, który 
dystansując się od wojennego chaosu i rozumiejąc istnienie jego podłoża 
w mrocznych sferach psychiki, podnosi bunt przeciwko owym siłom, 
a gdy ulega im jako narzędzie i ofiara, wie, iż z ofiarami niezdobywający-
mi się na taką refleksję jest połączony wspólnotą człowieczeństwa (zob. 
Niebuhr, 1985, s. 105). Bohater tragiczny przypomina zatem „myślącą 
trzcinę” z pism Pascala, której wielkość tkwi w zdawaniu sobie sprawy, 
że umiera – w ten sposób tragizm można uznać za domenę oraz przywilej 
świadomych istot śmiertelnych.
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Zakończenie

Cel niniejszego artykułu stanowiła próba namysłu nad zjawiskiem współ-
cześnie być może zbyt jednoznacznie zaszufladkowanym, a w efekcie 
wykazanie, że warto raz jeszcze przemyśleć wartość światopoglądu tragicz-
nego. Bez szacunku wobec losu – przypomina Martha Nussbaum – nie da 
się kształtować w sobie dyspozycji moralnych typu prawość, wrażliwość, 
odpowiedzialność (zob. Dehnel, 2007, s. 224). W analizowanej tu wizji 
rzeczywistości szacunek ten, łącząc się z godnością i dumą, zapewnia po-
czucie właściwej miary wielkości i małości śmiertelników. Przecież „[g]dy 
człowiek zapomina, że jest śmiertelny, gotów jest dokonać wielkich czy-
nów i czasami mu się to udaje. Owo zapomnienie, skutek braku miary, jest 
zarazem powodem jego nieszczęść. (…) Starożytność wymyśliła tragiczną 
skromność” (Cioran, 1993, s. 100).

Choć niektórzy postmoderniści argumentują, że tragizm lepiej zastąpić 
ironią, a dramatyczny gest parodią, od własnego cierpienia niepodobna się 
zdystansować. Jednak bohater tragiczny nie użala się nad sobą i „ma być nie 
tym, [kt]o przynosi konsolację «pięknego pozoru» (…). Raczej tym, [kt]o nie 
pozwala zatrzeć wiedzy o niezbywalnej ułomności bytu ani o tym, co się 
budzi tak samo niezawodnie, gdy rozum śpi, jak i (…) [gdy] wierzy w swoją 
bezgraniczność” (Kolarzowa, 2000, s. 113). Ponowoczesna formacja kultu-
rowa na pozór porzuciła wiarę we wszechmoc rozumu czy w przeznaczenie 
człowieka do bycia „panem i posiadaczem przyrody”, ale w istocie można 
w niej wyczuć obawę, że akceptacja metafizycznego tragizmu zachwieje 
fundamentami społeczeństwa. Lecz o jakie fundamenty chodzi? Zdiagno-
zowaliśmy wszak dawno krach owych form, z których według Hamleta 
wypadł świat (można więc mniemać, iż w czasach Szekspira przynajmniej 
w same te formy jeszcze wierzono). W obliczu takiego rozpoznania otwar-
tość na światopogląd tragiczny mogłaby stać się zalążkiem doświadczenia 
integralnego – na tyle, na ile jest ono dziś możliwe. 

Niewątpliwie jednak szanse rozpowszechnienia omawianej wizji 
wydają się nikłe; stoi ona w sprzeczności z tendencjami rozwojowymi za-
chodniej kultury, wobec czego zarysowany tu projekt nosi znamiona utopii. 
Gotowych mimo wszystko stawić czoła „wiedzy tragicznej” zachęca do tego 
nawet taki „klasyk” postmodernizmu, jak Gilles Deleuze (1993, s. 42), który 
interpretując Nietzschego, przekonuje: „Nie rozumiano, że tragiczność jest 
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(…) wieloraką pozytywnością, (…) bo afirmuje przypadek, a w przypadku 
konieczność, bo afirmuje stawanie się, a w stawaniu byt, bo afirmuje wielość, 
a w wielości jedno”.

Bibliografia

Adamczewski, Z. (1969). Tragiczny protest. Tłum. Z. Kubiak. Warszawa: PIW.

Bauman, Z. (2008). Płynny lęk. Tłum. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo Li-
terackie.

Bielik-Robson, A. (2012). Erros. Mesjański witalizm i filozofia. Kraków: Universitas.

Buczyńska-Garewicz, H. (2010). Człowiek wobec losu. Kraków: Universitas.

Cioran, E.M. (1993). Aforyzmy. Wybór i tłum. J. Ugniewska. Warszawa: Czytelnik.

Dehnel, P. (2007). Tragedia jako model konfliktu moralnego. W: K. Łukasiewicz, 
D. Wolska (red.), Kultura i tragiczność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Deleuze, G. (1993). Nietzsche i filozofia. Tłum. i posłowie B. Banasiak. Warszawa: 
Spacja.

Dupré, L. (1991). Inny wymiar. Filozofia religii. Tłum. S. Lewandowska. Kraków: 
Znak.

Elzenberg, H. (2003). Z „Księgi tragizmu”. W: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. 
T. 3. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Filonik, J. (2010). Bunt i buntownicy w tragedii greckiej. Warszawa: Sub Lupa.

Frankl, V.E. (1998). Homo patiens. Tłum. R. Czernecki, Z.J. Jaroszewski. Warsza-
wa: Pax.

Frankl, V.E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Tłum. A. Wolnicka. Warszawa: 
Czarna Owca.

Gadamer, H.-G. (1979). Mitopoetyckie odwrócenie w „Elegiach duinejskich” 
Rilkego. Tłum. M. Łukasiewicz. W: H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. 
Szkice wybrane. Wybór i wstęp K. Michalski. Warszawa: PIW.

Gadamer, H.-G. (2004). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Tłum. 
i wstęp B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heidegger, M. (1977). Czym jest metafizyka? Posłowie. Tłum. K. Wolicki. 
W: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybór, oprac. 
i wstęp K. Michalski. Warszawa: Czytelnik.



21Zapomniany światopogląd tragiczny. Próba apologii pewnej postawy

Heidegger, M. (1994). Bycie i czas. Tłum. i przypisy B. Baran. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN.

Hilsbecher, W. (1972). Tragizm, absurd i paradoks. W: W. Hilsbecher, Tragizm, 
absurd i paradoks. Eseje. Tłum. S. Błaut. Wybór i wstęp S. Lichański. War-
szawa: PIW.

Irzykowski, K. (1975). Dostojny bzik tragiczności. W: K. Irzykowski, Wybór 
pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich.

Janion, M. (1996). „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa: Sic!

Janion, M. (2000). Tragizm. W: M. Janion, Tragizm, historia, prywatność. Kraków: 
Universitas.

Jaspers, K. (1978). Sytuacje graniczne. Tłum. A. Staniewska. W: R. Rudziński, 
Jaspers. Wybór S. Tyrowicz. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Jaspers, K. (1990). O tragiczności. W: K. Jaspers, Filozofia egzystencji. Wybór 
pism. Tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz. Wstęp H. Saner. Warszawa: PIW.

Kierkegaard, S. (1982). Bojaźń i drżenie; Choroba na śmierć. Tłum. i wstęp J. Iwasz-
kiewicz. Warszawa: PWN.

Kierkegaard, S. (1996). Pojęcie lęku. Tłum. i posłowie A. Djakowska. Warszawa: 
Aletheia.

Kolarzowa, R. (2000). Przekroczyć estetykę. Tragiczność jako kategoria transgre-
syjna w poezji i muzyce początku XX wieku. Kraków: Universitas.

Krakowiak, J.L. (2005). Tragizm ludzkiej egzystencji jako problem filozoficzny. 
Warszawa: Scholar. 

Mentel, E. (1996). Sensotwórcza rola cierpienia w rozwoju jednostki – w koncepcji 
V.E. Frankla i K. Dąbrowskiego. W: K. Popielski (red.), Człowiek, wartości, 
sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Niebuhr, R. (1985). Chrześcijaństwo i tragedia. W: R. Niebuhr, Poza tragizmem. 
Eseje o chrześcijańskiej interpretacji historii. Tłum. A. Szostkiewicz. Kra-
ków: Znak.

Prokopski, J.A. (2007). Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności. 
Krytyka nowożytnej i współczesnej myśli egzystencjalistycznej. Kęty: Marek 
Derewiecki.

Pyzik, T. (1976). Teoria tragedii. Ze studiów nad koncepcją tragedii w angielskich 
i amerykańskich badaniach po II wojnie światowej. Katowice: Uniwersytet 
Śląski.



22 Katarzyna Szkaradnik

Ricoeur, P. (1986). Symbolika zła. Tłum. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa: Pax.

Ricoeur, P. (1992). Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii. Tłum. E. Burska. Wstęp 
P. Gisel. Warszawa: Pax.

Romilly, J. de (1994). Tragedia grecka. Tłum. I. Sławińska. Warszawa: Wydawni-
ctwo Naukowe PWN.

Scheler, M. (1976). O zjawisku tragiczności. Tłum. R. Ingarden. W: Arystoteles, 
David Hume, Max Scheler. O tragedii i tragiczności. Oprac. W. Tatarkiewicz. 
Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sheppard, R. (2004). Problematyka modernizmu europejskiego. Tłum. P. Waw-
rzyszko. W: R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Kraków: Universitas.

Szestow, L. (1987). Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Tłum. C. Wodziński. 
Warszawa: Czytelnik.

Tillich, P. (1983). Męstwo bycia. Tłum. H. Bednarek. Paris: Éditions du Dialogue.

Tillich, P. (1996). Prawda jest w głębi. Tłum. i wstęp J.A. Łata. Wrocław–Oleśnica: 
Signum.

Wachowski, J. (2004). Logos i Melpomena. Teatrologiczna refleksja nad genezą 
tragedii. Gniezno: Tum.

Wolniewicz, B. (2003). Filozofia i wartości. T. 3. Warszawa: Wydział Filozofii 
i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wójtowicz, M. (2005). Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru. 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

A FORGOTTEN TRAGIC VIEWPOINT.  
AN ATTEMPT TO ADVOCATE SOME ATTITUDE

Summary

This paper aims to comprehensively describe the category of tragic, which is dis-
lodged from the mind of present western world’s human. The authoress analyses that 
odium’s causes, but first of all, with regard to various thinkers, she tries to bring out 
the essence of tragic viewpoint, often represented in a simplified way as a synonym 
of pessimism and martyrdom. In the article problems of the tragic are considered in 
context of the tragedy as dramatic species, human relation to the fate, characteristics 
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of the tragic hero, the issue of human finiteness, rationalism’s limitations, the matter 
of transcendence and self-transcendence. Lastly, it is demonstrated that despite the 
accentuation of individual experience and coping with fate, the tragic viewpoint 
has the community potential. In conclusion, the openness to “tragic knowledge” is 
shown as a chance to reinterpret contemporary culture as well as a chance of the 
integral experience.
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skracania życia w formie eutanazji i wspomaganego medycznie samobójstwa 
twierdzą, że choroba i cierpienie z nią związane nie dostarczają wystarczają-
cych przesłanek do usprawiedliwienia działań zmierzających do aktywnego 
i bezpośredniego zakończenia życia. Z kolei zwolennicy eutanazji i wspo-
maganego samobójstwa postrzegają te procedury jako wynik racjonalnej 
decyzji pacjenta, który dochodzi do wniosku, że nie chce cierpieć i wyraża 
w związku z tym wolę, by umrzeć wcześniej (Aszyk, 2006, s. 97, 143). 

Odpowiedzią na ból i cierpienie związane z nieuleczalną i terminalną 
chorobą jest rozwój medycyny paliatywnej i opieki hospicyjnej widzianej 
jako alternatywa dla eutanazji i wspomaganego samobójstwa. W przypadku 
gdy medycyna wyczerpała możliwości leczenia choroby, należy zapewnić 
pacjentom terminalnie chorym godne warunki umierania, usuwanie bólu 
i pomoc w cierpieniu oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz 
komfortu. Obowiązkiem moralnym w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest 
wykorzystanie wszelkich możliwych działań niosących ulgę w cierpieniu 
(w tym także sedacji) (Łuczak, 2009, s. 53). Należy zaznaczyć, że w opie-
ce nad umierającym pacjentem bardzo ważne jest poszanowanie zasady 
nienaruszalności życia. Dlatego w ruchu hospicyjnym podkreśla się zakaz 
stosowania eutanazji oraz wspomaganego samobójstwa, których celem jest 
skrócenie życia terminalnie chorego pacjenta. Nie przedłuża się również 
życia na siłę za pomocą uporczywej terapii, która w schyłkowym okresie 
życia może być nieprzydatna albo wręcz szkodliwa dla pacjenta (Łuczak, 
2009, s. 52; Tännsjö, 2004, s. 23).

Terminalna sedacja – istota

Stosowanie niektórych metod leczenia w opiece nad pacjentami chorymi 
terminalnie uważane jest za ryzykowne, gdyż mogą one nieść za sobą 
możliwość przyspieszenia śmierci. Ryzyko to jest szczególnie związane 
z podawaniem środków uśmierzających ból oraz terminalną sedacją, która 
budzi najwięcej kontrowersji w praktyce medycznej, etyce i prawie (Jansen, 
2010, s. 19). Sedacja stosowana jest w celu zmniejszenia uciążliwych symp-
tomów występujących u schyłku życia, takich jak: trudny do opanowania ból, 
duszności, obrzęk płuc, niezdolność do odksztuszania wydzieliny zalegającej 
w płucach, niepokój (Sykes, 2009, s. 47–50). Polega na wprowadzeniu cho-
rego w stan śpiączki za pomocą środków farmakologicznych; zamierzonym 



27Terminalna sedacja – między eutanazją a opieką paliatywną

skutkiem jest tutaj ograniczenie świadomości pacjenta lub jej całkowite 
zniesienie. W większości przypadków nie stosuje się również nawadniania 
i odżywiania pacjenta w sposób sztuczny (Williams, 2001, s. 42; Quill i in., 
2009, s. 421; Orentlicher, 2009, s. 211). Sedację stosuje się w przypadkach, 
gdy w inny sposób nie można zmniejszyć objawów związanych z chorobą 
terminalną (Raus, Sterckx, Mortimer, 2012, s. 1). Uznaje się, że procedura 
ta jest zgodna z celami medycyny, jednocześnie postrzega się ją jako ostatni 
bastion walki z cierpieniem (Geyers, 2003, s. 360). Najczęściej po wpro-
wadzeniu w śpiączkę pacjent utrzymywany jest w niej aż do samej śmierci 
(Tännsjö, 2004, s. 15). 

Można wyróżnić następujące formy sedacji:
1.  Sedację głęboką, tj. ze zniesieniem świadomości, stosowaną u pa-

cjentów w fazie umierania, w ostatnich godzinach lub dniach życia.
2.  Sedację u pacjentów w stanach terminalnych, którzy nie są umiera-

jący. Jest ona najczęściej płytka i nie zawsze powoduje zniesienie 
świadomości. Stosuje się ją głównie w ostatnich tygodniach życia.

3.  Sedację głęboką u pacjentów terminalnie chorych, ale połączoną 
z zaprzestaniem nawadniania i odżywiania (Quill i in., 2009, s. 421; 
Szewczyk, 2009, s. 314; Cellarius, 2011, s. 52–53). 

Powstaje zatem pytanie, czym jest terminalna sedacja? Jej zwolennicy 
twierdzą, że jest ona częścią opieki paliatywnej zgodnej z zasadą ochrony 
życia pacjenta, natomiast przeciwnicy jej stosowania widzą w niej ukrytą 
formę eutanazji1. Czy sedacja jest jedną z dozwolonych form walki z cier-
pieniem w stanach terminalnych, czy w istocie jest formą wolnej eutanazji 
(slow euthanasia) przeprowadzanej w celu skrócenia życia chorego? (Gey-
ers, 2003, s. 361, 363; McStay, 2003, s. 64; Aszyk, 2006, s. 162; Hauser, 
Walsh, 2009, s. 27; Cherny, Radbruch, 2009, s. 582). W jakich przypadkach 
sedacja jest moralnie akceptowalna jako praktyka medyczna i w jaki sposób 
odróżnić ją od eutanazji (van Delden, 2007, s. 187)?

1 Dyskusji nad tym zagadnieniem została poświęcona książka pod redakcją T. Tännsjö 
pt. Terminal Sedation: Euthanasia in Disguise?, Kluwer Academic Publischer, Dordrecht 
2004. Dwa przeciwne poglądy zawarte są np. w artykułach T. Tännsjö, Terminal Seda-
tion: A Substitute for Euthanasia? i H. Kuhse, Why Terminal Sedation is No Solution to 
the Voluntary Euthanasia. 
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Zasada podwójnego skutku

Podobieństwo między eutanazją i terminalną sedacją spowodowane jest także 
tym, że obydwie procedury przeprowadzane są przez lekarza. Jako różnicę 
podaje się cel ich przeprowadzania. W przypadku eutanazji jest to celowe 
przyspieszenie śmierci, a zatem decyzja nie ma charakteru terapeutycznego. 
Natomiast celem sedacji jest opanowanie symptomów szczególnie uciąż-
liwych dla pacjenta i stresu związanego z umieraniem; śmierć następuje 
w wyniku choroby (Warnock, Macdonald, 2008, s. 108; Cellarius, 2011, 
s. 52–53; Callahan, 2004, s. 100). Dopuszczalnym ryzykiem przy stosowaniu 
sedacji jest przyspieszenie śmierci pacjenta.

Moralne usprawiedliwienie takiego ryzyka oparte jest na zasadzie 
podwójnego skutku2, która wywodzi się z teologii katolickiej. Zasada ta 
oznacza, że działanie, które powoduje jednocześnie dobre i złe skutki, 
a w tym przypadku złym skutkiem jest przyspieszenie śmierci osoby chorej, 
jest moralnie usprawiedliwione, jeśli podjęto je z zamiarem osiągnięcia 
dobrego skutku, jakim jest niesienie ulgi w cierpieniu przez zastosowanie 
sedacji. Zły skutek nie może być zamierzony, lecz jedynie przewidywany 
(Sykes, 2009, s. 49). Prowadzone działanie musi być proporcjonalne do 
stanu pacjenta i podejmowane tylko w ostateczności (Williams, 2001, 
s. 45; Carr, Mohr, 2008, s. 77; Gevers, 2003, s. 366). Zasada podwójnego 
skutku pozwala prowadzić terapię paliatywną w sposób zgodny z prawem, 
usprawiedliwiając ryzyko przyspieszenia śmierci pacjenta związane z daw-
kowaniem leków przeciwbólowych i sedatywnych. Rezygnacja z tej zasady 
musiałaby prowadzić do uznania celowego przyspieszania śmierci za czyn 
usprawiedliwiony moralnie albo skutkować zakazem prowadzenia opieki 
przeciwbólowej i stosowania sedacji (McStay, 2003, s. 54; Jansen, 2010, 
s. 20–21; Sykes, 2009, s. 49).

Takie stanowisko podzielił Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 
w sprawach Vacco v. Quill oraz Washington v. Glucksberg przyjmując, że 
pacjent chory terminalnie i doznający bólu ma prawo do terapii przeciwbó-
lowej, także w przypadku gdy może ona spowodować utratę świadomości 
i przyspieszenie śmierci. Warunkiem dopuszczalności stosowania takiej 
terapii jest jej cel, którym jest zniesienie bólu u chorego, nie zaś skrócenie 
jego życia (Battin, 2008, s. 27; Quill i in., 2009, s. 422; Brock, 2004, s. 48). 

2 Zasada ta ma swoje źródło w filozofii moralności św. Tomasza z Akwinu.
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W ten sposób Sąd Najwyższy zarysował różnicę między dozwoloną opieką 
paliatywną, także w postaci sedacji, a eutanazją i wspomaganym samobój-
stwem (Quill i in., 1997, s. 2100; McStay, 2003, s. 51). Takie stanowisko 
przyjmują w swoich wytycznych stowarzyszenia medyczne, jak np. Ameri-
can Medical Association, Norwegian Medical Association, stowarzyszenia 
pielęgniarskie czy hospicja podkreślając, że jedynym celem sedacji jest 
przyniesienie ulgi w cierpieniu (Quill i in., 2009, s. 422; Materstvedt, Boss-
hard, 2009, s. 622). Francuski Kodeks Etyki Medycznej wyklucza zamiar 
skrócenia życia jako cel opieki paliatywnej (Baumann i in., 2011, s. 5). 
American Medical Association podkreśla w swoim stanowisku, że zabicie 
pacjenta poprzez pomoc w samobójstwie i eutanazję jest sprzeczne z rolą 
lekarza (Jansen, 2010, s. 29).

Jednocześnie zasada podwójnego skutku jest bardzo mocno krytyko-
wana. Głównym zarzutem jest niejasność zamiaru – w jaki sposób ustalić 
bowiem, który skutek podjętego działania był zamierzony, a który tylko 
przewidywany. Bardzo duże trudności sprawia określenie związku między 
działaniami, skutkami a zamiarami (intencjami). Może to spowodować 
uzasadnione wątpliwości u lekarzy i personelu medycznego w zakresie ich 
odpowiedzialności za skutki stosowanego leczenia. W konsekwencji mogą 
oni nie chcieć stosować sedacji czy letalnej analgezji (Sykes, 2009, s. 49; 
Jansen, 2010, s. 21–22). Pionier ruchu hospicyjnego w Australii, R. Hunt, 
twierdzi, że nie jest możliwe znalezienie satysfakcjonującej różnicy i wy-
tyczenie granicy między tym co dozwolone, a tym co zakazane w praktyce 
klinicznej (Kuhse, 2004, s. 65). Bardzo często personel medyczny opie-
kujący się terminalnie chorymi osobami nie dostrzega różnicy pomiędzy 
kontrolą bólu a eutanazją lub boi się podawania dużych dawek leków 
przeciwbólowych i sedatywnych, aby nie być oskarżonym o nadużycia czy 
postępowanie niezgodne z etyką medyczną (Williams, 2001, s. 47; Warnock, 
Macdonald, 2008, s. 111). Zasada podwójnego skutku jest w istocie fikcją, 
może powodować anomalie w prawie (Williams, 2001, s. 53) i może oka-
zać się niewystarczająca w podejmowaniu decyzji w opiece nad pacjentem 
terminalnie chorym. 

Z kolei obrońcy stosowania zasady podwójnego skutku twierdzą, że 
mimo wątpliwości powinna mieć ona swoje miejsce w decyzjach związanych 
z praktyką kliniczną. Podejmowane przez lekarza czynności mogą dobrze 
określać jego zamiar, np. poprzez plan podawania leków i monitorowanie 
podawanych dawek. Bardzo ważna jest dokumentacja stosowanych środków 
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farmakologicznych (Sykes, 2009, s. 49; Hauser, Walsh, 2009, s. 578; Quill 
i in., 1997, s. 2103). Sedacja powinna być stosowana adekwatnie do sytu-
acji pacjenta zgodnie z zasadą proporcjonalności. Bardzo ważna jest ocena 
zysków i strat, gdy inne mniej radykalne środki zwalczania cierpienia nie 
działają. Sedacja winna być stosowana bardzo ostrożnie (Gevers, 2003, 
s. 364, 366; Hauser, Walsh, 2009, s. 577; van Delden, 2007, s. 187; Quill i in., 
1997, s. 2012). Mimo wszystko zasada podwójnego skutku jest stosowana, 
niemniej ryzyko związane z możliwością skrócenia życia musi być bardzo 
dobrze usprawiedliwione (McStay, 2003, s. 76), a sama zasada podwójnego 
skutku nie może być jedyną przesłanką w ocenie stosowania sedacji. Zawsze 
jednak przeprowadzający ją lekarz powinien kierować się niesieniem ulgi 
terminalnie choremu pacjentowi. Określenie zamiaru lekarza jest bardzo 
istotne w praktyce klinicznej, nawet jeśli zakwestionujemy przydatność 
zasady podwójnego skutku (Peppin, 2003, s. 344; Jansen, 2010, s. 30).

Nawadnianie i odżywianie w sedacji

Przeprowadzając procedurę sedacji w większości przypadków zaprzestaje się 
także podawania płynów i pokarmu (Quill i in., 2009, s. 422; Battin, 2009, 
s. 28; Orentlicher, 1997, s. 1236). Według niektórych opinii należy w takim 
przypadku mówić w istocie o eutanazji. Wywołując u pacjenta w sposób 
zamierzony śpiączkę, która powoduje niezdolność do przyjmowania pokar-
mów i napojów, jednocześnie nie podaje się ich w sposób sztuczny. W tym 
przypadku śmierć jest pewna, a nie jedynie przewidywana, jak w przypad-
ku zastosowania tylko leków sedatywnych. Stosując zasadę podwójnego 
skutku można usprawiedliwić przyspieszenie śmierci w wyniku podawania 
leków powodujących śpiączkę. W przypadku zaprzestania nawadniania 
i odżywiania śmierć jest pewna, nikt bowiem nie jest w stanie przeżyć bez 
wody i pożywienia, należy zatem założyć, że lekarz stosując sedację, musi 
obejmować swoim zamiarem spowodowanie śmierci chorego (Orentlicher, 
1997, s. 1237, 2009, s. 218–219; Raus, Sterckx, Mortimer, 2012, s. 5). 
Pacjent umiera w wyniku odwodnienia i braku pokarmu, nie można zatem 
powiedzieć, że przyczyną śmierci jest choroba, na którą cierpi (Orentlicher, 
1997, s. 1238). Według D. Orentlichera jest to rodzaj powolnej eutanazji, 
gdyż pacjent umiera po kilku dniach, a nie natychmiast, jak w przypadku 
podania śmiertelnej dawki leków (Orentlicher, 2009, s. 216). Ten sam autor 
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zauważa, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał terminalną se-
dację z zaprzestaniem nawadniania i odżywiania za dozwoloną, jako formę 
rezygnacji z terapii podtrzymującej życie, odrzucając jednocześnie prawo 
jednostki do żądania wspomaganego samobójstwa. W istocie jednak Sąd 
Najwyższy zaakceptował gorszą opcję niż wspomagane samobójstwo i eu-
tanazja. W przypadku zastosowania sedacji godzimy się na postępowanie 
śmiertelne w skutkach, chory jednak nie ma wpływu na to, co się z nim 
dzieje, nie ma poczucia kontroli nad czasem i sposobem umierania, co jest 
sprzeczne z zasadą autonomii. W przypadku sedacji proces umierania prze-
dłuża się, w przeciwieństwie do eutanazji, kiedy śmierć następuje wkrótce 
po podaniu śmiertelnej dawki środków farmakologicznych (Orentlicher, 
2009, s. 214–216).

Zwolennicy stosowania sedacji w opiece paliatywnej odpowiadają na 
ten zarzut, że pacjent może odmówić stosowania nawadniania i odżywiania 
w sposób sztuczny, powinien być jednak poinformowany o konsekwen-
cjach swojej decyzji (McStay, 2003, s. 60; Tännsjö, 2004, s. 22). Należy 
zauważyć, że pacjenci bardzo często odmawiają spożywania pokarmów 
i napojów i wówczas szanuje się ich decyzję (McStay, 2003, s. 62). Dlaczego 
zatem nie zastosować się do prośby pacjenta w trakcie stosowania sedacji? 
Rezygnacja pacjenta z nawadniania i odżywiania nie musi oznaczać chęci 
popełnienia samobójstwa. 

Zaprzestanie nawadniania i odżywiania budzi duży dyskomfort u le-
karzy i pielęgniarek (nie każde hospicjum przeprowadza procedurę sedacji). 
Część z nich jest przekonana, że jest to po prostu zagłodzenie chorego. Na-
leży jednak wziąć pod uwagę, że w ostatniej fazie choroby nowotworowej 
mogą wystąpić obrzęki płuc, obrzęki obwodowe czy wydzielina w drogach 
oddechowych, a stosowana kroplówka nie gasi pragnienia u pacjenta. Stan 
odwodnienia może przynieść ulgę w postaci zmniejszenia nudności, bólu 
w narządach wewnętrznych, ułatwienia oddychania czy zmniejszenia wy-
dzieliny w drogach oddechowych. Dlatego trzeba dobrze oszacować, czy 
istnieje potrzeba podawania płynów i pokarmów pacjentowi, u którego 
zastosowano sedację, gdyż nie zawsze jest to wskazane (Sykes, 2009, s. 51; 
Aszyk, 2006, s. 156–157, 159; Warnock, Macdonald, 2008, s. 106; Brock, 
2004, s. 75), zwłaszcza wtedy, gdy pacjent jest już bardzo bliski śmierci. 

Jak długo zatem stosować nawadnianie i odżywianie pacjenta podda-
nego sedacji? Należy rozważyć korzyści i obciążenia pacjenta w konkretnej 
sytuacji. Jeśli chory umiera i nie może już przyjmować płynów i pokarmów, 
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to należy przyjąć, że śmierć jest w tym przypadku konsekwencją terminalnej 
choroby, nie zaś braku pożywienia i płynów (Callahan, 2004, s. 100). 

Według niektórych poglądów przerwanie nawadniania i odżywiania 
postrzegane jest jako przyspieszenie śmierci, nie należy więc go stosować, 
szczególnie wtedy, gdy chory nie jest w fazie umierania. Nie należy też 
traktować podawania wody i pokarmów w trakcie sedacji jako terapii lecz 
jako element zwykłej opieki nad chorym. Trzeba bowiem pamiętać, że pa-
cjent poddany sedacji pozostaje w całkowitej zależności od opiekujących 
się nim osób, a to nakłada na nie szczególną odpowiedzialność (Gromally, 
2004, s. 88–89). Według innego stanowiska pacjenci w stanach terminalnych, 
którzy nie odczuwają głodu czy pragnienia, nie powinni być karmieni ani 
nawadniani (Szewczyk, 2009, s. 210). Pośrednim rozwiązaniem wydaje się 
stanowisko, że w przypadku gdy proces umierania jeszcze się nie rozpoczął, 
można ograniczyć przyjmowanie płynów i pokarmów w taki sposób, aby 
bezpośrednią przyczyną śmierci była choroba, nie zaś decyzja człowieka 
(Aszyk, 2006, s. 159). Rezygnacja z nawadniania i odżywiania nie jest 
konieczna w przypadku sedacji, dlatego podejmując taką decyzję trzeba ją 
bardzo dobrze uzasadnić. Jej podstawą powinno być zawsze dobro pacjenta 
(Gevers, 2003, s. 364–366). 

Według European Association for Palliative Care decyzję o zaprze-
staniu nawadniania i odżywiania zawsze należy podejmować oddzielnie od 
zastosowania sedacji, uwzględniając wolę pacjenta oraz korzyści i straty, 
które ona za sobą niesie. Możliwa jest bowiem sytuacja, że podawanie 
płynów i napojów nie tylko nie będzie przynosiło korzyści choremu, ale 
będzie stanowiło dla niego obciążenie; w takiej sytuacji dopuszczalna jest 
rezygnacja z nawadniania i odżywiania w sposób sztuczny podejmowana 
na podstawie wnikliwej oceny stanu pacjenta (Cherny, Radbruch, 2009, 
s. 587; Gevers, 2003, s. 365–366). 

Trudności w podejmowaniu decyzji związanych z przerwaniem na-
wadniania i odżywiania spowodowane są problemem określenia przyczyny 
śmierci. Jeśli bezpośrednią przyczyną śmierci byłoby odwodnienie i za-
głodzenie, to czy mielibyśmy do czynienia z eutanazją bierną? Natomiast 
jeśli kontynuacja nawadniania i odżywiania stanowiłaby agresywną terapię 
i przyczyniałaby się do pogłębienia cierpień pacjenta, to czy można z niego 
zrezygnować?

Jest to jedna z najbardziej spornych kwestii związanych z opieką nad 
pacjentami w stanach terminalnych. Wydaje się, że decyzja o zaprzestaniu 
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nawadniania i odżywiania u pacjentów poddawanych sedacji nie powinna 
być podejmowana automatycznie, ale po oszacowaniu obciążeń i korzyści 
dla pacjenta oraz z uszanowaniem jego woli. Ważne jest bowiem rozpoznanie 
rzeczywistych potrzeb chorego i zapewnienie mu komfortu odchodzenia, 
co jest celem opieki paliatywnej.

Autonomia pacjenta przy sedacji terminalnej

Sedacja jest procedurą bardzo radykalną, a zatem powinna być przepro-
wadzana tylko za zgodą pacjenta poinformowanego o wszystkich jej kon-
sekwencjach (Quill i in., 1997, s. 2101; Cherny, Radbruch, 2009, s. 584). 
To pacjent musi podjąć decyzję, czy chce poddać się sedacji czy też będzie 
chciał być świadomy w ostatnim okresie życia (Łuczak, 2009, s. 54). Wy-
razem autonomii jest wybór czasu i sposobu śmierci przez pacjenta (Brock, 
2004, s. 74), jednakże przy procedurze sedacji chory wprowadzany jest 
w stan głębokiej śpiączki, traci zatem możliwość podejmowania decyzji 
(Materstvedt, Bossahrd, 2009, s. 623). 

Na gruncie etycznym i prawnym decyzja ta jest traktowana jako rezyg-
nacja z terapii oraz uszanowanie prośby pacjenta o umieranie bez cierpienia 
(Quill i in., 2009, s. 422). Przyjęto założenie, że przy zaprzestaniu terapii 
pacjent umiera w wyniku choroby, a nie w wyniku decyzji lekarza (Oren-
tlicher, 2009, s. 213; Carr, Mohr, 2008, s. 77). To pozwala lekarzowi na 
przeprowadzenie sedacji, pacjentowi natomiast nie wolno prosić o eutanazję 
oraz pomoc w samobójstwie (Quill i in., 2009, s. 422). Zgoda wyrażona 
przez pacjenta powinna dotyczyć także przerwania nawadniania i odżywiania 
w trakcie sedacji. Rezygnacja z nawadniania i odżywiania traktowana jest 
w taki sam sposób jak rezygnacja z leczenia (Quill i in., 1997, s. 2102–2103, 
2009, s. 422; McStay 2003, s. 57, 60). 

Pacjent ma też prawo sprzeciwić się zastosowaniu tak radykalnej me-
tody, jak sedacja i mieć pewność, że nie zostanie poddany tej procedurze 
wbrew swojej woli (Tännsjö, 2004, s. 29; Quill i in., 2009, s. 424). Sedacja, 
traktowana jako część opieki paliatywnej, powinna być metodą kontroli 
bólu i umożliwiać pacjentowi umieranie w komforcie, dlatego powinna 
być stosowana w atmosferze zaufania do lekarzy i poszanowaniu autonomii 
pacjenta (Carr, Mohr, 2008, s. 78, 80; Sykes, 2009, s. 51).
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W odpowiedzi na pytanie, czy sedacja ma być stosowana w przypadku 
cierpienia psychicznego i egzystencjalnego związanego z chorobą terminal-
ną, należy stwierdzić, że powinna być procedurą stosowaną w wyjątkowych 
przypadkach w celu zniesienia uciążliwych dla pacjenta objawów, których 
nie można opanować w inny sposób – jednak samo cierpienie psychiczne 
nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania tak radykalnej procedury. 
Jeśli nauczyliśmy się leczyć ból, a po sedację sięga się w celu eliminacji 
cierpienia natury psychologicznej, może to oznaczać, że nie radzimy sobie 
z takim cierpieniem, czyli jeden z podstawowych celów opieki paliatywnej 
nie został osiągnięty (Tännsjö, 200, s. 25; Cherny, Radbruch, 2009, s. 584). 
Ponadto sięgnięcie po sedację w przypadku cierpień natury psychicznej 
może otworzyć drogę do nadużyć, po procedurę tę zatem nie należy zbyt 
łatwo sięgać (Quill i in., 2009, s. 422; Battin, 2008, s. 28).

Jeszcze innym problemem budzącym wątpliwości jest sytuacja pacjen-
tów, którzy nie są zdolni do podejmowania decyzji. Według wytycznych 
European Association for Palliative Care, w takich przypadkach ważne jest 
odtworzenie woli pacjenta na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia 
lub konsultacji z rodziną, zaś gdy jest to niemożliwe, decyzję powinien 
podjąć opiekujący się chorym zespół, kierując się dobrem pacjenta i in-
tencją zniesienia cierpienia (Cherny, Radbruch, 2009, s. 585–586; Battin, 
2008, s. 27). 

Według zwolenników poglądu, że sedacja jest w istocie formą „wolnej” 
eutanazji, autonomia pacjenta rozumiana jako możliwość rezygnacji z prawa 
do życia powinna być wystarczającą przesłanką służącą usprawiedliwieniu 
przeprowadzenia tej procedury (Kuhse, 2004, s. 58). W tym przypadku do-
puszczalne jest żądanie pacjenta skrócenia życia także w formie eutanazji 
i wspomaganego samobójstwa (Brock, 2004, s. 74–75).

Sedacja – śmierć naturalna czy spowodowana (zabić czy pozwolić 
umrzeć?) 

Kolejny problem stanowi odpowiedź na pytanie, czym jest w istocie sedacja. 
Czy mamy do czynienia z eutanazją, czy też jest to dozwolona rezygnacja 
z terapii. Rozróżnienie to jest konieczne, aby ustalić granicę zaprzestania 
leczenia (Callahan, 2004, s. 99). Sąd Najwyższy USA odróżnił wspoma-
gane samobójstwo i eutanazję od rezygnacji z terapii. Natomiast American 
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Medical Association, a wraz z nim inne stowarzyszenia medyczne, przyjęły 
założenie, że przy rezygnacji z terapii pacjent umiera w wyniku choroby, 
natomiast przy eutanazji i wspomaganym samobójstwie przyczyną śmierci 
są podane leki. Rozróżnienie to jest podstawą usprawiedliwienia procedury 
terminalnej sedacji (McStay, 2003, s. 51; Brock, 2004, s. 73). Istnieje różnica 
moralna pomiędzy przyzwoleniem na śmierć a jej spowodowaniem.

Sedacja w tym ujęciu przedstawiana jest jako dozwolona praktyka 
medyczna pozwalająca pacjentowi umrzeć w sposób naturalny. Ostateczną 
przyczyną śmierci jest terminalna choroba, na którą cierpi pacjent, nie zaś 
działanie człowieka. Szczególnie dotyczy to tej fazy umierania, gdy nie 
można powstrzymać już biologicznej śmierci, a jedynie łagodzić cierpienie 
pacjenta (Callahan, 2004, s. 100). To rozróżnienie jest jednak kwestionowa-
ne: skoro pacjent wprowadzany jest sztucznie w stan śpiączki, a następnie 
rezygnuje się z nawadniania i odżywiania, to nie można mówić o śmierci 
naturalnej, w stan sedacji wprowadza bowiem lekarz (Battin, 2008, s. 28). 
Tym bardziej, że w naszym zmedykalizowanym społeczeństwie epoka 
śmierci naturalnej dobiegła końca, każdy etap umierania jest kontrolowany 
przez lekarzy (Raus, Sterckx, Mortimer, 2012, s. 3). Dlatego tak ważna jest 
świadoma decyzja pacjenta o poddaniu się procedurze sedacji (Quill i in., 
1997, s. 2101). 

Sedacja ukazywana jest jako część naturalnego procesu umierania, aby 
wzbudzić skojarzenia, że jest to dozwolona praktyka medyczna, podczas 
której następuje spokojna śmierć pacjenta. Zdejmuje to odpowiedzialność 
z personelu medycznego, czyniąc tę procedurę akceptowalną. Sedacja jest 
w tym ujęciu przeprowadzana stopniowo, wybierana przez pacjenta w akcie 
dobrowolnie podejmowanej decyzji. Służy to lepszemu postrzeganiu sedacji 
przez pacjentów, ich rodziny oraz lekarzy ( Battin, 2008, s. 29; Raus, Sterckx, 
Mortimer, 2012, s. 5–6).

Według najbardziej radykalnego poglądu sedacja jest tak naprawdę 
formą eutanazji w przebraniu. Nie można odrzucać eutanazji i wspomaga-
nego samobójstwa akceptując jednocześnie praktykę sedacji. Wprowadzenie 
pacjenta w śpiączkę bez podawania mu pokarmów i napojów jest w istocie 
wstrzymaniem terapii koniecznej do przeżycia, a zatem spowodowaniem 
śmierci przez zaniechanie. Jeśli przyjmiemy natomiast, że nawadnianie 
i odżywianie jest elementem zwyczajnej opieki nad chorym, sedacja musi 
być odrzucona jako złamanie zasady nienaruszalności życia. Rozróżnienie 
między spowodowaniem śmierci a tym, by pozwolić umrzeć, jest w istocie 
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hipokryzją. Wszystkie decyzje związane ze skróceniem życia w przypadku 
terminalnej choroby powinny być uzasadnione autonomią pacjenta, który 
powinien mieć prawo wyboru, w jaki sposób umrze (Kuhse, 2004, s. 58, 
60–64, 67). Ponadto w trakcie sedacji nie tylko zostaje wydłużony proces 
śmierci, ale chory pozbawiony jest możliwości kontroli tego, co się z nim 
dzieje. Dlatego sedacja może być paradoksalnie gorszym rozwiązaniem niż 
eutanazja czy wspomagane samobójstwo (Orentlicher, 1997, 2009, s. 213, 
217; Aszyk, 2006, s. 164).

Część autorów podziela powyższe wątpliwości twierdząc, że termi-
nalną sedację od eutanazji dzieli bardzo cienka granica, którą łatwo prze-
kroczyć (Gevers, 2003, s. 366; Williams, 2001, s. 49). Jako przykład można 
przytoczyć stosowanie sedacji w Holandii, która zalegalizowała eutanazję. 
Według A. Baumanna wielu lekarzy stosuje sedację z zamiarem skrócenia 
życia, czyli jest to forma eutanazji. Ponieważ procedura sedacji nie wyma-
ga spełnienia takich rygorów formalnych, jak w przypadku eutanazji oraz 
wspomaganego samobójstwa (np. wyraźnej i dobrowolnej prośby dorosłego 
pacjenta czy konsultacji z niezależnym specjalistą), w dokumentacji można 
wykazać zastosowanie tej procedury zamiast skrócenia życia pacjenta na jego 
życzenie (Baumann i in., 2011, s. 4; van Delden, 2007, s. 187; Raus, Sterckx, 
Mortimer, 2012, s. 7). W związku z brakiem wymogów przewidzianych przez 
prawo przy zastosowaniu sedacji procedura ta stwarza możliwość nadużyć. 
Pacjenci nie zawsze są pytani o zgodę oraz informowani o konsekwencjach 
sedacji, mamy zatem do czynienia z eutanazją niedobrowolną. Sedacja sta-
nowi zatem zasłonę dymną dla skracania życia pacjentów bez ich wiedzy 
(McStay, 2003, s. 63, 70; Cherny, Radbruch, 2009, s. 582) i tym samym 
stanowi większe zagrożenie dla chorych niż wspomagane samobójstwo 
i eutanazja, nie ma bowiem w tym przypadku mowy o wyborze pacjenta 
dotyczącym czasu i sposobu własnej śmierci. 

Sedacja jako dozwolony element opieki paliatywnej

Zwolennicy stosowania sedacji w opiece nad umierającymi pacjentami 
twierdzą, że jest ona medyczną odpowiedzią na trudne do zniesienia przez 
pacjenta objawy związane z umieraniem (van Delden, 2007, s. 188; Sykes, 
2009, s. 50).
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Sedacja jest zgodna z celami medycyny, która – jeśli nie może zaofero-
wać pacjentowi przywrócenia zdrowia – może zapewnić pomoc w cierpieniu, 
redukcję bólu, komfort, opiekę oraz wsparcie tak ważne w chorobach ter-
minalnych (Peppin, 2003, s. 344; Warnock, Macdonald, 2008, s. 108). Jeśli 
procedura ta jest stosowana w ostatniej fazie choroby terminalnej, istnieje 
bardzo niewielkie ryzyko przyspieszenia śmierci np. na skutek depresji 
oddechowej (Cherny, Radbruch, 2009, s. 582). Według dostępnych danych 
stosowanie sedacji nie ma związku z przeżywalnością; nie ma różnicy 
między tymi pacjentami, którzy byli poddawani sedacji a tymi, którzy nie 
byli jej poddawani. Po wprowadzeniu w stan śpiączki śmierć następuje po 
około 72 godzinach. Sedację stosuje się kilka dni, nie zaś tygodni (Peppin, 
2003, s. 346; Warnock, Macdonald, 2008, s. 111). Wnioskować można 
o braku związku między stosowaniem sedacji a długością życia pacjentów 
(Peppin, 2003, s. 342). 

Nie ma zatem mowy o tym, że sedacja jest zawoalowaną formą eu-
tanazji. Jest ona jednym z właściwych działań prowadzonych w związku 
z opieką paliatywną i stanowi przeciwieństwo eutanazji (Łuczak, 2009, s. 53; 
Warnock, Macdonald, 2008, s. 116). Ważne jest, aby nie nazywać sedacji 
terminalną, ponieważ takie określenie zawiera sugestię, że przyspiesza ona 
śmierć, ale raczej paliatywną, gdyż jest ona czymś różnym od eutanazji 
(Sykes, 2009, s. 50; Warnock, Macdonald, 2008, s. 108).

Aby prawidłowo stosować sedację, potrzebna jest, jak podkreśla pro-
fesor Jacek Łuczak, intensywna edukacja lekarzy. Brak takiego wyszkolenia 
sprawia, że nie stosuje się odpowiedniej terapii przeciwbólowej czy sedacji 
w obawie, aby nie być posądzonym o spowodowanie śmierci pacjenta. 
Przedłuża się w ten sposób agonię chorego, często długą i bolesną (Łuczak, 
2009, s. 54; Quill i in., 2009, s. 422; Cherny, Radbruch, 2009, s. 582).

Jednakże sama procedura sedacji nie jest codziennie stosowaną 
praktyką medyczną, ma charakter wyjątkowy, powinna być stosowana 
tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości złagodzenia cierpień terminalnie 
chorego pacjenta (Quill i in., 1997, s. 2102; Materstvedt, Bosshard, 2009, 
s. 626). Dlatego ważne jest stworzenie bardzo restrykcyjnych warunków jej 
dopuszczalności, aby służyła dobru chorego i była najlepszą drogą opieki 
nad pacjentami u schyłku ich życia (Carr, Mohr, 2008, s. 79). Pozwoli to na 
uniknięcie konfliktu obowiązków pracowników medycznych, którzy z jednej 
strony są zobowiązani do ratowania życia osoby chorej, a z drugiej strony 
do zaprzestania leczenia, które jest daremne, a jednocześnie przyczyniające 
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się do pogłębiania cierpień pacjenta. Może to stanowić istotną pomoc dla 
lekarzy i pielęgniarek, by zachować etos ich zawodu (Quill i in., 1997, 
s. 2103; Carr, Mohr, 2008, s. 79).

European Association for Palliative Care proponuje następujące wy-
tyczne stosowania sedacji: na wyraźne życzenie pacjenta, który jest termi-
nalnie chory i jego śmierć spodziewana jest w ciągu godzin lub dni, ponadto 
potrzebna jest kompleksowa ocena stanu chorego przez zespół opiekujący 
się chorym oraz w razie potrzeby dodatkowa konsultacja. Decyzja o zaprze-
staniu nawadniania i odżywiania powinna być podjęta oddzielnie na prośbę 
pacjenta, a także w sytuacji, gdy kontynuacja tych procedur jest zbyteczna 
lub obciążająca. Ważna jest także dyskusja z rodziną chorego i zachęcenie 
jej do towarzyszenia umierającemu. Celem prowadzenia sedacji jest zredu-
kowanie symptomów niemożliwych do opanowania innymi metodami, nie 
zaś przyspieszenie śmierci (Cherny, Radbruch, 2009, s. 584–586; Quill i in., 
1997, s. 2103). Dlatego bardzo ważne jest rozważne i stopniowe zwiększanie 
dawki leków (Łuczak, 2009, s. 54).

Sedacja nie może być postrzegana jako jedyna możliwość w opiece nad 
chorym terminalnie i powinna być rozpatrywana jako procedura stosowana 
po wyczerpaniu innych metod. Bardzo ważna jest odpowiednia opieka nad 
pacjentem (Battin, 2008, s. 30; McStay, 2003, s. 76). 

Podsumowanie

W dyskusji nad dopuszczalnością stosowania sedacji w opiece nad termi-
nalnie chorym pacjentem należy pamiętać, że celem opieki paliatywnej jest 
podjęcie wszelkich możliwych działań niosących choremu ulgę w cierpie-
niu. Każdy ma prawo umierać bez bólu i cierpienia, dlatego tak ważna jest 
powszechna dostępność opieki paliatywnej także w formie sedacji. Metoda 
ta, jako bardzo radykalna, powinna być stosowana tylko w ostateczności, 
przy zachowaniu należytej staranności ze strony lekarzy i pielęgniarek. 
Potrzebna jest kompleksowa opieka nad osobami chorymi terminalnie, 
uwzględniająca wszystkie potrzeby takich pacjentów. Cierpienie bowiem 
ma nie tylko wymiar fizykalny, ale także psychiczny oraz egzystencjalny. 
Wielopłaszczyznowa opieka nad chorymi powinna być prowadzona w atmo-
sferze zaufania i dialogu między pacjentem, jego rodziną oraz personelem 
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medycznym. Pozwoli to uniknąć „pójścia na skróty”, polegającego na zbyt 
pochopnym stosowaniu tak radykalnej metody, jaką jest sedacja, która po-
winna być ostateczną dostępną opcją łagodzenia cierpienia. 
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TERMINAL SEDATION – BETWEEN PALLIATIVE CARE  
AND MEDICAL ASSISTED DYING 

Summary

The aim of this article is a presentation of the problem of terminal sedation as 
a special medical procedure, an alternative to euthanasia and physician assisted 
death. Terminal sedation is consist in narcotizing the patient in the last stage of 
terminal disease, sometimes with discontinued nutrition and hydration until death. 
The goal of this procedure is to eliminate pain and suffering without causing death 
of the patient. The opponents of this method claim that terminal sedation is a form 
of euthanasia. The supporters see the difference because the intention of physician 
must relieve unbearable suffering when the other procedures are useless. The terminal 
sedation has to be last resort in palliative care and the decision making process must 
be very careful. In case of applying this radical method the basis should be always 
the informed consent of the patient and the respect for the dying person.
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w niniejszej pracy jako sens, który nadajemy sobie (resp. swojemu życiu). 
To oznacza, że w tekście nie wygłasza się żadnych twierdzeń na temat sensu 
życia pojmowanego jako coś wyznaczonego lub nadanego „odgórnie” czło-
wiekowi przez coś lub kogoś. Nie stwierdza się ani nie zaprzecza obecności 
sensu określonego w poprzednim zdaniu – tym bardziej nie wyklucza się, 
że życie może być jednocześnie sensowne w obu znaczeniach.

Niniejsze dociekania traktują sens życia w kategoriach obiektywistycz-
nych1, jako cechę (w szerokim znaczeniu) życia niezależną od odczucia jego 
sensowności. To ostanie stanowi przedmiot badań psychologicznych (Przełę-
cki, 2002, s. 235). W artykule sformułowano stanowisko filozoficzne, które 
rozważa sens życia na gruncie obiektywizmu aksjologicznego, dystansując 
się od emotywizmu i subiektywizmu aksjologicznego.

Rozważeniu tytułowej kwestii służy szereg objaśnień, w których 
główną rolę odgrywa analiza pojęciowa i językowa. Celem analiz jest 
odróżnienie i uporządkowanie rozmaitych znaczeń pojęć i terminów oraz 
przede wszystkim eksplikacja takich pojęć życia i sensu, które będą mogły 
stanowić właściwy grunt do postawienia i rozstrzygnięcia pytania o tożsa-
mość celu życia z sensem życia. Rozważy się także, czy wyróżnione pojęcia 
sensu stosują się do tego, co nazywamy „sensem życia”.

Analiza pojęcia życia

Celem niniejszego paragrafu jest odnalezienie takiego znaczenia słowa 
„życie”, które byłoby właściwe do orzekania o sensie, który można nadać 
sobie samemu. Punktem odniesienia analizy jest fragment monografii 
O szczęściu (1962), w którym Władysław Tatarkiewicz wskazuje trzy różne 
znaczenia. Praca ta wydaje się stosowna ze względu na bliskość felicytologii 
i zagadnienia sensu życia: „Aby człowiek mógł być zadowolony z życia, 

1 Przez obiektywizm aksjologiczny rozumiem stanowisko, według którego 1) istnieją 
wartości, które mają charakter własności lub cechy przedmiotu (por. Belknap, 1938, 
s. 30), resp. warstwy lub nadbudowy przedmiotu, oraz 2) sądy o wartościach (oceny) są 
zdaniami w sensie logicznym. Innymi słowy, według obiektywizmu aksjologicznego są 
takie wartości, które ani nie istnieją tylko w przeżyciach podmiotu, ani nie są cechami 
relacyjnymi, lecz są cechami samych przedmiotów, które przysługują im niezależnie od 
podmiotu, oraz o których można wygłaszać sądy prawdziwe lub fałszywe. 
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jednym z najistotniejszych warunków jest, aby był przekonany, że ma ono 
jakiś sens, jakąś wartość” (Tatarkiewicz, 1962, s. 36).

Po pierwsze, termin „życie” może oznaczać „proces biologiczny do-
konujący się w (…) organizmie od urodzenia aż do śmierci” (Tatarkiewicz, 
1962, s. 35). Tak rozumiane życie jest czynnikiem konstytuującym tożsamość 
i ciągłość istnienia bytów ożywionych (w tym człowieka), jest sposobem ich 
istnienia. Ściśle rzecz biorąc, organiczne (resp. biologiczne) pojmowanie 
życia nie odpowiada poszukiwanemu znaczeniu sensu życia. Życie ludzkie 
bowiem ma tę specyficzną cechę, że człowiek może uprzedmiotowić swoje 
życie i zdystansować się wobec niego. Zrównanie życia ludzkiego do dzoē 
(greckie pojęcie życia wspólnego roślinom, zwierzętom i ludziom) jest nie-
adekwatne, ponieważ „Człowiek żyje o tyle, o ile w jakiś sposób prowadzi 
swoje życie” (Plessner, 1994, s. 85) – to określenie unaocznia, dlaczego 
biologiczne znaczenie terminu „życie” nie może być tym, które mamy na 
myśli mówiąc o nadawaniu własnemu życiu sensu. Człowiek może wpraw-
dzie wpływać na biologiczne procesy własnego życia (np. podjąć leczenie 
lub zabić się), ale organicznie pojmowanemu życiu sensu nie nadajemy2. 
To przekonanie nie wyklucza, że życie w znaczeniu biologicznym w ogóle 
nie może mieć sensu – może bowiem być tak, że fakt czyjegoś organicznego 
trwania ma udział w realizacji Bożego Planu. Tego rodzaju odmiany sensu 
życia są poza niniejszymi rozważaniami.

Tatarkiewicz wskazuje inne znaczenie terminu „życie”, mianowicie 
„proces psychologiczny dokonujący się w świadomości człowieka, zespół 
spostrzeżeń, wyobrażeń, uczuć, sądów, dążeń, które od urodzenia do śmierci 
przeszły przez jego świadomość” (Tatarkiewicz, 1962, s. 36). Takie rozu-
mienie życia jest bliższe przedmiotowi niniejszego tekstu ze względu na 
związki sfery psychologicznej z aktami woli i wszelkimi dążnościami, co 
łączy się z nadawaniem sensu własnemu życiu. Niemniej, psychologiczne 
rozumienie życia uzależnia sens życia od subiektywnych stanów świadomo-
ści, przez co nie odpowiada określonemu w uwagach wstępnych filozoficz-
nemu charakterowi dociekań. Jeśli wszelki sąd o sensie życia byłby sądem 

2 Jest tak, ponieważ rozważane w niniejszym tekście pojęcie sensu życia jest zawężone 
do sensu, który w jakiś sposób nadajemy sobie i ma związek z naszymi działaniami, 
a życie rozumiane biologicznie nie odpowiada tej charakterystyce (można bowiem 
biologicznie trwać, nie dokonując żadnych działań, np. podczas śpiączki). Jak się zdaje, 
biologiczne trwanie jest fundamentem umożliwiającym człowiekowi działanie, a nie 
samym działaniem.
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o odczuciu sensu życia, to sprzeczna byłaby jakakolwiek próba pomyślenia, 
że pewien człowiek sądzi, że jego życie jest sensowne, i że jednocześnie, 
wbrew przekonaniom tego kogoś, jego życie sensu nie ma (lub vice versa). 
A skoro możemy tak pomyśleć bez żadnych przeszkód, to sąd „Moje życie 
ma sens” i „Jestem przekonany (resp. czuję), że moje życie ma sens”, nie 
znaczą tego samego. Skoro oba zdania nie są równoznaczne, można do-
mniemywać, że sens życia nie jest stanem mentalnym. Ponadto wydaje się, 
że życie określonego człowieka może mieć sens, mimo że w danej chwili 
nie jest tego świadomy, np. bo śpi, jest zakompleksiony lub jest w śpiączce.

Trzecie wyróżnione przez Tatarkiewicza znaczenie terminu „życie” 
jest następujące:

„życie człowieka” to tyle, co zespół wszelkich procesów, w których brał 
udział i na które reagował od urodzenia do śmierci. W tym najczęściej 
znaczeniu mówimy, że szczęśliwy jest zadowolony z życia. Życie tak 
rozumiane jest zespołem zdarzeń dokonujących się nie tylko wewnątrz 
jego osoby psychofizycznej, ale także na zewnątrz niej. I to nawet 
takich zdarzeń, w których udział jego był bierny: do życia człowieka 
należy także diagnoza lekarska, która uratowała mu zdrowie; i uchwała 
instytucji, która powołała go na stanowisko; i wojna, w której nawet nie 
walczył, ale która zniszczyła mu dobytek; i pojawienie się książki, która 
oddziałała na jego poglądy; i śmierć innego człowieka, która pogrążyła 
go w smutku (Tatarkiewicz, 1962, s. 36).

Zaletą powyższego rozumienia terminu „życie” jest uwypuklanie dy-
namicznych aspektów życia: wskazuje bowiem, że na jakość naszego życia 
wpływ ma to jak reagujemy na pewne zdarzenia i jak postępujemy wobec 
nich. Niewłaściwe natomiast wydaje się sformułowanie Tatarkiewicza, że 
życie to nie tylko zdarzenia znajdujące się „wewnątrz” osoby, ale również 
na zewnątrz niej. Wojna nie jest częścią mojego życia, tak samo jak śmierć 
innego człowieka, diagnoza czy uchwała instytucji. „Częścią” mojego życia 
może być to, że w takim a takim czasie przebywałem w miejscu, w któ-
rym trwała wojna oraz to, że wobec konfliktu jakoś ustosunkowałem się 
(np. walczyłem, kolaborowałem, itp.). Śmierć innego człowieka również 
nie jest zdarzeniem z mojego życia, ale czyjaś śmierć może wpłynąć na 
moje życie i postępowanie. Innymi słowy: „elementem” mojego życia jest 
reakcja na pewne zdarzenie, stan rzeczy lub rzecz, postępowanie wobec 
nich, zajęcie określonej postawy, a nie zdarzenie, stan rzeczy lub rzecz, 
wobec której jakoś się zachowuję. Tym, co łączy reakcję, zajęcie postawy 
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i postępowanie jest okoliczność, że każde z nich dokonuje się dzięki aktom 
spełnianym przez człowieka (np. akt decyzji kolaborowania z najeźdźcą 
w obliczu wybuchu wojny; akt rezygnacji z wycieczki z powodu śmierci 
przyjaciela). Życie w tym znaczeniu byłoby zatem uporządkowanym zbio-
rem aktów3 dokonywanych przez daną osobę od jej urodzin aż do śmierci4. 
Takie rozumienie życia wydaje się najwłaściwsze do rozważenia sensu życia 
i można je nazwać „aktowym pojęciem życia”.

Należy jeszcze skomentować pewien wątek obecny w ostatnim wy-
różnionym przez Tatarkiewicza sposobie rozumienia życia. Nie ma w nim 
ostrej granicy między moim życiem a czyimś, ponieważ „«Moje» życie jest 
tak samo «moje», jak «moje» miasto lub «moja» ojczyzna: co najwyżej tylko 
część jego należy wyłącznie do mnie” (Tatarkiewicz, 1962, s. 36). Procesy, 
w których ktoś bierze udział i na które reaguje, często są dzielone z innymi 
ludźmi. Choć można przyjąć, że człowiek jest istotą społeczną i że jego życie 
w znacznej mierze jest życiem społecznym, to pomimo problematyczności 
wskazania granicy między moim a cudzym życiem, intuicyjnie pojmujemy, 
że istnieje radykalny rozdział między moim życiem a cudzym. Aktowe 
pojęcie życia pozwala lepiej zrozumieć tę przepaść: podmiot ma uprzywi-
lejowany, pierwszoosobowy dostęp do dokonywanych przez siebie aktów, 
jest ich wyłącznym spełniaczem. Istnienie osoby niejako „rozpościera się” na 
spełnianych przez nią aktach. Jeżeli ta sama wojna zniszczyła dobytek Piotra 
i Pawła, to akt rozpaczy Piotra nie jest tym samym aktem co rozpacz Pawła.

Akty stanowią o odrębności ontologicznej podmiotów żyjących, co 
pozwala na odróżnienie sensu życia indywidualnej osoby od pojawiające-
go się w pismach Czeżowskiego społecznego pojęcia sensu życia. Autor 
Filozofii na rozdrożu określa je następująco: jeżeli społeczeństwo tworzy 
dorzeczną, sensowną całość, to życie uczestniczące w takim społeczeństwie 

3 Powiedzieć, że życie stanowi zbiór aktów, to powiedzieć za mało, ponieważ między 
poszczególnymi aktami zachodzą związki o charakterze porządku, np. zwolnić się z pracy 
można tylko, gdy wcześniej tę pracę się podjęło. Poprzestańmy na tym ogólnym określe-
niu, bez wcześniejszego przesądzania, jakiej natury jest ów porządek. Niewykluczone, 
że poszczególne grupy aktów różnią się co do sposobu uporządkowania lub nawet, że 
te same akty występują w różnych porządkach.

4 W przypadku człowieka w stanie wegetatywnym wciąż mamy do czynienia z życiem, 
jednakże byłoby to życie w znaczeniu biologicznym, ono zaś nie wydaje się stosowne 
do charakterystyki sensu życia jako czegoś, co nadajemy sobie samym.
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i realizujące postawione przez społeczeństwo zadania i funkcje ma sens 
społeczny (Czeżowski, 1989b, s. 176–177).

Sens życia indywidualnego nie jest tym samym, co sens życia społecz-
nego. Można bez sprzeczności pomyśleć, że człowiek spełnia wyznaczone 
przez społeczeństwo zadanie (dzięki czemu jego życie miałoby społeczny 
sens) i że jednocześnie życie tego człowieka ujętego in individuo byłoby 
pozbawione sensu lub byłoby sensowne w dużo mniejszym stopniu od sensu 
społecznego. Lekarz wypełniający swoje obowiązki, wedle Czeżowskiego, 
byłby sensownie żyjącym, ale przecież ten sam lekarz może prowadzić 
życie – jako takie – pozbawione sensu.

Według Czeżowskiego „każda jednostka ma wyznaczony przez zawód 
lub stanowisko społeczne zakres działania, który nadaje sens jego życiu” 
(Czeżowski, 1989b, s. 177). Uchylanie się od tych zadań oraz uczestnictwo 
we wspólnocie przypadkowej i zdezorganizowanej, anarchicznej, pozbawia 
życie społecznego sensu lub nie daje go (Czeżowski, 1989c, s. 182). Jeżeli 
sens życia byłby istotnym dobrem per se, a nie tylko dobrem dla tego, czyje 
to życie, to żywot bandycki, oparty na zadawaniu gwałtu bliźnim, nie jest 
sensowny. Ale ten sam bandyta może realizować sens społeczny, jeżeli 
spełniałby zadania wyznaczone przez złą, bandycką wspólnotę. To oznacza, 
że treści sensu indywidualnego i społecznego nie pokrywają się ze sobą, 
a zatem jest możliwy przypadek, że życie człowieka jest sensowne społecz-
nie, lecz nie indywidualnie.

Z drugiej strony, można pomyśleć sobie człowieka, który jest odlud-
kiem, samotnikiem, a nawet pustelnikiem i którego życie ma sens indywidu-
alny, mimo że nie zostawia wyraźnych (lub żadnych) śladów w społeczeń-
stwie – byłoby to zatem życie indywidualnie sensowne, lecz pozbawione 
sensu społecznego. Ponadto, ktoś może prowadzić indywidualnie sensowne 
życie w złej wspólnocie, a nawet żyć sensownie, zakłócając jej funkcjono-
wanie (np. niemieccy opozycjoniści w Trzeciej Rzeszy).

Rozważmy na koniec wariant, w którym życie człowieka jest jedno-
cześnie sensowne indywidualnie i społecznie. Nie znaczy to, że treść obu 
sensów jest identyczna, ponieważ można osobno rozpatrywać sensowność 
życia człowieka, który dokonał czegoś, i osobno społeczne skutki jego 
działania (np. stworzenie wynalazku lub odkrycie naukowe), które mogą po 
latach zmienić swój charakter: Fritz Haber stworzył cyklon B jako środek do 
dezynsekcji i dezynfekcji, lecz jego wynalazek znalazł inne zastosowanie.
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Wydaje się, że sens indywidualny jest pierwotny, a społeczny – wtórny, 
ponieważ indywidualny sens życia jest niezależny od społecznego, a spo-
łeczne skutki naszych działań są wtórne względem aktów powodujących je. 
Społecznik prowadzący działalność charytatywną prowadzi dobre życie5, 
przy czym jeżeli przyjmuje się aktowe pojęcie życia, należy uznać, że taki 
człowiek realizuje dobre akty. Aksjotyczną jakość danego aktu określa się 
nie tylko na podstawie samej treści i ukierunkowania aktu, ale również 
przez charakterystykę okoliczności i skutków zamierzonych przez akt. 
Wszak mimo tego, że pomaganie innym jako takie jest dobre, to konkret-
ny akt pomocy wcale nie musi być dobry, bo można pomóc niewłaściwej 
osobie, w niewłaściwy sposób, w nieodpowiednim czasie i/lub miejscu. 
Pozostawiając na boku kwestię zakresu odpowiedzialności człowieka za 
skutki swoich działań, pozostaje faktem, że część zdarzeń i stanów rzeczy 
ma źródło w aktach woli człowieka. Nie ma społecznych reperkusji działa-
nia indywidualnego człowieka bez działania tego człowieka – nawet jeśli 
działa jako przedstawiciel grupy społecznej – o ile jego działanie w ogóle 
ma jakieś społeczne konsekwencje. Na tej podstawie można uznać, że 
społeczny sens życia jest czymś odrębnym i wtórnym względem indywi-
dualnego sensu życia.

Należy podkreślić, że uwarunkowanie sensu społecznego przez sens 
indywidualny i nadawany sobie samemu może nie być uprawnione przy 
rozumieniu sensu życia ludzkiego jako czegoś, co człowiek „znajduje” lub 
„zastaje”.

Odmiany pojęcia sensu

Po omówieniu pojęcia życia można wskazać odmiany pojęcia sensu. Posłuży 
to rozpatrzeniu, czy dane pojęcie charakteryzuje sens życia, czy nie.

Pierwszą odmianę stanowi semiotyczne pojęcie sensu. Właściwie jest 
to nie tyle odmiana, co grupa odmian, których cechą wspólną jest charak-
teryzowanie sensu przez pojęcie znaku i znaczenia. Wyróżniamy tu sens 
logiczny, kulturowy, językowy i poznawczy.

5 Dobre życie można realizować na wiele sposobów, a życie poświęcone działalności 
społecznej jest, jak się zdaje, jednym z takich sposobów.
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Sensem logicznym jest elementarna (logiczna) treść wyrażenia lub 
zdania. Na gruncie logiki sensowne są zdania oznajmiające, którym można 
przypisać wartość logiczną prawdy lub fałszu. Rozkaz „Posprzątaj pokój!” 
jest pozbawiony logicznego sensu, bo nie jest zdaniem oznajmującym.

Sens kulturowy stanowi znaczenie lub zespół znaczeń nadawanych 
przez członków kultury pewnym przedmiotom, które znaczą coś specy-
ficznego dla członków owej kultury. Przykład: znak Polski Walczącej jest 
dla Polaków symbolem walki o niepodległość. Znaczenie kulturowe mają 
nie tylko symbole, ale również rzeczy, obyczaje, rytuały i miejsca (np. jako 
cel pielgrzymek).

Sens językowy jest pokrewny sensowi logicznemu. Sensowne języ-
kowo są wszystkie wyrażenia i zbudowane na ich podstawie zdania, które 
są uznawane wśród użytkowników danego języka. Na przykład, w języku 
polskim zdanie „Janek ma pieniądze” i słowo „pieniądz” ma sens, ale „Jan-
kom pieniądzem drzewu” i „szelałama” sensu nie ma. Sens językowy jest 
relatywizowany do języka.

Sens poznawczy stanowią wszystkie doznania, pojęcia, obrazy, wyob-
rażenia i koncepcje, które służą reprezentowaniu poznawanej rzeczywistości. 
Sensem poznawczym jest pewien mniej lub bardziej złożony psychiczny 
„obiekt” w poznawczej przestrzeni mentalnej podmiotu, pełniący funkcje 
semiotyczne przez organizację globalnego (ogólnego) bądź lokalnego (zre-
latywizowanego do „tu i teraz”) stanu wiedzy podmiotu.

Przedstawione wyżej odmiany sensu semiotycznego nie stanowią 
pojęcia sensu życia. Życie sensowne zasługuje na miano „znaczącego”, 
lecz „znaczące” w tym kontekście jest synonimem „doniosłości”, „war-
tościowości”, „ważkości” i jako takie nie ma charakteru semiotycznego. 
Nawet jeśli uzna się, że okoliczność, iż czyjeś życie ma sens, pełni jakąś rolę 
semiotyczną (np. wskazuje na istnienie Opatrzności), to sama sensowność 
życia nie polega na pełnieniu funkcji semiotycznych.

Dwie kolejne odmiany mogą odpowiadać sensowi życia. Jedna z nich 
to sens teleologiczny. Używając określenia Elzenberga, teleologicznie 
„[s]ensowne jest, ma sens to, co celowe, wewnętrznie albo zewnętrznie: 
postępek, akt zmierzający do czegoś – układ celowo skonstruowany” (El-
zenberg, 1991a, s. 338). Teleologiczne pojęcie sensu przypisuje się przede 
wszystkim działaniom: jeżeli działanie i przedsięwzięte środki są stosow-
ne do osiągnięcia celu, owo działanie jest teleologicznie sensowne. Akty 
woli również są teleologicznie sensowne: przykładowo, akt roztropności 
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(gr. phronesis) ma teleologiczny sens, ponieważ pozwala na dostrzeżenie 
stosownego rozwiązania problemu praktycznego. Sensowne teleologicznie 
są przedmioty, o ile stanowią złożone całości o budowie uporządkowanej 
ze względu na cel, jak części roweru ze względu na jazdę. Teleologicznie 
sensowne są również zbiory przedmiotów tworzące celowo uporządkowane 
układy. Jeśli współpraca i podział obowiązków w grupie ma służyć realizacji 
zadania, to mamy do czynienia z teleologicznie sensownym zespołem ludzi.

Reasumując, sens teleologiczny jest uzasadnieniem ze względu na cel. 
Zauważyć trzeba, że jeśli sens życia jest dobrem, to sens teleologiczny, jeśli 
stanowi o sensie życia, również musi być charakteryzowany jako dobro. 
Sens teleologiczny ten warunek spełnia, ponieważ jeśli stanowi uzasadnienie 
czegoś ze względu na cel, to stopień uzasadnienia jest miarą wartościowe-
go charakteru rzeczy, której przypisujemy sens (np. mając na celu wbicie 
gwoździa w ścianę, młotek jest lepszy od żelazka).

Trzeba odróżnić dwie odmiany teleologicznego pojęcia sensu – nie 
każdy bowiem cel jest czymś, co człowiek nadaje własnemu życiu. Istnieje 
spora grupa celów rozumianych jako to, do czego „jakaś rzecz lub stan 
rzeczy jest przeznaczona (czemu służy)” (Elzenberg, 1991b, s. 377), od-
miennych od celów nadawanych autonomicznie. Na przykład zderzaki są 
przeznaczone do łagodzenia kolizji i to stanowi cel zderzaków. Być może 
życie ludzkie ma cel, który polega na wypełnianiu przeznaczonego mu za-
dania, ale nawet jeśli taki cel jest, nie może stanowić o sensie jako czymś 
nadawanym sobie samemu.

Należy jeszcze rozpatrzyć aksjologiczne pojęcie sensu. Według Elzen-
berga stosuje się ono do istnienia rzeczy lub osób wartościowych (Elzenberg, 
1991a, s. 341). Jeżeli Kolumna Zygmunta jest wartościowa, to jej istnienie 
jest sensowne. Podobnie sensowne jest istnienie sprawiedliwego sędziego, 
mędrca itd. Na tej podstawie można stwierdzić pochodność sensu od war-
tości: jeżeli jakiś przedmiot jest wartościowy, to istnienie tego przedmiotu 
jest aksjologicznie sensowne. „Wartość stwarza sens, nadaje sens; sens 
płynie z wartości” (Elzenberg, 1991a, s. 345). Z powyższej charakterystyki 
wynika, że aksjologiczne pojęcie sensu może odpowiadać temu sensowi 
życia, który człowiek nadaje sobie samemu. Ale można pomyśleć rów-
nież aksjologiczny sens, który człowiek samemu sobie nie nadaje: samo 
umieszczenie w świecie, którego istnienie ma sens, czyni życie poniekąd 
sensownym (Elzenberg, 1991a, s. 345–346).



52 Antoni Płoszczyniec

Wobec aksjologicznego pojęcia sensu można zadać pytanie, w któ-
rych przedmiotach może tkwić ostateczna racja aksjologiczna warunkująca 
sensowność istnienia danego przedmiotu. W zasadzie można powiedzieć, 
że racja może tkwić albo w samym przedmiocie, którego istnienie jest 
sensowne, albo poza nim. Pierwszy wariant można unaocznić następująco: 
jeśli sprawiedliwość czyni człowieka dobrym, a więc wartościowym, to 
istnienie danego człowieka jest sensowne, przy czym wartość nadająca 
mu sens przysługuje samemu człowiekowi, a nie czemuś poza nim. Wedle 
drugiego wariantu sens wciąż jest pochodny od wartości, lecz wartość 
ostatecznie nadająca sens życiu pewnego człowieka nie jest wartością, 
którą przypisujemy tej właśnie osobie, lecz komuś lub czemuś innemu. 
Przykładowo, jeżeli obraz jest piękny i wartościowy, wtedy jego twórca 
sam staje się wartościowy, ale pośrednio, ze względu na obraz i jako jego 
twórca. Drugi wariant dobrze oddaje pojęcie wartości pochodnej, które za 
Elzenbergiem rozumie się następująco: „A posiada wartość pochodną, jeżeli 
jednym z warunków jego wartości jest wartość jakiegoś nie-A; albo: Przed-
miot posiada wartość pochodną, jeżeli jednym z warunków jego wartości 
jest wartość jakiegoś nie-A” (Hostyński, 1999, s. 58). To pozwala stwierdzić, 
że przedmiot A ma wartość ostateczną, jeżeli nie ma takiego nie-A, które 
jest warunkiem wartościowości A.

Jest możliwe, aby jedna rzecz otrzymywała sens z więcej niż jed-
nego źródła: np. artysta, który tworzy wartościowe dzieła, sam staje się 
pochodnie wartościowy, ale ten sam artysta może być sprawiedliwym 
człowiekiem, dzięki czemu wartość nadająca sens przysługuje jemu sa-
memu. W każdym razie istotne jest, że sens jest pochodny od wartości, 
a wartość staje się racją sensowności życia. To pozwala uznać, że sens 
aksjologiczny „jest to aksjologiczne uzasadnienie istnienia czegoś” (El-
zenberg, 1991b, s. 378).

Sens życia a cel życia

Teraz należy przystąpić do próby odpowiedzi na pytanie, czy sens życia 
jest tym samym, co cel życia. Przez „cel życia” rozumiem cel całościowo 
organizujący życie ludzkie, który ze względu na swoje źródło, rolę lub 
ogólność stanowi coś, co w zasadniczy sposób charakteryzuje dane życie.
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Wydawałoby się, że sens życia i cel życia oznaczają to samo. Z jednej 
strony mamy do czynienia z wieloma obiegowymi skojarzeniami, które 
utożsamiają oba pojęcia. Ma to swoje źródło w tym, że niejednokrotnie 
pytania o sens życia są formułowane w sposób dający się zinterpretować 
teleologicznie, np. „po co człowiek żyje?”; „dla czego żyje?” itp. Ponadto 
wśród wielu polskich myślicieli przeważa koncepcja, że sens życia to innymi 
słowy cel życia. Takie stanowisko można przypisać m.in. Kołakowskiemu 
(przynajmniej we wczesnych publikacjach) (1957, s. 176), Bocheńskiemu 
(1993, s. 10) i Krąpcowi (1991, s. 261).

Można jednak przedstawić argumenty za tym, że sens życia to coś 
innego od celu życia. Wpierw należy zauważyć wbrew Kołakowskiemu, że 
nieprawdą jest, że „sens życia i cel życia oznaczają to samo” (Kołakowski, 
1957, s. 176), ponieważ oba pojęcia nie są równoważne. Można stwierdzić 
tylko „że cel nadaje życiu sens” (Elzenberg, 1991b, s. 377). Ponadto zwróć-
my uwagę, że życie człowieka może być wartościowe również wtedy, gdy 
nie dąży do celu. „Życie dążące do świętości jest przypuszczalnie sensow-
ne, ale życie święte jest chyba co najmniej równie sensowne” (Elzenberg, 
1991b, s. 377).

Główną przesłanką dociekań nad sensem życia jest to, że sens życia 
jest dobrem, a właściwie, że jest dobrem per se: pożądamy sensu życia ze 
względu na niego samego, a nie ze względu na coś innego. Co więcej, nie 
ma czegoś takiego jak zły, niewłaściwy, ujemny sens życia, „przeciwsens”. 
Właściwym przeciwieństwem sensu życia jest brak sensu, bezsens (Elzen-
berg, 1991a, s. 343). Używając metafory liczbowej: stosunek między war-
tością dodatnią (np. dobrem) a ujemną (np. złem) jest jak stosunek liczby 
dodatniej do ujemnej; sens zaś do bezsensu ma się jak liczba dodatnia do 
zera. Sens życia nie dopuszcza swojej przeciwnej odmiany, wśród celów 
zaś możemy spotkać złe cele. Ta okoliczność stanowi o zasadniczej różnicy 
między sensem życia a celem życia. Ponadto, trudności nasilają się przy 
czysto teleologicznym rozpatrywaniu sensu, ponieważ oznacza to abstra-
howanie od wartości celu (Elzenberg, 1991a, s. 338), co stoi w konflikcie 
z przesłanką, że sens życia jest dobrem.

Gdyby sens życia był tym samym co cel życia, albo gdyby cel nadawał 
życiu sens, to nie byłoby złych celów życiowych, bo skoro sens życia ma 
być istotnym dobrem per se, to nie może wynikać ze zła. Niektórzy ludzie 
zaś kierują swoim życiem podług złych celów, co pozwala stwierdzić, że 
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sens życia jest czymś innym od celu życia6. Chęć zemsty dostarcza niekiedy 
silnych motywów by żyć, jednak wydaje się, że życie dla zemsty jest złym 
życiem. Nawet ostateczna pomsta na wrogach może nie dać ukojenia, co 
unaocznia Edmund Dantes, alias hrabia Monte Christo. Zresztą nawet gdyby 
zemsta dawała ukojenie, to można zasadnie wątpić, czy krwawa wendetta 
jest moralnie dobra. Drastycznym i dobitnym przykładem nadawania życiu 
złych celów jest Aleksandr Piczuszkin, rosyjski seryjny morderca znany 
jako „Szachownicowy Zabójca”, którego przydomek pochodzi stąd, że po 
każdym zabójstwie umieszczał numerek na polu szachownicy (chciał w ten 
sposób zapełnić wszystkie pola)7.

Nie tylko złe cele przeczą utożsamieniu sensu życia i celu życia. Poza 
dobrymi i złymi celami istnieją jeszcze cele miałkie, liche, pozbawione 
doniosłości, trywialne. Nie są wprawdzie złe (tj. niegodziwe, niemoralne 
itd.), ale nie są też dobre: „Wszak trudno zgodzić się, że ma sens życie 
dziwaka, który wszystkie swe wysiłki kieruje ku zaspokojeniu manii kolek-
cjonowania rzeczy bezwartościowych” (Czeżowski, 1989a, s. 172)8. Księga 
Rekordów Guinnessa informuje nas o wielu nie-dobrych celach życiowych: 
ażeby zapisać się w historii ustanawia się rekordy w takich kategoriach, 
jak największa liczba słomek do napojów trzymanych w ustach, najwięcej 
założonych naraz t-shirtów, najwięcej butelek otwartych czołem itd. Można 
zasadnie wątpić, czy cele podobnego rodzaju w istocie nadają życiu sens, 
a nawet jeśli nadawałyby, to – w porównaniu z innymi życiowymi celami 
– raczej mniej sensu.

Poza złymi i nie-dobrymi celami, które odrzucono jako cele nadające 
życiu sens, są cele dobre, szlachetne i dodatnio wartościowe. Jednakże odwo-
łanie się do tej grupy celów nie uzasadnia utożsamienia sensu życia z celem 
życia, ponieważ otwarte pozostaje pytanie, czy dobry cel nadaje życiu sens 

6 Przy psychologicznym rozumieniu sensu życia złe cele jak najbardziej mogą czynić 
życie sensownym. Niemniej, tak rozumiany sens jest poza przedmiotem rozważań. 
Ponadto, jeżeli sens życia jest dobrem per se, to nie może wynikać ze złych działań.

7 Piczuszkin miał stwierdzić w sądzie, że po zapełnieniu szachownicy zabijałby dalej, 
lecz nie wpływa to na argument, skoro stawiał sobie za cel zabijanie ludzi.

8 Nie znaczy to, że życie poświęcone kolekcjonowaniu czegoś w ogóle nie ma war-
tości – Czeżowski krytycznie wypowiada się wyłącznie o zaspokajaniu manii zbierania 
„rzeczy bezwartościowych”. Jeżeli kolekcjonowane przedmioty są wartościowe (w sensie 
pozaekonomicznym, „pozamaterialnym”), to również zbieranie owych przedmiotów 
jest wartościowe.
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dlatego, że jest dobry, czy dlatego, że jest celem. Jeśli wybierzemy pierwszy 
człon alternatywy, wtedy sens życia bardziej wiązałby się z aksjologicznym, 
a nie teleologicznym pojęciem sensu. Z kolei jeśli uznamy drugi człon, 
natrafimy na wcześniejsze wątpliwości dotyczące czysto teleologicznego 
charakteryzowania sensu życia. W obu więc przypadkach nie wydaje się 
słuszne twierdzenie, że sens życia jest tym samym, co cel życia.

Można jednak stwierdzić, że powyższe rozumowanie opiera się na 
fałszywej alternatywie. Dobry cel nadaje życiu sens nie dlatego, że jest 
dobry, ani dlatego, że jest celem, lecz dlatego, że jest takim dobrem, które 
stanowi cel; że jest dobrem o charakterze celu. Ta odpowiedź ma wspierać 
uznanie teleologicznego pojęcia sensu za odpowiadające pojęciu sensu 
życia, bo gdyby owo dobro nie było celem, sens życiu nie zostałby nadany. 
Wbrew temu zauważmy, że okoliczność, czy wartość jest celem czy nie, 
jest dla wartości indyferentna (Zwoliński, 1974, s. 255–256). Na gruncie 
obiektywizmu aksjologicznego przedmioty są wartościowe nawet wtedy, 
gdy ich cenność nie została rozpoznana. Życie człowieka jest opisywalne 
w znacznej mierze w kategoriach teleologicznych, stąd przy rozważaniach 
o sensie życia, który człowiek sam sobie nadaje, nie da się zupełnie abs-
trahować od kategorii celu. Ale z tego, że bez stawiania sobie celów życie 
człowieka nie byłoby sensowne, nie wynika, że sens życia ma charakter celu. 
Można bowiem uznać ujmowanie wartości jako celu za warunek realizacji 
tej wartości. Ale realizacja pewnej wartości jest aksjologicznie in plus o tyle, 
o ile to, co zostaje realizowane, samo jest aksjologicznie dodatnie. W takim 
razie dodatni charakter teleologicznego ujmowania pewnej wartości jest 
uwarunkowany przez dodatni charakter tego, co jest ujmowane jako cel. 
Pozwala to przyjąć, że wspomniana wyżej alternatywa nie jest fałszywa, bo 
ostatecznie teleologiczne ujęcie wartości może być cenne tylko ze względu 
na to, czego jest ujęciem, co umacnia twierdzenie, że to aksjologiczne pojęcie 
sensu opisuje sens życia.

Sensowne teleologicznie jest to, co służy celowi, tzn. jest uzasadnione 
ze względu na cel. Zapytać można: czy cel sam uzasadnia się teleologicznie, 
czy nie? Jeśli tak, to musi istnieć cel celu, następnie cel celu celu itd., przez 
co popadamy w regressus ad infinitum. A skoro cel nie może zostać ostatecz-
nie uzasadniony w sposób teleologiczny, to w przypadku dysjunkcji „albo 
teleologiczne, albo aksjologiczne”, należy uznać, że cel ma uzasadnienie 
aksjologiczne. Zauważmy, że aksjologiczne pojęcie sensu jest odporne na 
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zarzut regresu w nieskończoność, bo regres przerywa wartość ostateczna, 
cenna ze względu na samą siebie, stanowiąca zasadę nadającą życiu sens.

Na gruncie aksjologicznej koncepcji sensu to wartość stanowi ostatecz-
ne źródło sensu, to z niej „płynie” sens. To, że coś ma sens, że w ogóle jest 
sensowne, na gruncie obiektywistycznej koncepcji wartości i aksjologicz-
nego pojęcia sensu zawdzięczamy wartościom, a nie arbitralnemu aktowi 
woli. Skoro tak, to w jakim znaczeniu można w kontekście powyższych 
założeń mówić o nadawaniu sensu życia sobie? Skoro istotnym elementem 
ludzkiego zachowywania się i życia jest kierowanie się celami, to udział 
celu i woli w nadawaniu sensu własnemu życiu polegałby na tym, że wola 
dąży do tego, co wartościowe. „«Nadaje» się go [tj. sens – A.P.] życiu 
tylko w tym znaczeniu, że się dąży do celów wartościowych raczej niż do 
innych” (Elzenberg, 1991b, s. 379). Sens ostatecznie pochodzi od wartości, 
ale dopiero ukierunkowanie woli oraz działanie umożliwia usensowienie 
życia przez wartość. Metaforycznie: gdy człowiekowi jest zimno i zbliży 
się do rozpalonego pieca, to piec stanowi właściwą przyczynę ogrzania się 
człowieka. Kierując się w stronę pieca człowiek jedynie umożliwia ogrzanie 
się. Samym aktem woli człowiek nie ogrzeje się – potrzeba do tego jeszcze 
rozpalonego pieca.

Na gruncie aksjologicznego pojęcia sensu jest miejsce dla celów, lecz 
tylko jako podporządkowanych wartościom. Jeśli życie jest sposobem istnie-
nia człowieka, to na gruncie aksjologicznego pojęcia sensu, sens życia polega 
na tym, że życie jest wartościowe i że po uwzględnieniu wagi czynów jest 
w nim więcej aktów wartościowych dodatnio niż ujemnie9. Można wobec 
tego zaoponować i stwierdzić, że z sensem życia istotnie wiąże się pewna 
dowolność i arbitralność decyzji: jedna osoba spełnia się jako artysta, druga 
jako naukowiec, trzecia jako społecznik. Życie ludzkie miałoby sens dlatego, 
że człowiek nadaje sobie takie cele i wartości jakie chce, a poczucie samo-
realizacji (rozumianej w duchu psychologii humanistycznej) uwiarygadnia 
twierdzenie o arbitralnym i subiektywnym charakterze sensu życia. Można 
zgodzić się z tym, że w sensie życia jest obecny pewien moment dowolno-
ści, pytanie tylko, jak go zinterpretować. Wpierw zauważmy, że obecność 
samorealizacji nie jest dostatecznym argumentem za subiektywnością sensu 

9 Jak się zdaje, sens życia nie jest po prostu ilościową przewagą dobrych aktów nad 
złymi, ponieważ trzeba jeszcze „oszacować wagę” tych aktów. Ta okoliczność wskazuje, 
że sensowność życia jest stopniowalna, a nie „zero-jedynkowa”.
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życia. Z tego, że jakiś uczynek oceniamy jako wartościowy, nie wynika, że 
taki w rzeczywistości jest. Jeśli przyjmujemy obiektywizm aksjologiczny 
wraz z aksjologicznym pojęciem sensu, to możliwa jest sytuacja, że ktoś 
mylnie uważa swoje życie za sensowne (Przełęcki, 2002, s. 235).

Dalej, należy zauważyć, że w sferze wartości jest pewna swoboda 
wyboru, którym wartościom się oddamy: jeden może spełnić się jako aktor, 
drugi jako filozof, trzeci jako społecznik. Nie ma obowiązku, aby każdy 
był aktorem, filozofem i społecznikiem. Ale z okoliczności, że oddawanie 
się nauce, sztuce i szerzeniu pomocy nadaje życiu sens, nie wynika, że ar-
bitralnie ustanawiamy owe sfery jako wartościowe – one wartościowe już 
są i stanowią źródło sensu. Samo pomaganie ludziom, uprawianie nauki 
i sztuki jeszcze nie czyni życia sensownym, ponieważ te rzeczy, jakkolwiek 
są dobre, należy jeszcze dobrze wykonywać. Doza arbitralności w pojęciu 
sensu życia polega na tym, że mamy swobodę w wyborze wartościowych 
dziedzin, którym się oddamy10. Jeśli mogę równie dobrze zostać artystą jak 
filozofem, to decyzja, że zostanę tym lub tamtym (albo jednym i drugim) 
jest w pewnym znaczeniu arbitralna, lecz nadawanie życiu sensu polegałoby 
wciąż na tym, że wola kieruje się do sfery wartościowej, sensowność życia 
zaś wciąż pochodziłaby od wartości, nie od samego aktu woli. „«Nadawa-
nie» życiu sensu (…); w tym znaczeniu, że się dociera do wartości i dąży 
do wartościowych celów, a one z kolei «nadają» sens życiu” (Elzenberg, 
1991b, s. 378).

Wydaje się również, że traktowanie sensu życia czysto teleologicznie – 
i co za tym idzie, arbitralnie – pozbawia go cenności. Skoro domniemywa 
się, że sens stanowi dobro per se, wtedy jego arbitralizacja czyni sens życia 
mniej wartościowym w tym znaczeniu, że traciłby charakter czegoś uzasad-
nionego. „Są cele stanowione dowolnie. Jest to wtedy czysta konwencja; 
to wypełnia życie, ale nie nadaje mu sensu. To tak jak wymyślanie gier 
konwencjonalnych: raz się gra w szachy, drugi raz w halmę – i całe życie 
jest taką grą. (Celem jest wygrać partię w czysto konwencjonalnej grze)” 
(Elzenberg, 1991b, s. 378).

10 Wyjątek mogą stanowić niektóre wartości moralne, które mają swoiste aksjologiczne 
„brzemię” wynikające z ich naruszania: wszak bycie złym (böse) człowiekiem jest o wiele 
gorsze niż bycie złym (schlecht) artystą lub filozofem. Napisano „niektóre”, ponieważ 
wydaje się, że wśród wartości moralnych są również wartości supraordynaryjne, które 
nie stanowią przedmiotu powszechnego obowiązywania, np. bohaterstwo.
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Wnioski

Odpowiedź na pytanie o tożsamość celu życia i sensu życia okazała się 
przecząca. Czysto teleologiczna koncepcja sensu życia nie czyni życia 
uzasadnionym i czyni z sensu życia coś arbitralnego. Głównym argumen-
tem jest okoliczność, że cele, które stawiamy życiu, same domagają się 
aksjologicznego uzasadnienia: sens życia jest pewnym dobrem, którego 
złe i miałkie cele nie mogą nadać. Dobre cele umożliwiają nadanie życiu 
sensu, lecz dokonuje się to nie dzięki celowemu charakterowi czegoś, lecz ze 
względu na wartość celu. Tym samym teleologiczna koncepcja sensu życia 
odwołuje się do aksjologicznego pojęcia sensu, które można wskazać jako 
pojęcie, nie tylko charakteryzujące sens życia, ale również wyjaśniające, 
w jakim znaczeniu można mówić o nadawaniu sensu własnemu życiu: w tym 
mianowicie, że raczej dąży się do tego, co wartościowe, niż bezwartościowe 
lub przeciwwartościowe.

Na koniec zauważmy, że aksjologiczna koncepcja sensu życia pozwala 
twierdzić, że śmierć nie przekreśla ani nie unieważnia sensowności życia. 
Często bowiem, zwłaszcza w filozofii egzystencjalistycznej (np. u Sartre’a), 
traktuje się życie jako ciąg projektów, gdzie o sensie życia można mówić 
o tyle, o ile zachodzi projektowanie. Śmierć, jako kres istnienia jednostki, 
niweczy nie tylko możliwość projektowania, ale i sens życia (Bocheński 
1993, s. 17). Niemniej, jeżeli wartości istnieją obiektywnie i oceny mogą 
mieć wartość logiczną oraz jeżeli prawdą jest, że życie danego człowieka 
miało sens, to fakt, że ten człowiek obecnie nie żyje, nie wpływa na sen-
sowność jego życia. Jeśli sąd „3 V 2016 o 1300 w Głogowie było 18°C” 
był prawdziwy, będzie prawdziwy również za 100 lat, nawet jeśli Głogów 
przestanie istnieć lub nikt nie będzie pamiętał o tym, jaka była wtedy tempe-
ratura. Per analogiam, jeśli prawdą jest, że pewna jednostka żyła sensownie, 
to sąd będzie prawdziwy również wtedy, gdy nikt nie będzie o niej pamiętał 
(Czeżowski, 1989, s. 174).
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IS THE MEANING OF LIFE THE SAME AS THE PURPOSE OF LIFE? 
AXIOLOGICAL CONSIDERATIONS

Summary

The aim of this text is to consider whether the meaning of life and purpose of life is 
the same. These philosophical investigations assume axiological objectivism, which 
claims two things: 1) values are a characters or qualities of objects, 2) phrases like 
‘X is good’ are sentences in logical sense. As the main methods used in investiga-
tions was conceptual and linguistic analysis, which have been used to characterize 
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the notion of ‘life’ and ‘meaning’. This step allowed to precise notion of ‘meaning 
of life’ and allowed to consider the titled question. Result is negative: meaning of 
life is based on values, and not on arbitrarily taking purposes. If meaning of life 
is a some kind of essential good, then purposes cannot make life meaningful, if 
themselves are not valuable.
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się na gruncie pewnego trzeciego elementu, jakim jest problem, zagadnienie 
dzielone przez zestawianych. Taka perspektywa wytwarza mimowolnie zbiór 
lub kanon problemów jako pewnych przedmiotów, które kolejni filozofowie 
niejako zmuszeni są opracować. Stawia nas to przed pytaniem: czy istnieją 
tematy filozoficzne poprzedzające poszczególne teksty filozoficzne? (Jest 
raczej przeciwnie: rzekomo dzielone zagadnienie jest dopiero konstruktem 
powstałym w wyniku subsumpcji uprzednio przeczytanych tekstów). Jeśli 
porównywanie pociąga więc za sobą przesąd obiektywistyczny, to, po dru-
gie, zagrożone jest też rafami subiektywizmu. Na raz utwardzonym gruncie 
problemowym wszelkie różnice jawią nam się jako jałowe, określające tylko 
względne, osobiste nastawienia uczestników sporu. 

Do sparowania Martina Bubera z Emmanuelem Levinasem przywiodła 
mnie obietnica wyjścia poza powyższy schemat. Metodologicznego klucza 
upatruję w pojęciu dialogu, które poddam wszelako dekonstrukcji. Jak wia-
domo, obu żydowskich filozofów zalicza się do nurtu zwanego „filozofią 
dialogu” (zob. Gadacz, 2009). Dla Bubera – autora Życia dialogicznego 
i Zasady dialogicznej – dialog jest doświadczeniem niepowtarzalnej relacji 
z kimś stojącym naprzeciw i stanowi istotę koegzystencji. Levinas stosuje 
pojęcie dialogu przede wszystkim w sensie negatywnym (dialog sokratej-
ski). Gdyby je chętniej akceptował, zapisywałby je pewnie „dia-log”, aby 
podkreślić diachroniczność spotkania z innym przeciwstawioną synchronii 
momentu świadomości, w której dostępne są nam przedmioty (zob. Levinas, 
2000b, s. 37). Zamiast dialogu wprowadza – jak się okazuje, pokrewne – 
pojęcie dyskursu (discours)1, który, nawet jeśli przedmiotowy, oznacza już 
„obecność rozmówcy” (Levinas, 2012, s. 67). Ów interlokutor, mistrz, po-
dobnie jak u Bubera, jest innym człowiekiem, wymykającym się wszelkim 
technikom ujęcia i zawłaszczenia. Zastosowanie metody dialogicznej (lub 
dyskursywnej), o ile taka istnieje, obiecuje więc innej filozofce zbliżenie 
się do omawianych autorów. Nie rezygnując z intelektualnej satysfakcji, 
odkrywa ona przez nie poczucie emocjonalnego związania i doświadcza 
czyiś „poglądów” przez pryzmat tego, co nieredukowalne. 

1 W polskim tłumaczeniu (roz)mowa (zob. Levinas, 2012, s. 44).
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Fakt spotkania

Dialog w przypadku Levinasa i Bubera nie jest tylko ramą pojęciową, którą 
odtwarzam i ponownie próbuję nałożyć, aranżując spotkanie. „Byli dla 
siebie kolegami i przyjaciółmi” (Atterton, Calarco, Friedmann, 2004, s. 1). 
Spotkanie, filozoficzna dysputa i wymiana listów faktycznie miały miejsce. 
Po polsku ukazały się Martin Buber i teoria poznania (1963) oraz Dialog 
z Martinem Buberem, oba świadectwa intelektualnej inspiracji i wymiany 
(Levinas, 2000a, s. 21–45) oraz studium Dialog: samowiedza i bliskość 
bliźniego (1980), gdzie Levinas odtwarza Buberowski kontekst tego pojęcia 
(Levinas, 2008, s. 235–253). Ponadto liczne fragmenty Całości i nieskoń-
czoności (1961) poddają krytyce tezy Bubera, wstrzymując się jednocześnie 
od poprawiania filozofa (zob. Levinas, 2012, s. 66). Bibliografia francuska 
(Levinas, 1987) zawiera również mniej znane w Polsce wypowiedzi: Myśl 
Martina Bubera i współczesny judaizm (1968), Martin Buber, Gabriel 
Marcel i filozofia (1978) oraz A propos Martina Bubera: kilka uwag (1982). 
Po bardziej szczegółowe informacje mogę tu tylko odesłać do znakomitego 
projektu naukowego Levinas and Buber. Dialogue and difference. Ambicją 
powyższej monografii było

wznowić dialog pomiędzy dwoma filozofami. Celem nie jest ujednoli-
canie wzajemnych poglądów, ale wykazanie ich różnic – różnic, co do 
których tak Levinas, jak i Buber zgadzają się, że mają stać się począt-
kiem autentycznego dialogu (Atterton, Calarco, Friedmann, 2004, s. 2).

Dialogiczne porównywanie bierze sobie za warunek konieczny uszano-
wanie różnic przy jednoczesnym utrzymywaniu relacji kontaktu i bliskości. 
Ani nie szuka ukrytych podstaw, co do których zawsze i wszędzie panowa-
łaby zgoda, ani nie ustanawia adwersarzy jako odseparowanych, obojętnych 
na siebie jednostek. Dialog jest już relacją, wymagającą wymianą. 

Taka definicja wydaje się jednak ciągle zbyt wąska, jeśli wziąć pod 
uwagę nieokreśloną pozycję osoby, która przeprowadza porównanie, czy – 
jak głoszą, być może na wyrost, redaktorzy tomu – wznawia dialog. Do czego 
zmierza jej własna myśl, pytając o wzajemne relacje filozofów, jaki ma 
w tym interes, a jakie pragnienia, ku czyjej stronie się skłania, zakładając, 
że nie pozostaje obojętna na wyodrębnione różnice? (W nawias wstawmy 
pytanie o płeć tej osoby). W dialogu (z czyimś dialogiem) nie chodzi bowiem 
o bycie trzecim, to jest bezstronnym sędzią, ale o zaangażowanie tracące 
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z oczu interes wspólny. Levinas w swojej wczesnej polemice z Buberem, 
uznając doniosłą rangę swojego interlokutora, dążył do odróżnienia własne-
go stanowiska. Następnie zmniejsza ten dystans2 i w pochodzącym z 1978 
roku wykładzie przedstawia już Bubera jako swojego wspólnika w walce 
o nadanie pierwszeństwa relacji z innym przed relacją ontologiczną. Trzeba 
wszak nadmienić, że ta ostatnia pozycja Levinasa opiera się już w przeważa-
jącej mierze na transpozycji dyskursu Bubera na pojęciowość wypracowaną 
w Inaczej niż być3. To samodzielność i siła myślenia Levinasa pozwalają mu 
dopiero wejść na nowo w dialog i przekształcić relację z interpretowanym. 
Wie on teraz co odpowiedzieć i za co być wdzięcznym Buberowi. Dopiero 
więc w pewnym momencie i pod pewnymi warunkami Buberowskie dzieło 
staje się szczęśliwą okazją dla myśli Levinasa-czytelnika. 

Robert Bernasconi, któremu my zawdzięczamy skrupulatną analizę 
momentów dialogu i braku dialogu pomiędzy Levinasem i Buberem, nazywa 
późne teksty Levinasa „podwójnym czytaniem Bubera” (Bernasconi, 2004, 
s. 96), w istocie dekonstrukcyjnym.

Levinas zwraca uwagę na to, co prowadzi tekst Bubera z powrotem ku 
ontologii, a jednak wskazuje na zmianę terytorium dokonaną w sposób 
nieciągły i nagły.

Lektura Bubera odbywa się selektywnie, świadomie wybierając to, co 
z perspektywy czytelnika warte afirmowania. „Ani nie akceptuje wszyst-
kiego, ani wszystkiego nie wymazuje” (Derrida, Roudinesco, 2016, s. 9). 
Wypowiada się o tym, co podziwia, kwestie zapalne łagodząc albo zupełnie 
pomijając. Taka strategia, zaniechawszy najgłębszych wynurzeń i osobistej 
szczerości, daje swobodę do aktywnego poszukiwania w czytanym tekście 

2 W istocie dekonstrukcja jest metodą zmniejszania dystansu i redukowania przemocy, 
ale nie wyparcia jakiegokolwiek dystansu, przemocy i interesowności. Chodzi o mniejszą 
niesprawiedliwość, ale nie o jej brak, który jest równie niemożliwy, co niebezpieczny.

3 Levinas stwierdza, na przykład, że u Bubera odpowiedź w dialogu znamionuje już 
odpowiedzialność mnie za innego, że Ty uchodzi za absolutnie Innego. Zatem w ramach 
relacji wzajemności dokonują się wzniesienie i transcendencja. Levinas odnajduje też 
u Bubera ślad Mówienia, które pobudza to, co powiedziane (Levinas, 1984, s. 315–317). 
Próbuje więc własnymi środkami rozbudzić etyczny potencjał u autora Ja i Ty, ale nie 
w sposób sztuczny i przyswajający (przybliżenie wzbrania się przed przyswojeniem). 
Ciągle pozostaje on żywo zaintrygowany możliwościami, jakie oferuje odczytywany 
tekst oraz wymogami, jakie stawia on lekturze. 
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treści, na których ciągle chce się budować. Do takich niespodziewanych 
znalezisk zaliczają się nierozstrzygalniki, czyli pochodzące z obcego teks-
tu poboczne terminy idiomatyczne, wokół których Jacques Derrida miał 
w zwyczaju organizować własne całościowe analizy strukturalne4. Podob-
nie „późny” Levinas nie przyjmuje już dłużej zewnętrznej perspektywy, 
dążącej do oryginalności, ale prowadzi lekturę immanentną. Żywi się ona 
marginesami myśli Bubera, które rozwija w kontrze do jej centrum, dając 
myśli możliwość przeżycia samej siebie5.

Wdzięczność

Afirmacja pewnego tekstu wiąże się z decyzją i wyborem tego, co dla in-
terpretatorki ważne i czego gotowa jest bronić. Chodzi o wybór swojego 
dziedzictwa. Ale zarazem dziedzictwo ze swej istoty jest nam nadane i przy-
chodzi skądinąd. Otrzymujemy je od innych. Stąd wybór jest już reafirmacją 
pierwszej afirmacji poprzedzającej świadomość i wolę. Od kiedy poznałem 
Bubera, jestem powołany do tego, aby pozostawać wierny literze jego 
tekstów, bronić ich i odpowiadać za nie w przypadku nierzetelnych i nie-
sprawiedliwych interpretacji (także swoich własnych). Ponadto pozostaję 
pod urokiem obrazów i wyrażeń Buberowskich, nawet jeśli nie zgadzam 
się z ich sensem; powtarzam je (owe resztki wyjęte z dyskursu, nie służące 
już za argumenty, lecz za możliwości) i odtwarzanie to sprawia mi przy-
jemność, mimo że nie mogę się w pełni utożsamić z tym, co odgrywam. 
Dziedzictwo wywołuje idiosynkratyczny, afektywny wpływ oraz pociąga do 
odpowiedzialności, pozostając nieświadomą rezerwą, która pod pewnymi 

4 Słynny Derridiański ślad (trace) to swoiście wiązkowa konstrukcja pojęciowa, 
odwołująca się strategicznie do szeregu tekstów, które również mówią mniej lub więcej 
o śladzie, a z którymi autor O gramatologii „chciał się liczyć” (Derrida, 2011, s. 106).

5 Inna sprawa, że zawiązując sojusz z Buberem, Levinas grubą kreską odcina się od 
Gabriela Marcela. „[W Martin Buber, Gabriel Marcel i filozofia] kontrastuje ich obu 
jakby miał do czynienia z dwoma odczytaniami jednego tekstu. (…) Marcel zostaje 
wprowadzony, aby pomóc Levinasowi odwrócić jego wcześniejszą ocenę Ja i Ty” 
(Bernasconi, 2004, 82–83). Tutaj Levinas wciąż powtarza bezwiednie starą zasadę 
(w gruncie rzeczy wojenną), że kwestie idei wymagają poświęcenia innego. Amicus 
Plato sed magis amica veritas. 
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warunkami, powraca i wzbudza moją myśl. Ta ostatnia, podążając własnym 
torem, kontrasygnuje przedmiot wdzięczności. 

Wdzięczność jest zatem relacją z odłożonym w nieświadomości i reafir-
mowanym długiem. Do Derridiańskiej żartobliwej formuły, że dekonstrukcja 
„bierze się [se prend] – i pozwala się uchwycić [se prendre] – z tego, co poj-
muje [comprend] i bierze pod rozwagę, zakochując się [s’éprenant] w tym”6 
(Derrida, Roudinesco, 2016, s. 14), dodałbym: „i doznając wdzięczności”. 
[Dekonstrukcyjne] myślenie doświadcza wdzięczności z bycia pobudza-
nym z zewnątrz. Również Levinas nazywa siebie filozofem wdzięczności. 
Odpowiada ona u niego metafizycznemu fenomenowi (a więc fenomenowi 
przekraczającemu samego siebie w relacji z zewnętrznością) ustanawiania 
Mnie dzięki Innemu, czyli doświadczania inspiracji.

Poczucie, że Ja [Je] jest dłużne wszystko Ty [Tu] i że jego odpowie-
dzialność wobec Innego jest wdzięcznością [podkr. – P.Sz.], że inny ma 
zawsze – i według prawa – prawo nade Mną […] – wszystko to jest 
chyba fundamentalnie innym motywem niż ten, z którym zmaga się 
Buber (Levinas, 2004, s. 33).

Fragment ten następuje tuż po innym, w którym Levinas stwierdza:

Główną dzielącą nas [mnie i Bubera] kwestią jest to, co nazywam 
asymetrią relacji Ja–Ty. Dla Bubera związek pomiędzy Ja i Ty jest 
bezpośrednio przeżywany jako wzajemność (Levinas, 2004, s. 33).

W oparciu o te i inne tezy rozwinę poniżej argumentację, zmierza-
jącą do wykazania, że generalne stanowisko Bubera nie oddaje fenomenu 
wdzięczności, tak jak go powyżej określiłem. Jednak na koniec, w wyniku 
bliskiej lektury pewnego fragmentu, okaże się, że myśl Buberowską można 
również przeczytać jako apologię wdzięczności. Taka lektura nie tylko przy-
pisze Buberowi pewien temat, ale również wpisze go i wprowadzi w moją 
sferę intymnej bliskości, którą otworzyli już dla siebie Levinas i Derrida. 
Bowiem za fragmenty refleksji, które mam tu na myśli, jestem Buberowi 
prawdziwie wdzięczny.

6 Mój przekład lekko zmieniony względem polskiego wydania. 
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Dialektyczność Ja–Ty 

Ostatnie zaczerpnięte z Levinasa zdanie stwierdza dwie rzeczy. Po pierwsze, 
relacja Ja–Ty należy fenomenalnie i epistemologicznie do kategorii bezpo-
średniego przeżycia (przeżycia zarazem obecnego dla mnie, bez zwłoki, 
w samej chwili patrzenia sobie w oczy, jak i przeżycia kogoś obecnego, 
drugiego naprzeciw mnie). Po drugie, relacja ta jest wzajemna, czyli zwrotna. 

Ta druga teza okazuje się prawdziwa na gruncie struktur dialektycz-
nych, których cicha obecność nasyca filozofię Bubera. Chciałby on rozumieć 
dialogikę jako odmianę rozwiniętej, porzucającej domenę jedynego intelektu, 
dialektyki (Buber, 1992, s. 235, 242). Ale nie opuszczając ram i logiki tej 
ostatniej, dialogika ciągle zakreśla obszar panowania Jednego i Tego Same-
go. Rozpoznając wyniki dotychczasowej antropologii jako tylko częściowe, 
Buber wysuwa postulat całościowej filozofii człowieka, która uchwyci go 
w jego prawdzie. Osiągnięciem tej całości, rzeczywistą i istotową relacją 
pomiędzy skończonymi, ograniczonymi osobami ludzkimi, jest „dwójnia”.

Tylko w żywym związku można bezpośrednio poznać istotę człowieka 
(…). Rozpatrz człowieka z człowiekiem, a za każdym razem będziesz 
widział dynamiczną dwójnię, która jest istotą człowieka: tutaj to, co 
daje, a tutaj to, co odbiera, tutaj siłę atakującą, a tutaj siłę odpierającą, 
tutaj naturę dociekającą, a tutaj ripostującą, a zawsze obie w jednym 
wzajemnie uzupełniającym się obopólnym zaangażowaniu – razem zaś 
przedstawiające człowieka (Buber, 1993, s. 93).

Czyż na odwrót – relacja wzajemnego szacunku nie zakłada stałej możli-
wości wyjścia jednej strony ze stanu zaangażowania, rezygnacji z dalszej 
wymiany i odmowy? Tak przynajmniej przedstawia się ona Montaigne’owi, 
gdy pisze:

Kiedy igram z moją kotką, któż wie, czy ona bardziej nie bawi się 
mną, niż ja nią? Zabawiamy się wzajemnymi błazeństwy; jeśli ja mam 
swoje humory w zaczęciu i poniechaniu zabawy, i ona ma je tak samo 
(Montaigne, 1957, s. 222).

Na ten fragment powołuje się Derrida w swojej pracy o zwierzętach (Derrida, 
2008, s. 7). Znamienne, że dla Bubera, który w cytowanym ustępie traktuje 
o człowieczeństwie człowieka, relacja przybiera postać nieosobowych 



68 Paweł Szypowski

procesów i dynamizmów witalnych oraz sił7. Jednostkowość pewnego 
człowieka lub dwójki ludzi jest więc w Buberowskim humanizmie mani-
festacją pożądań, ruchu cyrkulacji, w której nie da się zachować biernie. 
Ponadto jest tu wykluczona jakakolwiek gra sił w stylu Nietzscheańskim, 
gdzie pewna forma siły powstaje tylko na bazie kompromisu z niezliczoną 
ilością innych wartości i gdzie za każdym razem powstaje układ osobliwy 
i jedyny w swoim rodzaju. Buber przyjmuje model dualistyczny, gdzie relacji 
odpowiadają po prostu przeciwstawne pozycje. Konieczne jest tam założenie 
pierwotnej jedności, która, rozbita na połówki, wyklucza trzeci element. 
Stąd Buberowska relacja etyczna skrywa bardziej fundamentalny projekt, 
w którym indywidua zostają sprowadzone do figury Człowieka w ogóle. 
Schemat wzajemności powtarza strukturę quasi-mitologiczną, wedle któ-
rej za poszczególnymi aktami przejawia się fundamentalna całość. Figura 
dwójni odzwierciedla platoński mit symbolonu. Heglowski rys sprawia, że 
dwójnia realizuje się dynamicznie w walce o uznanie i porozumienie, jednak 
właśnie ponieważ dynamika jest teleologiczna, to znaczy, zawsze już wie do 
czego zmierza, zachowuje ona klasyczną statyczność. Niezgoda i różnica 
jest zawczasu obietnicą pokoju, antycypuje przyszłą harmonię. I wcale nie 
znaczy to, że faktycznie do niej doprowadza. Dla Bubera relacja dwójni jest 
nieskończona, stale ponawia relację napięcia; jednak samo to napięcie jest 
skończone i wymierne, tożsame z przedmiotem zwanym doświadczeniem 
człowieczeństwa8. 

Tymczasem w relacji wdzięczności nie wiem, co inna mi zawdzięcza, 
dopóki sama nie da mi tego do zrozumienia (w geście świadomego bądź 
mimowolnego wyznania, które będzie wymagało interpretacji). Istotą 
mojego daru względem innej jest to, że może nie dotrzeć do adresatki, to 
znaczy, pozostać bez odpowiedzi, radykalnie zmienić swoje znaczenie albo 
trafić do kogoś innego. Nigdy nie mogę być pewien, kto korzysta z mojej 

7 Trzeba oddać sprawiedliwość Buberowi, że o samej relacji ze zwierzęcym spoj-
rzeniem mówił rzeczy piękne i przenikliwe. Nigdy jednak à la Montaigne nie przyznał 
zwierzęciu równej człowiekowi możliwości rozpoczynania spotkania; do relacji nakłania 
je człowiek: „Zwierzęce spojrzenie rozpala się błyskiem mojego wzroku” (zob. Buber, 
1992, s. 100, 117). 

8 Alternatywną koncepcję dwójni przedstawia Derrida. Opisuje ją jako pojedynek, 
doświadczenie poróżnienia rozchwianych, zdestabilizowanych perspektyw, rozwijane, 
inaczej niż dwójnia, pod wpływem przypadkowych zderzeń-zdarzeń (o adwersarzach 
i ich sekundantach zob. Derrida, 1984, s. 13–14).
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pracy i słów, kto się u mnie zadłużył; i czego się wobec tego od innej 
spodziewać. Fenomen daru i wdzięczności zakłada absolutną separację 
innej względem mnie, ale także względem wszelkich procesów witalnych 
i form rozumienia, a więc pozwala na poznawczy dystans nie do przebycia, 
tajemnicę innej jednostkowości. I podobnie z mojej strony wdzięczność 
wydarza się bez bezpośredniej ingerencji innej. Moje pragnienie jest wolne 
w tym, co reafirmuje. Inna nie musi nic do mnie adresować, abym coś od 
niej otrzymał. Analogicznie, warunkiem koniecznym bycia pozwanym do 
odpowiedzialności nie jest fakt bycia pozywanym. Inna może pozostawać de 
facto milcząca i obojętna (zresztą pozostaje taką de iure, ponieważ zawsze 
może odmówić gry, czy uczestnictwa). Relacja wdzięczności jest niezwrotna 
i nie implikuje wzajemności9. 

Subiektywizm uczuć i mowy

Nasuwa się przypuszczenie, że żywy związek pomiędzy Ja–Ty, który zda-
niem Bubera pozwala poznać istotę człowieka, odzwierciedla model subiek-
tywności (Ja)10. Dwójnia nie byłaby w takim razie tylko antycypowaną, ale 
od początku założoną jednością, opartą paradoksalnie na figurze Jednego. 
Funkcje Ja polegają na relacjach wzajemności, takich jak wzajemność 
odczuwania i myślenia, czego przykładem są fenomeny piętrowej refleksji 
(Wiem, że wiem, że wiem...) i Merleau-Pontiańskie dotykanie siebie doty-
kającego. Ja to także punkt zero możliwości i gdy Buber analizuje relację 
Ja–Ty, to koncentruje się na wymianie działań i myśli jako możliwości 
właśnie, możliwości moich i twoich. Ty jest innym Ja. Rozumienie drugiego 
realizuje się poprzez egzystowanie wobec siebie nawzajem. 

Dla Levinasa przeciwnie, Inny jest moją niemożliwością, czymś, co 
stawia absolutny opór, którego nie pogwałcę nawet gwałtem. Jeśli Levinas 
zarzuca Buberowi intelektualizm (Levinas, 2000a, s. 37), to nie dlatego, że 

9 Wdzięczność, jak jasno widać, pociąga separację jednostki. Jak to ujmuje Levinas: 
„Buber, który z taką przenikliwością wyrażał Relację i umożliwiający ją dystans, od-
rębności nie potraktował poważnie” (Levinas, 2000a, s. 39). 

10 „Pomimo wszystkich zapewnień, koncepcja Bubera zakłada pierwszeństwo Ja nad 
Ty” (Theunissen, 1998, s. 294). Buduje on „czysto negatywną ontologię, w której sfera 
«Naprzeciw» jest określona jedynie w abstrakcji ze sfery subiektywności” (Theunissen, 
1998, s. 290). 
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nie dostrzega rzucenia relacji Ja–Ty w świat. Tę samą krytykę wymierza 
zresztą przeciwko Heideggerowi, uważając po prostu, że filozofia, która 
głosi pierwszeństwo możliwości, jest ciągle jeszcze filozofią ducha (oraz 
wolności i rozumu). Dlatego też od początku swojej twórczości dochodzi on 
do fenomenu odpowiedzialności poprzez doświadczenia bierności cielesnej 
i doznań zmysłowych (rozkoszy, nudy, senności, cierpienia). Świadczą 
one o inności we Mnie, o tym, co Mną włada i Mnie ogarnia, nie dając się 
przekształcić w funkcję autonomicznej podmiotowości; nie są przyswajalne 
jako możliwości i władze. Ściśle rzecz biorąc, nie mam władzy zasypiania 
ani cierpienia, podobnie jak nie mam władzy nad inną.

Przypisując jednak Buberowi stosowanie terminologii fenomenologicz-
nej („punkt zero możliwości”), muszę zaznaczyć, że jego dyskurs zmącony 
jest psychologizmem (a w konsekwencji subiektywizmem) w większym 
stopniu niż opis Husserlowski albo Heideggerowski. Buber nie przestaje 
mówić głosem przewodnika duchowego, nawet w stricte filozoficznych 
książkach, takich jak Ja i Ty: wybór pism filozoficznych. Otwierające ją tezy, 
które traktują o dwóch rodzajach nastawienia do świata, brzmią niczym sen-
tencje mądrościowe. Co za tym idzie, samo pojęcie nastawienia nasyca się 
znaczeniem moralnym (przeciwnie, siłą dyskursu fenomenologicznego jest 
neutralność aksjologiczna opisu nastawienia naturalnego lub modusu bycia 
Się). Z tego punktu widzenia afektowane, sentymentalne opisy uwewnętrz-
nionych doświadczeń, które znajdujemy w bardziej popularyzatorskich pozy-
cjach, są tylko konsekwencją prowadzenia dyskursu. Jednocześnie wskazują 
one na ciągle subiektywistyczny i psychologistyczny wymiar analizy. „Żar 
pałający z osobowej relacji” (Buber, 1994, s. 90), obraz jasnego światła 
wlewającego się do izby na znak zgody (zob. Buber, 1994, s. 10) – wszystko 
to ma opisywać stan indywidualnej duszy w momencie spotkania z innym. 
Ale to, co indywidualne, wydaje się samotne i wybrakowane, żąda więc dla 
siebie pełni wzajemności i projektuje stan psychiczny na dwójkę osób. Nie 
jest to jedynie metoda codziennej praktyki, ale postępowanie Buberowskiej 
humanistycznej nauki.

Całość osoby, a przez nią całość człowieka może on [antropolog filo-
zoficzny] poznać dopiero wtedy, gdy swej subiektywności nie zostawi 
na zewnątrz i nie ograniczy się do roli obojętnego obserwatora (Buber, 
1993, s. 9).
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Ale czy o nieobojętności i zaangażowaniu ma stanowić włączenie in-
nego w relację własnej subiektywności? Specyficzna racjonalność i jasność 
afirmacji polega właśnie na zdawaniu sprawy z ożywienia i zaangażowania 
przez to, co na zewnątrz. Badacze tekstów, obcych środowisk i odmiennych 
kultur muszą pozostać cierpliwymi i wiernymi czytelnikami, słuchaczami, 
tłumaczami. Ich zadaniem nie jest opowiadanie innym o własnych odczu-
ciach i refleksjach, lecz komunikowanie swoich afektywnych reakcji na 
innych i tego, w jaki sposób owych innych odczytują. Słowem, to inni na-
wiedzają subiektywność, a nie odwrotnie. Zatem subiektywność nie istnieje, 
tożsamość ulega destytucji. Na jej miejscu pojawia się moja pojedynczość, 
inna i powiązana z innymi. To, co wydarza się na stykach wymiany, sposób, 
w jaki wytwarza się owa relacja, nie jest kwestią czyjejś indywidualnej 
psychiki, stanowiąc raczej jednostkową odpowiedź na darowane teksty 
i zachowania. 

Medium daru

Motyw zapośredniczenia przez teksty prowadzi nas dalej tropem nieprzejrzy-
stej Levinasowskiej cielesności. Nie przypadkiem w Inaczej niż być niczym 
mantra powraca obraz chleba odrywanego sobie od ust. Ale nie same afek-
tywne i podatne na zranienie ciała (ciało innych, ekscytujące w pieszczocie 
erotycznej, wzbudzające litość w swojej niedoli oraz ciało moje, radosne 
i cierpiące) są konieczne w relacji odpowiedzialności. Również fakt, że owe 
ciała posługują się przedmiotami i technikami, pochłaniają pokarmy, ubierają 
się, bawią i mają swoje nawyki, jest tu niezbędny. Inny nie dany nam jest 
bowiem nigdy bezpośrednio, ani nawet jako nagi. Wyrażana w wielu miej-
scach niechęć Levinasa do pisma i wyróżnienie Mówienia to niezrozumiała 
sprzeczność w jego myśli! Chleb jak pismo jest przedmiotem konsumpcji, 
ale jako rzecz zewnętrzna nie stanowi mojej naturalnej części. Jako znak jest 
z natury ambiwalentny. Może oznaczać chwilową nieprzystępność („jestem 
zajęty jedzeniem”), ale może też stanowić zachętę do zbliżenia („poczęstuj 
się”). Istnieje ryzyko, że jako przynęta, oferta i dar gestu zapraszającego 
zostanie źle zrozumiany, nieprzyjęty albo wypluty (nawet przez ubogiego). 
Mnie zaś przygoda ta nauczy może inaczej rozróżniać smaki.

Kontakt z Innym musi przechodzić przez jakieś medium: czy to bę-
dzie przekazany konkret, czy praca na Jego rzecz, czy otrzymane w postaci 
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znaczącego pouczenie. Nawet bezpośrednie wezwanie pochodzące od Innego 
(będące nim samym, jego twarzą), które powoduje, że skóra rozdziera się aż 
po „błonę śluzową płuc” (Levinas, 2000b, s. 180), musi mieć jeszcze czym 
zranić. Paradoksalnie, by oddać wszystko za Innego (absolutna substytucja), 
muszę do końca zachować zdolność bycia kimś (jakąś formą, maską bądź 
skorupą).

Biorąc to pod uwagę, możemy zreinterpretować Buberowską sytu-
ację tzw. rozmowy spełnionej. W Zaćmieniu Boga Buber opisuje historię 
swojego spotkania z pewnym godnym człowiekiem i starym mędrcem, 
którego przekonywał, że do Boga należy zwracać się bezpośrednio „Ty”, 
nie zaś chybcikiem, jakby w uniku, niczym kłamcy i mordercy – per „On”. 
Ludzie prawi i czystego serca – dowodził – otwierają się szeroko i niewin-
nie ku prawdziwemu Bogu, do którego wzdychają: „Ty, ty”. Gdy skończył 
przemawiać, a „w izbie zrobiło się bardzo jasno”, rozmówca wstał, położył 
mu dłoń na ramieniu i rzekł: „Mówmy do siebie ty”. Dla Martina było to 
jak objawienie: „rozmowa została spełniona. Tam bowiem, gdzie dwaj są 
prawdziwie razem, są w imię Boga” (Buber, 1994, s. 9–10). 

Jak się wydaje, pomimo zapewnień Bubera o niezależności drugiego 
wobec mnie, spełnienie oznacza w przedstawionej sytuacji powrót – poprzez 
usta drugiego – moich własnych słów i intencji (a więc komunię; jednoczes-
ną, niematerialną konsumpcję). Wzajemność wydarza się w cudownej chwili, 
gdy zanikają wszelkie różnice i następuje stopienie. Czyż wywołane tym 
samym poczucie intymności nie jest tożsame z – opisywanym znakomicie 
przez zwolenników egologii – cichym solilokwium, mową słyszącą samą 
siebie? U Bubera obecność drugiego jest, co prawda, konieczna, ale zatarta, 
ograniczona do funkcji samopotwierdzenia. 

Natomiast z punktu widzenia wdzięczności wyrażenia „Ty” i „Mówmy 
sobie ty” wraz z objaśniającym je wykładem są dla inteligentnego rozmówcy 
pewną propozycją. Przyjmuje on ją z ożywieniem, znamionującym radość 
z otrzymanego pouczenia i prowadzącym do gestu odpowiedzi (chociaż 
niekoniecznie pełnej aprobaty). Odpowiedź, aby była odpowiedzialna, musi 
dostosować się do propozycji, mówi więc uprzejmie jej słowami, naśladując 
je, ucząc się ich. Sama staje się wówczas zwrotnie darem-propozycją; roz-
mówca przypuszcza, że przez dotyk i słowa sprawi radość i da pokrzepienie. 
Poniekąd odpracowuje on swój dług, spełniając skryte marzenie Bubera (jak 
i każdego z nas) o wzajemności. Odpowiedź mądrego człowieka nie jest przy 
tym pozbawiona cienia ironii; powtarzając, kalkując wyrażenie Bubera, ma 
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walor humorystyczny tak istotny dla atrakcyjności Buberowskiej opowieści, 
a jednak stłumiony przez nastrój pobożnej powagi. 

Podziękowania

Podobnie ja – chcę uczyć się od Bubera, ale nieuwspólniając naszych do-
świadczeń. Pomimo więc padającej pod jego adresem krytyki, przeczuwam 
wdzięczność, skrytą gdzieś na marginesie tez wygłoszonych powyżej. 
Gesty odpowiedzi, szacunku i podziękowania znajdujemy w publicznej 
korespondencji Levinasa z Buberem. Rzutują one istotnie na prowadzoną 
pomiędzy nimi dyskusję.

Wielce szanowny Panie Buber! (…) Cieszy mnie i napawa dumą ten 
nowy wyraz czci złożonej Panu przez cały myślący Zachód. (…) Spieszę 
z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami (Levinas, 2000a, s. 42).

Fragment pochodzi z listu Levinasa do Bubera z 11 marca 1963 roku. 
W odpowiedzi Buber napisał: „Osobno dziękuję Panu za wyjaśnienia za-
warte w Pana liście” (Levinas, 2000a, s. 45). Wcześniej nalegał ponadto 
na przedruk Levinasowskich zarzutów (Martin Buber i teoria poznania) 
w poświęconej sobie monografii The Philosophy of Martin Buber (Fried-
mann, 1967). 

Owe ukłony i osobiste zbliżenia są dobrze czytelne nawet w zaciekłych 
tekstach polemicznych. Po latach, w 13. rocznicę śmierci Bubera, zapewne 
na znak wierności przyjaźni, Levinas wystąpił na dedykowanej zmarłemu 
konferencji. Sugerowana tu wdzięczność wydarzała się, jak to zwykle bywa 
w przypadku dia-logu filozofów, na odległość; znamienne, że ci dwaj nigdy 
nie spotkali się w twarzą-w-twarz. Tym samym ich wzajemne gesty zawsze 
ryzykowały dwuznaczność i mogły być rozumiane nieufnie jako wyrazy 
czysto konwencjonalnego uznania. Ale można je też czytać jako przebłyski 
szczerego zainteresowania, manifestacje fenomenu zaciekawienia, który 
obiecuje Ja spotkanie z czymś nieznanym lub nieuznawanym, acz wartoś-
ciowym. Udział Levinasa na pośmiertnej konferencji – wtedy, „kiedy doszło 
już do Nieuprzejmości w pełnym tego słowa znaczeniu, a wielka cisza 
zaległa nad przerwanym dialogiem” (Levinas, 2000a, s. 41) – to nie tylko 
czczy fakt biograficzny, ale dowód, że wdzięczność potrafi przetrwać próbę 
czasu i staje się żałobą, myślą o zmarłym, kimś (już) zupełnie nieobecnym. 
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Myśl o uwrażliwieniu na z zasady nieobecnego innego (przejawiające-
go się tylko poprzez pismo) podsuwa nam sam Martin Buber. W korespon-
dencji z Levinasem (sic!) stwierdza, że coś go nawiedziło, a więc nadeszło 
z zewnątrz. „Ponownie nawiedziła mnie chwila niezwykłej wdzięczności” 
(Levinas, 2000, s. 44). Z kunsztem wyrafinowanego interpretatora Buber 
wprawia w ruch język, aby zestawić pod względem znaczeniowym czasow-
niki „dziękować” i „myśleć”. Chodzi o przekonywującą w językach niemie-
ckim i angielskim parę danken/denken oraz to thank/ to think. Buber ocenia, 
że zbieżność tych słów świadczy o ich „złożonym znaczeniu pierwotnym” 
(co odsyła do jego teorii prasłów, w tym par Ja–Ty, Ja–Ono). My powiemy 
raczej, że Buber nie tyle odkrył to, co źródłowe, lecz dokonał aktu per-
formatywnego poprzez reafirmujące powtarzanie wyrazu „podziękować”. 
Przeczytajmy uważnie: „ponownie [podkr. – P. Sz.] zastanowiłem się nad 
słowem podziękować” (Levinas, 2000a, s. 44). Otrzymanie i naśladowanie 
znaku następowało już przed refleksją i ją umożliwiło. Najpierw było dzie-
dzictwo, które narzuciło się jako powtarzalne powołanie. Mogło więc zostać 
przywołane w pewnym akcie poznawczym i z miejsca pobudzić refleksję. 
Ruch myśli oparty był w tym przypadku na poruszeniu w obrębie materiału 
graficznego. Już wprzódy odbyła się na nim pewna praca rużnicy11, aktywna 
nie w warstwie semantycznej (prasłowa) i brzmieniowej, lecz w warstwie 
zapisu i na niej dokonująca przekształceń i połączeń. Powstanie relacji zna-
czeniowej danken/denken, ów semantyczny cud, zawdzięczamy możliwości 
manipulacji na literze. Poprzez dokonanie nacięcia i wprowadzenie zastęp-
czego elementu (litery) można było wyodrębnić niegdyś – niewykluczone, 
że przez przypadek – dwa wyrazy pokrewne. Pokrewne przede wszystkim 
graficznie słowa krążą w języku jako publiczne dziedzictwo bez adresata 
i od czasu do czasu ich zbieżność staje się motywacją myśli filozofa.

Jak ów filozof, Martin Buber, odczytuje nowo ukazane powiązanie? 
„Ten, kto mówi «dziękuję ci» zapewnia swego rozmówcę, że zachowa go 
w swojej pamięci” (Levinas, 2000a, s. 44). Podziękowanie staje się troską 
o pamięć o innych i ich dziedzictwie. „Zachować w pamięci” znaczy to – 
pamiętać nieświadomie, nie wiedząc nawet dokładnie, co się pamięta, dopóki 

11 Proponuję tak zapisywać ów słynny Derridiański termin (différance), na polski 
tłumaczony zwykle jako „różnia”, a powstały w oryginale ze zwykłej zamiany równo-
brzmiących liter („e” na „a”). 
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się tego pewnego razu nie przemyśli ponownie, nie reafirmuje. Istotne, że 
wdzięczność skłania mnie do myśli o innych, na nich samych nie nakładając 
ani uczucia, ani zobowiązania. Relacja podziękowania jest więc asymetrycz-
na. Ponadto „dziękuję ci” nie jest gołosłowne: wymaga daru. Ofiarowuję 
innym moją myśl i pamięć; pracę, którą chcę i muszę wykonać. Praca jako 
wdzięczność czyni myślenie wychodzeniem ku innym, kwestią zewnętrza 
odtwarzanego w tym, co cielesne i językowe. Myśl jest podarunkiem jako 
miejscem nacięcia i ponownego zszycia, uzyskaną nicią pokrewieństwa, 
medium, które pozwala mi się zbliżyć, nawet jeśli tego kogoś (już) przy 
mnie nie ma. 

Oto przedmiot, który w wyniku powyższych zmagań, otrzymałem od 
Bubera. Sposób, w jaki mnie pouczył, jest moją prywatną sprawą, moją 
własną drogą, niezależną od jego intencji. Dzięki temu związaniu jednym 
skokiem pokonuję jednak emocjonalny dystans, dzielący nas uprzednio. 
Chciałbym móc to Buberowi kiedyś powiedzieć. Dodałbym wtedy, że 
obietnica reafirmacji i wdzięczności stwarza mnie ciągle gotowym, pomimo 
wielu wątpliwości, do odczytywania jego pism i podejmowania myślenia 
wraz, dzięki, przeciw, lecz zawsze także – ku niemu. Ponownie. 
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GRATITUDE AMIDST OF SIGNS.  
DIALOGUE WITH THE DIALOGUE OF BUBER AND LEVINAS

Summary

I stand for a philosophical writing engaged in an ethical relation with discussed 
authors. The relation despite its obvious immeasurable value is based on a concrete 
context of the encounter, performed by a signifier. Gratitude is the phenomenon, 
which describes properly the ethical relation, for it at once opens the absolute di-
mension of an unique other and expresses some onthical content of gestures, gifts 
and signs, which Myself receives from the others. The article criticises Buber’s 
theory, due to its ignorance of difference, corporeality, linguistic sign, passivity, etc. 
For that reason I use Derridian concepts, that enhance (but consequently deconstruct) 
Levinasian principles. 
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subiektywnego: ‘x jest kompleksem swych jakości’ (Kotarbiński, 2002, 
s. 394). W konsekwencji takiej analizy zasadnym staje się pytanie o to, 
które z tych rozumień jest bardziej fundamentalne, a odpowiedź w naturalny 
sposób prowadzi ku określonym postaciom monizmu: materialistycznego 
lub idealistycznego. Z tego powodu rozstrzygnięcia Kotarbińskiego na-
potykają w replice Witkiewicza na obronę nieusuwalnej wieloznaczności 
słowa ‘jest’. Jego zdaniem byt indywidualny jest a przy tym jest jeden i jest 
dwoisty zarazem; ta dwoistość istnienia jest bezpośrednią i nieredukowalną 
daną doświadczenia (Witkiewicz, 2002a, s. 408–409).

Witkiewicz był przekonany, że byt może być zrozumiany adekwatnie 
i w sposób niezafałszowany tylko w swojej źródłowej dwoistości, łączącej 
to, co mentalne i niementalne (Witkiewicz, 2002a, 2002c), a przedstawiona 
przez Kotarbińskiego analiza semantyczna jest efektem „logicznych tricków 
opartych o fałszywe stosowanie pojęć ogólnych: przedmiotu, stosunku 
(specjalnie całości i części) i jednoznacznego używania słowa jest” (Wit-
kiewicz, 2002a, s. 406).

Witkacy, zwracając uwagę na pojęcia części i całości, przywołuje 
w przypisie pracę Leśniewskiego O podstawach matematyki. W niniejszym 
artykule podejmuję ten trop i rekonstruuję rozumienie logiki przez Witkie-
wicza oraz podkreślam różnicę w jego ocenie logiki i systemów logistyki 
pojętych jako dedukcyjne systemy sformalizowane (rozdział 2). Analizuję 
wczesne poglądy Leśniewskiego, zwracając uwagę na leżącą u ich podstaw 
metafizyczną koncepcję rzeczywistości. Eksponuję intuicyjny punkt wyjścia 
mereologii oraz staram się wskazać na te jej elementy, z powodu których 
Witkiewicz mógł odczytać mereologię jako ontologię (rozdział 3). Zdaniem 
Witkiewicza, taka ontologia była w niewystarczającym stopniu uzasadniona 
filozoficznie. Argumentuję przeciwko tezie, jakoby Witkiewicz uznawał me-
reologię za system twierdzeń o monadach (Kościuszko, 2005) (rozdział 4). 

Logika a logistyka w oczach Witkiewicza

Termin ‘logistyka’ funkcjonuje jako historyczna nazwa dla sformalizowa-
nych systemów logicznych. Za czasów Witkiewicza ustalony był już termin 
‘logika symboliczna’ czy ‘logika matematyczna’ (logique mathématique) 
(Zob. Lindenbaum, Tarski, 1926). Łukasiewicz (1933) pisał wprost, że ‘logi-
ka matematyczna’ znaczy tyle co ‘logistyka’ (s. 116). Witkiewicz w swoich 
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pismach nigdy jednak nie zdecydował się zastąpić tego terminu innymi, 
używanymi współcześnie.

Sądzę, że istnieją rzeczowe powody, dla których Witkiewicz nie używa 
terminu ‘matematyka symboliczna’, ‘logika matematyczna’ czy ostatecznie 
‘logika’ w kontekstach, w których używa terminu ‘logistyka’. Nie chodzi 
tylko o powszechne użycie symboliki i precyzję formalną systemu deduk-
cyjnego. Witkacy rozróżniał pojęcia kryjące się za powyższymi nazwami. 
Twierdził, że „nie ma jednej logistyki, tak jak była jedna logika i jest jedna 
matematyka” (Witkiewicz, 2014c, s. 170). Trafnie zaznaczył, że „może 
być wiele logistyk, zależnie od założeń pierwotnych czyli aksjomatów” 
(Witkiewicz, 2014c, s. 170).

W przeciwieństwie do wielości arbitralnych logistyk logika jest jedna, 
choć nieabsolutna. Witkiewicz rozumiał logikę jako „narzędzie wytworzone 
przez pewne stwory żywe, które, w przystosowaniu się swym do otaczają-
cego świata (...) zaczęły używać znaków” (Witkiewicz, 2014b, s. 491–492). 
Jego zdaniem logika tradycyjna 

nie miała założeń podstawowych [aksjomatów – A.Sz.], które trzeba 
było dopiero explicite przyjąć – pewne jej założenia: istnienie wielości 
w ogóle, zasada identyczności, tj. używanie tego samego znaku w tym 
samym znaczeniu, a następnie istnienie pojęć, tj. znaków o pewnych 
znaczeniach (...) były prawie same z siebie zrozumiałe. Wynikały 
(...) z właściwości naszego języka, urobionego przez wieki i opartego 
w swych kategoriach o zasadnicze właściwości samego istnienia w ogóle 
(Witkiewicz, 2014c, s. 163). 

Specyfika tego podejścia do logiki zasadza się na traktowaniu logiki 
jako nauki apriorycznej i jednocześnie opartej na powszechnych i zasad-
niczych formach wszelkiego istnienia. Zdaniem Witkiewicza wszystkie 
procesy myślowe sprowadzają się do asocjacji kompleksów jakości i ich 
następstw. Te zaś wyznaczone są przez ogólne warunki istnienia. Te same 
zasady rządzą zatem logiką i ontologią: „nie moglibyśmy sobie wyobrazić 
ani innej egzystencji jak osobową w związku z ciałem wśród innych stworzeń 
i świata materii martwej, tak samo, jak nie moglibyśmy sobie wyobrazić 
innych form językowych i logicznych” (Witkiewicz, 2014c, s. 163). 

Logika jako „nauka normatywna” miała zdaniem Witkiewicza „stwo-
rzyć ogólny inwentarz stosunków zachodzących między pojęciami” (Wit-
kiewicz, 2014c, s. 165; zob. też: Witkiewicz, 2002c, s. 314). Tak rozumianą 
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logikę określał jako „narzędzie do maszyny jaką jest mowa” (Witkiewicz, 
2014b, s. 492). Aprioryczny status praw logicznych miał zaś być skutkiem 
tego, że w jej prawach „wyrażają się t e ż  [wyróżnienie – A.Sz.] zasadnicze 
prawa istnienia” (Witkiewicz, 2014c, s. 167).

Ze względu na nominalistyczne przekonania Witkiewicza, wszystkie 
‘pojęcia’ logiki są dlań tylko materialnymi znakami lub kompleksami zwią-
zanych asocjacyjnie jakości; „w ostateczności, rozumowania opierają się 
na oczywistościach danych wyobrażeniowo” (Witkiewicz, 2014c, s. 167). 
Na tym też zasadzał się dla niego formalny charakter logiki, który rozumiał 
jako „niezależny od treści” stosunek zdań (Witkiewicz, 2014b, s. 491). 
W zbliżony sposób Łukasiewicz (1933) opisywał praktykę współczesnej mu 
formalnej logiki matematycznej, która, uprawiana w nastawieniu nominali-
stycznym, mówi o nazwach i zdaniach traktowanych jako napisy o pewnej 
formie. Formalizacja zaś to zabieg gwarantujący zgodność z regułami 
przekształcania napisów bez odwoływania się do znaczenia tych napisów. 
Praktyka ta ma na celu „sprowadzenie wszelkiej oczywistości logicznej do 
oczywistości wzrokowej” (Łukasiewicz, 1933, s. 119). 

Można zatem uznać, że formalizm sam w sobie nie stanowił dla Wit-
kiewicza istotnego problemu. Przeciwnie – jako nominalista odrzucający 
sferę abstrakcyjnych sensów (znaczeń), akceptował zasadniczo formalną 
naturę związków między tezami logiki. Tym, co nastawiało go krytycznie 
do systemów logistyki, jest nie tyle ich formalizm, co arbitralność założeń. 
Problematyczna jest dla niego relacja między opisywaną rzeczywistością 
a systemem jako całością.

W pracy O ontologicznej beznadziejności logiki... Witkacy podkre-
śla braki w metafizycznym ugruntowaniu logistyki. Sygnalizuje, że „nie 
wiadomo co kieruje przyjęciem takich a nie innych znaczków, które jakieś 
znaczenie (...) mieć muszą, jak i [muszą je mieć – A.Sz.] pierwsze twier-
dzenia [aksjomaty – A.Sz.] bo inaczej aparat taki nie dałby się stosować do 
rzeczywistości” (Witkiewicz, 2014d, s. 356). Jako remedium, pod nazwą 
ontologizacji logiki, postulował konceptualizację jej założeń w terminach 
metafizycznych. W praktyce rozumiał przez to, „że konieczne zasady istnie-
nia, konieczne pojęcia i twierdzenia, których nie przyjąć nie możemy, muszą 
leżeć u podstaw wyboru pierwszych znaczków i pierwszych ich połączeń” 
(Witkiewicz, 2014d, s. 357). Te pierwotne zasady powinny charakteryzo-
wać się pewną oczywistością i intuicyjnością. Witkacy był zdania, że jego 
własne poglądy łączące w punkcie wyjścia najbardziej ewidentne intuicje 
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naiwnego światopoglądu oraz nauk spełniają ten wymóg – przeciwnie do 
założeń systemów logistyki. 

Ze względu na owe założenia podejrzewał „pozorne oderwanie logisty-
ki od rzeczywistości” (Witkiewicz, 2014d, s. 357). Domniemanie to można 
interpretować dwojako: jako mówiące o ukrytej w założeniach różnych sy-
stemów logistyki autentycznej ontologicznej prawdzie, bądź też jako wyraz 
nieświadomości logistyki i arbitralnego postulowania treści ontologicznej. 
W dalszej części wywodu będę starał się pokazać, że ta druga teza znajduje 
większe oparcie w tekstach; że Witkiewicz odbierał system Leśniewskiego 
jako jeden z arbitralnych systemów ontologicznych. 

Mereologia a intuicje naturalnego nastawienia

Leśniewski opublikował rezultaty swoich najwcześniejszych badań mereolo-
gicznych w 1916 roku w Moskwie. Wcześniej zajmował się zagadnieniami 
gramatyczno-logicznymi i metafizycznymi. Prac tych wyparł się później 
(Leśniewski 1927, s. 182–183), poświęcając się zagadnieniom formalno-
-logicznym. Począwszy od roku 1927 publikował wyniki swoich badań 
w Przeglądzie Filozoficznym, gdzie ukazywały się w częściach do 1931 
roku. Jego badania nad podstawami matematyki przyniosły efekt w po-
staci trzech systemów znanych jako prototetyka, ontologia i mereologia. 
Od 1919 roku Leśniewski wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i, jak 
sam wspomina (Leśniewski, 1927), w tym okresie jego nieopublikowane 
wyniki były przedmiotem dyskusji.

Leśniewski traktował zespół systemów prototetyki, ontologii i me-
reologii jako „jeden z możliwych fundamentów całokształtu nauk ma-
tematycznych” (Leśniewski, 1927, s. 165). Podjął się opracowania tego 
zagadnienia, dążąc do wyeliminowania antynomii z podstaw matematyki. 
Chodziło m.in. o antynomię wywiedzioną przez Russella z teorii mnogości 
opracowanej przez Fregego w Grundgesetze der Arithmetik. 

Frege uzupełnił swój system o aksjomat, który miał zabezpieczyć go 
przed antynomicznymi rozumowaniami, jednak Leśniewski zarzucał mu 
nieintuicyjność. Tę samą wadę wytykał aksjomatyzacji przedstawionej przez 
Zermela. O tej ostatniej pisał wprost, że „wprowadza do teorii mnogości 
szereg pozbawionych uzasadnienia intuicyjnego zakazów” (Leśniewski, 
1927, s. 167). Próbom podejmowanym w celu wyeliminowania antynomii 
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z podstaw matematyki zarzucał arbitralność. Ubolewał, że to, czy popra-
wiony system „Fregego lub też «teoria mnogości» p. Zermela doprowadzi 
kiedykolwiek do sprzeczności, jest kwestią najzupełniej obojętną z punktu 
widzenia stanów zwróconej ku rzeczywistości udręki intelektualnej, pły-
nących z nieodpartej intuicyjnej konieczności wierzenia w «prawdziwość» 
pewnych założeń oraz w «poprawność» pewnych rozumowań” (Leśniewski, 
1927, s. 167). Jedynym wyjściem dla Leśniewskiego była metoda „rzeczy-
wistego” rozwiązywania antynomii, polegająca na intuicyjnym podważaniu 
składających się na sprzeczność założeń lub rozumowań (Leśniewski, 1927).

Leśniewski na własną rękę starał się uniknąć antynomicznych rezul-
tatów paradoksu Russella. W efekcie był przekonany, że pracuje nad za-
gadnieniami związanymi z fundamentami matematyki i opracowuje pojęcie 
zbioru, które mogłoby stać się podstawowym pojęciem matematyki. Z tego 
właśnie powodu jego główna praca nosi tytuł O podstawach matematyki 
(por. Pietruszczak, 2005, s. 214). 

W realizacji tego zadania nie chciał uciekać się do twierdzeń, które 
jego zdaniem sytuowały się w rażącym konflikcie z intuicjami ogółu, takich 
jak choćby obowiązujący w teorii mnogości nakaz rozróżniania przedmiotu 
od zbioru zawierającego ten przedmiot jako jedyny element (Leśniewski, 
1916, s. 5). Był przy tym przekonany, że pojęcie zbioru, jakie opracował, 
pokrywa się z Cantorowskim i że inne zbiory – dystrybutywne – są tylko 
fantazją matematyków i po prostu nie istnieją. 

Niektóre fragmenty pism Cantora rzeczywiście wspierały takie ro-
zumienie; szczególnie te, w których mówi się o „przedmiotach oglądu” 
i „łączeniu w całość”:

Pod pojęciem «rozmaitości» czy «zbioru» rozumiem mianowicie ogól-
nie każdą wielość, która może być pomyślana jako jedność, tj. każdy 
ogół określonych elementów, które na mocy pewnego prawa mogą 
być złączone w jedną całość (...). Pod pojęciem «zbioru» rozumiemy 
każde zebranie w jedną całość M określonych, dobrze odróżnionych 
przedmiotów m naszego oglądu czy naszych myśli (które nazywane 
są «elementami» M) (Cantor, 1895, za: Murawski, 2003, s. 175–176).

Leśniewski powoływał się na pierwszy fragment dla ukazania rzeko-
mego związku jego własnych intuicji z intuicjami twórcy teorii mnogości i, 
aby nie pozostawić nieporozumień co do zakładanego sensu terminu „zbiór”, 
podawał przykłady. I tak np. utwór muzyczny składa się z dźwięków, których 
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jest zbiorem, podobnie jak i obraz, który składa się z takich a takich części, 
których zbiór stanowi (Leśniewski, 1927, s. 190). W efekcie prezentowa-
ne tu rozumienie zbioru odbiega od rozumienia obowiązującego w teorii 
mnogości, gdzie przyjmuje się, że do zbioru melodii należą tylko melodie, 
a nie tworzące je dźwięki; tak jak i do zbioru obrazów tylko obrazy, a nie 
tworzące je części. Leśniewski jednak stał przy swoich intuicjach i w zgodzie 
z nimi odczytywał Cantora. 

Naturalne dla Leśniewskiego kolektywne pojęcie zbioru było kon-
sekwencją jego przywiązania do intuicji i nominalistycznego nastawienia. 
Punktem wyjścia dla jego rozważań była „koncepcja klasy (resp. zbioru) 
pozwalająca twierdzić o każdej w ogóle klasie (resp. zbiorze) tych lub innych 
przedmiotów, że się «składa» z tych właśnie przedmiotów” (Leśniewski, 
1927, s. 190). Pewien walor eksplanacyjny ma tu intuicyjne pojęcie ‘kupy’ 
wziętej w rozumieniu luźnego agregatu obiektów. Leśniewski był przeko-
nany, że dzięki utartemu w języku potocznym sposobowi używania wyrazu 
‘kupa’, może on „o ‘kupie’ jakichś a zawsze powiedzieć, że jest zbiorem 
p-tów a, o ‘kupie’ zaś p-tów a, składającej się ze wszystkich a, że jest klasą 
p-tów a” (Leśniewski, 1927, s. 205). Przyjmowane przez Leśniewskiego 
pojęcia zbioru i klasy możemy schematycznie przedstawić w następujący 
sposób:

x jest zbiorem F-ów wtw każda część x ma część wspólną z jakimś 
F-em, będącym częścią x

x jest klasą F-ów wtw każdy F jest częścią x oraz każda część x ma 
część wspólną z jakimś F-em

Pojęcie części użyte w powyższych definicjach dopuszcza, by obiekt 
był swoją własną częścią, i odpowiada używanemu przez Leśniewskiego 
pojęciu ingrediensa. Obecnie, w badaniach nad mereologią, powyżej za-
prezentowane pojęcie klasy jest eksplikowane przez pojęcie sumy mereo-
logicznej (por. Pietruszczak, 1997, s. 124). 

W odniesieniu do tak scharakteryzowanego pojęcia zbioru (resp. klasy) 
jest prawdą, że jeśli jakiś przedmiot jest klasą jakichś obiektów a, to się 
z tych a po prostu składa. Jednocześnie „nic nie może się składać z cze-
goś, czego wcale nie ma” (Leśniewski, 1927, s. 196). Dlatego Leśniewski 
twierdził, że zbiór elementów będących F-ami, istnieje tylko wtedy, kiedy 
istnieje co najmniej jeden obiekt, który jest F-em. W jednej z wczesnych 
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prac, dysponując intuicjami wyklarowanymi w zaprezentowanym wyżej 
pojęciu klasy, Leśniewski wykazywał, że każdy obiekt jest swoją własną 
częścią, a w konsekwencji, że nie ma pustych klas (Leśniewski, 1914). 
Aby klasa była pusta, musiałby nie mieć części, a to jest niemożliwe, gdyż 
każda jest swoją własną częścią. Zatem nie istnieje klasa, która nie byłaby 
własną częścią, i tym samym nie istnieje klasa klas niebędących własnymi 
częściami. Leśniewski wykazał więc, że w ramach systemu przyjmującego 
kolektywne pojęcie zbioru nie da się zrekonstruować paradoksu Russella.

Paradoks ten ujawnił się jednak na gruncie teorii zbiorów dystrybu-
tywnych i tam należało szukać jego rozwiązania. Dotyczył bowiem zbio-
rów rozumianych jako zakresy nazw, a nie rozciągłe przedmioty. Jednak 
dystrybutywne rozumienie zbioru wraz z pojęciem zbioru pustego były dla 
Leśniewskiego skrajnie nieintuicyjne i niezgodne z podstawowym, natu-
ralnym poglądem na rzeczywistość. Koncepcję klas pustych traktował jako 
„mitologiczną” (Leśniewski, 1927, s. 186). W jego opinii odkrycie antynomii 
Russella zdominowało myślenie i wyobraźnię najwybitniejszych matema-
tyków, a efektem usilnych prób jej uniknięcia było oderwanie matematyki 
od historyczno-intuicyjnego podłoża.

Sprzyjało to zanikowi poczucia różnicy pomiędzy naukami matema-
tycznymi, pojmowanymi jako teorie dedukcyjne, służące do ujęcia 
w prawa możliwie ścisłe różnorodnej rzeczywistości świata, a takimi 
niesprzecznymi systemami dedukcyjnymi, które zabezpieczają wpraw-
dzie możność otrzymywania na ich gruncie obfitości wciąż nowych 
twierdzeń, odznaczają się jednak jednocześnie brakiem jakichkolwiek 
łączących je z rzeczywistością walorów intuicyjno-naukowych (Leś-
niewski, 1927, s. 166).

Już w przedmowie do pracy z 1916 roku Leśniewski pisał, że niektóre 
jego twierdzenia mogą wydać się nieintuicyjne myślicielom kontemplującym 
„wytworność pewnych konstrukcji teoretycznych” niezależnie od tego, czy 
konstrukcje te „przyczyniają się w jakimkolwiek stopniu do ujęcia nauko-
wego rzeczywistości, czy też służą tylko do usprawiedliwienia panujących 
w naszej epoce, a odznaczających się dużym stopniem bezwładności, 
matematycznych przyzwyczajeń” (Leśniewski, 1916, s. 5). Innymi słowy, 
starał się, aby twierdzenia, „posiadając postać możliwie ścisłą, harmonizo-
wały ze «zdrowym rozsądkiem»” (Leśniewski, 1916, s. 6) obowiązującym 
wszystkich. Tymczasem teorie szukające ugruntowania matematyki w logice 
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stawały się opisem zgodnym jedynie „z tymi «intuicjami» fachowych teore-
tyków mnogości, które wyszły z zaopatrzonej w aparat «wolnej twórczości» 
centryfugi matematycznych umysłów, zdemoralizowanych przez «oderwane 
od rzeczywistości» spekulacyjne konstrukcje” (Leśniewski, 1916, s. 6). Jego 
system podstaw matematyki miał być zatem opisem obiektywnej rzeczywi-
stości, której pierwotne, intuicyjne charakterystyki miał zachować. Intuicje 
te dotyczyły kolektywnego rozumienia zbioru jako przedmiotu konkretnego 
i stanowiły zasadniczy element przekonań ontologicznych Leśniewskiego. 
Jego standardy naukowej rzetelności nie pozwalały mu podjąć się filozo-
ficznego uzasadnienia i oceny jego intuicji, a te pełniły zasadniczą rolę 
w formowaniu się jego systemu: 

„źródłem” psychicznym moich aksjomatów są moje „i n t u i c j e ” 
[wyróżnienie w całym cytowanym fragmencie za oryginałem – A.Sz.], 
co znaczy po prostu, że w prawdziwość moich aksjomatów w i e r z ę , 
d l a c z e g o  zaś wierzę, powiedzieć nie umiem, nie znam się bowiem na 
teorii przyczynowości. (...) Nie umiem wcale odpowiedzieć na pytanie, 
jaka jest „wartość obiektywna” moich aksjomatów, ani na żadne inne 
podobne pytania, które zadają sobie przedstawiciele tak zwanej teorii 
poznania (Leśniewski, 1916, s. 6).

Co prawda Leśniewski z czasem odrzucił większość szczegółowych 
poglądów filozoficznych rozwijanych we wczesnych pracach, jednak 
podstawowe, i intuicyjne dla niego, nominalistyczne przekonania ogólno-
filozoficzne wyostrzały się z czasem. Bardzo wcześnie dał wyraz tezie, 
że wyrażenia ‘byt’ lub ‘byty’ nie posiadają żadnego znaczenia, mimo że 
odnoszą się do wszystkiego (Leśniewski, 1911). Gdyby rzeczywiście słowo 
‘byt’ konotowało cechę istnienia, „można by definiować ‘byt’ jako ‘to, co 
posiada cechę istnienia’, czyli innymi słowy jako ‘byt, który posiada cechę 
istnienia’, powstałby więc w ten sposób nieunikniony regressus in infinitum” 
(Leśniewski, 1911, s. 332). Dlatego twierdził, że słowo ‘byt’ nie podlega 
definicji (Leśniewski, 1911). 

Podobnie wypowiadał się o znaczeniu słowa ‘przedmiot’. Wychodząc 
od zdań typu ‘P jest P’ pisał, że występujący w tych kontekstach termin ‘P’, 
czyli ‘przedmiot’ albo ‘byt’, „żadnych cech nie współoznacza” (Leśniew-
ski, 1912, s. 208). Z tego powodu „wyrazu ‘przedmiot’ nie można wcale 
definiować, jak i wyrazu ‘byt’, albowiem nie ma żadnego wyrażenia, które 
by było wyrażeniem rodzajowym w stosunku do wyrazu ‘przedmiot’ jako 
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wyrażenia gatunkowego (Leśniewski, 1912, s. 223). Zatem ‘przedmiot’ lub 
‘byt’ może oznaczać każdorazowo tylko indywidualne obiekty. 

Myśl ta znajduje swoje rozwinięcie w dowodzie tezy, że przedmioty 
ogólne nie istnieją (Leśniewski, 1913, s. 319–320). Dowód wychodzi od 
przyjęcia istnienia pewnego przedmiotu ogólnego, który posiada cechy 
łącznie reprezentowane przez wszystkie jego indywidualne egzemplifi-
kacje Pi. Każda z tych egzemplifikacji Pi posiada także co najmniej jedną 
cechę swoistą, której nie posiadają inne obiekty indywidualne – nazwijmy 
ją cechą Ci. Przedmiot ogólny nie posiada zatem cechy Ci. Posiada więc 
cechę nieposiadania Ci – oznaczmy ją jako Ɔi. Jeżeli jednak jakiś przedmiot 
Pi posiada Ci, to nie posiada Ɔi. Zatem Ɔi nie przynależy wszystkim egzem-
plifikacjom P. W konsekwencji przedmiot ogólny nie posiada także Ɔi, a jeśli 
tak, to posiada Ci. Ostatecznie, przedmiot ogólny posiada cechę Ɔi wtedy, 
kiedy posiada cechę Ci, co jest jawną sprzecznością, biorąc pod uwagę, 
że obie cechy są wzajem sprzeczne. Wskutek tego Leśniewski odrzucał 
istnienie powszechników. 

Ten wczesny dowód czynił użytek z pojęcia cechy. Z czasem jednak 
Leśniewski ostatecznie odrzucił założenie o istnieniu cech (Leśniewski, 
1927, s. 183), a powyższy dowód zastąpił formalnym dowodem założe-
niowym.

Należy także zauważyć, że Leśniewski przyjmował specyficzne pojęcie 
metafizyki jako teorii filozoficznej. Zdania o „wszystkich w ogóle przedmio-
tach” nazywał zdaniami metafizycznymi resp. ontologicznymi (Leśniewski, 
1913, s. 316), natomiast system takich prawdziwych zdań o wszystkich 
przedmiotach nazywał metafizyką (Leśniewski, 1912). 

Metafizyka pojmowana jako system zdań prawdziwych o wszystkich 
przedmiotach nie jest systemem zdań o przedmiotach ogólnych. „Zdania 
o przedmiotach ‘ogólnych’, które się rzekomo przeciwstawiają przedmio-
tom ‘indywidualnym’ nie mogą być zdaniami metafizycznymi, nie dotyczą 
bowiem przedmiotów indywidualnych, a tym samym nie są zdaniami 
o wszystkich w ogóle przedmiotach” (Leśniewski, 1913, s. 318) – w istocie 
nie są zdaniami o żadnych przedmiotach, ponieważ Leśniewski nie przyj-
mował istnienia przedmiotów ogólnych. W konsekwencji, zdania metafizyki 
dotyczą tylko przedmiotów indywidualnych.

Polemizując z Łukasiewiczem, Leśniewski (1912) twierdził, że zdania 
kategoryczne typu ‘Każde A jest B’ „dotyczące wszystkich przedmiotów 
w ogóle, nie dają się ujmować w formę okresów warunkowych” (Lesniewski, 
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1912, s. 211) – ‘Jeśli coś jest A, to jest B’. Według Leśniewskiego to ostatnie 
zdanie jest równoznaczne ze zdaniem: ‘jeśli coś ma cechy A, to ma też ce-
chy B’. ‘Coś’ znaczy tyle co przedmiot, a zatem w konkretnym przypadku, 
w którym za A podstawimy słowo ‘przedmiot’ (P) otrzymujemy zdanie: 
‘Jeśli przedmiot ma cechy P, to ma też cechy B’. Jednak, jak zauważyliśmy 
już wyżej, P nie współoznacza żadnych cech. Dlatego nie istnieje przedmiot 
mający cechy P i mający cechy B. Jednak zdanie ‘Każde P jest B’ stwier-
dza, że każdy przedmiot posiada cechy B. Jest zatem możliwe, by zdanie 
kategoryczne było prawdziwe, a zdanie hipotetyczne – nie. Z tego właśnie 
powodu metafizyka daje się skonstruować jedynie jako system zdań kate-
gorycznych (Leśniewski, 1912).

Specyficzna wizja metafizyki resp. ontologii, wyłaniająca się z po-
wyższego szkicu, zdaje się stać za niedostrzeganiem przez Leśniewskiego 
metafizycznego/ontologicznego wymiaru jego własnego systemu. Przy 
specyficznie wąskim rozumieniu metafizyki, mereologia mogła wydawać 
się Leśniewskiemu niczym więcej jak teorią zbiorów. Jednak właściwe 
mereologii pojęcie zbioru kolektywnego wyraża intuicje, które wiążemy ze 
złożonymi przedmiotami konkretnymi, dostępnymi w naszym powszednim, 
„życiowym” doświadczeniu. Inne typy przedmiotów pozostawały albo poza 
obszarem refleksji, albo zostały przez Leśniewskiego wprost odrzucone. 
Rozważane na gruncie mereologii pojęcie przedmiotu dotyczy więc przed-
miotu w najogólniejszym sensie. Gdyby system ów rzeczywiście spełniał 
pokładane w nim nadzieje ufundowania matematyki, nauka ta stałaby się 
metafizyką, a mereologia grałaby rolę ontologicznej teorii przedmiotu.

Witkiewicz wobec mereologii

Witkiewicz sądził, że zadaniem ontologii jest opis bytu uzyskany poprzez 
„uzgadnianie koniecznych poglądów i ujmowanie ich w poglądzie jednoli-
tym”. Ze względu na wymóg konieczności przyjmowanych założeń uważał, 
że ufundowana na arbitralnie wybranych aksjomatach „logistyka jako taka 
(...) nie ma tu nic do powiedzenia. A jeśli ma, to (...) jest nowym systemem 
ontologii, i jako taka powinna bez maski wystąpić” (Witkiewicz, 2014c, 
s. 182). Dlatego też był skłonny postrzegać mereologię jako metafizykę vel 
ontologiczną teorię przedmiotu. Jej tezy były dlań obciążone ontologicznymi 
konsekwencjami dotyczącymi natury dziedziny przedmiotowej.
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Przekonanie takie nie jest bezzasadne. Mereologia została oparta na 
podstawach empirycznych, wywiedzionych z pewnej ograniczonej per-
spektywy poznawczej i jest systemem o naturze pozalogicznej (Woleński, 
1989, s. 155). Obecnie istnieje rosnąca zgoda co do tego, że mereologia jest 
teorią, lub nawet grupą teorii, których tezy nie tyle odzwierciedlają cechy 
relacji części do całości, co raczej naturę przedmiotów (bytów), do których 
są stosowane (Gruszczyński, Varzi, 2015, s. 413). Poszczególne systemy 
mereologiczne mogą być postrzegane jako ontologie rożnych dziedzin 
szczegółowych, tj. ich ogólny, całościowy opis ze względu na przyjmowaną 
w tych teoriach konceptualizację relacji „bycia częścią”. Ponadto przyznaje 
się, że relacja „bycia częścią” może być aplikowana do badań nad całym 
spektrum dziedzin, w których może, ale nie musi przyjmować takich cech, 
jakie przypisał jej Leśniewski. Aksjomaty i tezy mereologii są przygodnie 
prawdziwe w zależności od dziedziny. Bardzo dużej wagi nabiera zatem 
pytanie o to, jakiej dziedziny wymagają. Pytanie o naturę dziedziny i jej 
przedmiotów jest zaś pytaniem z obszaru metafizyki. 

Teoria metafizyczna Witkiewicza była pomyślana jako teoretyczny 
model rzeczywistości. Witkacy wierzył, że jego teoria nie tylko stosuje się 
do rzeczywistości, ale też adekwatnie opisuje jej naturę. Widzieliśmy, że 
Leśniewski także dążył do zachowania intuicji związanych z przedmiotami 
codziennego doświadczenia. Leżały one u podstaw zasadniczych pojęć 
i twierdzeń mereologii. Witkiewicz mógł więc postrzegać mereologię jako 
konkurencyjną ogólną teorię ontologiczną; konkurencyjny model teoretycz-
ny tej samej dziedziny. Szczególnie, że w ontologii Witkiewicza indywidu-
um, podobnie jak klasa mereologiczna, jest bytem złożonym. Witkiewicz 
postulował, że dziedzinę jego teorii tworzą psychofizyczne indywidua 
rozumiane jako osobne monady posiadające zarówno rozciągłość samą 
dla siebie (ciało), jak i trwanie samo dla siebie (świadomość) (Witkiewicz, 
2002c). Używany przez Kotarbińskiego termin ‘osobnik’ oddaje te dwie 
składowe sensu pojęcia monady. Osobniki takie są złożonymi i funkcjo-
nalnie zorganizowanymi kompleksami (nagromadzeniami) analogicznych 
indywiduów niższych rzędów wielkości.  

Czy wobec tego agregacyjnego rozumienia monady można postawić 
hipotezę, że mereologia jest zbiorem twierdzeń o monadach, oraz że mo-
nada danego rzędu wielkości jest klasą mereologiczną, której częściami są 
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monady niższego rzędu wielkości (Kościuszko, 2005)? W myśl tej hipotezy 
mereologia mogłaby być formalno-logicznym modelem ontologii ogólnej. 
Istnieją jednak mocne kontrargumenty świadczące przeciwko tej tezie.
Przyjmując, że monady są bytami dla siebie, posiadającymi zarówno ciało 
jak i świadomość, niektóre tezy mereologii zastosowane do monad stają 
się problematyczne w związku z interpretacją świadomości w terminach 
mereologicznie rozumianej części. Otrzymują one bowiem następujące 
interpretacje:

i)  Jeżeli P jest częścią świadomości P1 i P1 jest także częścią świa-
domości P2, to P jest także częścią świadomości P2.

ii)  Jeżeli P jest świadomością, to P jest mnogością świadomości.

iii)  Świadomość x jest klasą świadomości P wtw każda świadomość 
P jest częścią x, oraz każda część x ma część wspólną z jakąś 
świadomością P.

Tezy te opisują świadomość jako poddającą się kompozycji. Jest wy-
soce wątpliwe, by kompozycyjność była własnością przynależną świado-
mości. Stanowi ona istotny problem dla wszystkich koncepcji zmuszonych 
rozważać kumulatywny rozwój świadomości indywidualnych, takich jak 
np. teorie panpsychistyczne (por. Goff, 2006, 2009; Bruntrup, Jaskolla, 
2016). Tę problematyczną własność świadomości dostrzegł już James:

Weź zdanie złożone z 12 słów i powierz każde z nich jednej z 12 osób. 
Potem ustaw je w szeregu albo ściśnij w zwartą grupę, niech każdy po-
myśli o powierzonym mu słowie tak intensywnie jak tylko może; nigdzie 
nie wystąpi świadomość całego zdania. (...) Poszczególne umysły nie 
scalają się w umysł wyższej złożoności (James, 1890, s. 160).

James doszedł do wniosku, że teza o kompozycyjności „jest z tego 
powodu nie do utrzymania” (James, 1909, s. 207). Witkiewicz jednak tezy 
tej nigdzie nie postulował. Używając pojęcia trwania dla siebie, termino-
logicznego odpowiednika świadomości, pisał wprost, że „trwania (…) są 
zupełnie oddzielne (disparat) i jako takie nie mogą na siebie oddziaływać” 
(Witkiewicz, 2002c, s. 192). Można się zastanawiać, czy jego koncepcja 
nieskończoności synchronicznego istnienia podzielonego na rzędy wielkości 
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pozwala mu uniknąć problemu kompozycyjności – być może była efektem 
prób jego ominięcia1. 

Teza (iii) jest interpretacją definicji klasy (sumy) mereologicznej. 
(iii) jest równoważna stwierdzeniu, że istnieje jedna świadomość, której 
częściami są wszystkie świadomości. Witkiewicz jednak nie postulował tak 
mocnej tezy. Jego system był systemem ateistycznym, natomiast teza (iii) 
wymaga, aby w świecie istniała zupełna świadomość lub jeden, obejmujący 
wszystko, psychofizyczny byt. Teza (iii) jest także sprzeczna z postulatem 
Witkiewicza mówiącym, że pojęcie istnienia implikuje pojęcie wielości; 
gdyby jeden z elementów istnienia był nieograniczony, wtedy „nie ma już 
miejsca dla innych elementów: jest tylko ten jeden jedyny element, czyli 
Absolutna Nicość” (Witkiewicz, 2002c, s. 165). 

Założenie, że mereologia jest „zbiorem twierdzeń o monadach” (Koś-
ciuszko, 2005, s. 40), że system mereologii jest modelem systemu ontologii 
ogólnej Witkiewicza, możliwe jest tylko wtedy, kiedy osobnika traktujemy 
jedynie jako rozciągły obiekt – przedmiot; i dodatkowo godzimy się na 
konsekwencje wynikłe z definicji sumy mereologicznej. Jednak powyższe 
warunki, podobnie jak wspomniane we wstępie sugestie Kotarbińskiego, 
eliminują elementy swoiste systemu Witkacego. W efekcie takiego zabiegu 
otrzymujemy niekontrowersyjny zbiór twierdzeń o przedmiotach material-
nych, który nie wyraża specyfiki ontologicznych poglądów Witkiewicza. 
Z tych względów mereologia nie może być teorią monad Witkiewicza. 
Czy jednak mogłaby być teoretycznym modelem przedmiotu niedozna-
jącego (martwego) rozumianego na sposób przedstawiony w ontologii 
Witkiewicza?

W takim zastosowaniu mereologia miałaby pełnić rolę ontologicznej 
teorii rzeczy materialnej poglądu naturalnego nastawienia – miałaby być 
teoretycznym modelem martwego przedmiotu rozciągłego. Witkiewicz nie 
przypuszczał jednak, aby taki przedmiot istniał w metafizycznie podstawo-
wym tego słowa sensie. Przyznawał, że przedmiot w ścisłym znaczeniu to 

1  Hipoteza mówiąca o tym, że Witkiewicz zetknął się z tym problemem, jest dość 
daleko idąca, jednak nie niedorzeczna. Z pewnością znał pisma Jamesa już przed wojną. 
Pytaniem pozostaje kwestia tego, co dokładnie czytał. W liście do Malinowskiego ze 
stycznia 1914 r. Witkiewicz pisze: „Bardzo bym Ci był wdzięczny za pragmatystów i Ja-
mesa, i za adres księgarni, z której mógłbym takie rzeczy wypisać” (Witkiewicz, 2013, 
s. 303). Natomiast w liście z przełomu marca i kwietnia 1914 r. Witkiewicz dziękuje Ma-
linowskiemu za książkę (Witkiewicz, 2013, s. 314) – być może właśnie tę, o którą prosił.
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„tzw. ‘namacalny’, ‘solidny’ (...) niezmienny przedmiot poglądu życiowego” 
(Witkiewicz, 2002c, s. 329), stał jednak na stanowisku, że to, „co nazywamy 
przedmiotami materialnymi i naszym ciałem, możemy określić jako pra-
widłowe, tzn. pod pewnymi warunkami powtarzające się związki jakości” 
(Witkiewicz, 2002e, s. 134). Fundament bytowy tak pojętych przedmiotów 
stanowią zbiorowiska subatomowej wielkości psychofizycznych indywidu-
ów. Owe zbiorowiska same pozbawione są świadomości. Witkiewicz określał 
je terminem rozciągłości niebędącej rozciągłością dla siebie. Ugruntowują 
one przedmiot, który, jako taki, jakim jest dla nas, nie istnieje w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Posiada jedynie fenomenalny status – jawi się nam tylko. 
W myśl omawianej teorii bytem w sobie jest jedynie byt dla siebie. Z tego 
też powodu pojęcie przedmiotu nie może wejść w korpus pierwotnych pojęć 
systemu ontologii (Witkiewicz, 2002d, s. 115). Jego desygnat jest pochodny 
bytowo od Istnienia Poszczególnego – bytu dla siebie, monady. 

Mereologia mogłaby być teorią tak właśnie pojętego przedmiotu mar-
twego pod warunkiem, że jej tezy nie wykluczałyby się z tezami systemu 
ontologii Witkacego. Tak jednak nie jest. Witkiewicz co prawda twierdzi, 
że każdy przedmiot jest względnie stałym, prawidłowym następstwem 
jakości, odrzuca jednak tezę, że każde prawidłowe następstwo jakości jest 
przedmiotem (Witkiewicz, 2002c, s. 329). 

Witkiewicz odrzuca zatem tezę będącą konsekwencją mereologii Leś-
niewskiego. Z definicji sumy wynika bowiem, że dla dowolnych obiektów 
F istnieje przedmiot x będący ich sumą. Zatem sumą mereologiczną pary 
przedmiotów, takich jak np. Rysy i Wisła, będzie przedmiot, którego częś-
ciami będą Rysy, Wisła oraz – z racji przechodniości relacji części – także 
części Rysów i Wisły. Przyjmując, że przedmiot to prawidłowe następstwo 
jakości, widzimy, że jeśli dla dowolnych dwóch przedmiotów istnieje 
przedmiot będący ich sumą, to dowolne dwa prawidłowe zespoły jakości 
wyznaczają przedmiot. Ta własność sumy mereologicznej jest niezgodna 
z przyjmowaną przez Witkiewicza tezą, że nie każde prawidłowe następstwo 
jakości jest przedmiotem. Zatem, o ile chodzi o system Witkiewicza, tezy 
mereologii nie są prawdziwe ani w odniesieniu do psychofizycznych monad, 
ani w odniesieniu do fenomenalnie rozumianego przedmiotu. 

Z przywołanych wyżej powodów tezę o mereologii jako o formalno-
-logicznej teorii psychofizycznych monad należy odrzucić. Witkiewicz 
diagnozował, że mereologia zastosowana do dziedziny przedmiotowej, jaką 
jest rzeczywistość świata naszego doświadczenia, przykrawa jej ontologiczną 
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strukturę do swego języka i nie pozostawia miejsca na istotne własności 
tego świata. 

Witkiewicz dostrzegał, że nawet „najprostsze rzeczywiste stany rzeczy, 
jakie napotykamy, są złożone i wykazują istnienie momentów niesamodziel-
nych” (Witkiewicz, 2014e, s. 497). Był jednak przekonany, że nie każdy 
typ stosunku zachodzi w obrębie dowolnego typu przedmiotu. Był świadom 
faktu, że istnieją „różnice jakościowe niesprowadzalne między różnymi 
przedmiotami i stosunkami i stosunek całości i części nie jest od tego wolny” 
(Witkiewicz, 2002a, s. 406). Rozumiał, że w rzeczywistości istnieje wiele 
różnych stosunków typu część–całość utrzymujących się między różnymi 
klasami bytów. Swoimi spostrzeżeniami wyprzedził współczesną refleksję 
dostrzegającą to zróżnicowanie (por. Mellor, 2006).

W szczególności twierdził, że świadomość i ciało nie stanowią czę-
ści indywiduum. Wzajemną relację świadomości i rozciągłości opisywał 
w terminach momentów niesamodzielnych. To ostatnie pojęcie Witkiewicz 
zaczerpnął od Husserla. Uważał, iż mimo tego, że nierozdzielne i nie-
samodzielne, to stanowią one częściowe składniki całości, którą łącznie 
stanowią – jak barwa i kształt w doświadczeniu wzrokowym (Husserl, 
2000, s. 286). Tak jak barwa i kształt, tak i ciało, i świadomość mogą być 
traktowane jako odrębne jedynie w abstrakcji (Husserl, 2000, s. 317; Wit-
kiewicz, 2002c). Te momenty niesamodzielne jednak nie są tym samym, 
co części, tak jak i całość nie jest tym samym, co jedność. Wyodrębnienie 
momentów niesamodzielnych istnienia jako autonomicznych części po-
zwala postrzegać je jako wzajem niezależne. Jednak Witkiewicz neguje 
możliwość istnienia świadomości w oderwaniu od ciała. Z drugiej strony, 
każda rozciągłość pozbawiona świadomości siebie stanowi, w myśl jego 
poglądów, układ indywidualnych, ucieleśnionych świadomości, leżący 
u podłoża fenomenalnie danego przedmiotu. Z tego powodu utożsamienie 
momentów niesamodzielnych i części prowadzi, zdaniem Witkacego, do 
zniesienia różnicy między bytem samym dla siebie (trwaniem samym dla 
siebie) a rzeczą – przedmiotem zjawiskowym (Witkiewicz, 2014e, s. 497). 

Powyższe wnioski zestrojone są z oceną nauki wchodzącej w rolę me-
tafizyki. Witkiewicz sądził, że nie można od nauki, czyli względnie pewnej 
wiedzy o zjawiskach – a na tym są oparte nasze intuicje dotyczące relacji 
części do całości – oczekiwać, by stała się wiedzą o ogólnej naturze bytu 
(Dombrowski, 2011, s. 119–134). Zarówno Witkiewicz, jak i Leśniewski 
mieli zgodne przeświadczenie, że to w poglądzie przednaukowym filozofia 
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i nauka uzyskują podstawowe intuicje dotyczące natury istnienia. Jednak 
przednaukowy światopogląd nie jest jeszcze metafizyką. Tymczasem, 
wraz z wyniesieniem do rangi podstaw matematyki czy teorii przedmiotu, 
uzyskuje on walor ogólności, na który nie zasługuje bez dodatkowych świa-
dectw teoretycznych. W jednej z prac Witkiewicz zauważa z wyrzutem, że 
to właśnie pod wpływem pojęć poglądu naturalnego nastawienia „tworzą 
niektórzy filozofowie gmachy zadziwiające swoją konstrukcją w wyższych 
piętrach swych, a stojące na nieproporcjonalnie nikłych fundamentach” 
(Witkiewicz, 2014e, s. 504). W świetle powyższych rozważań trudno nie 
odnieść tego fragmentu do systemu Leśniewskiego.

Zakończenie

Krytyka uniwersalistycznych roszczeń logistyki znajduje ugruntowanie 
w Witkiewiczowskim rozumieniu roli filozofii, vel metafizyki, pojętej jako 
ontologia ogólna, czyli ogólna nauka o koniecznych prawach istnienia. 
W ramach jego projektu zadaniem filozofii jest dojście „do jednoznacznego, 
koniecznie takiego a nie innego punktu wyjścia: pojęcia (względnie: pojęć) 
pierwotnego i pierwotnych z niego wynikających twierdzeń. Następnie 
ułożenie kompletnej listy pojęć pierwotnych, niedefiniowalnych; określenie 
pierwotnych poglądów koniecznych i wyznaczenie ich wzajemnych stosun-
ków (...) i ujęcie ich we wspólny system (...)” (Witkiewicz, 2014a, s. 83–84). 
Oczywiście Witkacy był przekonany, że to jego teoria dochodzi do takiego 
„punktu wyjścia” i w kolejnym kroku poprawnie opisuje rzeczywistość. 
Dlatego sądził, że tezy jego systemu są spełnione w świecie rzeczywistym. 
Z tego powodu rzeczywistość nie odpowiada modelowi mereologii. Jego 
zdaniem mereologia stawia arbitralne założenia i uniwersalizuje pewne 
rozumienie przedmiotu, które zostało przyjęte bez należytego zrozumienia 
natury dziedziny przedmiotowej.

Mimo tego, że obaj autorzy byli nominalistami – odrzucali istnienie 
pojęć jako ekstensji zbiorów i nie uznawali istnienia powszechników, zaś 
byt rozumieli jako całość złożoną z mnogości konkretnych indywiduów 
– to jednak dzieliły ich nieprzekraczalne różnice na poziomie szczegóło-
wym. Przede wszystkim Witkiewicza interesował problem psychofizyczny. 
Dla jego rozwiązania postulował istnienie mnogości psychofizycznych 
indywidualnych osobników, łączących w nieredukowalny sposób cechy 
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mentalne i fizyczne. Leśniewskiego zaś frapowała natura samej mnogości; 
naturę jej elementów legitymizował codziennymi intuicjami; w temacie 
teorii poznania nie wypowiadał się. Witkiewicz podjął się rekonstrukcji 
świata w terminach owych osobników (monad), Leśniewski – konstrukcji 
mnogości w terminach przedmiotu fizycznego. W systemie Witkiewicza 
przedmioty mają status czysto fenomenalny, abstrakcyjny, zależny. Kon-
kretami zaś są monady i układy monad, których zjawiskami są właśnie 
przedmioty. Układy mają części, ale poniżej pewnego poziomu owe części 
nie są tym samym, czym są dla Leśniewskiego – kolejnymi przedmiotami. 
W ontologii Witkiewicza są to samoświadome indywidua. Dla ich skupisk 
tezy mereologii nie obowiązują.
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HAVE MONADS ANY PARTS?  
WITKIEWICZ ON MEREOLOGY AS ONTOLOGY

Summary

This paper reconstructs Stanisław Ignacy Witkiewicz’s understanding of logic, 
accentuating the differences in his evaluation of logic and systems of ‘logistics’. 
Leśniewski’s theory of collective sets (mereology) exemplifies logistics as un-
derstood by Witkiewicz. I present an outline of Leśniewski’s nominalism, which 
entails a belief in a non-abstract nature of sets. I focus on these features of mere-
ology that could have led Witkiewicz to interpreting it as an ontological system. 
Witkacy (Witkiewicz’s penname) was skeptical of the usefulness of formal systems 
(or logistics), and of mereology in particular, for the purposes of designing a unified 
ontological system describing essential properties of objects (the world). Accord-
ing to Witkiewicz, such formal systems assumed the role of ontology but severely 
lacked in philosophical justification. I argue that regardless of his nominalism and 
corporeal conception of individuals, mereology cannot be considered a formal theory 
of Witkiewicz’s monads.
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(1983), How To Raise Your Self Esteem (1987) czy The Power of Self-Esteem 
(1992). Zdaniem Brandena, w dzisiejszym świecie ludzie zbyt mało uwagi 
poświęcają samym sobie, a zbyt często postępują altruistycznie, co nie 
przyczynia się do wzmocnienia poczucia własnej wartości, którą można 
osiągnąć jedynie dzięki przyjęciu postawy racjonalnego egoizmu.

Na potrzebę bycia egoistą Branden zwrócił uwagę dzięki rosyjsko-
-amerykańskiej filozofce Ayn Rand, z którą współpracował1. Autorka ta 
uznawana jest za twórczynię filozofii obiektywizmu, której wiele miejsca 
poświęciła w swojej książce Cnota egoizmu. Rand dowodziła, że człowiek 
może ufać wyłącznie rozumowi, który jest źródłem obiektywności; zmysły 
natomiast „nie podpowiadają mu automatycznie, co jest dla niego dobre, 
a co złe” (Rand, 2015, s. 30). Człowiek może osiągnąć sformułowany przez 
filozofkę egzystencjalny cel, jakim jest wytwarzanie i podtrzymywanie 
życia jedynie wtedy, gdy postępuje zgodnie z prawami rozumu, tj. żyjąc 
obiektywnie (por. Rand, 2015, s. 42, 46, 50). Dookreślmy, że postępowanie 
racjonalne jest zarazem egoistyczne, ponieważ racjonalny człowiek, zdaniem 
Rand, dba wyłącznie o własne dobro, żyje w zgodzie z własnym interesem, 
z własnymi wartościami, wyraża sprzeciw wobec kierowania się pobudkami 
altruistycznymi i poświęcania się dla innych jednostek. Egoista jest w pełni 
świadomy swej egzystencji; wie, że musi samodzielnie dążyć do osiągnięcia 
życiowego celu. Co więcej, żyjąc obiektywnie, nie popada w irracjonalizm, 
tzn. nie ulega kaprysom, żądzom, ulotnym chwilom, które życie – cel sam 
w sobie – pozbawiają racjonalności. Rand twierdzi bowiem, że „to, co jest 
przeciw umysłowi, jest także przeciw życiu samemu” (Rand, 2015, s. 43).

Branden oparł swe rozważania na temat poczucia własnej wartości 
na doktrynie obiektywizmu sformułowanej przez Rand i wyrażanej przez 
postępowanie obiektywne – racjonalne i przy tym egoistyczne. Dlatego też 
jego myśl najlepiej jest odczytywać w kontekście filozofii sformułowanej 
przez Amerykankę2, na co wskazuje również to, że w Cnocie egoizmu 
znajduje się pięć napisanych przez Brandena esejów: Fałszywy indywidua-
lizm, Czy nie jest każdy samolubem? Zdrowie umysłowe versus mistycyzm 

1 W roku 1970, jak zaznacza Rand, ich drogi się rozeszły: „Nathaniel Branden nie 
jest już związany ani ze mną, ani z moją filozofią, ani z The Objectivist Newsletter” 
(Rand, 2015, s. 15).

2 Z tego też względu w niektórych miejscach tego artykułu konieczne będzie przy-
bliżenie teoretycznego stanowiska Rand. 
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i samopoświęcenie, Boskie prawo stagnacji, Psychologia przyjemności3. 
Eseje te są interesujące, ponieważ Branden czerpie w nich z filozoficznej 
myśli Rand, którą wzbogaca o aspekt psychologiczny, wykazując przy tym, 
że obiektywne (racjonalne i egoistyczne) życie jest niezbędne do tego, by 
człowiek mógł odczuwać zadowolenie z siebie, a także podtrzymać swe 
życie. Zastanawiające jest jednak to, czy proponowany przez Brandena 
i Rand obiektywny sposób postępowania jest rzeczywiście możliwy do 
realizacji. Namysł nad tym chciałbym podjąć analizując pięć przywołanych 
powyżej esejów. 

Branden jest orędownikiem tezy, że każdy człowiek jest indywidualistą 
odpowiedzialnym za swą egzystencję i twierdzi, że „teoria indywiduali-
zmu jest zasadniczym komponentem filozofii obiektywizmu” (Branden, 
2015c, s. 251), ponieważ podkreśla prawa jednostki oraz to, że to ona jest 
celem samym w sobie, tzn. że kieruje się w swym postępowaniu własnymi 
wartościami i samodzielnie osiąga swój cel, którym jest samo życie – jego 
wytwarzanie i podtrzymanie. Jeśli zatem przyjmiemy, że teoria indywidu-
alizmu jest nieodłącznym elementem filozofii obiektywizmu, to możemy 
zasadnie sformułować wniosek, że bycie indywidualistą oznacza realizację 
życia w oparciu o egoistyczne wartości. Zarówno Rand, jak i Branden przyj-
mują, że egoistyczny sposób postępowania jest uhonorowaniem rozumu, 
intelektu. Oznacza to, że nie może być egoistą ktoś, kto nie żyje w zgodzie 
z własnym rozumem, kształtującym interes człowieka oraz jego potrzeby. 
Dlatego też indywidualista jest zarazem racjonalistą. Jeśli zaś jednostka 
ulega kaprysom, emocjom, kieruje się hedonistycznymi wartościami i po-
budkami, to wówczas, zdaniem Brandena, przepełnia ją irracjonalizm, co 
utrudnia podtrzymanie życia, ponieważ „istnienie [irracjonalisty – M. B.] 
sprowadza się do starć jego kaprysów z kaprysami innych” (Branden, 2015c, 
s. 254); irracjonalista więcej uwagi poświęca realizacji kaprysów aniżeli 
osiąganiu egzystencjalnego celu. Branden pisze, że „indywidualista jest 
przede wszystkim i nade wszystko człowiekiem rozumu. (...) Racjonalność 
stanowi warunek wstępny niezależności i zaufania do siebie” (Branden, 
2015c, s. 253). Mieć do siebie zaufanie może wyłącznie racjonalny indy-
widualista – egoista ufający własnym osądom, przyznający największe 
znaczenie własnym wartościom, postępujący zgodnie z własnym sumieniem. 

3 Eseje podałem w kolejności ich powstania, a nie w takiej, w jakiej zamieszczone 
są w Cnocie egoizmu. 
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Branden jest przekonany, że jednostka postępująca w sposób racjo-
nalny nie mogłaby zwrócić się ku czynom irracjonalnym, takim jak np. za-
spokajanie kaprysów. Co więcej, Branden przekonuje, że racjonalnie nie 
postępuje jednostka, która popełnia czyny moralnie złe, ponieważ „nie jest 
indywidualistą ten, kto ucieka od odpowiedzialności za staranie się o swe 
życie mocą własnej myśli i własnych wysiłków, a chciałby utrzymać się 
dzięki podbojowi, władzy i wyzyskowi innych” (Branden, 2015c, s. 252). 
Podobnie twierdzi Rand, pisząc, że egoizm nie daje licencji na „rób, jak 
uważasz” (Rand, 2015, s. 13). 

Podkreślmy, że egoistyczne, racjonalne życie nie jest równoznaczne 
z izolacją od pozostałych członków społeczeństwa, gdyż „indywidualizm 
nie zamyka się w odrzuceniu tezy, że człowiek powinien żyć dla kolektywu” 
(Branden, 2015c, s. 252). Niemniej jednak poświęcanie się wyłącznie dla 
innych jednostek – spalanie się dla kolektywu4 – sprawia, że jednostka prze-
staje skupiać się na swym własnym egzystencjalnym celu, własnym interesie. 
To zaś uniemożliwia jej podtrzymanie własnego życia, gdyż podtrzymuje 
życie pozostałych jednostek. Branden pisze:

wielkim sukcesem moralnym jest rzetelne samolubstwo, a więc prawdzi-
wa troska o określenie własnego interesu, akceptacja odpowiedzialności 
za jego realizację, niezgoda na działanie kiedykolwiek przeciw niemu 
za podszeptem kaprysu, bezkompromisowa lojalność wobec własnego 
osądu, przekonań i wartości (Branden, 2015b, s. 108).

Zauważmy, że Branden nie pisze o egoizmie, lecz o samolubstwie. 
W mojej ocenie są to pojęcia przeciwstawne. Egoizm jest zwróceniem uwagi 
na własne życie oraz egzystencjalne cele; na to, że powinienem zatroszczyć 
się o samego siebie, nie zaś jedynie ponosić ofiarę i poświęcać się dla innych. 
Nie oznacza jednak, że tracę drugiego człowieka z pola mego widzenia, 
że całkowicie skupiam się na sobie; tak zdaje się czynić samolub. Filozof 
egzystencjalny Jean-Paul Sartre stwierdził , że człowiek, wybierając własne 
dobro, wybiera zawsze dobro drugiego człowieka:

(...) dokonując wyboru, wybieramy za wszystkich ludzi. (...) Wybiera-
my zawsze dobro, a to, co jest dobre dla nas, musi być także dobre dla 

4 Rand twierdzi, że pomagać powinniśmy jedynie w sytuacjach krytycznych, tzn. 
takich, w których przeżycie innego człowieka jest niemożliwe bez naszej pomocy 
(Rand, 2015, s. 85).
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wszystkich. (...) W ten sposób nasza odpowiedzialność jest większa, niż 
mogłoby nam się zdawać (Sartre, 1998, s. 29–30).

Wydaje się, że jest to istota racjonalnego egoizmu – dostrzegać swoje 
pierwszeństwo pośród innych, nie przestając przy tym ponosić za nich odpo-
wiedzialności, ponieważ człowiek jest odpowiedzialny i za siebie, i za cały 
świat (por. Sartre, 2007, s. 680). Samolub natomiast owej odpowiedzialności 
się zrzeka i wybiera wyłącznie własne dobro, ponieważ w swym samolubnym 
egocentryzmie nie dostrzega drugiego człowieka. Brandendowski indywi-
dualista charakteryzuje się tym, że ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 
siebie samego i własne życie, nie zaś za innych, a zatem możemy zasadnie 
sformułować wniosek, że indywidualista ten jest samolubem. Dookreślmy, że 
indywidualistą jest zarówno egoista, jak i samolub; obaj także przedkładają 
własny interes nad interes innych. Niezgodność między nimi polega jednak 
na tym, że samolub pragnie osiągnąć własne cele za wszelką cenę, egoista 
natomiast jest od tego daleki. Branden nie pisze na ten temat, ponieważ nie 
dostrzega różnicy między egoizmem a samolubstwem; twierdzi bowiem, 
że sobkostwo (samolubstwo) wynika z praw człowieka (Branden, 2015e, 
s. 73). Widzimy więc, że w argumentacji swej Branden nie tyle skłania się 
ku egoizmowi, co raczej ku samolubstwu, które – w mojej ocenie – jest 
egzystencjalnie destrukcyjne. Na uznanie zasługuje jednak to, że Branden 
wskazuje na potrzebę bycia indywidualistą, którego charakteryzuje lojalność 
wobec własnego osądu i własnych wartości. Niemniej lojalność ta w ujęciu 
Brandena jest bezkompromisowa, co może napawać nas wątpliwościami, 
czy autor rzeczywiście pisze o racjonalnym egoizmie. 

Podtrzymać swe życie może, zdaniem Brandena, jednostka zdrowa 
umysłowo, tzn. mająca poczucie kontroli nad rzeczywistością, tylko ono 
bowiem może zapewnić przetrwanie i rozkwit życia (Branden, 2015e, 
s. 63). Sprawowanie kontroli nad rzeczywistością wzbogaca jednostkę 
o przywołane powyżej zaufanie do siebie oraz szacunek dla siebie. Jest 
to niewątpliwie ważna teza stawiana przez Brandena, ponieważ wskazuje 
na to, że osiągnąć swój życiowy cel może wyłącznie jednostka niezależna 
i świadoma swej egzystencji. Indywidualista samodzielnie konstruuje swą 
podmiotowość oraz wytwarza swe życie, dzięki czemu sprawuje kontrolę 
nad nim i nad otaczającą rzeczywistością.

Zdaniem Brandena jednostka nie może jednak w pełni cieszyć się po-
czuciem kontroli nad rzeczywistością i mieć dla siebie szacunku z uwagi na 



106 Michał Bomastyk

społeczną normę, jaką jest postępowanie w zgodzie z zasadami tradycyjnej 
moralności kształcącej altruistyczne sumienia. Altruizm, zdaniem autora, 
odwodzi nas od dbania o własne życie i kieruje w stronę całkowitego po-
święcenia się dla innych, co jest irracjonalne i może skutkować utratą owej 
kontroli. Branden jest zdania, że tradycyjna moralność jest ściśle skorelo-
wana z wiarą, zaś

aby praktykować „cnotę wiary”, trzeba być gotowym na zawieszanie 
własnego poglądu i opinii, a więc na współżycie z tym, co niezrozumiałe, 
co nie może być nazwane i włączone do reszty wiedzy. Oznacza to pod-
danie się podobnej do transu iluzji zrozumienia (Branden, 2015e, s. 65).

Nie do końca klarowne jest, co Branden ma na myśli pisząc o cnocie 
wiary. Wydaje się jednak, że wiarę Branden sprowadza do wyznania reli-
gijnego. Pisze bowiem, że „niepodobna kontrolować świata zawierającego 
– zgodnie z wyznaniem wiary [podkr. – M. B.] – elementy nadprzyrodzo-
ne, cudowne, bezprzyczynowe” (Branden, 2015e, s. 67). Rozum i wiara, 
zdaniem Brandena, wzajemnie się wykluczają i nie mogą tworzyć spójnej 
całości, ponieważ „szacunek dla siebie wymaga od człowieka lojalności 
wobec swych wartości, umysłu i osądu, lojalności wobec swego życia, tym-
czasem moralność, jak słyszymy, domaga się samopoświęcenia, poświęcenia 
umysłu dla jakiegoś wyższego autorytetu, poświęcenia swych wartości dla 
każdego, kto tego zażąda” (Branden, 2015e, s. 65). 

Autor przekonuje, że wiara pozbawia rozum autonomii, nakazuje mu 
zwrócić się ku wyższej rzeczywistości, ta natomiast nie istnieje, gdyż jest 
tylko jedna racjonalna rzeczywistość, w której nie ma miejsca na postępowa-
nie oparte na praktykowaniu cnoty wiary i uleganiu mistycyzmowi. Zastana-
wiające jest jednak, dlaczego Branden nie skonfrontował swego stanowiska 
z tezami stawianymi przez teologów, np. przez Tomasza z Akwinu. W ten 
sposób mógłby precyzyjniej uargumentować swoje stanowisko i uniknąć 
wielu nieporozumień. Tomasz z Akwinu dowodził, że wiara i rozum nie 
wykluczają się wzajemnie oraz że praktykowanie cnoty wiary nie musi 
wiązać się z odrzuceniem racjonalności:

Wiara i rozum nie tylko nie mogą różnić się między sobą, ale owszem: 
służą sobie wzajem pomocą. (...) Wiara zaś uwalnia i strzeże umysł 
przed błędami oraz wyposaża wielorakim poznaniem (Tomasz z Akwinu, 
s. 163–164).
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Teza ta stoi w całkowitej sprzeczności ze stanowiskiem Brandena, dla 
którego wiara i rozum wzajemnie się wykluczają. Dlaczego jednak Branden 
nie może przystać na to, by wiarę i rozum ze sobą skorelować? Być może 
właśnie dlatego, że opisuje nie tyle egoizm, co samolubstwo. Wiara bowiem 
wymusza na jednostce przyjęcie odpowiedzialności za drugiego, obcego 
człowieka, samolub zaś tego nie czyni. Wydaje się, że Branden odrzuca 
wiarę, gdyż ta destabilizuje jego argumentację. W mojej ocenie wiara nie 
stoi w sprzeczności z postawą egoistyczną, gdyż troska o zbawienie także 
wymaga indywidualnej pracy oraz zwrócenia uwagi na własne priorytety. 
Należy jednakże wziąć pod uwagę, że skrajne, fanatyczne praktykowanie 
cnoty wiary rzeczywiście może doprowadzić do wyrzeczenia się racjo-
nalności i wówczas jest to „ślepa wiara”, którą odrzuciłby także Tomasz 
z Akwinu. Podkreślmy także, że jednostka ogarnięta tego typu wiarą może 
łatwo organizować swe życie wyłącznie wokół czynów altruistycznych, które 
pozbawią ją opisywanej powyżej kontroli nad rzeczywistością. 

Branden nie rozważa różnych możliwości praktykowania cnoty wiary 
i stwierdza, że podążanie za wiarą pozbawia jednostkę szacunku dla siebie, 
co sprawia, że przestaje być ona skuteczna w realizacji swego egzystencjal-
nego celu. Kierując się wiarą, postępuje w sposób irracjonalny; odrzucając 
zaś prawa rozumu nie może odczuć tzw. dumy intelektualnej. Dumnym, 
według autora, może być jedynie racjonalny indywidualista, samodzielnie 
kształtujący swą podmiotowość i podtrzymujący swe życie oraz nie odwo-
łujący się do „cnoty wiary”, wymagającej samopoświęcenia oraz pokory, 
która jest „uznanie[m] beznadziejności, małości, bezsiły ludzkiego umysłu” 
(Branden, 2015e, s. 69). Interesujące jest to, że Branden słowo „pokora” 
skorelował ze słowem „upokorzenie”, a zatem „być pokornym” możemy 
dookreślić jako „wystawiać się na upokorzenia” (Branden, 2015e, s. 71). 
Upokorzona jednostka jego zdaniem nie jest w stanie odczuwać do siebie 
szacunku, sprawować kontroli nad rzeczywistością, być skuteczną i wreszcie 
dumną ze swego życia, ponieważ zatraciła swe własne wartości na rzecz 
wartości innych ludzi – poświęciła się; samopoświęcenie zaś prowadzi do 
samozagłady (por. Branden, 2015e, s. 72). 

Dodajmy także, że psychoterapeuta twierdzi, iż upokorzony człowiek 
nie jest zdolny do odczuwania przyjemności rozumianej jako «zadowolenie 
z siebie». Branden pisze: „Przyjemność nie jest dla człowieka luksusem, lecz 
głęboką potrzebą psychiczną” (Branden, 2015d, s. 110), a także, że „przy-
jemność jest przeto emocjonalnym paliwem ludzkiej egzystencji, albowiem 
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pozwala mu bezpośrednio doświadczyć tego, że życie ma wartość i on sam 
jest wartościowy” (Branden, 2015d, s. 111). Poczucie własnej wartości jest 
niezmiernie istotne w filozofii obiektywizmu, ponieważ jest ono konsekwen-
cją racjonalnego postępowania i odczuwania intelektualnej dumy. Odczuć 
swoją wartość może, zdaniem Brandena, jedynie indywidualista, który ze 
swego repertuaru zachowań odrzuci „bycie pokornym”, gdyż postawa ta 
nakazuje mu praktykować ascezę i pozbawia go możliwości odczuwania 
przyjemności. Zdaniem Brandena jedynie egoista może czuć się wartościo-
wy oraz doznać przyjemności wynikającej z racjonalnego, pozbawionego 
mistycyzmu, postępowania. Zastanówmy się jednak, czy w dalszym ciągu 
Branden nie pisze o indywidualiście-samolubie. Pokora bowiem nie musi 
być oznaką słabości, lecz może być dookreślana pozytywnie: jako wynika-
jąca z odpowiedzialności i szacunku do siebie samego. Przyjęcie pokornej 
postawy bowiem nie zawsze musi oznaczać bycia upokorzonym, ponieważ 
w niektórych sytuacjach życiowych może przyczynić się ona do podtrzy-
mania życia i wówczas bycie pokornym okazuje się racjonalne. Jedynie 
samolub pragnie nieustannie podkreślać swą wyższość. Branden wyróżnia

(...) pięć powiązanych ze sobą obszarów mogących być dla człowieka 
źródłem zadowolenia z życia: praca, stosunki międzyludzkie, odpoczy-
nek, sztuka, seks. Największe znaczenie ma tutaj praca, w niej bowiem 
kształtuje się fundamentalne poczucie kontroli nad egzystencją – poczu-
cie skuteczności – które umożliwia dopiero radość z innych wartości 
(Branden, 2015d, s. 112).

Dzięki pracy jednostka może w największym stopniu osiągnąć cnotę 
egoizmu – ponosić odpowiedzialność za swe czyny oraz samodzielnie 
wytwarzać i podtrzymać życie – być indywidualistą, ponieważ pracując 
człowiek nie ucieka do krainy kaprysów. Z kolei człowiek, który nie pra-
cuje oraz nie wytwarza samodzielnie, jest pasożytem rozwijającym się 
kosztem innych i nie zasługuje na miano indywidualisty (Branden, 2015c, 
s. 254). Jedynie bycie indywidualistą uposaża go w szacunek dla siebie, 
skuteczność oraz dumę intelektualną: „[s]zacunek dla siebie, podstawowe 
przeświadczenie, że jest się zdatnym do życia, można żywić tylko tak długo, 
jak długo jest się zaangażowanym w proces rozwoju, w zwiększenie własnej 
skuteczności” (Branden, 2015a, s. 226). Nie sposób nie zgodzić się z tezami 
stawianymi przez Brandena. Bycie indywidualistą niewątpliwie przyczynia 
się do samodzielności jednostki i zaangażowania we własną egzystencję. 
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Zauważmy jednak, że pracę sytuuje Branden w porządku kapitalistycznym, 
w którym to największą rolę odgrywają wspomniane wytwarzanie, produko-
wanie i w konsekwencji zysk osiągany przez jednostki – indywidualistów-
-samolubów odpowiedzialnych za samych siebie, troszczących się jedynie 
o własny interes oraz zysk. Branden twierdzi, że jedynie kapitalizm może 
w największym stopniu wzbogacić jednostkę w przywołane powyżej przy-
mioty, ponieważ „kapitalizm z samej swej natury zakłada nieprzerwany 
proces ruchu, rozwoju, postępu” (Branden, 2015a, s. 231). Pisze: „Wielką 
zasługą kapitalizmu jest jego wyjątkowa zgodność z warunkami ludzkiego 
przetrwania i potrzebą rozwoju. Ponieważ kapitalizm pozostawia ludziom 
swobodę myślenia, działania, produkowania, wypróbowywania sytuacji 
nieznanych, więc zgodnie ze swymi zasadami nagradza wysiłek i sukces, 
a karze pasywność” (Branden, 2015a, s. 227).

System kapitalistyczny niewątpliwie przyczynił się do wzrostu gospo-
darczego w wielu krajach świata i wynosi życie człowieka na inny poziom, 
tzn. na poziom indywidualny, delegując do jednostek społeczny nakaz, by nie 
poświęcały swych wartości na rzecz kolektywu, społeczeństwa, lecz dbały 
wyłącznie o własne dobro: „Indywidualista [samolub – M. B.] to człowiek, 
który żyje dzięki sobie samemu i swemu umysłowi; ani nie poświęca się 
dla innych, ani ich dla siebie nie poświęca. Wobec innych zachowuje się 
jak uczestnik wymiany, nie jak grabieżca” (Branden, 2015c, s. 252–253). 
Sposób przedstawienia systemu kapitalistycznego przez Brandena (oraz 
przez Rand) sugeruje, że jest on idealnym modelem gospodarczym. Gdy 
jednak zwrócimy uwagę na takie kryteria, jak pochodzenie, kolor skóry, płeć 
czy orientacja seksualna, to wówczas będziemy mogli dostrzec, że model 
kapitalistyczny wspiera szczególnie ludzi białej rasy – Amerykanów i Eu-
ropejczyków – mężczyzn, dodajmy: heteroseksualnych. Jeśli przyjmiemy 
takie kryterium oceny kapitalizmu, to wówczas będziemy mogli zasadnie 
sformułować wniosek, że nie przyczynia się on do rozwoju wszystkich oby-
wateli świata – nie jest zwiastunem równych szans, lecz dostarcza możliwo-
ści uprzywilejowanym grupom społecznym. Na ten temat pisała szwedzka 
pisarka i feministka Katrine Kielos w książce Jedyna płeć. Zauważyła ona, 
że kobiety w społeczeństwie kapitalistycznym nie mają takich samych szans, 
co mężczyźni, ponieważ ciąży na nich obowiązek zajmowania się domem 
i opieki nad dziećmi. Kielos pisze, że kobiety dookreśla się jako jednostki 
irracjonalne, z uwagi na ich rzekome rozemocjonowanie i z tego powodu 
nie mogą być one „ludźmi ekonomicznymi”. Na miano homo oeconomicus 
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bowiem zasługują jedynie jednostki racjonalne, a za takie uważa się przede 
wszystkim mężczyzn (Kielos, 2014, s. 42–45). Co więcej, Kielos pisze, że 
w systemie kapitalistycznym praca kobiet jest w dużej mierze niezauważana, 
ponieważ jest wykonywana w domu, za darmo; przywiązanie do sfery do-
mowej nie pozwala im zaś osiągnąć takiego samego statusu ekonomicznego, 
co mężczyźni, i czyni je od nich ekonomicznie zależnymi. Autorka Jedynej 
płci nie opisuje jednak wyłącznie nierówności płciowych. Zauważa bowiem, 
że system kapitalistyczny przyczynia się do krzywdy ludzi również z racji 
ich pochodzenia. Jako dowód autorka przywołuje przypadek miejscowości 
Guiyu w Chinach, do której transportowane są odpady elektroniczne ze 
Stanów Zjednoczonych:

Ziemia wokół miasta pełna jest rtęci, chromu, cyny i innych metali 
ciężkich. Wody gruntowe zatrute. Rzeka ma kolor czarny. Poziom rtęci 
we krwi dzieci jest 88 razy wyższy niż gdzie indziej. (...) W Guiuy cena 
wody jest dziesięć razy wyższa niż w sąsiedniej gminie Chendian, skąd 
dziś trzeba wodę sprowadzać. Własna jest zatruta (Kielos, 2014, s. 72).

Kielos wspomina także o budowie fabryki w Mombasie, w której 
będzie można składować wszelkie odpady po to, aby oczyścić zanieczysz-
czony Frankfurt (Kielos, 2014, s. 68). Widzimy zatem, że kapitalizm nie daje 
wszystkim jednostkom równych szans oraz przyczynia się do pogłębiania 
nierówności społecznych, w tym także nierówności płciowych. Branden na-
tomiast (biały Amerykanin) pisze o „boskim prawie stagnacji”, które według 
niego jest przyzwoleniem na społeczną stagnację oraz gospodarczy regres:

Boskim prawem stagnacji nazywam oskarżanie kapitalizmu o to, iż 
zezwala na takie „krzywdy”, jak wyparcie małego sklepikarza przez 
duży dom handlowy; między wierszami sugeruje się tutaj bowiem, 
że ekonomiczne korzyści klientów i właścicieli domów handlowych 
należy ograniczyć w skali wyznaczanej przez inicjatywę i zręczność 
sklepikarza (Branden, 2015a, s. 230).

Wydaje się, że zdaniem Brandena nierówności społeczne nie są kon-
sekwencją funkcjonowania systemu kapitalistycznego; winą za nierówne 
traktowanie powinny zostać obarczone uskarżające się na ucisk społeczny 
jednostki, które zamiast zatroszczyć się o własny interes, postanowiły 
porzucić racjonalne postępowanie i zdecydowały się egzystować niczym 
społeczne pasożyty.
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Na podstawie powyższych analiz możemy stwierdzić, iż kapitalizm 
nie jest idealnym modelem gospodarczym. Co więcej – postulowany przez 
Brandena indywidualizm jest samolubstwem hołdującym zasadzie: „cel 
uświęca środki”. Branden nie zwrócił uwagi na różnicę między egoizmem 
a samolubstwem, co według mnie jest kluczowe, by móc w sposób odpo-
wiedni mówić na temat egoizmu i indywidualizmu, które charakteryzuje 
odpowiedzialność jednostki za siebie samą i za innych; samolub natomiast 
chce być odpowiedzialny jedynie za siebie i być samowystarczalny, co 
w mej ocenie jest niemożliwe. Pomimo całej niespójności argumentacji 
przeprowadzanej przez Brandena, twierdzę jednak, że jego rozważania są 
potrzebne, ponieważ wskazują na psychologiczną potrzebę bycia egoistą, 
która tkwi w każdym z nas. Według mnie Branden słusznie dowodzi, że 
w swym postępowaniu zbyt rzadko kierujemy się wartościami egoistyczny-
mi, natomiast za często wybieramy społecznie cenioną postawę altruistyczną, 
zapominając przy tym o sobie, o tym, że to nasza egzystencja jest ważna. 
Branden przekonuje, że altruizm utwierdza nas w przekonaniu, iż możemy 
zrzec się odpowiedzialności za własną egzystencję i polegać wyłącznie na 
innych lub poświęcać się dla innych. Wydaje się więc, że częściej powin-
niśmy kierować się w naszym życiu zasadą racjonalnego egoizmu, która 
uzdalnia nas do samodzielnego ponoszenia konsekwencji za nasze czyny, 
do bycia odpowiedzialnymi oraz do odczuwania intelektualnej dumy. Taki 
jest pozytywny wniosek płynący z analizy esejów Brandena. Pisarz nie 
przewidział natomiast niebezpieczeństwa, jakim jest możliwość popadnięcia 
w samolubstwo będące konsekwencją zbytniego polegania na sobie i bycia 
samowystarczalnym. Uważam, że samolub, zapatrzony wyłącznie w rozum 
i jemu przyznający pierwszeństwo, odrzucający odpowiedzialność za innych 
oraz nie szanujący ich zdania, również nie będzie w stanie podtrzymać swego 
życia – uczynić to może jedynie indywidualista-egoista.

Uważam także, że obiektywne życie jest utopią. Nie jest możliwy taki 
sposób postępowania, że w każdej sytuacji będę mógł uznać moje wartości 
za cenniejsze od wartości innych ludzi, takie zachowanie bowiem mogłoby 
przyczynić się do mej życiowej porażki. Podobnie nie jest możliwe życie bez 
kompromisów, jak życzyłaby sobie tego Rand5 (por. Rand, 2015, s. 128–135). 
Obiektywne życie proponowane przez Brandena i Rand jest ciągłą „walką 
o byt”, próbą osiągania niemożliwego, swoistym szaleństwem, w którym to 

5 Rand „pójście na kompromis” uważała za oznakę słabości. 
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ja stawiam siebie zawsze na wygranej pozycji – takie życie, polegające na 
ciągłym poszukiwaniu siebie, pozbawia nas odpowiedzialności za innych. 
Jest to życie, w którym moje sądy aksjologiczne są jedynie słuszne, zaś 
zdanie innych nie jest wartościowe, o ile nie służy mojemu interesowi. 
Rand sugeruje, że mąż pomaga swojej żonie nie tyle z miłości, co raczej 
dlatego, że „wpisuje się” ona w jego interes – jest mu potrzebna, by zreali-
zować własny życiowy cel, ponieważ „troska o dobro osoby kochanej jest 
racjonalną częścią egoistycznych interesów” (Rand, 2015, s. 79). 

Zastanówmy się, czy możliwe jest życie, w którym będziemy 
postępowali wyłącznie racjonalnie, nie ulegając przy tym kaprysom? Czy 
jest możliwe życie, w którym nigdy nie będziemy musieli być pokorni wobec 
drugiego człowieka? Wydaje się, że nie, ponieważ

w rzeczywistości nie jesteśmy całkiem racjonalnymi i egoistycznymi 
[samolubnymi – M.B.] istotami. Tak mężczyźni, jak i kobiety, tak 
dzieci, jak i dorośli, tak młodzi, jak i starzy. Jesteśmy często zatroskani. 
Często zagubieni. Często ponosimy ofiarę. Często brak nam logiki. I co 
najważniejsze: nikt z nas nie jest samotną wyspą (Kielos, 2014, s. 115).

Dookreślmy, że Branden opisał obiektywne życie w perspektywie 
kapitalistycznej, w której to uczucia i emocje nie są kluczowe, konieczne 
zaś jest zdroworozsądkowe podejście do życia. Uważam, że zaaplikowanie 
tego sposobu postępowania do codziennych sytuacji życiowych może okazać 
się dla nas egzystencjalnie destrukcyjne, ponieważ, zgodnie ze wzorcem 
kapitalistycznego obiektywnego życia, powinniśmy trzymać nasze uczucia 
i emocje w hermetycznych puszkach (por. Kielos 2014, s. 22) i stawać się 
samolubami. Niemniej jednak twierdzę, że postawa egoistyczna (nie samo-
lubstwo!) jest nam wszystkim potrzebna, byśmy mogli odczuwać szacunek 
dla siebie, mieć do siebie zaufanie i być z siebie dumni. Zdaję sobie sprawę, 
że między egoizmem a samolubstwem istnieje cienka granica, dlatego też, 
poza respektowaniem wyłącznie praw rozumu, powinniśmy także kierować 
się uczuciami, dzięki którym postawa egoistyczna nie stanie się opisywa-
nym powyżej kapitalistycznym samolubstwem, prowadzącym do krzywdy 
drugiego człowieka i w konsekwencji nas samych. Egoizm pozwala do-
strzec jednostce, że nie musi nieustannie spalać się dla innego, ponosić za 
niego ofiary, zapominać o sobie i o własnym celu, jakim jest podtrzymanie 
życia. Co więcej, zwrócenie uwagi na siebie, na własne wartości, pozwala 
jednostce być indywidualistą, a także wybić się z tłumu, ponieważ „masa 
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to zbiór osób nie wyróżniających się niczym szczególnym” (Ortega, 2016, 
s. 12). Należy jednak dodać, że indywidualista powinien ponosić odpowie-
dzialność zarówno za siebie, jak i za innych, gdyż to jest istotą racjonalnego 
egoizmu oraz indywidualizmu. Postawa egoistyczna uzdalnia jednostkę do 
tego, by mogła głośno i wyraźnie podkreślać swe racje i wyrażać zadowo-
lenie z siebie. Postulowane natomiast przez Brandena obiektywne życie jest 
samolubstwem, nie zaś odpowiedzialnym byciem w świecie. 
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IS THE OBJECTIVE LIFE REALLY POSSIBLE?  
ANALYSIS OF NATHANIEL BRANDEN’S ESSAYS

Summary

The aim of this article is to present the theoretical standpoint of a Canadian-American 
psychotherapist, Nathaniel Branden. He wrote five essays which I would like to 
analyze. These essays can be found in the book The Virtue of Selfishness, written 
by a Russian-American philosopher, Ayn Rand, who was Branden’s associate. 
He postulated that individuals should live objective – act rationally and not suc-
cumb to whims. This way of behaviour is necessary to accomplish the existential 
aim of individual, which is a producing and sustaining of life. The objective life 
requires egoism, because the egoist is conscious of his own existence; he knows that 
he must live rationally, respect his own values and not sacrifice himself for other 
people. But it is still a question: Is the objective life really possible? The answer 
I try to find in this work.
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EKSPERYMENTY MYŚLOWE – WSPÓŁCZESNE KONTROWERSJE

M. Frappier, L. Meynell, J.R. Brown (red.), Thought Experiments in Philosophy, 
Science and the Arts, Routledge, New York 2013, 272 ss. 

Książka Thought Experiments in Philosophy, Science and the Arts pod redakcją Mela-
nie Frappier, Letitii Meynell i Jamesa R. Browna to jedenasty tom serii „Philosophy 
of Science” wydawnictwa Routledge. Czternaście artykułów składających się na 
całość jest rezultatem przeprowadzonych w 2010 roku na uniwersytecie Dalhousie 
w Kanadzie warsztatów pt. „Science without Data: The Role of Thought Experiments 
in Empirical Investigations”. Tytuł warsztatów trafnie oddaje istotę eksperymentów 
myślowych i zarazem odnosi się do głównego przedmiotu kontrowersji z nimi 
związanych. W tradycyjnym ujęciu eksperymenty myślowe wykonywane są – jak 
głosi tytuł klasycznej książki jednego z redaktorów – w „laboratorium umysłu” 
(J.R. Brown, The Laboratory of Mind: Thought Experiments in the Natural Sciences, 
London: Routledge, 1991) i mają polegać na uzyskiwaniu nowej wiedzy o świecie 
w oparciu o fikcyjny scenariusz oraz na drodze czysto spekulatywnej. Wydaje się 
jednak, że obecność tego typu apriorycznych narzędzi badawczych w ramach nauk 
przyrodniczych, które preferują raczej metody oparte na empirycznym eksperymen-
cie i obserwacji, jest zaskakująca i wymaga wyjaśnienia. Z drugiej strony, chociaż nie 
powinno dziwić, że eksperymenty myślowe są niezwykle popularne także w filozofii, 
to właśnie sami filozofowie wytaczają najwięcej zarzutów przeciwko uprawianiu 
nauki przy ich pomocy. Ale to także filozofia wydaje się najlepszym miejscem, aby 
podjąć próbę wypracowania jakiegoś rozwiązania.
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Ten problematyczny status eksperymentów myślowych jest punktem wyjścia 
autorów artykułów składających się na recenzowany tom, a pytanie o to, w jaki 
sposób realizowane w wyobraźni fikcyjne scenariusze mogą nam powiedzieć coś 
nowego o rzeczywistości, traktują oni jako centralne dla zrozumienia tego narzędzia. 
We wprowadzeniu redaktorzy zadają wiele pytań o znaczenie eksperymentów my-
ślowych i chociaż zgadzają się, że ich obecność w naukach przyrodniczych i filozofii 
jest ważna, to przyznają także, że wśród uczonych nie ma zgody co do ich funkcji 
poznawczych czy zakresu ewentualnego zastosowania. Związane jest to przede 
wszystkim z pytaniem o rodzaj relacji między eksperymentami myślowymi a trady-
cyjnymi „realnymi” eksperymentami. Zdaniem redaktorów część kontrowersji może 
wynikać z problemu określenia, czym są takie ściśle związane z eksperymentami 
myślowymi pojęcia, jak „idealizacja”, „wizualizacja” czy „wyobraźnia”, i część 
tekstów składających się na omawiany zbiór bezpośrednio tych tematów dotyczy. 

Książka składa się z czternastu artykułów, które – zgodnie z tytułem całego 
tomu – można pogrupować według trzech ram tematycznych: „eksperymenty 
myślowe w nauce”, „filozofia eksperymentów myślowych” oraz „eksperymenty 
myślowe a sztuka”. Poniżej omówiono treści poszczególnych tekstów, najwięcej 
miejsca poświęcając pracom o charakterze filozoficznym.

W rozpoczynającym tom artykule Thought Experiment and the Exercise of 
Imagination in Science, James W. McAllister stawia tezę, że nie można zrozumieć 
eksperymentów myślowych bez zrozumienia roli wyobraźni w nauce. McAllister 
wyobraźnię rozumie jako zdolność pojmowania przedmiotów i stanów rzeczy, które 
nie były wcześniej zaobserwowane. Wyróżnia cztery podejścia do roli wyobraźni: 
wyobraźnia jako (1) przedłużenie i uzupełnienie doświadczenia, (2) źródło błędów 
i iluzji poznawczych, (3) narzędzie neutralne dla nauki oraz (4) narzędzie twórczej 
interpretacji danych doświadczenia. W kontekście tych podejść wyodrębnia dwa 
style uprawiania nauki – konstruktywistyczny, który podziela pierwsze podejście 
do wyobraźni, oraz deterministyczny, czyli krytyczny, zakładający, że nie istnieje 
nic, czego nie można zaobserwować lub wydedukować z praw logiki lub fizyki. 
Analizując przykłady z historii nauki, reprezentantem pierwszego stylu McAllister 
czyni Kartezjusza, dla którego wyobraźnia, obok rozumowania, zmysłów i pamięci 
stanowiła jedno z narzędzi poznawczych. Drugi styl miałby reprezentować Galileusz, 
wedle którego uprawianie nauki polegało na tworzeniu matematycznych modeli, 
w których prawdy fizyczne są utożsamione z prawdami matematycznymi, a ko-
nieczność fizyczna – z koniecznością matematyczną. Chociaż Galileusz jest autorem 
kilku słynnych eksperymentów myślowych, to zdaniem McAllistera rozumowania 
zaproponowane przez Galileusza, ze względu na to, że nie wymagały tworzenia 
fikcyjnych, wyobrażeniowych scenariuszy, nie są tak naprawdę eksperymentami 
myślowymi. Wydaje się jednak, że postulat nieuznawania przez McAllistera za 
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pełnoprawne takich eksperymentów myślowych, które mogą zostać zrealizowane 
w rzeczywistości, jest zbyt mocny, o czym świadczą eksperymenty myślowe obecne 
w etyce. Chociaż np. „dylemat wagonika” można zrealizować w rzeczywistości, 
z oczywistych względów lepiej ograniczyć się tutaj wyłącznie do wyobraźni. 

W drugim artykule – Veridical Idealizations – Roy Sorensen stawia tezę, że 
istotnym składnikiem eksperymentów myślowych są idealizacje, które rozumie jako 
świadome wprowadzenie fałszywych założeń w obręb teorii naukowej ze względów 
funkcjonalnych. Wśród filozofów nauki podobny pogląd głosi Nancy Cartwright, 
zaś w Polsce – Leszek Nowak. Sorensen stawia sobie za cel pogodzenie tendencji 
do tworzenia idealizacji z naukowym realizmem. Jego zdaniem pewien stopień uży-
tecznego fałszu może przybliżyć nas do prawdy i w tym miejscu upatruje znaczenia 
eksperymentów myślowych. Według niego świat jest zbyt złożony, aby móc przed-
stawić jego adekwatną teoretyczną reprezentację, stąd intencjonalnie wprowadzony 
fałsz – poprzez idealizacyjne eksperymenty myślowe – jest nieuniknionym etapem 
zbliżania się do prawdy. Sorensen znany jest z obrony eksperymentów myślowych. 
W swojej książce Thought Experiments (Oxford: Oxford University Press, 1992) 
twierdził nawet, że właściwie nie powinno się dodawać przydawki „myślowy” do 
eksperymentów, ponieważ te eksperymenty, które w nauce powszechnie uważa się 
za „myślowe”, są na tyle podobne do „rzeczywistych” eksperymentów, że zanika 
potrzeba ich odróżniania.

James Robert Brown w artykule What Do We See in A Thought Experiment? 
analizuje obecne w eksperymentach myślowych wizualizacje fikcyjnych scena-
riuszy i zastanawia się, do jakiego stopnia powinny być one realistyczne. Brown 
utrzymuje, że eksperymenty myślowe, podobnie jak eksperymenty rzeczywiste, 
ignorują wpływ czynników arbitralnie uznanych za nieistotne, a więc zarzut, że 
nie są w stanie adekwatnie oddać jakiegoś stanu rzeczy, jest tak samo uzasadniony 
w stosunku do eksperymentów rzeczywistych. Brown broni platońskiego podejścia 
do eksperymentów myślowych, które zakłada, że fundamentem rzeczywistości 
jest logiczna struktura, do której otrzymujemy dostęp na drodze apriorycznych 
rozumowań. Artykuł nie stanowi jednak prezentacji nowych poglądów, lecz raczej 
syntetyczne przedstawienie koncepcji obecnych we wspomnianej już książce Brow-
na, The Laboratory of Mind. 

W czwartym artykule – The Body, Thought Experiments, and Phenomenology 
– Yiftach J.H. Fehige i Harad Wiltsche proponują podejście fenomenologiczne do 
eksperymentów myślowych. Zastanawiając się nad znaczeniem ciała w myślowym 
eksperymentowaniu, autorzy dochodzą do wniosku, że fenomenologiczny namysł 
nad eksperymentami myślowymi może zbliżyć do siebie dwie, pozornie skonflik-
towane tradycje – fenomenologiczną i filozofii analitycznej. Tę ostatnią uważa się 
współcześnie za główną domenę eksperymentów myślowych. Zdaniem autorów 
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tradycyjna metoda fenomenologii, jaką jest ogląd ejdetyczny, ma wiele wspólnego 
z myślowym eksperymentowaniem, stąd analizy odwołujące się do prac Husserla 
i jego kontynuatorów mogą wnieść nową jakość do dyskusji nad eksperymentami 
myślowymi.

Autorzy bronią tezy, że nie da się zrozumieć eksperymentów myślowych 
bez uwzględnienia aspektu cielesnego. Uważają, że co najmniej od czasów Kanta 
w refleksji nad eksperymentami myślowymi dominuje podejście odcieleśnione, 
zakładające, że eksperymenty myślowe wykonuje pewna bezcielesna świadomość. 
Powołując się na analizy Davida Goodinga bronią stanowiska, że myślenie i działanie 
są ściśle ze sobą związane, a więc występuje wzajemna zależność między ekspery-
mentami myślowymi i rzeczywistymi. Ich zdaniem czynnikiem łączącym ekspe-
rymenty myślowe z aktualnym światem jest ciało, ponieważ – aby móc wyobrazić 
sobie możliwy fikcyjny świat – musimy wcześniej znać z doświadczenia elementy, 
z których się on składa. Ponadto przedstawiona sytuacja powinna odwoływać się 
do danych dostępnych dla naszych zmysłów, gdyż w przeciwnym wypadku obraz 
nie będzie zrozumiały.

W tekście Thought Experiments from a Kantian Point of View Marco Buzzoni, 
opierając się na filozofii Kanta, próbuje zaproponować kompromis między podej-
ściem empirycznym i platońskim do eksperymentów myślowych. Buzzoni wychodzi 
z klasycznego w filozofii nauki założenia, że każda obserwacja jest uteoretyzowana, 
co – jego zdaniem – wymusza związek między eksperymentami myślowymi i rzeczy-
wistymi. Autor krytykuje dwa dominujące, przeciwstawne podejścia do eksperymen-
tów myślowych. Pierwsze, empiryczne, reprezentowane przez Johna Nortona głosi, 
że eksperymenty myślowe redukują się do eksperymentów rzeczywistych, a więc są 
w nauce niepotrzebne. Z drugiej strony James Brown, proponując podejście platoń-
skie, stwierdza obecność apriorycznych założeń w nauce, do odkrywania których 
eksperymenty myślowe są nieodzowne. Autor krytykuje oba podejścia i – opierając 
się na filozofii Kanta – proponuje stanowisko pośrednie, w którym eksperymenty 
rzeczywiste mogą być uważane jako realizacje eksperymentów myślowych, zaś te 
ostatnie powinny być możliwe do realnego zrealizowania. Przeciwnego zdania jest 
jednak Richard T.W. Arthur, który w kolejnym artykule – Can Thought Experiments 
Be Resolved by Experiment? The Case of Aristotle’s Wheel – zastanawia się, na ile 
uzasadnione jest traktowanie eksperymentów myślowych jako techniki rozwią-
zywania problemów niemożliwych do fizycznego sprawdzenia. Jeśli bowiem do 
natury eksperymentów myślowych należałoby to, że nie można ich przeprowadzić 
w rzeczywistości, to gdyby okazało się, że jednak jest to możliwe, to eksperymenty 
myślowe stanowiłby zaledwie projekt eksperymentu rzeczywistego i jako taki nie 
zasługiwałyby na miano samodzielnej metody naukowej. Arthur analizuje dwa 
klasyczne eksperymenty myślowe – „Koła Arystotelesa” i „Kamienie Galileusza” 
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– i chociaż dochodzi do wniosku, że konkluzje obu eksperymentów myślowych 
mogą zostać potwierdzone przez badania empiryczne, to uważa, że wciąż mogą 
one pełnić ważną dla nauki funkcję heurystyczną. 

Kolejnych pięć artykułów dotyczy eksperymentów myślowych pojawiających 
się w fizyce, biologii, ekonomii i politologii. W Chasing the Light: Einstein’s Most 
Famous Thought Experiment John D. Norton proponuje nowe rozumienie ekspery-
mentu myślowego Alberta Einsteina dotyczącego podróży z prędkością zbliżoną do 
prędkości światła (warto odnotować, że Einstein nie robił innych eksperymentów, jak 
tylko myślowe). Zdaniem Nortona, chociaż standardowo eksperyment ten rozumiany 
jest jako wymierzony przeciwko teorii eteru w elektrodynamice, to jego właściwym 
celem jest podważenie emisyjnej teorii światła, zgodnie z którą prędkość światła 
jest stała względem swojego źródła. 

W artykule At the Limits of Possibility: Thought Experiments in Quantum 
Gravity Mark Shumelda, analizując eksperymenty myślowe obecne w fizyce kwanto-
wej, dochodzi do wniosku, że chociaż eksperymenty myślowe niekoniecznie tworzą 
nowe teorie, to mogą nakładać logiczne ograniczenia istniejącym już hipotezom, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje rozstrzygających danych empirycznych.

W. Ford Doolittle, w kontekście stworzenia przez Craiga Ventera „sztucznego 
życia”, czyli syntetycznie wyprodukowanej bakterii zdolnej do dalszego rozmnażania 
się, w swoim artykule Craig Venter’s New Life: The Realization of Some Thought 
Experiments in Biological Ontology zastanawia się nad problemem definicji życia. 
Jego zdaniem eksperymenty myślowe w biologii pomagają badaczom uświadomić 
sobie logiczne trudności naukowych klasyfikacji. Autor uważa, że dzieło Ventera 
jest fizyczną realizacją eksperymentu myślowego i w duchu Kuhna twierdzi, że 
eksperymenty myślowe pomagają w tworzeniu nowych schematów pojęciowych. 
Do podobnego wniosku, ale wychodząc z analiz w obrębie ekonomii, dochodzi Julian 
Reiss, który w artykule Genealogical Thought Experiments in Economics stawia tezę 
o zawodności metod indukcyjnych w ekonomii. Jego zdaniem teorie ekonomiczne 
budowane są dedukcyjnie w oparciu o aprioryczne przesłanki. Prekursorem takie-
go podejścia miał być Ludwig von Mises, który wprowadził do ekonomii pojęcie 
konstrukcji wyobrażeniowych, utożsamionych przez Reissa z eksperymentem 
myślowym. Autor pokazuje działanie eksperymentów myślowych w ekonomii na 
przykładzie dwóch konkurencyjnych narracji wyjaśniających pochodzenie i funkcjo-
nowanie pieniądza, jedną zaproponowaną przez Carla Mengera, a drugą pochodzącą 
ze szkoły „ekonomii własności” Gunnara Heinsohna i Otto Steigera. W opowieści 
Mengera pieniądze pojawiają się spontanicznie – jako wygodna jednostka wymiany 
dóbr, natomiast według „ekonomii własności” jest przeciwnie – pieniądze wyło-
niły się jako forma umowy zawieranej między wolnymi ludźmi w postfeudalnym 
świecie. Reiss, korzystając z typologii Karla Poppera, uważa, że eksperymenty 
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myślowe w ekonomii nie są ani negatywne (nie odrzucają żadnej teorii), ani po-
zytywne (nie proponują nowej koncepcji). Jego zdaniem właściwym rozumieniem 
eksperymentów myślowych jest podejście Kuhna, zgodnie z którym eksperymenty 
myślowe pomagają badaczom uporządkować dostępne im fakty w nowych ramach 
pojęciowych. Autor uważa, że genealogiczne eksperymenty myślowe w ekonomii 
pełnią funkcję konceptualną (ujmują dostępne dane w nowe schematy pojęciowe) 
oraz normatywną (uświadamiają społeczne konsekwencje przyjmowanych założeń).

W artykule Political Thought Experiments from Plato to Rawls Nenad Misce-
vić stawia sobie za cel scharakteryzowanie eksperymentów myślowych w naukach 
społecznych. Punktem wyjścia są opisany w platońskim Państwie proces powstania 
polis oraz eksperyment z „zasłony niewiedzy” Johna Rawlsa. Autor porównuje te 
„polityczne” eksperymenty myślowe z eksperymentami występującymi w nauce 
(kamienie Galileusza) i dochodzi do wniosku, że wszystkie eksperymenty myślowe 
mają podobną strukturę – rozpoczynają się od pytania badawczego, następnie przed-
stawiają pewną fikcyjną narrację i skłaniają odbiorcę do wyciągnięcia na tej podsta-
wie określonego wniosku. Miscević uważa, że sekwencyjna struktura eksperymentu 
myślowego prowadzi do rozróżnienia makroeksperymentów myślowych, których 
celem jest przekonanie do jakiejś tezy, oraz mikroeksperymentów myślowych, czyli 
poszczególnych etapów rozumowania, które muszą zostać zaakceptowane przez 
odbiorcę. Narracyjna natura eksperymentu myślowego ma świadczyć, zdaniem 
Miscevicia, o ścisłych związkach eksperymentów myślowych z literaturą, zwłaszcza 
z beletrystyką utopistyczną i dystopistyczną, taką jak powieści George’a Orwella 
czy Aldousa Huxleya.

Ostatnie trzy teksty dotyczą eksperymentów myślowych w szeroko pojętej 
sztuce. Geordie McComb w Thought Experiment, Definition, and Literary Fiction 
zastanawia się nad relacją między eksperymentami myślowymi i literaturą. Stawia 
sobie za cel stworzenie definicji eksperymentu myślowego, chociaż z góry zastrzega, 
że definicja tak złożonego zjawiska nie może być ostra. McComb charakteryzuje 
eksperymenty myślowe powołując się na koncepcję podobieństwa rodzinnego 
Wittgensteina i wskazuje szereg istotnych elementów, które tworzą eksperyment 
myślowy. Jego zdaniem eksperymenty myślowe opierają się na (1) hipotetycznych 
założeniach (2) ujętych w wyobrażeniowe ramy, (3) angażują odbiorcę, by wyobraził 
sobie określona sytuację, (4) posiadają cel poznawczy i (5) nie wymagają empirycz-
nego uzasadnienia. W tym kontekście literatura jest w mniejszym lub większym 
stopniu podobna do eksperymentu myślowego, kryterium zaś oceny stopnia tego 
podobieństwa jest to, czy dane dzieło literackie spełnia wszystkie wskazane przez 
McComba warunki. 

David Davies (Can Philosophical Thought Experiments Be ‘Screened’?) 
próbuje odpowiedzieć na pytanie, co eksperymenty myślowe mogą zyskać na 
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przeniesieniu ich na ekran filmowy. Punktem wyjścia dla autora są rozważania nad 
naturą filozofii. Jego zdaniem filozofowanie polega na analizie argumentów, wy-
jaśnianiu pojęć i przeprowadzaniu rozumowań w oparciu o hipotetyczne sytuacje. 
Eksperymenty myślowe wpisują się w tę charakterystykę, ponieważ ich główną 
funkcją jest dostarczanie kontrprzykładów dla poszczególnych teorii, analiza różnych 
możliwości oraz wspomaganie rozumienia. Autor uważa, że niektóre popularne 
filmy science fiction, takie jak Matrix, Mechaniczna pomarańcza czy Łowca andro-
idów doskonale realizują tak sformułowane cele. Na zarzut, że filmy pełnią raczej 
funkcję artystyczną, a ewentualny cel poznawczy nie jest w nich oczywisty, Davies 
odpowiada, że ilustracja filozoficznej idei także może pełnić funkcję poznawczą, 
ale ma tutaj na myśli głównie funkcję heurystyczną. Autor uważa, że film i inne 
sztuki narracyjne odwołują się do powszechnie uznawanych intuicji i w ten sposób 
dostarczają nowych sposobów uprawiania filozofii. Powołując się na badania Tamar 
Gendler, konkluduje, że wartością eksperymentów myślowych jest to, że odsłaniają 
te elementy świata lub filozoficznych koncepcji, które bez narracyjnego przedsta-
wienia nie mogłyby zostać poznane.

W ostatnim artykule – Computational Modeling: Is This the End of Thought 
Experiments in Science? – autorzy Sanjay Chandrasekharan, Nancy Nersessian 
i Vrishali Subramanian twierdzą, że chociaż historycznie eksperymenty myślowe 
pełniły ważną rolę w rozwoju nauki, to współcześnie, wraz z rozwojem technologii 
komputerowych, ich znaczenie maleje. Autorzy wychodzą z założenia, że ekspe-
rymenty myślowe zawsze uwikłane były w problem adekwatnego przedstawienia 
sytuacji wyobrażeniowej, natomiast komputerowo generowane modele, dziedzicząc 
cechy eksperymentów myślowych, są jednocześnie wolne od ich wad, ponieważ 
umożliwiają dokładniejsze odtworzenie i manipulację modelowanych sytuacji. 
Autorzy uważają, że komputerowe symulacje mogą stanowić lepsze narzędzie 
wizualizacyjne niż tradycyjne narracyjne eksperymenty myślowe. Wbrew pozorom 
nie oznacza to jednak, że eksperymenty myślowe powinny zostać z nauki wyeli-
minowane, ale ich rola jest znacznie ograniczona, gdyż mogą być pomocne tylko 
na etapie projektowania lub ewentualnie doskonalenia komputerowych modeli.

Recenzowany tom jest bogatym źródłem informacji o eksperymentach myślo-
wych, zwłaszcza obecnych w fizyce i naukach społecznych. Doskwiera natomiast 
nieobecność analiz eksperymentów myślowych formułowanych w ramach filozofii 
umysłu czy etyce, ale nie jest to duży zarzut w kontekście założeń serii, której przed-
miotem zainteresowania są przede wszystkim nauki przyrodnicze. O szczególnej 
wartości tego tomu świadczy jednak to, że autorzy zebranych w nim artykułów to 
najbardziej reprezentatywne postaci biorące udział w sporze o znaczenie ekspery-
mentów myślowych. 
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Większość autorów łączy przekonanie o heurystycznej funkcji eksperymentów 
myślowych, natomiast ze względu na przyjmowanie odmiennych założeń epistemicz-
nych, metodologicznych lub metafizycznych, dzieli ich stopień uznania „nowości” 
uzyskanej w ten sposób wiedzy. Dzięki temu czytelnik dostaje do ręki kompilację 
różnych podejść do eksperymentów myślowych, w których eksperymenty myślowe 
traktuje się jako zwykłe argumenty (Norton), narzędzia wglądu w platoński świat 
idei (Brown), sposoby ujmowania dostępnych danych w nowe schematy pojęciowe 
(Doolittle, Reiss) lub mentalne modele (Nersessian). 

Autorzy główną nemezis eksperymentów myślowych czynią Daniela Dennetta, 
który pejoratywnie określił je mianem „pomp intuicji”, ale nawet Dennett w swojej 
najnowszej książce, która ukazała się już po omawianym tutaj tomie (Intuition Pumps 
and Other Tools for Thinking, New York: W.W. Norton & Company, 2013) zdemen-
tował pogłoski, jakoby był nieprzejednanym przeciwnikiem eksperymentów myślo-
wych. Dennett przyznaje, że – przynajmniej niektóre – eksperymenty myślowe mogą 
stanowić użyteczne narzędzie w nauce i jest to teza, z którą zgodziliby się niemal 
wszyscy omawiani autorzy. Przekonanie o znaczeniu eksperymentów myślowych 
znajduje także swój wyraz w rosnącym zainteresowaniu tą problematyką, o czym 
świadczą nowe monografie, takie jak Thought Experiments in Methodological and 
Historical Contexts pod redakcją Kateriny Ierodiakonou i Sophie Roux (Leiden–
Boston: Brill, 2011) oraz zapowiedziana na 2017 rok The Routledge Companion to 
Thought Experiments pod redakcją Jamesa Browna, Michaela Stewarta i Yiftacha 
Fehige’a. Ze względu na to, że zarówno metodologiczny, jak i epistemiczny status 
eksperymentów myślowych jest wciąż przedmiotem licznych sporów, to wszelkie 
nowe próby zrozumienia tego narzędzia są niezwykle pożądane. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że redaktorzy Thought Experiments in Philosophy, Science and the 
Arts zadbali o to, by teksty składające się na ich monografię były doskonałym 
przykładem, jak takie próby należy podejmować.


